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У ВОД

Уважаеми колеги,

С този учебник по Гражданско образование завършва поредицата от 
философски учебници за средното образование. Всички автори, с които под-
готвихме тези книги, вярваме, че философското образование е важно за:

• личностно формиране и личностно себеутвърждаване;  
• насърчаване на добродетели (морални съвършенства); 
• култивиране на размишляващ ум; 
• придобиване на светогледни ориентири; 
• формиране на гражданска култура. 
Задачата на учебника по Гражданско образование за 12. клас е да за-

познае учениците с концепции за власт, институции, граждански контрол, 
собственост, икономика и социална политика и мястото на България в поли-
тиките на глобалния свят.

Важно е учениците да имат аналитично отношение към формите на власт 
и разбиране за широкия спектър от институции, присъщ на съвременния свят.

Запознаването със същността на договора и собствеността и техните 
форми има за цел да въведе ученика както в техните класически дефиниции, 
така и в техните особености, характерни за едно „общество на услугите“. 
Глобалният пазар създаде свръхбогатство и нови неравенства, което е осно-
вание учениците да бъдат запознати със съвременните социалните политики 
и да знаят как да защитават своите социални права.

В глобалния свят по-малките държави са изправени пред ред нови 
предизвикателства – вече няма колониални войни, но има нараснало влия-
ние на мултинационални компании. Затова е важно знанието за глобалните 
тенденции да се съчетава със знание за потенциала и ресурсите на България. 

Специално внимание в тази книга е обърнато на работата с библиогра-
фии, електронни ресурси, статистика и графики. 

Гражданската култура, придобита от учениците, трябва да им помага да 
разпознават корупцията, да проявяват решимост и гражданска воля за нулева 
толерантност към всички нейни прояви, а така също за инициативи за нейно-
то неутрализиране чрез апелиране към съответните   институции.
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Училище . Град .

Утвърждавам: . Директор: .
 (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА /  ГОДИНА

Уроци за нови знания 8 часа

Уроци за практически дейности и упражнения 16 часа

Уроци за обобщение 3 часа

Уроци за входно и изходно ниво 2 часа

Уроци за контрол и оценка 2 часа

Годишен хорариум: 31 часа
Срочен: 
 І срок – 18 часа
 ІІ срок – 13 часа

Изготвил: 
                        (име и фамилия)

по предмета Гражданско образование за 12. клас
Задължителна подготовка
През учебната 20…. – 20….. година

Уроци за нови знания – 8
Практически дейности и упражнения – 16
Уроци за обобщение – 3
Входно и изходно ниво – 2
Уроци за контрол и оценка – 2

Годишен хорариум: 31 часа
Срочен хорариум: I срок – 18 часа
            II срок – 13 часа
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Учебна 
седмица Тема

1. Входно ниво
2. Проектна култура
3. Свобода и власт
4. Практически дейности и упражнения
5. Практически дейности и упражнения
6. Институции
7. Практически дейности и упражнения
8. Практически дейности и упражнения
9. Граждански контрол

10. Практически дейности и упражнения
11. ОБОБЩЕНИЕ
12. Договор и собственост
13. Практически дейности и упражнения
14. Практически дейности и упражнения
15. Контрол и оценка I срок
16. Пазарна икономика
17. Практически дейности и упражнения
18. Практически дейности и упражнения
19. Социална политика
20. Практически дейности и упражнения
21. Практически дейности и упражнения
22. ОБОБЩЕНИЕ
23. Глобални проблеми
24. Практически дейности и упражнения
25. Практически дейности и упражнения
26. Природа и култура в условията на глобализация
27. Практически дейности и упражнения
28. Практически дейности и упражнения
29. ОБОБЩЕНИЕ
30. Контрол и оценка II срок
31. Изходно ниво
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ГРАЖДАНИТЕ, ВЛАСТТА 
И ДЪРЖАВАТА 

 1. ОБЩНОСТ И ВЛАСТ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Генезис на властта
• Концепции за властта
• Доверие и благоденствие
• Типове политическо устройство

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока
За нови знания. 

Цел на урока
Урокът запознава учениците с класически и съвременни теории за властта от 

областта на философия на политиката и теория на политиката. От класиците са 
представени Аристотел и Хобс, а от модерните автори – Робърт Дал, Стивън Лукс 
и Мишел Фуко. Като завършек на темата е представена теорията на американския 
философ и политолог Франсис Фукуяма за ролята на доверието за благоденствието 
на общностите и политическите общества. 

Задачи на урока (подцели)
Очакванията на учителя са учениците да:
• познават концепции за властта;
• разбират значението на доверието за модерната демокрация и просперитета 

на нациите.

Методи за преподаване и учене: обсъждане, презентация, диалог, обсъждане, 
дискусия, работа с текст. 

Учебно-методически ресурси:
• Учебникът Гражданско образование за 12. клас.
• Нормативни текстове от националното и европейско законодателство:

– Конституция на Република България;
– Европейска конвенция за правата на човека, 1948 г.

Библиография:
Аристотел. Политика. Прев. Анастас Герджиков. Изд. Фондация Отворено об-

щество, С., 1995
Лок, Джон. Два трактата за управлението. Прев. Светослав Малинов. ГАЛ-

ИКО, С., 1996
Фуко, Мишел. Генеалогия на модерността. Съст. и прев. Владимир Градев. 

Ун. изд. „Свети Климент Охридски“, С.,1992

B
. М

Е
Т

О
Д

И
Ч

Е
С

К
И

  С
Ъ

В
Е

Т
И

  К
Ъ

М
  У

РО
Ц

И
Т

Е
  З

А
  Н

О
В

И
  З

Н
А

Н
И

Я



8

WWW
www.eur–parl.eur–pa.eu – Европейски парламент
ec.eur–pa.eu – Европейска комисия
c–nsilium.eur–pa.eu/en/eur–pean-c–uncil/ – Европейски съвет
c–nsilium.eur–pa.eu/en/c–uncil-eu/ – Съвет на ЕС
echr.c–e.int – Европейски съд за правата на човека
c–e.int/en/web/c–mmissi–ner – Комисар за правата на човека

Указания към задачите в учебника
Относно Работа с текст
1. Подходящо е да се даде задача на учениците да потърсят аргументи в опро-

вержение на афоризма на Ницше. Напр. от кръга на семейния живот, приятелството, 
професионалното призвание, креативността, дълга, благотворителността и др. 

2. Може да се предложи на учениците да заменят в текста на Хегел думите „Вър-
ви ли някой безгрижно и сигурно по улиците нощно време“ с аналогични изрази и 
по този начин да открият различни индикатори по отношение на различни аспекти на 
живота за „добър обществен порядък“. 

3. Може да се предложи на учениците да посочат с какви политики казаното от 
Аристотел за демокрацията („демокрацията съществува за благото на бедните“). 

Относно Дискусия
1. По отношение на първата задача (значенията на arche–) предложете на уче-

ниците да помислят за преводи (в пряк и преносен смисъл) чрез други думи и да 
посочат сфери и специфики на тяхната употреба – напр. лидерство, доминация, пре-
възходство, авторитет, наставничество, старейшинство и др. подобни. 

2. Предложете на учениците да посочат политически фигури, които да предста-
вят съответно едната или другата концепция за политика, дефинирани от Р. Скръ-
тън.

3. Дайте на учениците задача са посочат съвременни форми на „духовно 
робство“ като имат предвид възгледа на Аристотел за робството. Насочете ги към 
различни форми на „духовна несамостоятелност“ като напр. масова култура, кич в 
изкуството, „сън на разума“, „слабост на волята“ и др. 

4.  Предложете на учениците да помислят за полярни примери:
а) Област от живота, в която е релевантен краен индивидуализъм;
б) Област от живота, в която е релевантна максимална съвместност. 

Относно Проучете
За всяка от задачите разделете учениците на три групи:
• Търсещи и подреждащи източници на информация;
• Резюмиращи намерената информация;
• Правещи общи разсъждения и създаващи теоретични хипотези. 

Относно Инициатива
Използвайте подхода за разделяне на учениците на групи за съвместна специ-

фична работа, описан относно Проучете. 

Контрол
Индивидуални отговори и решаване на поставени задачи. Работа в екип. 
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Антология:

Свобода 
Свободата на хората, намиращи се под управление, се състои в живот, съо-

бразен с постоянен закон, общ за всички в това общество и създаден от установе-
ната в него законодателна власт; това е свобода да следвам собствената си воля във 
всички случаи, в които законът не го забранява, без да бъда зависим от непостоян-
ната, несигурна, неизвестна и произволна воля на друг човек, така както естестве-
ната свобода се състои в това да не бъда ограничаван от нищо друго освен закона 
на природата. 

Лок, Джон. Два трактата за управлението, прев. Светослав Малинов, с. 211

Две понятия за свободата
Първото от значенията на думата „свобода“, което (по примера на мнозина пре-

ди мен) ще нарека „негативно“, е свързано с отговора на въпроса: „Какви са грани-
ците, в рамките на които субектът – отделната личност или група хора – може и му 
е разрешено да прави и да бъде онова, което той е способен да прави и да бъде, без 
останалите да му пречат?“

Второто значение – ще го нарека „позитивно“, е свързано с отговора на въпро-
са: „Кой или какво определя, чрез контрол или пряка намеса, какво може и какво не 
може да прави или да бъде даден човек?“

Бърлин, Исая. Две схващания за свободата, с. 64

Субект и власт
Думата „субект“ има две значения: субект, подчинен на други; чрез зависимост 

или контрол, и субект, привързан чрез съвестта и себеосъзнаването към собстве-
ната си самоличност. И в двата случая думата подсказва форма на властта, която 
покорява, подчинява (subjugue, assujettit).

Фуко, Мишел. Защо изучаваме властта: въпросът за субекта, прев. Влади-
мир Градев, с. 67

Контрол: индивидуални отговори на поставените задачи, работа в екип.
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2. ИН СТИТУЦИИ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Институция
• Институции в националната държава
• Институции на ЕС

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока:
Урок за нови знания

Задачи на урока (подцели):
• Запознава с философската дефиниция за институция;
• Показва структурата на институциите в модерната държава;
• Представя институционалния дизайн на Европейския съюз;

Методи за преподаване и учене:
обсъждане, презентация, диалог, дискусия, работа с текст. 

Учебно-методически ресурси:
• Учебникът Гражданско образование за 12. клас.
• Нормативни текстове от националното и европейско законодателство:
– Конституция на Република България;
– Закон за държавния служител;
– Правилник за прилагане Закона за държавния служител;
– Договор за създаване на Европейския съюз (консолидиран текст, 2016 г.)
– Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст,  

2016 г.);
– Харта на основните права на Европейския съюз;

Библиография:
WWW
parliament.bg – Народно събрание
president.bg – Президент
g–v.bg – Министерски съвет
sac.g–vernment.bg – Върховен административен съд
vks.bg – Върховен касационен съд
vss.justice.bg – Висш съдебен съвет
c–nstc–urt.bg –  Конституционен съд 
prb.bg – Прокуратура
ciaf.g–vernment.bg –  Комисията за противодействие на корупцията и за отне-

мане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
–mbudsman.bg – Омбудсман
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bnb.bg/Statistics/index.htm – Българска народна банка, статистика
www.eur–parl.eur–pa.eu – Европейски парламент
ec.eur–pa.eu – Европейска комисия
c–nsilium.eur–pa.eu/en/eur–pean-c–uncil/ – Европейски съвет
c–nsilium.eur–pa.eu/en/c–uncil-eu/ – Съвет на ЕС
echr.c–e.int – Европейски съд за правата на човека
c–e.int/en/web/c–mmissi–ner – Комисар за правата на човека
https://eur-lex.eur–pa.eu/ – EUR Lex (Европейски правен портал)

Указания към задачите в учебника:
1. Може да се посочат примери, в които липсата на бюрокрация в смисъла на 

Вебер е в вреда на гражданите (олигархични структури, престъпни групи, произвол 
на местна власт).

2. Като примери, в които бюрокрацията е вредна, може да бъде дадена всяка 
сфера, в която е важно творчеството (изкуство, наука) и свободата на действие на 
лица и общности (стартиране на бизнес, гражданска самоорганизация).

3. Романът на Кафка е пример за сблъсъка на личността с ирационални инсти-
туции. 

4. Правните инструменти на ЕС зависят от обстоятелството, че ЕС няма естест-
вен суверенитет, понеже е вторичен правен ред, производен от правния ред на дър-
жавите членки и договорите между тях. Затова нормите на ЕС не притежават „обща 
компетенция по всичко, което се случва на територията на държавите членки на ЕС. 
ЕС няма собствена територия, но има граници, в които са валидни нормите на ЕС.

5. Клетвата е акт, който показва възвишеност и символизъм. По този начин се 
показва връзката между лична съвест, правни норми и вяра в ценности, които над-
хвърлят сферата на само полезното. 

Антология
Произход на монархията
Първото управление в света е било монархическо, тъй като на Адам, бащата 

на всяка плът, му е било повелено да се множи и насели земята и да я обладава, и 
тъй като му е било дадено владичество над всички твари, то той е бил монарх на 
целия свят; никой от неговото потомство не е имал право да притежава каквото и да 
било без негово дарение, позволение или без да го е наследил от него; земята, казва 
Псалмистът, „Той отдаде на синовете човешки“ (Псал. 115:16) и тези слова казват, 
че правото произтича от бащинството“. 

Филмър, Робърт. Бележки върху Аристотеловата „Политика“, прев. Све-
тослав Малинов

Естествено състояние
Това е състояние на пълна свобода всички хора да определят действията си и 

да се разпореждат със собственото си имущество и личност така, както намерят за 
добре в границите на закона на природата, без да искат разрешение и без да зависят 
от волята на друг човек.

Лок, Джон. Два трактата за управлението, прев. Светослав Малинов, с. 196

Политическа власт
Под политическа власт разбирам правото да се създават закони, предвиждащи 

смъртно наказание и съответно по-леки наказания за регулиране и съхраняване на 
собствеността и правото да се използва силата на общността както при осъществя-
ването на тези закони, така и при защитата на държавата от външни посегателства, 
като всичко това се върши единствено заради публичното благо. 

Лок, Джон. Два трактата за управлението, прев. Светослав Малинов, с. 196
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Защо е нужна държавата
Голямата и главна цел, която кара хората да се обединяват в държави и да при-

емат да бъдат управлявани, е съхраняването на тяхната собственост, а за това в 
естественото състояние не достигат твърде много неща: 

Първо, има нужда от установен, стабилен, познат на всички закон, приет и 
допуснат чрез общо съгласие да бъде нормата за добро и зло, както и обща мяра за 
разрешаване на всички противоречия между хората.

Второ, в естественото състояние липсва познат и безпристрастен съдия с ав-
торитет да разрешава всички разногласия в съответствие с установения закон.

Трето, в естественото състояние често липсва власт, която да подкрепи и под-
държа една справедлива присъда и да я приведе в изпълнение. 

Лок, Джон. Два трактата за управлението, прев. Светослав Малинов, с. 281

Контрол: индивидуални отговори на поставените задачи, работа в екип.
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3 . ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Демократизация на обществата.
• Социално партньорство.
• Пряко участие на гражданите във властта.
• Граждански протести. 

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: 
за нови знания. 

Задачи на урока (подцели): Ученикът да: 
• познава спецификата на модерната представителна демокрация;
• разграничава трите вълни на демократизация по Самюъл Хънтингтън;
• може да дефинира що е делиберативна демокрация;
• се ориентира в проблемите на социалното партньорство и неговите 

            възможности;
• умее пряко да участва като гражданин във властта;
• си изгради позиция спрямо формите на граждански протест. 

Методи за преподаване и учене: обсъждане, презентация, диалог, обсъждане, 
дискусия, работа с текст, създаване на проект. 

Учебно-методически ресурси:
• Учебникът Гражданско образование за 12. клас.
• Електронен вариант на учебника

Библиография: 
Алмонд, Гейбриъл, Сидни Верба. Гражданска култура. ГАЛ-ИКО, С., 1998
Белов, Мартин. Пряка демокрация. Сиби, С., 2009
Дал, Робърт. Демокрацията и нейните критици. Критика и хуманизъм, С., 

2006
WWW
www.initiative.bg – Българско сдружение за насърчаване на гражданската ини-

циатива
frgi.bg – Фондация „Работилница за граждански инициативи“
csd.bg – Център за изследване на демокрацията
transparency.bg – Прозрачност без граници
ime.bg – Институт за пазарна икономика
knsb-bg.–rg – Институт за социални и синдикални изследвания
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Указания към задачите в учебника:
Предложете на учениците да направят проучване за граждански инициативи, 

които са активни в момента, да анализират техните цели, средства и резултати.
Класът може да бъде разделен на три групи и всяка от група да проучи един 

граждански протест. След това да се направят сравнителни таблици, чрез които да 
се  покаже съотношението между цели, средства и резултати от тези протести. 

Антология: 
Плуралистичното общество
Обществата, които са изградени върху стабилни и сплотени неформални групи 

и общности и които поддържат широк обхват от неформални организации и сдруже-
ния, се наричат плуралистични общества. Обратно, масовите общества са съставени 
от аморфна маса от несвързани, недиференцирани и изолирани отделни индивиди. 
Такива индивиди нямат социални корени, слабо са интегрирани в обществото и са 
дистанцирани от политическото. Те са готови да подкрепят екстремистки и антиде-
мократични движения. 

Каазе, Макс, Кенет Нютън, Доверия в управлението, с. 36

Гражданско участие в управлението
ПРИНЦИПИ НА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
В УПРАВЛЕНИЕТО
Чл. 2. Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са: 
1. свободно изразяване на волята;
2. общо, равно и пряко участие с тайно гласуване; 
3. равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос; 
4. еднакви условия за представяне на различните становища.
ФОРМИ НА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ 
Чл. 3. (1) Прякото участие се осъществява чрез:
1. референдум;
2. гражданска инициатива;
3. европейска гражданска инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент 

(ЕС) № 211/2011;
4. общо събрание на населението.
(2) Референдумът може да се произвежда на национално и местно ниво.
(3) Гражданската инициатива може да се провежда на национално, европейско 

и местно ниво, а общото събрание на населението – на местно ниво.
ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ 
Чл. 4. (1) Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Ре-

публика България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията 
на страната към деня на насрочване на референдума.

(2) Право да гласуват на местен референдум и на общо събрание на населе-
нието имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат 
постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията 
на съответните община, район, кметство, населено място, квартал през последните 
6 месеца преди насрочването на референдума.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 5. (1) Финансовите средства за произвеждане на национален референдум 

се осигуряват от държавния бюджет, а за произвеждане на местен референдум – от 
съответния общински бюджет.

(2) Гражданската инициатива в частта на организиране на подписка се финанси-
ра от граждани и юридически лица.

(3) Всички документи по този закон се освобождават от държавни и местни 
такси.
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СЪДЕБЕН КОНТРОЛ
Чл. 6. (1) Споровете за конституционност на решението на Народното събра-

ние за произвеждане на национален референдум се решават от Конституционния 
съд до определяне на датата за неговото произвеждане. 

(2) Споровете за законосъобразността на резултатите от национален референ-
дум се решават от Върховния административен съд, а за законността на местен ре-
ферендум и за неговите резултати – от съответния административен съд.

Местна гражданска инициатива 
Чл. 46. (1) Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложе-

ния до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до 
областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси 
от местно значение.

(2) Местната гражданска инициатива се осъществява чрез подписка, организи-
рана от инициативен комитет на територията на съответната община, район, кмет-
ство или населено място.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
Чл. 47. (1) Местната гражданска инициатива се организира по решение на съ-

брание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ 
адрес на територията на съответната община, район, кметство или населено място. 

(2) Събранието:
1. одобрява предложение до общинския съвет, кмета на общината, района или 

кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт, за 
което да се събират подписи на граждани с избирателни права;

2. избира инициативен комитет, който се състои от трима до 5 членове, вклю-
чително председател; 

3. одобрява бланката за събиране на подписите;
4. определя срока и реда за събиране на подписите; местата за събиране на под-

писите се определят след съгласуване със съответния кмет.
(3) За събранието на гражданите по ал. 2 се съставя протокол, към който се 

прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в 
събранието граждани.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДПИСКА ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
Чл. 48. (1) Национална и местна гражданска инициатива се извършват чрез под-

писка. 
(2) Подписката се провежда в срок, определен от събранието по чл. 45, ал. 2 

или чл. 47, ал. 2, но не по-дълъг от три месеца от провеждането на събранието за 
организиране на национална гражданска инициатива, и два месеца – за местната 
гражданска инициатива.

(3) Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократ-
но в подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адрес – за 
националната гражданска инициатива, а за местната гражданска инициатива – в съ-
ответствие с постоянния или настоящия му адрес.

ПОДПИСКА
Чл. 49. (1) Подписката съдържа:
1. одобреното предложение, което е обект на подписката;
2. протокола по чл. 45, ал. 3 или чл. 47, ал. 3;
3. бланките със събраните подписи на граждани.
(2) Бланката за подписката по чл. 45, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 съдържа на всеки лист:
1. наименованието на общината, района, кметството или населеното място, къ-

дето се събират подписите;
2. пореден номер.
(3) В бланките гражданите с избирателни права вписват трите си имена, ЕГН, 

постоянния или настоящия адрес и полагат саморъчно подпис.
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(4) На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използ-
ват за други цели, освен за гражданската инициатива. В графа „забележки“ се впис-
ват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания 
и има нужда от помощ при изразяване на волята си.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
Чл. 50. Инициативният комитет организира информационна кампания и об-

ществени дискусии във връзка с предложението, по което се провежда подписката.
ВНАСЯНЕ НА ПОДПИСКАТА 
Чл. 51. (1) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) В срока по 

чл. 48, ал. 2 инициативният комитет внася подписката в Народното събрание или в 
съответния орган на изпълнителната власт – за националната гражданска инициа-
тива, или в общинския съвет, до кмета на общината, района или кметството, или до 
областните или регионалните органи на изпълнителната власт – за местната граж-
данска инициатива. Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съ-
държа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, 
в която са вписани в подписката.

(2) Подписката е придружена от списък с имената, ЕГН, постоянния или насто-
ящия адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.

(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 66 
от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 
05.03.2014 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При постъпването 
на предложение чрез национална гражданска инициатива по чл. 44, ал. 1 или местна 
гражданска инициатива по чл. 46, ал. 1, компетентният орган, а в случаите, когато 
той е колективен – неговият председател или ръководител, изпраща подписката в 
структуриран електронен вид на ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството или на териториалното й звено в съответната област, 
които извършват незабавно служебна проверка. За резултатите от проверката се 
изготвя протокол, който се изпраща на съответния компетентен орган.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДПИСКАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 52. (1) Органите, до които е отправена подписката за национална граждан-

ска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен 
срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото 
изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по об-
ществените електронни медии. 

(2) Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е 
отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените пред-
ложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение 
и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник.

(3) Органите по ал. 1 и 2 са длъжни в срока по ал. 1 писмено да уведомят иници-
ативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДПИСКАТА
Чл. 53. Разходите във връзка с организирането на подписката се финансират от 

граждани и юридически лица, като за целта инициативният комитет открива специ-
ална набирателна сметка.

Общо събрание на населението

Чл. 54. (1) Общо събрание на населението се провежда за решаване на въпроси 
от местно значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е пре-
доставена на съответния общински съвет или кмет.

(2) Общинският съвет или кметът на общината са длъжни да издадат съответните 
актове за предприемане на необходимите действия в срок до един месец от приемането 
на решението на общото събрание на населението в общината, района или кметството, 
освен ако самото общо събрание на населението не е определило по-дълъг срок.
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(3) Общинският съвет предприема необходимите действия в срок до един ме-
сец от приемането на решението на общото събрание на населението в населеното 
място или квартала.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
Чл. 55. (1) Общо събрание на населението се провежда в общини, райони, кмет-

ства, населени места и квартали с население до 10 000 жители.
(2) В общини, райони, кметства, населени места и квартали с население над 

1000 жители общото събрание може да се провежда по избирателни секции на ня-
колко места в определен срок. В тези случаи за всяко отделно събрание се прилагат 
разпоредбите на тази глава.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 56. (1) Общото събрание се състои от всички граждани с избирателни права 

на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала, 
които имат постоянен или настоящ адрес в съответната община, район или кметство 
преди определената за събранието дата.

(2) Кметът на общината, на района или на кметството изготвя и поддържа ак-
туализирани списъците на гражданите с избирателни права от състава на общото 
събрание по ал. 1.

ИНИЦИАТИВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 57. (1) Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината, 

района или кметството по:
1. негова инициатива;
2. решение на общинския съвет;
3. искане на най-малко една петдесета, но не по-малко от 20 граждани с изби-

рателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, района, 
кметството, населеното място или квартала към момента на формулиране на иска-
нето.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 инициативата с подписка за свикване на общо съ-
брание на населението се организира от инициативен комитет на граждани, състоящ 
се от трима до 9 членове, включително председател. 

(3) На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се из-
ползват за други цели, освен за общото събрание. В графа „забележки“ се вписват и 
данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има 
нужда от помощ при изразяване на волята си. 

(4) Всеки гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката 
трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и подпис. Той може да поло-
жи подписа си еднократно в подписката. 

(5) Инициативният комитет внася подписката при кмета, който в посочения в 
нея срок е длъжен да свика общото събрание на населението. Подписката се внася 
и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили 
саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката. Кме-
тът изпраща подписката в структуриран електронен вид на териториалното звено 
на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което извършва 
незабавно служебна проверка. Когато се установи наличието на необходимия брой 
подписи, изискуеми по ал. 1, т. 3, проверката се преустановява и се изготвя прото-
кол, който се изпраща на кмета на общината.

(6) Съобщението за свикване на общото събрание съдържа:
1. деня и часа на събранието;
2. мястото на провеждане;
3. въпросите, които се предлагат за обсъждане.
(7) Съобщението се разгласява, като оповестяването трябва да бъде не по-къс-

но от 15 дни преди насрочената дата за провеждане на събранието.
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 58. (1) Общото събрание се провежда не по-рано от 15 дни и не по-късно от 

един месец след като бъде оповестено.
(2) Общото събрание се провежда в извънработно време.
РАЗХОДИ
Чл. 59. Разходите по организацията на общото събрание на населението се по-

криват от общинския бюджет.
КВОРУМ
Чл. 60. (1) Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него 

присъстват не по-малко от една четвърт от гражданите с избирателни права в общи-
ната, района, кметството, населеното място или квартала.

(2) В населени места с до 150 жители за провеждане на общо събрание на насе-
лението е необходимо да присъстват поне една трета от гражданите с избирателни 
права в съответното населено място.

(3) Когато в определения час не са се явили посоченият брой граждани, съ-
бранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват. 
Техният брой обаче не може да бъде по-малък от една десета от всички граждани с 
избирателни права.

(4) Решението се приема с гласовете на не по-малко от половината от присъст-
валите на събранието гласоподаватели.

ГЛАСУВАНЕ
Чл. 61. (1) Общото събрание на населението се провежда от комисия от трима 

до 5 членове, включително председател, избрани с мнозинство повече от половина-
та от присъстващите граждани с избирателни права.

(2) Гласуването в общото събрание е тайно, освен ако самото общо събрание не 
реши да е явно. За отчитане на резултатите от явното гласуване събранието избира 
преброители. 

(3) Комисията одобрява бюлетините за гласуването, когато то е тайно, и орга-
низира гласуването и определянето на резултата. 

(4) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от полови-
ната от присъстващите и се обявяват от председателя на комисията незабавно.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 62. (1) Комисията изготвя протокол, в който се отразяват:
1. датата, часът на започването, часът на закриването и мястото на събранието;
2. въпросите, които се обсъждат;
3. резюме от изказаните предложения и мотиви към тях;
4. резултатите от гласуването и приетото решение.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и се съхранява в об-

щинската или районната администрация или кметство.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Чл. 63. (1) Когато общото събрание се провежда по избирателни секции, резул-

татите от гласуването в общината, района, кметството, населеното място или квар-
тала се определят като сбор от резултатите от всяко отделно събрание от:

1. кмета на общината съвместно с председателите на всяко отделно събрание, 
когато общото събрание се провежда на територията на цялата община;

2. кмета на общината съвместно с кметовете на райони и кметства и председа-
телите на всяко отделно събрание, когато общото събрание се провежда на терито-
рията на района, кметството, населеното място или квартала.

(2) Решението на общото събрание се обявява от кмета на общината.
(3) Въз основа на решението на общото събрание в 7-дневен срок кметът издава 

заповед, в която конкретизира мерките за неговото изпълнение или внася предложе-
ние в общинския съвет за подготовка и приемане на съответно решение, правилник 
или наредба.
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ОБЖАЛВАНЕ 
Чл. 64. (1) Когато кметът не свика общо събрание в срока по чл. 58, мълчаливи-

ят отказ може да се обжалва в 7-дневен срок пред тричленен състав на съответния 
административен съд. В 14-дневен срок от получаване на жалбата съдът се произ-
нася с решение, което е окончателно. 

(2) Законността на общото събрание и на неговите решения могат да се обжал-
ват пред тричленен състав на съответния административен съд в 7-дневен срок от 
провеждането му. Съдът решава спора в 14-дневен срок от получаване на жалбата и 
неговото решение е окончателно.

Закон за пряко участие на гражданите в управлението

Граждански инициативи в ЕС
С Договора за Европейски съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и се 

засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвиж-
да, inter alia, че всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния 
живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. 

„Гражданска инициатива“ означава инициатива, внесена в Комисията в съот-
ветствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да представи под-
ходящо предложение в рамките на правомощията й по въпроси, за които гражда-
ните считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на 
Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да 
я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една четвърт от всички 
държави-членки.

„Поддръжник“ означава всеки гражданин на Съюза, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством попълването на формуляр за изявление за под-
крепа на тази инициатива.

„Организатори“ означава физически лица, образували граждански комитет, 
които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Коми-
сията.

Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива

Контрол: индивидуални отговори на поставените задачи, работа в екип.
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ГРАЖДАНИТЕ 
И ИКОНОМИКАТА

4. ДОГОВОР И СОБСТВЕНОСТ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Собственост
• Договор

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: за нови знания

Задачи на урока (подцели): Ученикът трябва да
– разбира договора като базова гражданска връзка;
– познава формите на собственост;
– оценява ролята на собствеността за развитието на свободното гражданско  

общество; 
– се ориентира в противоречието между всеобщото право на собственост и 

необходимостта от ограничаване на правата на собственост при определени 
обстоятелства.

Методи за преподаване и учене: беседа и/или презентация

Учебно-методически ресурси: 
• Учебник по гражданско образование за 12. клас
• Електронен вариант на учебника

Указания към задачите в учебника: Съдържанието на урока се представя по 
избор на учителя историко-еволюционно (от миналото към настоящето) или ретрос-
пективно (от настоящето към миналото). Основната цел е да се обосноват договора 
и собствеността като базови понятия, необходими за разбирането на пазарната ико-
номика, от една страна и от друга – за необходимостта от регулиране на отношени-
ята, свързани с тях, от страна на държавата. 

Използването на сократически микро-диалози, свързани с личния опит на уче-
ниците може да служи за анализирането на диалектиката между договора и собстве-
ността. В страни, в които правата на наемателите са силно защитени със стандарти-
зирани договори и ефективна съдебна система е по-вероятно да живееш по-често и 
по-дълго под наем, докато в страни със слаба защита на договорите хората предпо-
читат да притежават жилището си. Така собствеността може да се разглежда като 
механизъм за справяне с несигурността на договорите. 

Примерите от миналото и настоящето, които съдържат (на пръв поглед) проти-
воречия или изненади (като правото на общата етажна собственост – съседите – да 
изгонят собственик на апартамент за определен период при определени условия) 
ангажират вниманието на учениците и дават възможност за по-задълбочена диску-
сия върху основните понятия с учениците. Така собствеността, освен съвкупност от 
права ще бъде разбрана и като източник на задължения (за грижа, а понякога и за 
данъчни плащания).
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Допълнителни въпроси, които могат да се задават на учениците и да се про-
блематизират в темата на урока са свързани със собствеността и договорите във 
виртуалното пространство: 

• Четат ли общите условия и договорите, които подписват често? Защо?
• Разбират ли бисквитките (c––kies) като договор за предоставяне на лич-

ни данни (тяхна собственост) на уеб-сайтовете, които посещават, срещу някаква 
(по-добра) функционалност? 

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи

4. ДОГОВОР И СОБСТВЕНОСТ (СЕМИНАР)

Вариант 1
Учениците предварително са прочели текстовете в учебника, потърсили са и 

са намерили допълнителни текстове от цитираните или други техни произведения.
В малки групи учениците работят (около 15 минути) върху идентифицирането 

на типове собственост (и конкретните й проявления и употреби), които по-скоро ут-
върждават тезите на Фром, че собствеността превръща човек в неин роб (например 
– стара вила, която изисква постоянна поддържка и задължение да прекараш много 
време там) или че утвърждава нашата индивидуалност (дреха, бижу, аватар в ком-
пютърна игра) или обратно, че правят човек по-свободен (колата те прави по-мо-
билен, собствеността върху жилището ти ти дава възможност да си по-независим 
в избора си на работа, защото не се страхуваш, че ще останеш на улицата, ако си 
безработен известно време, докато си търсиш по-добра работа) и т.н. 

След това учителят пита учениците дали има група, която е сложила един и 
същ тип собственост (например недвижим имот) като подкрепящ или противоречащ 
на тезите на Фром и Вебер. Групата представя резултата от обсъждането (5 мину-
ти). В дискусионен формат останалите групи допълват таблицата с примери, които 
липсват до този момент. Отделят се тези примери, които са най-диалектични и се 
свързват с доминиращите мотивационни нагласи, които определят дали съответната 
собственост отнема или дава свобода (10 минути).

В оставащото време до края на часа учителят модерира дискусия около ролята 
на технологиите в превръщането на собствеността и продуктите в договори и ус-
луги, което най-общо довежда до намаляване на личната собственост. Основният 
въпрос тук е дали това намаляване на личната собственост освобождава хората от 
оковите на притежанието по Фром или ги прави морално укорими като все повече 
консумиращи за лично удоволствие по Вебер?

Вариант 2
Преговорната сила на работниците в България, особено младите хора без тру-

дов опит, спрямо работодателите е много слаба – както по отношение на възнаграж-
дението и условията на труд, така и спрямо правната форма на уреждането на труда. 
Този урок може да е малка стъпка в посока подготовка на учениците за пазара на 
труда, представянето им пред бъдещи работодатели и да им помогне да планират 
по-добре личните си финанси и да управляват по-добре различни рискове (болест, 
нетрудоспособност и т.н.). 

Учениците получават задача преди урока да подготвят кратки презентации 
по следните теми: колективен трудов договор, срочен трудов договор, безсрочен 
трудов договор, граждански договор, авторски договор. Ако учениците имат тех-
нически умения и средства записват видеа от 15 минути и ги изпращат на учите-
лите преди часа, а ако не могат да конспектират на лист хартия, това, което биха 
могли да представят. Възможно е учениците да бъдат информирани предварител-
но и да помислят по въпроса кои са факторите, които „изсветляват“ или пречат за 
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„изсветляването“ на труда във всичките проявления на този процес – договори, 
възнаграждения и т.н. 

Формират се екипи с по един представител на всяка от групите, които са под-
готвяли презентации и в тях за 20 минути обсъжда горния въпрос, проблематизиран 
по начин избран от учителя. Целта на дискусията не е да се намират и сочат с пръст 
виновни, а да се види системната свързаност на този проблем с различни други сис-
теми на обществения живот като например – предоставянето на ипотечни кредити 
от страна на банките (които са по-евтини при по-висок доказан доход от трудови 
договори), възможността да ползваш държавни субсидии във време на криза като 
Ковид (ако нямаш договор, няма помощ нито за работника, нито за работодателя) 
и т.н. Целта на това разпределение е във всеки екип да има по един ученик, който е 
по-добре запознат с нормативната уредба. Следва кратко представяне (по 5 минути) 
на всеки екип с въпроси и отговори от страна на другите.
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5. ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Пазар
• Публичен бюджет

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: за нови знания

Задачи на урока (подцели): Ученикът трябва да:
– разпознава модерният пазар като институция за размяна на собственически 

права, която създава обществена стойност, а не само частна;
– разпознава и отделя различните видове пазари един от друг;
– познава движещите фактори за и необходимостта от регулация при размяната 

(търговията);
– познава основните предложения за функционирането на идеалния пазар и за-

коните на търсенето и предлагането;
– познава основните права на потребителите и институциите, които ги защита-

ват;
– познава публичния бюджет и основните източници на доход за държавата в 

него.

Методи за преподаване и учене: презентация и беседа

Учебно-методически ресурси: 
• Учебник по гражданско образование за 12. клас 
• Електронен вариант на учебника

Указания към задачите в учебника: Съдържанието на урока се представя 
и дискутира с учениците така, че понятието пазар да надхвърли всекидневното му 
разбиране като място за осъществяване на търговия или съвкупността от сделки 
с продукти между търговци на дадени цени. Това тясно разбиране за пазара, което 
не включва всички правила за размяна, самите договори и защитата на правата на 
потребителите става причина за множество идеологически спорове за намеса или 
ненамеса на държавата в „пазара“, които често водят до неефективни решения както 
за потребителите, така и за малките и средни фирми.

При представянето на темата учителят поставя под дискусия предположенията 
за идеалния пазар искайки учениците да дават примери дали тези предположения са 
изпълнени или не са в конкретни пазари. Например – симетрична ли е информация-
та, която имат потребителите на парно в големите градове и топлофикациите, които 
предоставят услугата; могат ли да оценят транзакционните разходи при купуване на 
автомобил или компютър; могат ли да дадат примери на пазари, в които пределните 
разходи (разходите за един продаден продукт в повече) са нулеви или близки до 
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нулата. Целта на тези въпроси и примери е да изяснят съдържанието на предполо-
женията за идеалния пазар. 

В зависимост от интересите на учениците и локацията на училището може да се 
фокусира дискусията върху определени видове пазари (например трудови пазари, 
криптовалута или конкретни продуктови пазари – селскостопански, туристически 
услуги и т.н.). Трябва да се идентифицират типичните договори и регулации на тези 
пазари.

Прави се плавен преход от пазарите към публичния бюджет и данъците през 
припомнянето от урока за собствеността и договорите, че данъкът е отплатата на 
хората и фирмите към държавата (всички нас), че ни осигурява среда да произвеж-
даме, търгуваме и печелим. В различните общества се възприемат различни прин-
ципи за начисляване на данъците (върху оборота, върху добавената стойност, върху 
приходите, върху потреблението и т.н.) 

5. ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (СЕМИНАР)

Вариант 1
За да се подготвят за часа учениците си разпределят следните задачи: нами-

рат последния бюджет на общината и през обяснителните записки към него се ори-
ентират за основните му параметри – приходна (данъчни и неданъчни приходи) и 
разходна част (по функции), както и кой е участвал в общественото му обсъждане, 
какви предложения са били направени, кои са приети и кои не. Проучват компе-
тенциите на местната власт по отношение на конкретни пазари (например такси-
метрови услуги, тротоарно право за търговия и т.н.). Всеки индивидуално описва 
своите приоритети как би променил бюджета (би увеличил или намалил определени 
данъци или би увеличил или намалил определени разходи по функции/сектори). Ако 
е необходимо се аргументира промяната или намесата на общината в определени 
пазари (например през общинските предприятия за обществен транспорт, паркинги 
и гаражи) и такси.

В клас учениците се разделят в малки групи и обсъждат предпочитанията си 
като стигат до общо предложение за промяна (или за оставане на настоящия) на 
бюджета (20 мин). Представят се кратко и се дискутират различията и сходствата 
в тезите на учениците и отделните групи. Учителят обяснява и допълва, обобща-
ва, надгражда познавателното съдържание по темата, като провокира критично 
осмисляне.

При възможност може да се поканят представители на общината или общин-
ски съветници, които да чуят дискусиите и да дадат обратна връзка на ученици-
те. Ако не е възможно може да се осъществи теле-мост с друго училище в друга 
община, което е партньорско за да се сравнят гледни точки и бюджетите. В такъв 
случай самостоятелната работа в групи остава като предварителна подготовка на 
учениците. 

Тази тема и дискусия служи като своеобразен мост към темата за социалната 
политика тъй като със сигурност ще се откроят различни потребности на различни 
видове ученици, семейства, квартали и общности – например – едни ще искат повече 
пари за социално подпомагане и грижи за лица в нужда, други ще искат повече те-
рени за спорт, трети могат да поискат такси не само за кучета, но и за котки и други 
домашни любимци, четвърти – нещо друго. Необходимостта да се намери консенсус 
и баланс между интересите на различни групи (например живеещите и работещите 
в един район, при ограничени места за паркиране) ще подпомогне развиването на 
социални умения за преговори и ангажираност с обществено благо.
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Вариант 2
Указания към задачите в учебника: Учениците намират информация (ко-

личествена и качествена) относно основните пазари на труд в населеното място, 
в което живеят или учат, както и в общината, в която се намират. Темата прово-
кира учениците да осмислят опита си, силните си места и нагласите за реализация 
в живота като разширят хоризонта си на планиране с какво ще се занимават след 
като завършат средното си образование. Чрез предварителни разговори с родители, 
по-възрастни приятели, бюра по труда, специалисти човешки ресурси във фирми 
учениците се запознават какви знания и умения се търсят за избрани длъжности от 
конкретни или типове работодатели, както и как следва да се представят при интер-
вю за работа.

Формират се групи от по 4 – 5 ученика, в която те избират примера (5 – 7 
минути) на конкретна длъжност, която е цел на един от тях. Учителят насочва уче-
ниците, когато избират да използват следните критерии – хоризонт на планиране 
(непосредствено след завършването на образованието, след завършване на висше 
образование, мечтана длъжност в дългосрочен план – след 10 години), работа или 
предприемачество, сложност на намиране на работа (лесно и сигурно, но с очакван 
по-нисък доход и трудно и по-несигурно с по-висок доход), степен на харесване на 
работата (дейността) и т.н. 

В рамките на 15 – 18 минути групите формулират знания и умения, необходими 
за заемането на съответната длъжност (или за занимаване със съответната дейност 
при самонаетост или предприемачество. Изграждат план-стратегия за подготовка за 
заемането на тази длъжност, освен ако заетостта не е непосредствено ориентирана 
след завършването на средното образование. Групите представят кратко резултати-
те от работата си като учителят формира активна нагласа към живота, увереност, 
че всеки може да формира съдбата си и че личната инициатива има пряко влияние 
върху стандарта на живот при равни други икономически условия. 
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6. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Социална справедливост
• Благополучие и щастие
• Мястото на социалната политика в държавното управление

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: за нови знания
Задачи на урока (подцели): Ученикът трябва да:
– познава различните възгледи за социалната справедливост;
– успява да разпознае различните възгледи зад определени социални политики, 

критични анализи или значими публични спорове;
– познава различните видове социални политики и проблематизира факторите 

за благополучие и щастие.
Методи за преподаване и учене: презентация и беседа, търсене на информа-

ция в интернет
Учебно-методически ресурси: 
• Учебник по гражданско образование за 12. клас
• Електронен вариант на учебника
• Сайтовете на агенцията и бюрата за социално подпомагане към общини-

те
Указания към задачите в учебника: В последните 30 години, но и винаги 

през историята на човечеството сме свидетели на много неустойчивост в общества-
та породени от неравенствата в благосъстоянието и противоречия в интересите. 
Учителят извежда социалната политика като инструмент на държавата за поддър-
жане на условията и баланс на взаимоотношенията между индивидите и семействата 
им, фирмите, пазарите и гражданското общество. Социалната политика коригира 
дефектите на меритократичността на ефективните пазари и на дискриминиращите 
въздействия на пазари, доминирани от монополи и олигополи или в резултат на 
нелоялно поведение на участници на пазара. Учителят представя историческата ди-
намика в понятието за социална справедливост и провокира критично му осмисляне 
като цел на социалната политика. 

Учениците работят в групи като се стремят да идентифицират неравенствата 
и неефективностите, които се опитват да преодолеят различните социални полити-
ки –  по отношение на труда, заетостта, пенсиите, социалното включване и подпо-
магане. Освен в учебника учениците търсят информация в интернет, за да открият 
конкретни мерки, прилагани по принцип и конкретно по време на ковид кризата. 
Учениците представят своите изводи, а учителят насочва, допълва и обоб щава. 

Мисълта на Дийтън, че е грешка да измерване благосъстоянието само през па-
рите (или собствеността), а да се пренебрегват другите измерения като възможност 
за участие в демократичното общество, образование и здраве се свързва с открити-
ето на проф. Любомирски, че само 10% от щастието/нещастието може да се обясни 
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с външни обстоятелства. Учителят използва тези възгледи, за да провокира учени-
ците да търсят възможности за доразвиване на социалните политики в посока на 
по-голяма тежест на немонетарни мерки и интегриране на социалното предприема-
чество в тях. Например, в Белгия има неправителствена организация, която свързва 
ученици и студенти със самотни възрастни хора, за да живеят с тях. Студентите 
плащат по-нисък от пазарния наем за да ползват стая като приемат определен со-
циален ангажимент (да прекарват известно време с домакина, да ходят заедно на 
музей, да му помагат в пазаруването). По-възрастните хора получават грижа, от 
която имат нужда, възможност за разширяване на социалния си кръг с младежи от 
други култури.

Контрол: индивидуални отговори и изпълнението на поставените задачи

6. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА (СЕМИНАР)

Учителят отбелязва, че солидарната държавна пенсионно-осигурителната сис-
тема е сравнително ново изобретение – Ото фон Бисмарк въвежда пенсионното 
осигуряване в Германската империя през 1889 г. По-рано, а и след това, до днешни 
дни се развива т.нар. трети стълб на пенсионната система – самостоятелно, по жела-
ние плащане на специална застраховка/инвестиция, която се натрупва в унаследима 
лична сметка.

Пенсионната система има за цел да гарантира заместващ доход за работещите 
след като те вече не могат да работят. Солидарността на системата означава, че тя 
гарантира минимални пенсии, дори и съответните хора да нямат достатъчно осигу-
рителен стаж и осигурителен доход. 

Българската действителност, обаче, предоставя една сложна социална ситуа-
ция. Минималните пенсии са под линията на бедност. Обикновено по-новите пенси-
онери получават по-големи заплати заради по-високия осигурителен доход. Златно-
то швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите (50% от инфлацията и 50% 
от ръста на средния осигурителен доход) на практика увеличава неравенството тъй 
като инфлацията e сравнително ниска (и няколко години имахме дори дефлация). 
При потребителската кошница на пенсионерите, обаче има по-висока инфлация от 
средностатическата кошница.

Учениците се подготвят за часа като събират допълни данни от сайтовете на 
НОИ, НСИ и интернет за актуалните пенсии, брой осигурявани и самоосигурява-
щи се и приходите от социални осигуровки. Балансирането на бюджета на НОИ 
се случва с трансфери от държавния бюджет, но в дългосрочен план това може да 
стане по няколко начина: 

– Повече хора да плащат осигуровки (по-голяма раждаемост, връщане на бъл-
гари от чужбина или привличане на имигранти, които да работят и да се оси-
гуряват у нас);

– Плащаните осигуровки (номинално) са по-високи (по-голяма производител-
ност, изсветляване на икономиката).

– Плащаните осигуровки (като процент от осигурителния доход) са по-високи
– Таванът за осигурителният доход се вдига над 3000 лв., колкото е в момента 

или изобщо няма таван.
С помощта на разговори с пенсионери в семействата и търсене на информация 

в интернет учениците формулират цели и инструменти на социалната политика, на-
сочени към пенсионерите, които не са непременно насочени към пенсиите. Напри-
мер, въпреки че може да имаш ниска пенсия може да имаш много имоти, които да 
даваш под наем и да имаш доход. От гледна точка на солидарността не е необходимо 
да вдигнеш пенсиите на всички (особено ако не са участвали солидарно в пенсион-
ната система, когато е трябвало), а да подпомогнеш тези, които имат нужда с нещо, 
от което имат нужда. 
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Различни изследвания показват, че самотата и изолираността, липсата на на-
временна и адекватна медицинска грижа действат много по-негативно от ниските 
нива на пенсия. Необходимостта да се чувстваш оценен, уважаван и полезен за об-
ществото и семейството ти допринася значимо повече за благополучието ти, откол-
кото х% увеличение на пенсията. Тези разсъждения не са алиби за не-увеличение 
на пенсиите, а възможни посоки за алтернативни социални политики, насочени към 
пенсионерите. 

Учениците представят различни социални политики, както и свързани иконо-
мически политики, които могат да повлияят на факторите, идентифицирани от тях. 
Проблематизират се, с подкрепата на учителя, потенциалните проблеми, свързани с 
решенията. Например, привличането на имигранти с цел трудова заетост (типична 
мярка прилагана с години от Франция и Германия) може да породи сериозен отпор 
от националистически кръгове. Въвеждането на технологии с цел увеличаване на 
производителността, добавената стойност и в крайна сметка дохода на заетия може 
да създаде страх, че хората ще си изгубят работните места.

За втория час учениците проучват условията в частните пенсионни фондове и 
НОИ и разработват аргументирано решение кой фонд (или НОИ) биха избрали при 
влизането си на пазара на труда. Учителят маркира темата с регулацията на поема-
нето на риск от страна на фондовете при техните инвестиции и провокира ученици-
те да дебатират какво ниво на риск е приемливо за тях. 

Учениците следва да откроят какви са ограниченията за инвестиции на пенси-
онните фондове в страната (държавни ценни книжа, акции на Българската фондо-
ва борса и т.н.) и чужбина. Консервативността в инвестирането носи (обикновено) 
по-висока сигурност, но по-ниска доходност. Имат ли желание да променят регула-
циите, така че да може да се инвестира в далеч по-рискови активи като кибервалута?

Учителят извежда финансовата грамотност (какво е бюджет, пенсионен фонд и 
др.) и кариерното ориентиране като важни фактори за ефективно участие в пазара 
на труда и икономиката. В тази връзка се припомня първият урок от раздела Граж-
даните и икономиката и неговите основни понятия договор и собственост. Една 
не-малка част от гражданите на България, поради ниска финансова грамотност и 
външна каузална атрибуция се ангажират във финансово неизгодни сделки (догово-
ри) – висок лихвен процент на месечна, вместо на годишна база, залагане на имоти 
или движима собственост на ниска стойност, която по-късно губят. Това поведение 
понякога е свързано и със загуба на граждански права – гласуване по начин, опре-
делен от кредиторите и на социални – кредиторите задържат банковите карти, по 
които се получават социални плащания – детски помощи, болнични, пенсии и т.н. 
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БЪЛГАРИЯ И ГЛОБАЛНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

7.  ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Глобализация
• Стремежът към мир
• Свързване на различните общества
• Национални държави

 МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: за нови знания

Задачи на урока (подцели): Ученикът трябва да:
– познава идеята за „европейски гражданин“ и „гражданин на света“;
– може да обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията;
– се ориентира в противоречията на европейското културно наследство, за да 

разбира произхода на съвременни проблеми и да разпознава възможни пъти-
ща за решаването им.

Методи за преподаване и учене: беседа, презентация, диалог/дискусия, рабо-
та в групи, работа с текст, работа с онлайн източници на информация

Учебно-методически ресурси: 
• Учебник по гражданско образование за 12. клас
• Електронен вариант на учебника
• Подходящи текстове и казуси, предоставени на учениците от учителя 

или предложени от учениците след работа с надеждни онлайн ресурси

Указания към задачите в учебника: Съдържанието на урока се дискутира 
с учениците, като за по-лесно възприемане на материала могат да се припомнят 
вече усвоени знания по други учебни дисциплини. С помощта на конкретни примери 
от актуалните политически събития или от личния опит на учениците се темати-
зират нарастващата свързаност между различни части на света, както и взаимната 
зависимост на човешките общества. В хода на дискусията се изяснява влиянието 
на привидно отдалечени в исторически план събития от миналото върху сегашните 
международни напрежения и опити за сътрудничество. Обсъждат се начините, по 
които историческите процеси, довели до глобализацията, не са приключили, нито се 
движат неизбежно към конкретен развой, а напротив – бъдещото им развитие зави-
си в голяма степен и от информираните решения на младото поколение.

Проверява се в каква степен учениците са способни да дефинират понятия като 
глобализация, война, мир. Учителят пояснява произхода и значението на понятията 
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хуманитарно право и престъпление срещу човечеството, както и на организации 
като ООН и НАТО. Отворените въпроси в учебника се използват, за да бъдат по-
добре разбрани трудностите при съвместяване на националното като източник на 
идентичност с наднационалните цели, които съвременните общества си поставят.

Различни социални, политически и икономически въпроси, които са актуални за 
съвременното глобализирано човечество, се тематизират чрез работа с текст, инди-
видуално проучване на информация, съвместна работа и обсъждане в час.

Контрол: индивидуални отговори и решаване на поставените задачи, работа в 
екип
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8. ПРИРОДА И КУЛТУРА В УСЛОВИЯТА 
 НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА НА ТЕМАТА:
• Глобалната цивилизация и човешките ценности
• Бъдещето на планетата Земя
• Търсене на решения на глобалните проблеми

МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вид на урока: за нови знания

Задачи на урока (подцели): Ученикът трябва да:
– разбира и оценява глобални проблеми на съвременността като тероризъм, 

радикализация, ксенофобия, етническо напрежение;
– осмисля регионалното проявление на глобалните процеси и влиянието им 

върху своя живот;
– създава проекти за решаване на социални проблеми от местно и/или глобално 

значение;
– познава образователната перспектива на глобалното образование и оценява 

неговите възможности за решаване на глобалните проблеми.

Методи за преподаване и учене: беседа, презентация, диалог/дискусия, рабо-
та с текст, работа с онлайн източници на информация, творчески задачи

Учебно-методически ресурси: 
• Учебник по гражданско образование за 12. клас
• Електронен вариант на учебника
• Подходящи текстове и казуси, предоставени на учениците от учителя
• Сайтове на български и международни институции и организации

Указания към задачите в учебника: Съдържанието на урока се дискутира с 
учениците, така че да станат способни да разработват нюансирани гледища, различ-
ни от  крайните нагласи, според които разглежданите проблеми са лесно разреши-
ми или пък изцяло неразрешими. Възможно е онагледяване на конкретни пробле-
ми с мултимедийна презентация, статистически данни и видеоматериали. Изяснява 
се смисълът на понятията тероризъм, емиграция, имиграция, бежанци, екология, 
здравна култура, глобално образование. Обсъждат се начините, по които природ-
ните процеси, човешките култури и човешката дейност взаимно си влияят. При въз-
можност в хода на дискусията се обръща внимание на локалните последствия от 
глобални процеси (особено за България) и начините индивидите и държавите на 
свой ред да влияят на тези процеси.
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При работата с текст, с данни от интернет и с предложени в учебника теми за 
обсъждане, е добре вниманието да се насочва към липсата на ясни ценностни ориен-
тири, снабдявани от културните традиции, по отношение на съвременните глобални 
и наукотехнологични казуси. Търсят се пътища за изработване на ценностни пози-
ции в диалог между информирани и способни на аргументация диспутанти, особено 
ако са представители на различаващи се културни традиции, предлагащи различни 
гледни точки.

В края на занятието ученикът трябва да е наясно с липсата на лесни решения за 
обсъжданите проблеми – да е способен не само да формулира собствена позиция, 
но и да я аргументира и да търси допирни точки с други аргументирани позиции, 
различни от неговата собствена. Развитието на умения за комуникация и сътрудни-
чество (които включват вникване в различните причини за несъгласие) е не по-мал-
ко важно от индивидуалното осмисляне на темите, засегнати в урока.

Контрол: индивидуални отговори по поставените задачи, способност за кри-
тично пресяване на информация от различни източници, работа в екип
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 ТЕ СТ

1. Договорна теория за обществото има:
А. Кант;
Б. Платон;
В. Сартр;
Г. Хобс.

2. Властта е:
А. Социална връзка;
Б. Социална причинност;
В. Влияние върху волята на другия, което му въздейства да постъпи по начин, 

по който не би постъпил в друг случай;
Г. Психическа зависимост.

3. Коя от посочените форми на държавата според Аристотел не е правилна:
А. Аристокрация;
Б. Демокрация;
В. Царска власт;
Г. Полития.

4. Коя характеристика не е белег на демокрацията в Древна Атина:
А. Представителност;
Б. Изборни публични длъжности;
В. Мандатност;
Г. Публични закони.

5. Кои от следните характеристики не са присъща на Европейския съюз:
А. Държавност;
Б. Териториалност;
В. Нормотворчество;
Г. Наличие на представителни органи.

6. Кой правен елемент не е присъщ на правото на ЕС:
А. Закон;
Б. Директива;
В. Регламент;
Г. Решение.

7. Коя институция на ЕС контролира разходването на бюджета на ЕС:
А. Европейски съд за правата на човека;
Б. Европейски парламент;
В. Европейска комисия;
Г. Европейски съвет.
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8. Кои от следните понятия не е влизат в състава на една „процедурна
    дефиниция“ за държавата:
А. Общо благо;
Б. Просперитет;
В. Висок жизнен стандарт;
Г. Честни избори.

9. С коя от изброените категории на политическата философия 
    е съвместим референдумът:
А. Антична демокрация;
Б. Просветена монархия;
В. Модерна демокрация, допускаща пряко участие на гражданите във властта;
Г. Представителна партийна демокрация.

10. Кое от следните НЕ е международен съюз или организация 
      на независими държави?
А. НАТО
Б. Европейски съюз
В. Съединени американски щати
Г. ООН

11. Свържете всяко понятие с неговото определение.
А. емиграция
Б. имиграция
В. тероризъм
Г. престъпление срещу човечеството

1) крайна проява на жестокост срещу голям брой хора
2) трайно заселване в дадена държава
3) насилие срещу цивилно население с цел създаване на несигурност
4) трайно изселване от дадена държава

12. Как се наричат имигранти, които търсят подслон заради война 
      или враждебен към тях политически режим?
А. нелегални имигранти
Б. военнопленници
В. емигранти
Г. бежанци

13. На коя от причините за глобални екологични проблеми е алтернатива 
      устойчивото развитие?
А. индустриализацията
Б. стремежът към постоянен икономически растеж без оглед на евентуални 

            отрицателни последици за околната среда
В. слабата образованост относно причините за екологични кризи
Г. мащабните военни конфликти

ВЕРНИ ОТГОВОРИ: 1. Г. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. А. 6. А. 7. Б. 8. В. 9. В. 10. В. 
11. (А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1). 12. Г. 13. Б.
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СТАТИСТИКА I 
 

Процент на нерелигиозните граждани в държавите на ЕС, 2019 г.  

 
 

  

 

Процент на броя на затворници на 100 000 души население.  
 

 
 

Превод на легендата: 

Брой затворници на 100 000 души 

…. 

по-малко от 100 

липсват данни  

повече от 500

по-малко от 100
липсват данни
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Брой полицейски служители на 100 000 души население.  
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СТАТИСТИКА II

СТАТИСТИКА II 

 
 

 
 

 
Източник: Министерство на финансите :: Инфографики (minfin.bg) 
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Нива на щастие (цялото население)

Нива на щастие на младежите (15 – 24 г.)

Източник: European Social Survey (2018/2019)

Източник: European Social Survey (2018/2019)
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Изключително щастливи младежи (15 – 24 г.)

Бойкотиране на продукти през последните 12 месеца
Източник: European Social Survey (2018/2019)


