
 

                                         страница 12 
 

Приложение „Казуси“ 
 

Томас и неговата мечтана кола 
 
Томас (22 г.) би искал да купи мечтаната си кола за 25 000 евро. 
Кредитният служител в неговата банка му казва, че той ще получи 
кредита за покупката на автомобил само ако доведе поръчител. 
Томас пита приятелката си Салма (19г.) дали би гарантирала кредита 
пред банката. В крайна сметка тя също би се възползвала от новата 
кола. 
Салма не мисли дълго и подписва. Томас е нейната голяма любов. 
 
Въпроси 
 

1) Какво е гаранция? Какво означава това за нея? 
2) Какво се случва, когато двамата се разделят? Кой трябва да 

плаща кредита? 

3) Ако тя приеме да бъде гарант, какви са възможностите да 
излезе от евентуална неприятна ситуация?   

4) Какво се случва, когато Томас прекрати да обслужва кредита?  
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Краят на щастието за двама 
 
Мехмет и Симоне се ожениха преди 3 години и се преместиха в общ 
апартамент. Заедно изтеглиха кредит от 20 000 евро за депозита за 
наема, трансферната такса и обзавеждането на дома. 
Сега бракът е към своя край. Развеждат се по взаимно съгласие. 
Мехмет остава в апартамента. В съдебното споразумение за развод е 
посочено, че Мехмет следователно трябва да изплати кредита. 
Симоне вярва, че с това всичко е уредено. Шест месеца по-късно тя 
получава писмо от банката. От нея се иска да плати неизплатените 
вноски по кредита, тъй като Мехмет не е платил последните две 
вноски поради безработица. 
 
Въпроси 
 

1) Може ли банката да изисква парите от Симоне? Защо /защо 
не? 

2) Какво може да направи Симоне? 
3) Ако Симоне започне нова връзка, може ли банката да изиска 

дълга от новия партньор? 
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Даян и нейният луксозен мобилен телефон 
 
Даян (46 г.) подписва договор за мобилен телефон преди 3 месеца с 
месечна вноска за период от 2 години. Сега тя получава от мобилния 
си оператор сметка за 440 Евро. Тъй като тарифата за мобилен 
телефон е само 20 Евро, тя смята, че има грешка и игнорира сметката. 
В момента тя няма време за това. Тя е в процес на преместване в нов 
апартамент. 
Тя не получава повече фактури или напомняния, защото не е 
информирала никого за преместването и новия адрес. 
Три месеца по-късно на вратата се звъни. 
Служител от DIREKT-INKASSO/колекторска служба иска да 
разговаря с нея. За неплатената сметка за мобилен телефон, сега тя 
трябва да заплати сумата от 783 Евро, в която са включени 
допълнително разходи и лихва. 
Даян изпада в паника. 
Въпроси 
 

1) Какво би трябвало да направи Даян, когато получава 
сметката от 440 Евро?  

2) Възможно ли е да прекрати договора с оператора 
предсрочно?  

3) Ако ДА, трябва ли продължи да плаща и колко?  
4) Защо трябва да се включва колекторска фирма и какво е 

това? 
5) Трябва ли Даян да допуска служителите на DIREKT-IN-

KASSO в апартамента?  
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                    Марко и безработицата 
 
Марко беше безработен от няколко месеца и вече не можеше да плаща 
вноските по кредита за колата и някои доставки по пощата. 
Той остави неотворени много от писмата на кредиторите си. 
Сега Марко има нова работа. 
Един ден той получава писмо от съда. Един от кредиторите му, BMX-
Bank, е блокирал разплащателната му сметка за превод на заплата и 
има разпоредба за изземване на движима собственост чрез Екзекутор 
на движими вещи и заплата/Съдебен изпълнител. 
Малко по-късно е посетен от мъж, който показва на Марко карта, 
гарантираща,  че е „Съдебен изпълнител“. Същият иска да влезе в 
апартамента, за да разбере дали има предмети, които могат да бъдат 
конфискувани. 
Въпроси 
 
 

1) Какво означава Екзекутор на движими вещи и заплата 
/съдебен изпълнител? 

2) Трябва ли Марко изобщо да го допуска в дома си? 
3) Какво може да конфискува съдебният изпълнител и какво не? 

 
 
 
  


