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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 3: “Кой плаща данъци в наши дни?” 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 
 

Заглавие Кой плаща данъци в наши дни? 

Кратко 
описание 

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат кой има 
задължение да плаща данъци в наши дни и кои са основните категории 
данъкоплатци. 

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Учениците трябва да разберат кой има задължение да плаща данъци в наши 
дни и кои са основните категории данъкоплатци. 

Цели: 

Да определят необходимостта от плащане на данъци и тяхното въздействие 
върху добруването на общността.  

Да определят 2-те основни категории данъкоплатци. 

Да се обяснят ползите и отговорностите, които даден човек има от детството 
до зрелостта по отношение на данъците. 

Да се обсъди какви видове данъци трябва да плаща всяка категория за 
своите дейности.  

Материали: 

Микроклип „Кой плаща данъци в наши дни?“ 
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Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 

Речник: 

данъци, данъкоплатци, общност, доход, социални вноски 

Как се използва 
този урок 

Стъпки на заниманието: 

Пуснете уводната част на клипа. Спрете клипа и се уверете, че учениците са 
разбрали сюжета. 

Пуснете раздела „Категории данъкоплатци“. Спрете клипа на пауза и 
обсъдете дали учениците знаят какво е „Държавна хазна“ и дали наистина 
са разбрали защо приносът на добрия данъкоплатец е бил от полза за 
общността. Прегледайте основните категории данъкоплатци: лица и фирми. 

Определете ползите в представената еволюция и попитайте децата кой е 
моментът в живота, в който те смятат, че даден човек следва да плаща 
данъци. 

Пуснете раздела „Адекватно разпределяне на данъците“. Спрете клипа и 
се фокусирайте върху представянето на връзката между данъците, плащани 
от отделните лица, и тези, заплащани от дружествата — от представените 
примери, и как те си влияят взаимно. 

Пуснете раздела „Как децата допринасят за данъците?“ и подчертайте, че 
макар и те все още да не плащат данъци, част от парите, изразходвани за 
обикновените неща, които искат, отиват за данъци. 

Заключение: 

Можете да организирате дискусия в класа въз основа на понятията, 
представени в клипа. Разглежданите теми може да включват: 

Идентифицирайте няколко лица и няколко предприятия от вашата общност, 
които плащат данъци. 

Направете списък на всички неща, които семейството ви е купило за вас 
през последната седмица. Мислите ли, че сте допринесли по някакъв начин 
към държавния бюджет? 

Интервюирайте членовете на семейството си и ги попитайте как допринасят 
за благото на общността. 

Можете също така да използвате образователната игра, предоставена в този 
раздел, като домашна работа за затвърждаване на понятията, представени в 
урока. 

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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