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МОДУЛ 3: ПЛАНИРАНЕ

НА ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ



СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

1. Структура на бюджетите. Съставяне на бюджет (присъствено занятие)

2. Бюджетни пера: пазаруване (присъствено занятие)

3. Бюджетни пера: жилище (присъствено занятие)

4. Бюджетни пера: образование (присъствено занятие)



ВЪВЕДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 

• Този модул се фокусира върху планирането на 

личния бюджет и представлява основата на 

финансовото образование

• Планирането на личния бюджет изисква да бъде 

разбрана връзката между:

• бъдещи приходи, 

• разходи, 

• спестявания и дългове, 

• планиране на бюджета на домакинството

(напр. пазаруване, разходи за дома)

• дългосрочно планиране на бюджета (напр. 

инвестиции, образование)



СЪДЪРЖАНИЕ

(1)Структура на бюджетите. Съставяне на бюджет 
(присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: пазаруване (присъствено занятие)

(2) Бюджетни пера: жилище (присъствено занятие)

(3) Бюджетни пера: образование (присъствено занятие)



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ?

Личния бюджет (наричан още бюджет на 

домакинството), е финансов план за 

разпределяне на бъдещите лични приходи 

и планирани разходи, 

спестявания/инвестиции и вноски по 

дългове.

(Уикипедия, 2018)

Приходи

Разходи
Спестявания/ 
Инвестиции

Вноски по 
дългове



ПРИМЕРЕН БЮДЖЕТ (1)

Source: https://templates.office.com/bg



ПРИМЕР (2)

https://templates.office.com/bg



ПРИМЕР (3)

https://templates.office.com/bg-bg/Личен-бюджет



- Повечето приложения и таблици за планиране на

бюджета дават възможност за 12-месечен преглед;

- Това позволява да се вземат предвид:

→ Ежемесечните финансови нужди: пазаруване,

разходи, свързани с дома и др.

→ Дългосрочно планиране: спестяване за образование,

ремонт, пенсиониране.

Бюджетът се състои от очакваните приходи и разходи.

Те се сравняват с реално получените и изразходвани

средства.

ВРЕМЕВИ ГРАНИЦИ НА БЮДЖЕТА



БЮДЖЕТНО ПРАВИЛО 1: 50/30/20 (1)

Source: https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922

→ БЮДЖЕТНО ПРАВИЛО 1: 50/30/20

50 % - нужди

• храна

• разходи, 

свързани с 

дома

• сметки

• здравна 

осигуровка

• разходи, 

свързани с 

автомобила

20 % 

Спестявани

я

30% 

Желания

• покупки

• хранене 

навън

• хобита



1-ВА СТЪПКА: Изчислете приходите си, след като извадите 

данъците (нетен приход)

2-РА СТЪПКА: Вашите нужди не бива да надвишават 50 % от тях.

Това включва хранителни стоки, домашни потреби,

разходи, свързани с автомобила и т.н.

3-ТА СТЪПКА: Бюджетното перо „Желания“ не бива да

надвишава 30 % от приходите ви. Това включва: хранене

навън, нови дрехи и обувки, почивки и т.н.

4-ТА СТЪПКА: Запазете 20% за спестявания - инвестиции и

плащания по дългове. Това включва средства за спешни

случаи и пенсионно осигуряване.

БЮДЖЕТНО ПРАВИЛО 1: 50/30/20 (2)



→ БЮДЖЕТНО ПРАВИЛО 2: 

Ограничете разходите за жилище (ипотека/наем) до 25% от

доходите ви.

→ БЮДЖЕТНО ПРАВИЛО 3: 

Използвайте 60% от вашия брутен доход за фиксирани разходи

(храна, данъци, сметки, домашни потреби и други).

Останалите 40% разделете по 10 % за всяко от следните неща:

• дългосрочни спестявания;

• пенсионно осигуряване;

• непредвидени разходи;

• пари за забавления. 

БЮДЖЕТНИ ПРАВИЛА 2 И 3



- Приложения в интернет.

- Таблици – например в Exel.

- Химикал и лист хартия/калкулатор.

- Счетоводни книжа за домакинството

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕНЕ НА БЮДЖЕТА



За вашия бюджет е важно да знаете какъв е 
вашият разполагаем доход.

Зависи от данъчните ставки и категорията 
на труда. 

БРУТЕН И НЕТЕН ДОХОД

Приход

Брутен 
доход

Нетен 
доход

Съществуват множество онлайн калкулатори, с които може да се сметне
брутния доход спрямо нетния доход и обратното.
Пример за Германия: https://www.brutto-netto-rechner.info/
Пример за България: https://www.kik-info.com/kalkulatori/zaplata-bruto.php

https://www.brutto-netto-rechner.info/
https://www.kik-info.com/kalkulatori/zaplata-bruto.php


РАЗЛИКА МЕЖДУ ЦЕЛЕВИ И

РЕАЛЕН БЮДЖЕТ



БИБЛИОГРАФИЯ

- https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_budget

- https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134

- https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922

- https://www.brutto-netto-rechner.info/

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_budget
https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134
https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922
https://www.brutto-netto-rechner.info/


СЪДЪРЖАНИЕ

(1) Структура на бюджетите. Съставяне на бюджет (присъствено занятие)

(1)Бюджетни пера: пазаруване (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: жилище (присъствено занятие)

(2) Бюджетни пера: образование (присъствено занятие)



В бюдетното перо “разходи” могат да бъдат включени някои от 

следните категории:

БЮДЖЕТНО ПЕРО: ПАЗАРУВАНЕ

…. бихте могли да включите и други в зависимост от това колко подробна 

информация искате да имате

За какви други категории се сещате?

РАЗХОДИ

Хранителни 
продукти

Продукти 
за лична 
хигиена

Мебели

Електро-
уреди

Дрехи



КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПАЗАРУВАМЕ?

МАГАЗИНИ

 За хранителни продукти: местен пазар или 

супермаркет;

 За нехранителни продукти: търговски 

центрове, големи вериги магазини, малки 

специализирани магазини.

ОТ ВКЪЩИ

 През интернет (национални и 

международни он-лайн магазини);

 Чрез телефон;

 От каталози.

Обърнете внимание на таксите за доставка до 

дома!



 В брой;

 С дебитна карта;

 С кредитна карта (не винаги и не във всички държави е възможно);

 Банкови преводи;

 С чекове (все по-рядко);

 Чрез приложения (само в някои държави);

 Електронни системи за плащане (напр. PayPal).

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ



 Тези приложения могат да бъдат много полезни за семейства и домакинства:

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА
СПИСЪЦИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

Тези приложения са 

само примерни. 

Можете да намерите 

много подобни 

приложения в 

интернет.



СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Също така, можете да потърсите продукта в Google. Това ще ви 

помогне да видите различните цени, на които се предлага продукта:

Винаги сравнявайте цените на търсения от вас продукт в 

различните магазини, където се предлага:

Някои уеб-сайтове могат да ви помогнат да сравните цените.

Например: https://www.pazaruvaj.com/

https://www.pazaruvaj.com/


Правна рамка и законодателство, свързани 

с пазаруването:

1) ВЪЗРАСТ - Правоспособността зависи от възрастта

• Под 7 години: никаква правоспособност;

• 7-18 години: ограничена договорна правоспособност;

• > 18 години: пълна правоспособност.

ПРАВНА РАМКА (1)

Помнете, че има разлики в 

отделните държави!



2) ПРАВНА РАМКА НА ПАЗАРА

• Онлайн: Всяко закупено нещо може да бъде върнато в

рамките на две седмици. Все пак има изключения, например

при свалянето на музика или купуването на вещи, втора

употреба.

• Гаранция на стоките – всяка стока има гаранция. Тя може да е

различна и зависи от условията на производителя и продавача.

За да е валидна една гаранция, трябва да пазите касовата

бележка от покупката.

ПРАВНА РАМКА (2)

Помнете, че има разлики в 

отделните държави!



Причини за разликите в цените са: 

• Разлика в качеството – обикновено по-скъпите стоки са по-

качествени и имат гаранция;

• Социална и екологична отговорност на производителите – когато 

те отделят от печалбата си за различни благотворителни каузи;

• Разлика в размера на заплатите в различните държави;

• Разлики в обменните курсове на различните валути.

РАЗЛИКИ В ЦЕНИТЕ



Как да се ориентираме в обменните курсове, когато

пазаруваме от чужбина?

Нека един продукт струва 100 USD (щатски долара) и 20 USD, за да бъде

доставено до България. Ако 1 USD е равен на 1,74 BGN (български лева), ще

платите 174 BGN + 34,8 BGN = 208,8 BGN за покупката и доставката.

НО: Имайте предвид, че това не са единствените разходи, които трябва да

предвидите когато пазарувате от чужбина. В зависимост от транзакцията за

плащането могат да се приложат и други такси, например от банката Ви. Може да

се наложи да платите и митническа такса при получаването.

Ако ползвате чуждестранна страница (напр. Amazon) ще видите всички

начислени такси накрая на покупката.

ПАЗАРУВАНЕ ПО СВЕТА



Как да определяме отношенията „цена към 

количество“?
Ако имате цената за определено количество, например 4,20 лв. за 200 грама

и 5,00 лв. за 250 грама, ще Ви е по-лесно да сметнете цената за 100 грама и 

така да сравните цените.

1) 4,20/ 200 = 0,021 

0,021 *100= 2,1

2) 5,00/ 250= 0,02

0,02*100= 2,0

ОТНОШЕНИЯ „ЦЕНА КЪМ
КОЛИЧЕСТВО“

2,1 лв. за 100 
грама

2,0 лв. за 100 
грама



БИБЛИОГРАФИЯ

- http://www.kinderrecht-
ratgeber.de/kinderrecht/rechtsgeschaefte/internet.html

http://www.kinderrecht-ratgeber.de/kinderrecht/rechtsgeschaefte/internet.html


СЪДЪРЖАНИЕ

(1) Структура на бюджетите. Съставяне на бюджет (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: пазаруване (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: жилище (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: образование (присъствено занятие)



Опции: 

 Наем на апартамент;

 Наем на споделен апартамент  - със 

съквартирант;

 Наем на къща;

 Купуване на апартамент или къща.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОБСТВЕН ДОМ



• Индексът на наемите се изчислява от информацията за предлагането на пазара

за определен регион или за цялата страна.

• Има разлики в индекса на наемите за жилища, предлагани от частни лица или

фирми и тези, които се предлагат в рамките на социалната политика, например

общинските жилища.

• Индекстът на наемите не е постоянна величина – той може да ви заблуди,

защото често се основава на наскоро сключените сделки и е изчислен като

средно аритметично число от тях . Например, в с. Соволяно можете да наемете

цяла къща за 100 лв. на месец, но в София няма да намерите такъв наем дори и

за една стая.

РЕГИОНАЛЕН ИНДЕКС НА

НАЕМИТЕ(1)



ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩА (2) 

Източник: infostat.nsi.bg

Индекси на цени на жилища за България, 2005-2010 г. (2015 = Индекс 100)

infostat.nsi.bg


СРАВНЕНИЕ ЗА ИНДЕКСИТЕ НА
НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Преди да вземете решение, запознайте се добре с наличната информация за средните 

цени на наемите и продажбите на жилища. Това може да стане, като разгледате 

интернет сайтовете на агенциите за недвижими имоти: 

• https://www.imoti.net/bg

• https://address.bg/bg

За официалния индекс на продажбите и наемите в България, можете да разгледате 

интернет сайта на Националния статистически институт:

• http://www.nsi.bg/bg/content/13026

За информация в друга държава, потърсете локална връзка. 

Добре е да прегледате информацията за миниум една година назад. 

https://www.imoti.net/bg
https://address.bg/bg
http://www.nsi.bg/bg/content/13026


КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, 
КОГАТО НАЕМАМЕ ЖИЛИЩЕ?

1. Цена 6. Квартал

2. Качество 7. Договор за наем

3. Наемодател 8. Политика за домашни 

любимци

4. Съквартиранти 9. Разходи за комунални 

услуги

5. Съседи 10. Удобства



Какво е депозит?

Депозит е определена сума, която се плаща при наема. Обикновено

наемодателите в България изискват два месечни наема и един

депозит при сключването на договора. Депозитът е с размер колкото

наема или 50 % от него. Връща се, когато освободите жилището и

сте разплатили всички дължими сметки за ток, парно и вода, а също

и ако нищо не повредено.

ДЕПОЗИТ



Начини за плащане на наем:

• В зависимост от това с кого е договорът, се плаща или директно 

на наемодателя, или на агенция за недвижими имоти.

• В повечето случаи наемът се плаща всеки месец чрез банков 

трансфер. Това е бързо и удобно. Процесът може да се 

автоматизира, ако имате банкова сметка.

• Малко наемодатели предпочитат плащанията в брой. В такъв 

случай изисквайте разписка за платената сума!

НАЕМ



Спестяване за поддръжка на дома (обикновено това е 

задължение на собственика на жилището):

• Едно от правилата при купуване на дом е да се отделя

1% на година от цената на жилището. Това не

означава, че всяка година тези пари ще бъдат

използвани – някои години разходите ще са по-малко, а

други – повече.

• Друго правило е да се отделя по 1 лв. на квадратен

метър на година.

• Други неща, които трябва да се вземат предвид: възраст

на жилището, метеорологични условия, състояние на

жилището, местоположение и др.

ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩЕТО



Комуналните услуги включват:

 Ток;

 Газ;

 Вода;

 Парно.

Размера на тези сметки зависи от потреблението на наемателя.

 Много рядко срещано е тези разходи да са включени в наема.

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ



 Плащане на наема в договорения срок;

 Наемодателя трябва да бъде уведомен за всяка повреда незабавно;

 Заплащане на всяка причинена от наемателя повреда (включително от износване);

 Проветряване на жилището чрез отваряне на прозорците;

 Уважение към пространството и другите наематели и съседи;

 Да се избягват рискове – например наводнение, замърсяване и др.

 Да се избягва опасности – пожар от необезопасени електроуреди;

 Да се следват правилата, възприети от съкооператорите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ



БИБЛИОГРАФИЯ

 www.ft.com/lexicon

 www.statista.com

 www.immowelt.de

 www.immobilienscout24.de

 https://www.moving.com/tips/10-important-things-to-consider-when-renting

 https://www.immonet.de/service/pflichten-vermieter.html

 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deposit

http://www.ft.com/lexicon
http://www.statista.com/
http://www.immowelt.de/
http://www.immobilienscout24.de/
https://www.moving.com/tips/10-important-things-to-consider-when-renting
https://www.immonet.de/service/pflichten-vermieter.html
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deposit
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(1) Бюджетни пера: пазаруване (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: жилище (присъствено занятие)

(1) Бюджетни пера: образование (присъствено занятие)



Какво да вземем предвид при планирането 

на образование:
ДЪЛГОСРОЧНО РЕШЕНИЕ! 

 Проучете различните възможности за образование;

 Проучете различните институции за образование;

 Бъдете наясно, че има такси за обучение;

 Имайте предвид разходите за живот;

 Кандидатствайте за стипендии;

 Научете какъв е очакваният бъдещ доход 

след завършване на избраната от Вас специалност .

БЮДЖЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



Разходи и такси по време на следването:

 Такси за обучение;

 Разходи за живот (храна, настаняване, транспорт и др.);

 Такси за тестове и изпити;

 Последващи такси (напр. за шофьорска книжка, издаване на 

сертификат, дипломиране).

РАЗХОДИ И ТАКСИ



Такси за обучение:

Австрия: Няма такси за европейски граждани. Ниски

такси за обучение за международни ученици (около 1500 €

на година).

Германия: Няма такси за европейски граждани. Има

административна такса, която обикновено включва карта

за градския транспорт.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (1)



Полша: Няма такси за европейски граждани. Ниска такса

за обучение (ок. 1500 € на година) за студенти извън ЕС.

Франция: Няма такси за обучение. Ниска

административна такса.

България: Таксите за обучение са между 1000 и 2400 лв

на година и около 4000 € за чужденци.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (2)



Имайте предвид, че не само таксите за обучение имат 

значение за общата цена на образованието, което сте 

избрали.

Разходите за живот в страната са важни! Може да 

погледнете индекса за потребителските цени (ИПЦ), за да 

имате по-добра представа.

ИПЦ е общ показател за измерване темповете на изменение 

на цените на потребителските стоки и услуги, включени в 

потребителската кошница на средното домакинство (като 

храна, жилище, транспорт, облекло, медицинска помощ и 

др.).

РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ



Опции за покриване на разходите:

1) ДА РАБОТИШ ДОКАТО УЧИШ, ЗА ДА МОЖЕШ ДА

ФИНАНСИРАШ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ.
 В този случай трябва да вземете предвид различните правила и

възможности за страната и университета, който сте избрали;

 Някои университети имат ограничения за определени работни часове

на седмица;

 Ако живееш в европейска държава повече от 6 месеца (183 дни)

на година, по закон трябва да плащаш данъци. Това също

означава, че приходите от родната ти държава могат да се облагат с

данък от страната, в която по закон трябва да плащаш данъци. Това

трябва да се провери за всеки индивидуален случай!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (1)



2A) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ: 

 Германия: www.daad.de

 Австрия: https://www.help.gv.at/Portal.Node

 Полша: http://www.go-poland.pl/tuition-fees

 Франция: https://www.campusfrance.org/en

 България: https://www.studyinbulgaria.com/university-tuition-

fees/

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (2)

http://www.daad.de/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480000.html
http://www.go-poland.pl/tuition-fees
https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students
https://www.studyinbulgaria.com/university-tuition-fees/


2B) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ И ВЪЗМОЖНИТЕ 

СТИПЕНДИИ:
 Програмата Еразъм+ е създадена, за да финансира дейности в

областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Повече информация: https://isic.bg/page/erasmus-info

 Има други сайтове, които фокусират повече върху международно

обучение.

Повече информация: https://www.scholarshipportal.com/

 Добре е да потърсите конкретна информация за сферата, която

сте избрали, както и за държавата, за да се ориентирате по-добре

и да прецените дали можете да се справите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (3)

https://isic.bg/page/erasmus-info
https://www.scholarshipportal.com/


Финансови ползи и възможни разходи за образование 

и шофьорска книжка

 Чиракуване Финансови ползи са бъдещите

 Университет приходи.

 Шофьорска книжка

ФИНАНСОВИ ПОЛЗИ И РАЗХОДИ

Може да има финансови ползи, но 

със сигурност има разходи

(напр. купуване на кола, гориво, застраховка).
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