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Доходи 

 

По темата 
 

„Имаш пари – не говориш за тях!”, казва една стара поговорка. И ако все пак говорите 
за това, то е по-скоро само за това, за което имате нужда от пари. 

Собствените доходи са табу. За тях не се говори. Човек се оплаква само от многото 
данъци. 

Колко точно се плаща обаче и какво след това се прави с тези пари в обществото, не е 
ясно за мнозина. 

Само разясняването може да внесе повече разбиране за задължителните данъци, 
които трябва да се плащат. 

 

Рамкови условия 
 

Целева група Възрастни  
• в основното и допълнителното образование и 

продължаващото обучение 
• в мерките на бюрата по труда  
• в съжителство с други хора и в социалните 

институции 
• в други обучителни курсове и т.н. 

Времетраене 90 – 100 минути 
 

Предпоставки Стая с достатъчно място за работа в малки групи и 
движение  
Технически изисквания: лаптоп с проектор, коркова 
дъска, флипчарт 

 

Учебни цели 

• Да се получи обща представа за възможните доходи/приходи 
• Да се получи представа за безвъзмездните средства и субсидии 
• Преглед на широката гама от задължителни такси/данъци 
• Да се постигне по-добро разбиране за какво плащам пряко и косвено с доходите 

си 
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План за провеждане на обучението – преглед 

 

Методико-дидактически указания Времетраене 
(в минути) 

Степен на 
сложност 

Стр. 

 
1. Всичко за доходите 

Първа проверка на знанията по темата 
 

 
20 

 
ниска 

 
3 

 
2. Какви видове приходи има? 

Натрупване на знания за различни 
видове доходи, безвъзмездни 
средства, субсидии и други приходи 
 

 
25 

 
ниска 

 
4 
 

 
3. Кои задължителни вноски трябва да 

бъдат направени? 
Общ преглед на законово изискваните 
задължения. 
 
Приложение „Кои задължителни 
вноски трябва да бъдат направени?“ 
 
Решение „Кои задължителни вноски 
трябва да бъдат направени?“ 
във връзка с комплекта слайдове 
"Задължителни вноски" 
 

 
50 

 
средна 

 
5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
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1. Всичко за доходите 

Методи/техники Пленум 
Цел Включване 

Запознаване с групата 
Събиране на първи впечатления по темата 

Материал  
Време 20 минути 
Други условия Чрез позиционирането участниците се опознават по-добре. 

Обсъждат се първите основни термини 
 

Фотьойлите са преместени встрани, за да има достатъчно място за движение. 

В ъгъла е поставен стол. Той обозначава отговор "Да". Друг фотьойл е поставен в 
противоположния ъгъл на стаята. Той обозначава отговор "Не". 

Едно след друго твърденията се четат на участниците. В зависимост от личната си 
оценка, участниците се позиционират около стола, който се отнася за тях. 

След всяко твърдение се събират отговорите на участниците. 

Възможни твърдения: 

• Знам колко пари/доход имам на разположение всеки месец. 
• Когато парите са ограничени, се опитвам да увелича доходите, вместо да 

намаля разходите. 
• За да увелича доходите си, вече изпробвах много алтернативни възможности за 

доходи. 
• Запознат съм с безвъзмездните средства и субсидии. 
• Печеля 3000 лева бруто. Следователно получавам 3000 лева.* 
• Ако получа 3000 лева бруто, струвам на работодателя си само 3000 лева.** 
• И.т.н. 

 

* Обяснение за 3000 лева "бруто" и какво получавам "нето". 

Още някои суми ще ми бъдат приспаднати от брутната ми заплата от 3000 лева 
(осигуровки, данъци, ...). В крайна сметка получавам нетно възнаграждение от 2 327,94 
лева. (по нашето законодателство) 

** Обяснение за 3000 лева "бруто" и реални разходи за работодателя 

Не! Работодателят трябва да плаща допълнителни данъци (социално осигуряване, ...). 
Струвам на работодателя си 3570 лева. Казано по-просто, работодателят трябва да 
плати около 19% осигурителни и здравни вноски в допълнение към брутната сума. 
(примерът е за България)  
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2. Какви видове приходи има? 
 

Методи/техники Работа в малки групи и пленум 
Цел Обмен на различни възможности за приходи 
Материал Карти за модериране и химикалки 

коркова дъска, пинчета 
Време 25 минути 
 

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава химикал и карти за 
модериране. Участниците размишляват върху различните възможности за приходи, 
които познават - от редовни доходи до безвъзмездни средства и субсидии и други 
доходи. На всяка карта за модериране е изписан само един термин. 

След 10 минути групите се връщат в пленарната зала и представят своите констатации 
една на друга. 

Картите се закрепват под следните заглавни карти: 

1. Редовен доход  
2. Безвъзмездни средства / Субсидии  
3. Други приходи 

Ето само кратка извадка от възможни отговори: 

Редовен доход Безвъзмездни средства / 
Субсидии 

Други приходи 

Заплата (работник) Семейна надбавка Наследство 
Възнаграждение(служител) Надбавка за жилищни нужди Печалби от хазарт 
Обезщетение за безработица Социални грижи/помощи Частна продажба на вещи 
Пенсия Освобождаване от такса за 

рецепта 
Битпазар 

Възнаграждение (държавен 
служител) 

Освобождаване от такси за 
излъчване/пренос 

Дивиденти 

Самонаети лица Стипендия за обучение Лихви 
Надбавка за отглеждане на дете Образователна / училищна 

помощ 
Парични подаръци 

Пенсия за сираци Надбавка за пътуващи Купони 
Вдовишка пенсия Различни отстъпки (напр. за 

пенсионери, студенти, ...) 
Приходи от наем 

Издръжка Надбавка за грижи  
Възнаграждение за обучаващи се Надбавка за отопление  
Финансирана от държавата 
подкрепа за безработни, които 
вече нямат право на обезщетения 
за безработица 

  

Пенсия за злополука /инвалидност   
Пенсия от друга държава   
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3. Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени? 

Методи/техники Работа в малки групи и пленум 
Цел Обсъждане на задължителните плащания /вноски, които трябва да 

бъдат направени 
Създаване яснота за това какво се финансира с направените вноски 

Материал Приложение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат 
направени?“ 
Химикалки 
Презентация "Задължителни вноски" 
Лаптоп 
Проектор 

Време 50 минути 
Други указания Много хора често не знаят защо се правят удръжки от доходите им. 

Това упражнение е предназначено да служи специално за справяне 
с тази тема и внасяне на светлина в тунела. 
За упражнението са използвани 3-те най-големи групи 
данъкоплатци. Същите данъци често се прилагат за други групи 
(фермери, държавни служители, миньори, ...). Разглеждането 
отделно на тези групи би надхвърлило обхвата на обучението. 

 

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава химикалка и лист 
"Кои са задължителните плащания/вноски?" 

Сега участниците трябва да преценят коя вноска/данък от коя група задължително 
трябва да бъде платена. 

Като допълнителна задача може да се направи и оценка какъв процент са те 

• от „брутна заплата/брутно възнаграждение” в групите „служители/работници” и 
„работодател” или 

• от "годишната печалба" в групата "занаятчии / самонаети".  

След 10 минути групите се връщат в пленарната зала. 

Обучителят показва решението с подкрепата на презентацията „Задължителни вноски 
/данъци“ или таблицата на следващата страница.  
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Приложение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“ 
 

Кои вноски/данъци се приспадат автоматично от заплатите? 
Какви допълнителни данъци трябва да плати работодателят? 
Какви данъци трябва да плащат самостоятелно заетите лица? 
 
Вноски/данъци/такси Служители/ 

работници 
Плаща 

работодател за 
служители  / работници 

Занаятчии / 
самонаети лица 

Членски внос камари/ 
раб.обединения  

   

Осигуряване за безработица    

Допълнително задължително 
пенсионно осигуряване (схема 
на фирмата) 

   

Здравно осигуряване    

Данък върху други доходи     

Пенсионно осигуряване    

Синдикална вноска    

Такси за излъчване/пренос    

Данък сгради / имущество    

Данък общ доход / заплата    

Местни данъци и такси    

Фиксирана ставка за зелена 
електроенергия 

   

Осигуряване на самонаети 
лица 

   

Осигуровка „Трудова 
злополука“ 

   

Данъчно облекчение за 
покупка на жилище 

   

Осигурителни вноски, 
заплащани от работодателя  
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Решение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“ 

Подробностите са в презентацията "Задължителни вноски" 

Вноски/данъци/такси Служители/ 
работници 

Плаща 
работодател за 
служители  / работници 

Занаятчии / 
самонаети лица 

Членски внос камари/ 
раб.обединения  

да  не да 

Осигуряване за 
безработица 

да да доброволно 

Допълнително 
задължително 
пенсионно осигуряване 
(схема на фирмата) 

не да да 

Здравно осигуряване да да да 
Данък върху други 
доходи 

да, ако имат  не да 

Пенсионно осигуряване да да да 
Синдикална вноска доброволно не не 
Такси за 
излъчване/пренос 

не не не 

Данък сгради / 
имущество 

не не не 

Данък общ доход / 
заплата 

да не не 

Местни данъци и такси да не да 
Фиксирана ставка за 
зелена електроенергия 

не не не 

Осигуряване на 
самонаети лица 

не не да 

Застраховка злополука не да да 
Данъчно облекчение за 
покупка на жилище 

да не да 

Доплащане за стаж % не да не 
 

 

 

 


