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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Уроци за тийнейджъри 
T03: „Пазете се от тъмната страна“ 
Описание на урока 

 

 

Представителн
о изображение 

 
Заглавие Пазете се от тъмната страна 

Кратко 
описание 

Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Той е структуриран в 
3 основни раздела:  

• Раздел 1 – Какво е „укриване на данъци“? 
• Раздел 2 – Сенчестата икономика 
• Раздел 3 – Привеждане на данъците ви в ред 

 
 

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Учениците трябва да проведат интересна дискусия за сенчестата икономика 
и начина, по който тя бавно пресушава всеки публичен бюджет, до който се 
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докосне, и кара обществените услуги да закърнеят. 

Цели: 
Урокът може да се окаже много полезен ресурс, който учителите могат да 
препоръчат при подготовката за час по етика. Можете да предоставите на 
учениците списък с концепции, които трябва да следват по време на урока, 
като например: 

• Какво означава „укриване на данъци“ и как мога да го избегна? 
• Какви последствия имат „сенчестите данъчни практики“?  
• Как да бъдем изрядни по отношение на данъците? 
• Какво означава „съпротива на облагането с данъци“? 

 

Материали: 
Курс „Пазете се от тъмната страна”“ 
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 
 
Речник: 

данъци, данъчно облагане, съпротива, укриване на данъци, данъчни 
практики 

Как се използва 
този урок 

Стъпки на заниманието: 

Урокът може да се използва също като затвърждаваща дейност, домашно 
задание след проведен урок за данъците в клас. Можете да помолите 
учениците да решат викторините и да коментират някои от сценариите, 
представени в урока, които съответстват на дискусиите и на концепциите, 
преподадени в клас. Задачите например могат да бъдат следните: 

• Обяснете на тийнейджърите какво означава терминът „сенчеста 
икономика“.  

• Обяснете на тийнейджърите какво означава „съпротива на 
облагането с данъци“ и че данъците са задължителни, което е от 
полза за обществените нужди. 

• Анализирайте примерите, за да разберат какви са обществените 
спрямо частните нужди.  

• Разграничете укриването на данъци и данъчната измама, за да могат 
тийнейджърите да решат кой е най-добрият законен начин да 
управляват данъците си.  

• Анализирайте примерите, за да разберат тийнейджърите как могат 
да се борят със сенчестата икономика.  

• Обяснете на тийнейджърите как могат да получат информация и как 
да подготвят данъчните документи. 

• Обяснете на тийнейджърите какво могат да направят, за да не се 
притесняват от данъците.  

 

 

Заключение: 

Урокът може да се използва изцяло или учителите могат да използват 
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конкретни раздели от него, както смятат за уместно. Средното време, 
предвидено за провеждане на целия урок, е около 30 минути. 

Категория Урок за е-обучение на тийнейджъри 

Основна 
целева група 

от 13 до 17-годишна възраст 

Сродни 
училищни теми 

икономика, етика, английски език като втори език, хуманитарни науки 
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