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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 

                 ____________________ 


