
ВАЖНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ  

Един от начините за намаляване на конфликтите по финансовите 
въпроси е, да обсъдиш с партньора си краткосрочните и дългосрочните 
финансови цели. Поставянето на общи цели като двойка би подсилило 
усещането за работа в екип и сътрудничеството в комплексна област 
каквато са финансите. 

Идентифициране на финансовите цели и вземане на 
решения във връзка с тях  

Всеки партньор поотделно трябва да обмисли краткосрочните и 
дългосрочните си финансови цели и после да ги сподели с другия. 
Краткосрочните цели трябва да са неща, които планирате да постигнете в 
рамките на следващите шест месеца или една година. Дългосрочните цели 
могат да обхващат период от една до пет години. Не забравяйте, целите ви 
трябва да бъдат реалистични, ясни и конкретни. 

Краткосрочни цели (шест месеца до една година): 

1. 

2. 

3. 

Дългосрочни цели (една до пет години): 

1. 

2. 

3. 

ДИСКУСИЯ ЗА ДВОЙКАТА  

• Споделете един с друг направените списъци. Кое е общото между тях? 
• Кое е различното?  
• Решете заедно като двойка какви ще са общите ви цели. 
• Говорете за това как всеки ще допринесе за тяхното постигане.  
• Отвреме навреме преглеждайте целите, за да ги проследявате.  



Най-важната стъпка: Установете 
общ семеен бюджет.

Стъпка втора: Инвестирайте във 
връзката.

Стъпка четвърта: Превърнете 
конфликтите в ползотворни 

дискусии.

Стъпка трета: Създайте система за 
спиране на острите спорове.

ЧЕТИРИ СТЪПКИ КЪМ РАЗРЕШАВАНЕТО НА 
КОНФЛИКТИ, СВЪРЗАНИ С ПАРИ

Търсите повече съвети? Посетете Semeistvo.BG!



МЕСЕЧЕН ДОХОД: (Пари, влизащи в домакинството)
Общ доход на партньор 1: 
Общ доход на партньор 2:

ОБЩО ЗА ДВОЙКАТА: 

МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ Текущи 
харчения 

Бъдещ бюджетен 
план СПЕСТЯВАНЕ

ДАРЕНИЯ Благотворителни:

ДОМ Наем или ипотека:
Допълнителни 
удобства:Телефон:

ЗАЕМИ/ДЪЛГ Кола:
Лични:
Кредитни карти:

КОЛА Бензин:
Поправки/Поддръжка:

ХРАНА Вкъщи:
Извън дома: 

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ

                 ЗАСТРАХОВКА Медицинска:
Кола:
Къща/Живот/Здраве:

ОБЛЕКЛО 
ЛИЧНИ ВЕЩИ 

РАЗХОДИ ЗА ДОМА 
УСЛУГИ Телефон:

Ток:
Интернет:
Вода
Други:

ДРУГИ РАЗХОДИ Брак: 
Подаръци: 
Развлечения: 
Образование:
Издръжка на деца: 
Други:

                                          ОБЩ ДОХОД НА ДВОЙКАТА:
                                                                     ОБЩО РАЗХОДИ: 

0

НАШИЯТ ОБЩ СЕМЕЕН БЮДЖЕТ

Търсиш още семейни съвети? Посети Semeistvo.bg!


