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Месечен семеен бюджет

от Стоян Георгиев 



Copyright © 2017. Semeistvo.bg.  

Може да се споделя, като се цитира източника. За повече информация пишете на 
stoian.georgiev@semeistvo.bg.  
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Екипът на Semeistvo.bg имаме за наша мисия през 
следващите пет години да достигнем 50 000 български 
семейства с образователните ни програми и да им 
помогнем да изградят удовлетворяващи семейни 

отношения. 

Ако посещавате за първи път сайта ни, не пропускайте 
да се абонирате за актуални новини и полезна 

информация в сферата на семейните отношения оттук: 

www.semeistvo.bg/стани-абонат

За Semeistvo.bg: 

http://www.semeistvo.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://www.semeistvo.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82


 Изглежда невероятно, но срещайки се със стотици семейни двойки в 
кабинета си — някои от които разполагащи с по-малко, други — с повече 
пари, познавам малко, които управляват финансите си ефективно.  

 Някои от тези двойки печелеха хиляди левове всеки месец, но в края 
не им оставаше нищо. Други пък живееха на ръба, но си мислеха, че 
едва, когато им се вдигнат приходите, ще започнат да изготвят семеен 
бюджет само, за да установят, че са затънали повече и повече...  

 Сбъсквате ли се с подобни проблеми във вашето собствено 
семейство?  

 • Имате усещането, че печелите пари, но не успявате да задържите 
нищо;  

 • Често се карате за пари;  

 • Всяка година си казвате, че ще водите общ семеен бюджет, но 
нямате волята да промените навиците си;  

 • Липсва ви съгласие относно парите… 

 Ако разпознавате себе си, имам добра новина — създадох този 
планер, специално за вас в резултат от дългогодишния си опит с реални 
клиенти!  

 Общ семеен бюджет означава да заповядате на парите си заедно 
накъде да се насочат, а не само да отчитате къде са отишли.  

 Разделянето на парите и сметките е лоша идея, защото унищожава 
единството и създава предпоставки за подриване на основите за 
сътрудничество в семейството.  

 Винаги съм насърчавал клиентите си да започнат първо на хартия.  

 Най-просто казано, бюджет означава план за това какво ще се случи с 
парите ви през следващия период, в случая през идния месец.  

 Въведете очаквания месечен доход на всеки един от вас и ги 
сборувайте.  

 След това планирайте оперативните разходи (онези, които са 
критично важни) и плаващите разходи.  
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 В сивата колонка съставете план за парите ви, а в останалите (W1, 
W2, W3, W4) - отчитайте къде са отишли по седмици. В края на месеца 
сумирайте общите разходи, направени реално през месеца. 

 Ако имате бизнес, не смесвайте неговите операции с личните ви 
финанси, а ги разглеждайте като два отделни акаунта. 

 При планиране на плаващите разходи препоръчвам да започвате 
годината с отделяне на сума за дарение (даването ще ви направи 
позитивни), както и за спестяване.  

 Заделянето на буфер от поне 1 000 лв. първоначално, след което - 
спестяване, равно на 3-6 месеца вашите разходи, е добра цел.  

 Инвестирайте целенасочено в брака си чрез редовни срещи и 
съвместни развличащи дейности, както и за децата си.  

 Не пропускайте категорията за почивки и личностно развитие. 

 Установете навик да подготвяте месечен семеен бюджет в края на 
всеки месец за началото на следващия.  

 По този начин ще имате сравнително добър контрол върху парите си.  
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Планирането на семейните финанси е един от 
въпросите, които засягам по-подробно в моята книга 

“30 въпроса от семейния живот”.  

Още не си взел книгата? Последвай този линк за по-
подробна информация:  

http://semeistvo.bg/offer

http://semeistvo.bg/offer
http://semeistvo.bg/offer
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ЯНУАРИ ………….. г.
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МЕСЕЧЕН ДОХОД: (Пари, влизащи в домакинството)

Общ доход на мъжа: 

Общ доход на жената:

Общо за двойката:

МЕСЕЧНИ 
РАЗХОДИ:

ПЛАН: W1 W2 W3 W4 W5 ОБЩО РЕАЛНИ 
МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ:

ОПЕРАТИВНИ: 

ХРАНА 

ОБЛЕКЛО 

ТРАНСПОРТ 

ЖИЛИЩЕ 

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДА

КОМУНИКАЦИИ

ОБЩО ОПЕРАТ. 

ПЛАВАЩИ: 

ДАРЕНИЯ

СПЕСТЯВАНЕ

БРАК

ДЕЦА

ДОМАКИНСКИ

МЕДИЦИНСКИ

ПОЧИВКИ

РАЗВИТИЕ

ДАНЪЦИ,ТАКСИ

ЗАСТРАХОВКИ

ДЪЛГОВЕ

ДРУГИ

ДРУГИ

0


