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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 4: „Кой събира данъците и защо?“ 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 
Заглавие Кой събира данъците и защо? 

Кратко 
описание 

В този клип се представя ролята на данъчната администрация във всяка 
държава членка и как данъчните приходи се преобразуват в неоценими 
инвестиции и обществени услуги на местно и национално равнище, 
осигурявайки по-добро качество на живот за всеки. 

Системата за събиране на данъци е представена чрез лесна за разбиране 
аналогия за това как пчелите събират и споделят ресурсите в кошера си. 
Представени са местните и националните бюджети заедно с начините, по 
които те се захранват със средства и как тези средства в края на краищата 
обезпечават данъкоплатците.  

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Учениците трябва да разберат ролята на данъчната администрация във всяка 
държава членка и как данъчните приходи се преобразуват в неоценими 
инвестиции и обществени услуги на местно и национално равнище, 
осигурявайки по-добро качество на живот за всеки. 

 

Цели: 
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Това е самостоятелен урок за онлайн обучение. Структуриран е както следва:  

o Представяне на общата данъчна система 

o Местни данъци и местният бюджет: примери и общо използване 
на местните данъчни средства 

o Националният бюджет: ролята и видовете инвестиции, 
поддържани от националния бюджет 

o Заключение 

Учителите могат да използват този урок като едно цяло или да изберат 
конкретни части от него по своя преценка. Времето, предвидено за 
провеждане на целия урок и предложените допълнителни учебни дейности, 
е около 30 минути. 

Материали: 

Микроклип „Кой събира данъците и защо? 

Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 

 Речник: 

данъци, данъчна система, местни данъци, местен бюджет, национален 
бюджет, обществени услуги, инвестиции 

Как се 
използва този 
урок 

Стъпки на заниманието: 

Въведение 

Задайте на учениците си серия въпроси за разчупване на леда: 

- Когато родителите ви плащат данъци, къде отиват парите? 

- Някой води ли отчет за данъка, платен от всеки данъкоплатец? Кой е 
той? 

- Ако всички пари, които данъкоплатците плащат, бъдат събрани на 
едно място, кой решава как ще се използва тази сума? 

- За какво се плаща с парите от данъците? 

Общата данъчна система 

- Използвайте момента, когато данъкоплатецът в клипа плаща данъка 
си, за да обсъдите ролята на данъчните органи. 

- Проучете аналогията с пчелния кошер. 

o Помолете класа да даде примери за ситуации в ежедневния 
им живот, когато се събират съвместно ресурси, за да се 
обезпечи цялото семейство или по-голяма група като цяло. 

Местният бюджет 

- Помолете класа да измисли отговор на въпроса на 2QT: „Но защо 
градовете и селата се нуждаят от собствени спестявания? Не е ли 
достатъчно наличието на национален бюджет?“ 
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o Обсъдете ситуацията във вашия град/село. 

o Обсъдете конкретния данъчен режим в собствената си страна 
или регион. 

o Дайте примери, за да обясните децентрализацията („Кой 
следва да решава коя играчка да получите за рождения си 
ден? Вие или класният ви ръководител?“) 

o Изведете заключения за важността на местния бюджет и 
плащането на местни данъци, за да се захрани местният 
бюджет. 

Националният бюджет 

- Обсъдете необходимостта от национален бюджет въз основа на 
въпроса на 2QT: „Ако всички градове и села разполагат със собствен 
бюджет и посрещат нуждите си от тези бюджети, тогава защо имаме 
нужда и от национален бюджет?“ 

o Дайте примери за големи държавни инвестиции в своята 
област (магистрали, язовири, летища и др.). 

o Обсъдете кой се възползва от тях и защо е важно да имаме 
услуги и инфраструктура, които носят полза на цели региони 
или на цялата страна. 

o Поговорете за подкрепата, оказвана от националния бюджет 
на местните бюджети. 

Ролята на данъкоплатеца 

- Попитайте как се поддържат държавните инвестиции, година след 
година. Анализирайте как се разширява обществената 
инфраструктура и защо е важно възможно най-много граждани да 
имат полза.  

o Обсъдете защо местният и националният бюджет трябва да се 
подновяват всяка година. 

o Обсъдете значимостта на плащането на данъци в този 
контекст. 

o Представете идеята за децата като данъкоплатци (с всяка 
покупка, която правят). 

Заключение 

- Кой събира данъците? 

- Какво се случва с парите от данъци, след като бъдат събрани? За 
какво се използват? 

- Какви видове бюджети има? Защо се нуждаем от местен и от 
национален бюджет? 

- Кой попълва обществените бюджети?  

- Защо е важно да се снабдяват националният и местният бюджет с 
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ресурсите, които са им нужни? 

 

 

Категория Микроучене 

Основна 
целева група 

от 9 до 12-годишна възраст 

Сродни 
училищни 
теми 

икономика, етика, Европа и ние, английски език като втори език, 
хуманитарни науки 
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