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Заемане на пари 
 

По темата 
 

Заемите са част от нашата икономическа система и е трудно да си представим живота 
без тях. Офертите са безброй - от малки суми за потребителски стоки до ипотечни 
кредити за строеж на жилище. 

На пазара има много фирми, които предлагат на потребителите различни условия за 
продажба на идентични продукти. Разликата в цените /разходите за клиентите/ 
понякога е значителна. 

Заемането на пари трябва да бъде добре обмислено. Първо, трябва да се изясни дали 
средствата могат да бъдат върнати, без да се налагат ограничения, променящи начина 
на живот. След това трябва да изберете вида на финансиране и най-подходящия за вас 
доставчик. 

 

Рамкови условия 
 

Целева група Възрастни  
• в основното и допълнителното образование и 

продължаващото обучение 
• в мерките на бюрата по труда  
• в съжителство с други хора и в социалните 

институции 
• в други обучителни курсове и т.н. 
 

Времетраене 130 минути 
 

Предпоставки Стая с достатъчно място за работа в малки групи и 
движение 

 

Учебни цели 

• Запознаване с възможностите за отпускане на кредит/ заем. 
• Повишаване осведомеността на участниците, за какво биха получили 

кредит/пари назаем? 
• Осъзнаване, че предоставянето на кредит не е безвъзмездно. 
• Посочване за какво трябва да се внимава при заемане на пари. 
• Показване, че не всяка оферта е една и съща. Те трябва да се сравняват.  
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План за провеждане на обучението – преглед 

Препоръчителни методи на обучение Времетраене 
в минути 

Степен на 
сложност 

Страница 
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1. Обяснение на термините  

Метод/техники Пленум 
Цел Запознаване с групата. Обяснение на термините. 
Материали Приложение „Обяснение на термините“ 
Продължителност 15 минути 
Други указания Движението помага на участниците да се включат. То подпомага 

започването на разговор. Основните термини са обяснени. 
 

Картите в приложението „Обяснение на термините” са разпределени в цялата стая. 
Участниците са помолени да напуснат местата си и да разгледат картите. Всеки 
участник трябва да вземе карта и след това да седне отново. 

Когато всички седнат отново, отделните термини се четат. Те могат да бъдат обяснени 
от самите участници или от други участници.  

Ако никой не знае обяснението, приложението Основни познания "Терминология" е от 
полза или обучителят ще помогне. 
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Основни познания "Терминология" 

Кредит за автомобил/кола Кредит, предназначен за покупка на автомобил/кола. 
Кредитоспособност/кредитен 
рейтинг 

Чрез събиране на разнообразна лична информация се 
прави опит да се прецени вероятността дадено лице да 
изплаща бъдещи дългове. Колкото по-висока е 
(вероятността) оценката, толкова по-добър е 
кредитният рейтинг. Лихвеният процент често се 
променя в зависимост от приета класификация. Ако 
имате лош кредитен рейтинг, е много трудно да 
получите заем. 

Гаранция (Обезпечение) Гаранцията е форма на обезпечение на заем. Като 
лична гаранция трето лице се задължава да изплати 
непогасените задължения на кредитополучателя. Ако 
трябва да плати дълга, третото лице/гаранта, може да 
поиска парите обратно от кредитополучателя. Дали ще 
бъде по-успешен от банката е под въпрос. 

Заеми между физически 
лица 

Заемане на пари от роднини или приятели без да се 
заплаща лихва 

Ипотека Ипотеката е специална форма на обезпечение – вещно 
обезпечение. За обезпечение служи имот, апартамент, 
земя или друга недвижима вещ. Вписва се в  имотния 
регистър, за да е ясно на други потенциални кредитори 
или купувачи, че върху имуществото има тежести т.е. 
служи за обезпечение. Ипотеката върху недвижимите 
вещи може да бъде видяна от всеки заинтересован. 

Ипотечен кредит Заем, предназначен да се използва за закупуване или 
строеж на недвижим имот или земя с ипотека като 
обезпечение. 

Овърдрафт /превишаване на 
наличност по банкова сметка 
при договорен кредитен 
лимит/ 

Банковият овърдрафт е може би един от най-
популярните начини за получаване на кредит. Сметката 
за заплати служи като кредитна сметка. Сумата по 
сметката, по която се получава заплата или друг 
постоянен доход, може да се договори да бъде 
превишена, като от банката се задават определени 
условия. Това е сумата, която клиентите могат да 
получат като заем за определен период, обикновено 
месец. За договорения лимит се начисляват такси и 
лихви. Тези такси и лихви обичайно са по-високи, 
отколкото при потребителски заем. 

Невъзможност за 
издължаване на 
погасителните вноски 

За невъзможност за плащане/издължаване на кредита 
се говори, когато вземането срещу кредитополучателя 
е несъбираемо. Това означава, че кредиторът няма да 
получи нищо от неизплатения дълг. 

Лихвар Разговорно това са хитри, съмнителни хора, които 
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предоставят пари на длъжници с лоша 
кредитоспособност при много високи лихви. При 
неплащане на задълженията невинаги се спазват 
законово предвидените начини за събиране на 
задълженията.  

Частично погасяване на 
кредитен лимит при плащане 
с кредитна карта 

Ако плащам с кредитна карта, имам възможност да 
издължа заетата сума на вноски. Това означава, че не 
трябва да погася изцяло задължението по кредитна 
карта следващия месец, а само минималната вноска 
(например 10% от общата сума). 
Начислената лихва за това обикновено е по-висока, 
отколкото при овърдрафт по сметка. 

Кредитен посредник 
/консултант/ 

Кредитен консултант посредничи при заеми между 
банкови институции и кредитополучатели. За работата 
си получава комисионна обикновено от банковата 
институция. В този случай банката начислява 
комисионна на кредитополучателя като част от 
договора за заем. 

Лизинг Терминът е с английски произход и означава „под 
наем“. Това обаче няма нищо общо с традиционния 
договор за наем. При лизинг лизингодателят отдава 
под наем обект (например автомобил, ...) на 
лизингополучателя за определен времеви отрязък. 
Лизингодателят може да поиска първоначална вноска 
или заплащане на остатъчна сума в края на периода. 
Вещта принадлежи на лизингодателя до окончателното 
приключване на сделката. Всички възникнали щети 
трябва да бъдат заплатени от лизингополучателя. По 
правило лизингополучателят може да се откаже от 
договора предсрочно (или като заплати неустойка). 

Бърз онлайн кредит Заем, който се тегли при използване на отдалечена 
връзка напр. интернет. След въвеждане на личните 
данни се извършва кредитна проверка. Ако 
кредитоспособността отговаря на изискванията на 
банката, заемът се отпуска в рамките на конкретно 
определен времеви отрязък и парите се превеждат по 
сметка, посочена от кредитополучателя. 

Заложна къща От заложна къща мога да взема пари назаем за кратко 
време срещу предоставени вещи (бижута, кола или 
други вещи). Получавам запис на заповед. Във всеки 
случай сумата винаги е по-малка от стойността на 
депозита. На определената дата за погасяване трябва 
да платя целия дълг (включително такси и лихви), за да 
си върна депозита. Ако това не е възможно, срокът 
може да се удържи по договореност, но след плащане 
на лихвите и таксите. След това ще бъде издаден нов 
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документ. Ако не мога да платя, може да бъде 
определен кратък гратисен период. Ако не мога да 
платя отново, депозитът ми ще бъде продаден. Ако 
остане нещо от продажбата след приспадане на 
разходите на заложния посредник, ще получа тези 
пари. 

Потребителски кредит Заем, който е насочен към физическите лица без да е 
необходимо да се посочва целта на ползване.  Срокът и 
лихвеният процент се договарят и отново се обвързват 
с кредитоспособността на длъжника. 

Стоков кредит - купуване 
стоки на кредит 

Покупката на стоки на предварително определени 
вноски е търговски кредит. Купувам определен артикул 
и го получавам веднага. Въпреки това ще платя 
покупната цена на отделни вноски. За това (както и при 
други заеми) се начислява лихва. Стоката все още 
принадлежи на продавача до изплащане на последната 
вноска. Стоковият кредит може да бъде сключен 
директно с продавача. През последните години обаче 
много продавачи работят директно с банка. 
Продавачите действат почти като кредитен брокер (но 
без комисионна). Вашето предимство - веднага 
получавате покупната цена от фирмата, която обичайно 
е  сключила предварителен договор с банка или друг 
кредитен посредник. Посредникът носи риска от 
неизпълнение на кредита. 

Обезпечения Обезпечението се използва за гарантиране на кредитни 
транзакции. Ако заемът не е погасен или е погасен 
само частично, се използва това обезпечение. Ако става 
въпрос за материални вещи (земя, къщи, златни 
кюлчета, ...), те се продават. Ако след погасяването на 
дълга останат пари, те ще бъдат дадени на 
собственика. Ако това е лично задължение (например 
гаранция), това лице ще бъде помолено да плати 
неизплатения дълг. 

Лихви Лихвата е таксата, която трябва да се плати за взети 
назаем пари. Например лицето „Б“ получава кредит от 
2000 евро при 5 % лихва за 120 дни. Лихвата се 
изчислява по формулата за проста дневна лихва: 

Z = K * P * T / 100 * 360 

Където: 

Z е сума на лихвата (в лева или евро),  
P -  лихвен процент,  
K - сума на заема и  
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T - брой дни. 

Обикновено броят на дните е 360. 

В нашия пример, сумата, която лицето „Б“ трябва да 
плати като лихва е 33,33 евро, или: 

Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 евро 
Сложна лихва Бъдеща стойност на парите (Future Value - FV)  – 

смисълът се крие в нарастването на стойността на 
парите, с които разполагате в настоящия момент. 
Бъдещата стойност е стойността на инвестирания 
капитал за определен период. За определянето й 
трябва да са известни: първо, сумата на инвестираните 
сега средства; второ, годишната норма на 
възвръщаемост и трето, продължителността на 
периода (времето). Бъдещата стойност може да бъде 
изчислена като се използва проста или сложна лихва. 
Най-често за целта се използва сложната лихва. 

 
Където: 
FV  e бъдещата стойност на парите; 
PV - настоящата стойност на средствата, с които 
разполагаме в момента. 
r - лихвен процент (нормата на възвръщаемост). 
 

Изразът   се нарича сложнолихвен фактор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nrPVFV )1( +´=
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Приложение „Терминология“ 
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Потребителски 
кредит 

 

 
 

Кредит за кола 
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покупка на 
изплащане 

 
Кредитоспособност/ 

кредитен рейтинг 
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Непогасяване на 
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/превишаване на 
наличност по 
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погасяване на 

кредитен лимит при 
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Сложна лихва 
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2. Заемане на пари 

Метод/техники Индивидуална работа, последвана от пленум 
Цел Обсъждане на личното мнение относно тегленето на кредит/заем 
Продължителност 15 минути 
Материали Всеки участник получава копие от приложението „Заемане на 

пари“. Флипчарт и  химикалки 
 

 

Приложението „Заемане на пари“ се разпределя между участниците. Те имат 5 минути 
да го попълнят.  

След това се обсъждат следните въпроси: 

• За какво съм ползвал/а заем? За какво бих теглил/а кредит? 
• От кого съм вземал/а, ще взема пари на заем?  

 

Резултатите се обобщават на флипчарт. 
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Приложение „Заемане на пари“ 

 

Вземали ли сте пари на заем? Да o   Не o 

 

Ако сте отговорили с  да, отговорете и на въпросите … 

За какво взехте пари на заем? 

 

 

 

От кого взехте пари на заем? 

 

 

 

За какво бихте използвали нов заем/кредит? 

 

 

 

Ако сте отговорили с  не, отговорете и на въпросите … 

За какво бихте взели пари назаем? 

 

 

 

От кого бихте взели пари назаем? 
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3. Казус: Сара и Алекс 

Метод/подход Работа в група, пленум 
Цел Показване/Дискутиране на различни форми на заеми въз основа 

на казус 
Показване задълбаването в дългови проблеми 

Времетраене 75 минути 
Материали Задачи за всяка група 

Приложение „Първи собствен дом“ 
Приложение „Нова всекидневна“ 
Приложение „Нова кола“ 
Приложение „Една година по-късно“ 
Флипчарт и химикалки 

 

Участниците се разпределят в по-малки групи от 3 – 4 души. В 4 кръга те разрешават 
стъпка по стъпка казуса. 

 

Първи кръг 

Всяка група получава приложението "Първи собствен дом" (задание + списък на 
приходи и разходи) 

Групите имат 20 минути, за да пресметнат/калкулират разходите. 

След изтичане на времето получените резултати се обсъждат. Изчисленият достъпен 
месечен бюджет за всяка група е записан на флипчарта. 

 

Втори кръг 

Всяка група получава приложението „Нова всекидневна“ (Задание и таблица за 
изчисляване). Сами отговарят на въпросите и изчисляват разходите за покупка на 
изплащане. След 15 минути групите се срещат отново и обсъждат отделните въпроси в 
пленум. 

В казуса двамата купуват обзавеждането на вноски. На флипчарта се приспадат по 
106,73 евро от достъпния бюджет за всички групи. 

 

Трети кръг 

Всяка група получава приложението „Нова кола“ (Задание и таблици за изчисляване). 
След като са изчислили разходите при двата варианта, те трябва да изберат единия от 
тях. (15 минути) 
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Взетото решение се обосновава в пленарна сесия, като избраната месечна тежест се 
приспада от достъпния бюджет. 

Четвърти кръг 

Всяка група получава приложението „Една година по-късно“. Участниците разполагат с 
10 минути да помислят как да продължат. 

Резултатите се обсъждат в пленарна сесия.  

Накрая се приспадат по 500 евро от бюджета на всяка една от групите, с които се 
намаляват доходите/приходите. Всяка група може да види размера на преразхода 
/дефицита. 

 

След обсъждането в 4-ия кръг отново се дискутира накратко цялостната картина. 

• Реалистична ли е ситуацията? 
• Познават ли участниците някого със сходни проблеми? 
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Приложение „Първи собствен дом“ 
 
Алекс е на 22 години и живее при родителите си. Той работи като техник 
на метални конструкции и има връзка със Сара, която е на 20 години. Тя е 
продавачка и също живее при родителите си. И двамата имат кола. Алекс 
кара нова червена спортна кола, а Сара 17 годишен автомобил.  
 
Двамата искат да живеят заедно от известно време и търсят хубав и 
комфортен апартамент (2 до 3 стаи). 
 
Нетният месечен доход на Алекс е 1 525 евро,  а на Сара 1.100 евро. 
 
Постоянните месечни разходи на Алекс са:  
Лизингова вноска - 130 евро 
Разход за бензин средно  - 150 Euro  
Застраховки: Гражданска отговорност и Каско - 142 евро  
Данък МПС - 84 евро 
Други фиксирани месечни разходи: 
Разсрочено частично плащане за 65 инчов телевизор - 45 евро 
Членска карта за фитнес -  59 евро 
Мобилен телефон - 49 евро 
 
Постоянните месечни разходи на Сара са:  
Разход за бензин средно  - 50 евро  
Застраховки: Гражданска отговорност - 45 евро  
Данък МПС - 25 евро 
Други фиксирани месечни разходи: 
Членска карта за фитнес - 59 евро 
Мобилен телефон - 29 евро 
Стрийминг -  10 евро  
Инвестиционен фонд - 50 евро 
 
Скоро те ще намерят и ще се влюбят в апартамент от 72 м². Наемът е 699 
евро (вкл. Общи разходи). Отоплението е 65 евро, а ел. енергия 49 евро. 
 
Разгледайте приходите и разходите. За непредвидени разходи, решете 
дали ще бъдат изразходвани пари и ако да, колко. 
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Разходи 
 
Наем в т.ч. общи разходи _______________ 
Отопление _______________ 
Електричество _______________ 
Кабелна -TV, Стрийминг _______________ 
Интернет                                  _____________ 
Мобилен телефон _______________ 
Здравна осигуровка/ 
И безработица _______________ 
Пенсионни осигуровки _______________ 
Автомобил застраховки           _____________ 
Данък МПС                            _______________ 
Други застраховки _______________ 
Лизингова вноска _______________ 
Бензин/ремонти/други _______________ 
Обществен транспорт _______________ 
 
абонаменти (вестници, ...) _______________ 
Членски вноски _______________ 
 
Спестяване/други 
вложения _______________ 
 
Вноска по кредит _______________ 
 
Други вноски _______________ 
 
Храна, уреди за дома _______________ 
Цигари _______________ 
Облекло и обувки _______________ 
Здраве/козметик/фризьор _______________ 
Екскурзии/свободно време 
/културни занимания _______________ 
Хоби _______________ 
Подаръци _______________ 
Други _______________ 

ОБЩО разходи _______________ 

Приходи 
 
 
 

Фиксиран доход Алекс  _______________ 
 
Доход на Сара                  _______________ 
 
 
Работа на втори договор______________
  
 
Надбавка за жилище ______________ 
 

Семейни добавки  _______________ 
 

Други приходи                  _______________ 

 

 

Приходи общо /сума 
_______________ 
 

 

 
 
 
 
 
Общо приходи ______________ 
 

 -  общо разходи ______________ 

 
 

Оставащи на разположение 

                 ____________________ 



   
 

© lets-talk-about-money.eu  15 
 

 

Приложение „Нова всекидневна“ 
 
Всички спестявания на Сара и Алекс са изразходвани за плащане на 
депозита, комисионната на агента и сумата за кухнята от предишния 
наемател. 
 
За спалнята използваха мебелите от стаите, в които са живели преди. За 
дневната нямаха нищо подходящо. 
 
В брошура за мебели Сара намира холната гарнитура, която й допада. 
Цената е 1.999 евро,  а те нямат достатъчно налични средства.  
 
От мебелния магазин им предлагат да я закупят на равни месечни вноски: 
 
Кредитът за мебелите е със срок две години; месечната вноска е 103,73 
евро; трябва да плащат и 3 евро такса за обслужване на сметката. 
 
Въпроси: 
 

1) Трябва ли Сара и Алекс да приемат предложените условия по 
разсрочено плащане на мебелите/могат ли да си го позволят?  

2) Каква сума трябва да платят двамата, за да погасят кредита? 
3) Кой е собственик на мебелите при разсрочено плащане? 
4) Имат ли други по-ниско бюджетни алтернативи за обзавеждане 

на хола? 
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Месечна вноска ________________   

 

x брой месеци    _____    

 

 =  ______________ Общо дължима сума при разсрочено плащане  

 

 

Разлика между покупната цена ___________________  

 

 

и общо дължимата сума при разсрочено плащане ____________ = 

 

 

____________________________ 

 

Това са приблизително ___________ % повече от пазарната цена 

 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

© lets-talk-about-money.eu  17 
 

 

  

Решение „Новата дневна“ 
 
Въпрос 1 
 
Всяка група може сама да реши дали да приеме офертата. Решението 
зависи от достъпния бюджет, изчислен в началото. 
 
Въпрос 2 
 
103,73 евро вноска + 3 евро за управление/обслужване на сметка x 24 
месеца = 2.561,52 евро . 
 
следователно ~28,14 % повече от покупната цена =  
Ефективен лихвен процент ~28,14% на годишна база. 
 
Ефективният лихвен процент е функция на сумата от всички разходи, които 
кредитополучателя трябва да плати и се определят при теглене на заема. 
Това означава, че се взема предвид не само лихвения процент по кредита, 
но се добавят такси за обработка и други разходи по него. Резултатът е 
процент, базиран на нетната сума на заема. 
 
Въпрос 3 
 
Мебелите в хола са собственост на мебелната къща до изплащане на 
последната вноска по кредита. 
 
Въпрос 4 
 

• Да купят по-евтини мебели 
• Употребявани мебели втора ръка или от интернет 
• Мебели, оставени пред контейнер за отпадъци 
• Да ги направят сами 
• други. 
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Приложение „Нова кола“ 

 

Малко след като Сара и Алекс купиха обзавеждане за хола срещу обща 
месечна вноска от 106,73 евро, колата на Сара се развали. Разходите за 
ремонт на 17-годишната кола биха били над 2000 евро. 
 

Тя има нужда от кола, за да стигне до работа и отива в автокъща. Там 
намира кола на 5 години за около 8600 евро. 
 

Собственикът предлага на Сара две опции: 
 

1) Лизинг: Първоначална вноска от € 3.000,- , и 60 месечни вноски 
по 72,92евро ; Остатъчна стойност: € 3.000,- 

2) Кредит: Сума на сделката: € 5.600,- , 60 месечни вноски, всяка по 
€ 109,31. 

 

Месечните допълнителни разходи са в размер на: 

71,61 евро Застраховка гражданска отговорност 

23,60 евро Данък МПС 

89,38 евро Застраховка Каско 

Ако използва спестяванията си, на Сара ще са й нужни още 500 евро за 
първоначалната вноска. Тя може да получи липсващите 500 евро чрез 
овърдрафт. Освен това Сара би спестила 50 евро в бъдеще, които може да 
инвестира в пълна застраховка. 

 

Задачи: 

• Сравнете месечните вноски при различните начини на финансиране 
• Сравнете финансовите разходи, начислени за период на 

финансиране от 5 години (60 месеца) 
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Месечни разходи  
 

Плащане 
вид 

Месечна 

вноска 

Гражданска 

отговорност 

Данък 
МПС 

Каско Общо месечни 
разходи 

Плащане 
кеш 

 

     

Кредит 

 

     

Лизинг 

 

     

 

Общи разходи за период от 5 години 
 

Плащане вид 

 

Сума/принос Вноски Остатъчна 
стойност 

 

Обща сума 

Плащане кеш 

 

    

Кредит 

 

    

Лизинг 

 

    

 

 

  



   
 

© lets-talk-about-money.eu  20 
 

  

 

Решение: „Нова кола“ 

1) Месечни разходи 
 

Вид 
плащане 

Месечна 
вноска  

Гражданска 
отговорност 

Данък 
МПС 

Каско Обща 
месечна 
вноска 

Плащане 
 

-- 71,61 23,60 По 
желание 

95,21 

Кредит 
 

109,31 71,61 23,60 По 
желание 

204,52 

Лизинг 
 

72,92 71,61 23,60 89,38 257,51 

 

При лизинг трябва да се спестява сумата за плащане на остатъчната стойност, което 
означава допълнителна месечна сума от 50 евро (тогава общата лизингова вноска 
ще бъде 307,51 евро на месец), в противен случай трябва да се сключи нов договор 
за лизинг или кредит след края на лизинга, което води до допълнителни разходи. 

 

2) Общи разходи за 5 години (без застраховка пълно Каско) 
 

Вид плащане 
 

Собствени 
средсва/принос 

Вноски Остатъчна 
стойност 

Общ разход 

Плащане 
 

-- -- -- 8.600,- 

Кредит 
 

3.000,- 6.558,60 -- 9.558,60 

Лизинг 
 

3.000,- 4.375,20 3.000,- 10.375,20 

Други 
възможности 
за 
финансиране 
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Приложение „Една година по-късно“ 

 

Алекс остава без работа, защото фирмата прекратява дейност. Това намалява 
доходите на домакинството. За да могат двамата да плащат текущите си 
разходи, те трябва да надвишат общата си сметка. 

След няколко месеца двамата забелязват, че банката вече не превежда 
лизинговите вноски поради превишение на овърдрафта: 

Те получават следното писмо от лизингодателя:  

Уважаеми г-н M.,  

Вече 2 месеца не заплащате вашите лизингови вноски. Ако не изплатите в 
рамките на 14 дни просрочената сума от € 260,- включително € 15,- такси за 
напомняне и просрочени лихви, за съжаление ще сме принудени да прекратим 
договора Ви за лизинг.  Цялата остатъчна стойност остава изискуема и 
колата ще Ви бъде отнета. 

След това ще се сблъскате с допълнителни неудобства като посещение от 
съдия-изпълнител и запор на заплати. 

Поздрави, 

Лизингодател  

Задача: 
 

Какво могат да Направят Алекс и Сара?  

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Решение „Една година по-късно“ 

 

• Да се свържат незабавно с лизингодателя и опишат ситуацията. Заедно може да 
намерят решения (например отлагане на вноски, временно намаляване на 
месечната ставка и др.) 

• Създаване на списък (бюджет) на приходите и разходите 
• Анализ на бюджета – от какво може да се спести – как да се повишат приходите 
• Да се свържат с консултант по управление на дългове (по възможност без 

заплащане) 


