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Уважаеми колеги,

Учебният комплект по технологии и предприемачество за 8. клас съдържа 
учебник с електронен вариант и книга за учителя.

Неговото създаване има за цел:
 ● Да се предоставят на учителите възможности за използване на разнообраз-
ни методически варианти за реализиране на мисията, общите и специфич-
ните цели на образователния процес по технологии и предприемачество в 
8. клас.

 ● Да се предложат на учениците възможности за овладяване, затвърдяване и 
активно прилагане на технологичните и предприемаческите знания и уме-
ния чрез реализиране на разнообразни взаимодействия в реални житейски 
ситуации.

 ● Да се създадат условия за развитие на възможности за пренос на знания, 
умения и компетентности между технологиите и предприемачеството и 
другите учебни предмети.

В книгата за учителя са включени:
 ● Представяне на мисията, общите и специфичните цели на обучението по 
технологии и предприемачество, както и на специфичните характеристики 
на основни методи и форми за организация на образователния процес.

 ● Примерно годишно разпределение на учебните теми по технологии и пред-
приемачество за 8. клас.

 ● Методически разработки на уроците за нови знания, които съдържат: цели, 
задачи, методи, понятиен апарат, междупредметни връзки, учебно-методи-
чески ресурси, дейности на учителя, въпроси за обобщение и критерии за 
оценяване. 

 ● Примерни тестове за входящ и изходящ контрол.

Методическите ресурси, които ви предлагаме, не ви задължават да спазвате 
стриктно указанията в тях. Предоставяме ви ги с цел да разполагате с достатъчно 
възможности за избор при подготовката и провеждането на уроците по техноло-
гии и предприемачество в 8. клас.

Авторите
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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИКА ПО 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Мисията на обучението по технологии и предприемачество в 8. клас е свър-
зана както с разширяване ролята на учебния предмет в общообразователната 
подготовка на учениците в първи гимназиален етап, така и със спираловид-
ното надграждане и обогатяване на техните дейностно-познавателни и лич-
ностни-компетентностни равнища, необходими за осигуряването на успешен 
преход към профилираната подготовка по „Предприемачество“ във втори гим-
назиален етап – 11. и 12. клас.

Основната цел на обучението по технологии и предприемачество в 8. клас, 
която е формулирана в одобрената от МОН учебна програма, е в посока пости-
гането на следните резултати:

 ● придобиване на знания за професиите и бизнеса;
 ● активизиране на инициативността и предприемчивостта на учащите се; 
 ● мотивиране на учащите се да направят разумен избор на кариера.

За осъществяването на целта са определени и стратегическите насоки, 
които обуславят характера и съдържанието на контекста от дейности, подхо-
дите, планирането и организацията на обучението:

 ● изява на самостоятелност на учениците при съпоставяне на личните си 
качества с изискванията на определена професия;

 ● изява на креативен потенциал и екипност при решаването на практически 
задачи, свързани с познаването на стандарти и проследяване на връзката 
„технология – качество“;

 ● разбиране на ролята на предприемаческия процес за социално-икономи-
ческото развитие на дадена страна и регион;

 ● демонстриране на умения за проучването на алтернативи и обосноваване-
то на собствени предприемачески идеи.

Синхронът между познавателната и практическата дейност, като съществен 
белег на обучението по „Технологии и предприемачество“, се запазва и в 8. 
клас, утвърждава се и ролята му на интегративен център в цялостния образо-
вателен процес. Специфичните цели в контекста на очакваните резултати, на 
равнище основни теми, в учебната програма са:

 ● овладяване на умения за установяване на съответствието между трудов 
процес и трудова среда на дадена професия;

 ● разбиране на принципите, които оказват влияние върху решаването на 
основните икономически проблеми на производители и потребители, на-
емни работници и предприемачи;

 ● овладяване на умения за откриване и развиване на личните качества, при-
същи на успешния предприемач;

 ● формиране на позитивно отношение към използването на екологични ма-
териали при производството на стоки и услуги;
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 ● овладяване на умения за организиране и управление на фирма в учебна 
среда.

За постигане на целите моделът на обучението включва изпълнението на 
дидактични задачи, насочени към:

 ● обогатяване представите на учениците и разширяване на технологичната 
им компетентност;

 ● обогатяване на икономическата култура на учениците и разширяване на 
финансовата им грамотност;

 ● подпомагане на личностната идентификация на учениците и подкрепа на 
усилията им за обоснован избор на кариера;

 ● стимулиране на изявите на инициативност и предприемчивост чрез пре-
зентиране и обосноваване на бизнес идеи.

За овладяване на учебното съдържание продължава използването на изгра-
дените в прогимназиалния етап интеракции „имам идея“, „да мислим заедно“ 
и „да правим заедно“, в качеството им на основни опорни точки. Ресурсът им 
обаче се използва за насочване мисленето на учениците в търсенето на отгово-
ри, продИТувани не само от разширяващият им се познавателен кръгозор, но и 
от изключителната специфика на тяхната юношеска възраст, в която се нами-
рат. От психологична гледна точка това е възрастта, в която юношите се под-
готвят да станат възрастни, стремят се към самостоятелност и себеизява, тър-
сят отговор на въпроси като: „Кой съм аз?“, „С какво се справям най-добре?“, 
„Какъв искам да стана?“, „Как ще го постигна?“ и др. На този фон в технологи-
ята на преподаването основен акцент се поставя върху подпомагането и бизнес 
консултирането. Чрез тях се стимулира продуктивното учене и у учениците 
се създава чувството на увереност, съпричастност, гражданска осъзнатост и 
етичност при решаването на проблеми и казуси, отнасящи се до: избора на 
професия и кариера, оценяване качеството на продукти и услуги, обосновава-
нето на ползите и рисковете от технологични нововъведения, разработването 
и аргументирането на проекти за реализиране на бизнес и социални идеи в 
учебна среда и пр. Продължава процесът на развитие на абстрактно-логиче-
ското мислене на учениците, като се разширява обемът на понятията, свър-
зани с обогатяването на тяхната икономическа култура и на финансовата им 
грамотност чрез насочване към решаване на казуси и проблемни ситуации, из-
искващи анализиране, разсъждения, разбиране на причинно-следствени връзки 
и отношения, логически заключения. Важно условие за плавното и ефикасно 
протичане на този процес, с оглед обвързването му с очакваните резултати 
от обучението по темите, заложени в учебната програма и в края на класа, е 
преимущественото усвояване от учениците на фактологични знания и овла-
дяването на практически умения. По този начин се осигурява и онзи преход 
от абстрактното към конкретното, необходим на учениците за преодоляване 
на трудностите, свързани с възприемането на сложните връзки, отношения, 
процеси и явления, отнасящи се до всички теми в съдържателния обхват на 
областите на компетентност, а именно: Образование и кариера, Икономика, 
Технологично развитие и предприемачество, Собствен бизнес. 
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Въз основа на посочените области на компетентност и съответстващите им 
стандарти, които са съобразени с Европейската референтна рамка на ключо-
вите компетентности, е структурирана и учебната програма по Технологии и 
предприемачество за 8. клас.Тя включва следните основни теми:

 ● Професия и кариера
 ● Пазарна икономика
 ● Предприемачески процес
 ● Технологии
 ● Предприемаческа инициатива

В конфигурацията на учебната програма към всяка от основните теми са 
посочени: 

 ● подтеми с конкретно определени за всяка от тях компетентности, като 
очаквани резултати от обучението в края на класа;

 ● нови понятия към всяка подтема.

Тази конфигурация определя посоката на съдържателното и функционално 
то изграждане на учебника по „Технологии и предприемачество”, като акцен-
тът е поставен върху овладяването и изявата на познавателните и практически 
умения на учениците в 8. клас в контекста на следните основни дейности:

 ● проучване и запознаване със средствата и предмета на труда на профе-
сии, които включват прости и рутинни дейности; 

 ●  установяване на мотивационно значими черти и определяне кръга от ин-
тереси към дадена професия; 

 ● създаване на идеен проект за оборудване и обзавеждане на работно място 
за предпочитана професия; 

 ● разработване проект на портфолио на тема „Моята професия”;
 ● оценяване качеството на изделия чрез тестване, измерване и таблично 
представяне на резултатите;

 ● изработване чертежи на детайли чрез компютърни програми;
 ● определяне характеристиките на видовете икономически системи; 
 ● разработване и аргументиране на бизнес план за изработване на изделия 
от екоматериали;

 ● съставяне модел на кръгообразния поток на пари, ресурси и продукти;
 ● графично представяне и разчитане кривата на предлагане и кривата на 
търсене;

 ● разграничаване и посочване на различията между основните финансови 
инструменти – кредити, акции, облигации;

 ● изработване профил на успешния предприемач;
 ● сравняване и избиране модел на организационна структура на управле-
ние.

Водещите подходи в обучението, които се използват и в дидактичната кон-
струкция на учебника, са:

 ● модулно-интегративен – балансирано надграждане на технологичната и 
предприемаческа компетентност на учениците в контекста на вътреш-
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но-предметната и междупредметна интеграция;
 ● учене чрез практика – поставяне на акцент върху практическите дейности 
като среда за развитие на личностните характеристики на ученика;

 ● учене чрез преживяване – поставяне на ученика в центъра на педагоги-
ческото взаимодействие чрез делови игри и симулации, водещи до по-
вишаване на мотивацията, самоувереността, позитивното мислене, и оп-
ределяне посоките на изява на технологична опитност, инициативност и 
предприемчивост. 

Учебникът по „Технологии и предприемачество“ за 8. клас е със структура, 
зададена от учебната програма. Всяка от урочните теми е разработена с единен 
дизайнерски подход за графично оформяне на основния текст и съпътстващите 
го рубрики „Задачи“ и „Въпроси за дискусия“. Използва се и подходящо цвето-
во отделяне за обозначаване принадлежността на урочните теми към подтемите 
според вида на уроците. 

Илюстрациите и графичните изображения в темите са съобразени с изясня-
ване на понятията в основния текст, характера на мисленето и възприятията 
на учениците, както и със степента на сложност на задачите за овладяване и 
развиване на техните познавателни и практически умения. Целта е учениците 
да бъдат насочени и мотивирани за анализи, умозаключения и практическа из-
ява чрез визуализация на съществените белези на обекти, процеси и явления, 
свързани със света на професиите, технологиите, икономиката и предприема-
чеството. 

Уроците за нови знания са предназначени за овладяването на теоретичните 
и фактологични знания от учениците, включени в понятийно-терминологичния 
и дейностен диапазон на професионалното ориентиране, технологиите, ико-
номиката и предприемачеството, предвидени в учебната програма за 8. клас. 
Основният акцент в тези уроци се поставя върху надграждането на елементите 
на технологичната и икономическа култура на учениците, на разширяването 
обема на понятията, свързани с финансовата им грамотност, както и върху за-
познаването с начините за установяване на мотивационно значимите им черти 
и определяне на кръга от интереси към дадена професия. Запазва се подходът 
на балансирано използване на познавателни и практически задачи, на въпроси 
за дискусии, изискващи от учениците критично мислене, обективно оценяване 
и самооценяване, обоснован избор на решения и пр. 

Уроците за практическа дейност са предназначени за осмисляне на зна-
нията, овладяване и изява, усъвършенстване и пренос на уменията, характерни 
за изграждането на технологичната и предприемаческа компетентности у уче-
ниците в първи гимназиален етап. Чрез работата в малки групи, разработването 
на проекти в екип или самостоятелна работа, учениците извършват: проучване 
и анализ на данни, касаещи ориентирането в процеси и явления в пазарната 
икономика; описание на средствата и предмета на труда на професии, които не 
изискват специална квалификация; подбор и сравняване на длъжностни харак-
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теристики на професии в производството, търговията и услугите; проучване на 
пазарната среда за реализиране на конкретна бизнес идея; обобщаване и интер-
претиране на данни от маркетингово проучване; представяне и аргументиране 
на решения за избор на професия чрез построяване дърво на целите; проучване 
и сравняване на стандарти за качеството на стоки и услуги; изработване на тех-
нологична документация на изделие с помощта на информационни технологии; 
изследване на потребности, цели и информационни източници за подбиране и 
оценка на бизнес идея.

Мотивирането на учениците и вдъхването на увереност при изпълнението 
на практическите дейности е важна и отговорна задача за учителите. За под-
помагане на усилията им в тази посока учебната програма предвижда включ-
ването в образователния процес на бизнес консултанти и родители по теми, 
избрани от учителя. 

Ефективността на уроците за практическа дейност може да се повиши, ако 
учениците участват предварително в посещения на близки до населеното място 
обекти от сферата на производството, търговията, услугите или селското сто-
панство, където ще конкретизират и обогатят представите си за реална трудова 
среда, реализирана бизнес идея и пр.

Уроците за упражнения са зададени в учебната програма с по-малък обем, 
тъй като предназначението им в 8. клас е чрез тях да продължи процесът на 
развиване на самостоятелността на учениците, който вече е започнал в уроците 
за практическа дейност. Опорни точки за методическото обезпечаване на уро-
ците за упражнения са онези теоретични и фактологични знания, познавателни 
и практически умения, които са пряко свързани с дейности, изискващи изява 
и усъвършенстване на качества като: наблюдателност, прецизност, точност на 
измерването, анализ на грешки, съпоставка и разграничаване на данни, явле-
ния и процеси, издигане на хипотези, установяване на причинно-следствени 
връзки и отношения и пр. Уроците за упражнения имат и предназначението, да 
осигурят увереността на учениците в тази възраст относно качествата, които 
притежават и съотнасянето им към дадена професия, с цел обоснован избор на 
професионално развитие и кариера. 
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2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ,

Град , 

Утвърждавам: 

Директор: 

(име и фамилия)

 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 8. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ...................... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 34 часа

Уроци за систематизиране и обобщаване на знания СОЗ 10 часа

Практически дейности ПД 18 часа

Упражнения УПР 3 часа

Уроци за контрол и оценка КО 2 часа

Годишен хорариум: 72 часа 

Срочен: І срок – 36 часа
 ІІ срок – 36 часа

Изготвил: 
(име и фамилия)
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СРОК ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

ВИД 
НА 
УРОКА

КОМПЕТЕНТНОСТИ, 
КАТО ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
ЗА ВСЕКИ УРОК

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 
И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Входно ниво оценка Проверка трайността 
на знанията, усвоени 
в 7. клас

Тест Писмена
Индивиду ална

ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА
Професии и трудова среда

1. В света на професиите НЗ Проучва и описва профе-
сии,включващи прости и 
рутинни дейности.
Установява съответствие-
то между трудов процес 
и трудова среда на дадена 
професия.

Трудов про-
цес
Трудова 
среда

Определя трудова 
среда и оценява усло-
вията в нея.
Описва професии, 
включващи прости и 
рутинни дейности.
Обяснява съответ-
ствие между трудов 
процес и трудова 
среда.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна

Професионален избор
2. Искам да работя НЗ Познава средствата и 

предмета на труда на 
професии, включващи 
прости и рутинни дей-
ности.
Определя своя тип лич-
ност, на който съответ-
стват професии от произ-
водството и услугите.

Трудова 
дейност
Средства на 
труда
Предмет на 
труда
Работно 
място
Професия

Описва професии 
в дадено населено 
място и определя 
необходимите за нея 
качества.
Проучва професии  и 
определя средства и 
предмети на труда.

География и 
икономика
История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Индивиду ална
Групова

3. Как се избира подхо
дяща професия

ПД Определя своя тип лич-
ност, на който съответ-
стват професии от произ-
водството и услугите.

Запознава се с клю-
човите компетенции.
Прави  личен избор 
на професия.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална  и 
групова задача

Устна 
Писмена
Индивиду ална
Групова

Професионално развитие и кариера
4. Да опознаем себе си НЗ Установява силните и 

слабите си страни и ги 
свързва със склонността 
си към рутинни дейности

Мотиви
Мотивация
Интереси
Мотивацио-
нен профил

Обяснява аргумен-
тирано  личния си 
избор на професия.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна 
Писмена
Индивиду ална



13

СРОК ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА
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НА 
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КАТО ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
ЗА ВСЕКИ УРОК

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 
И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Входно ниво оценка Проверка трайността 
на знанията, усвоени 
в 7. клас

Тест Писмена
Индивиду ална

ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА
Професии и трудова среда

1. В света на професиите НЗ Проучва и описва профе-
сии,включващи прости и 
рутинни дейности.
Установява съответствие-
то между трудов процес 
и трудова среда на дадена 
професия.

Трудов про-
цес
Трудова 
среда

Определя трудова 
среда и оценява усло-
вията в нея.
Описва професии, 
включващи прости и 
рутинни дейности.
Обяснява съответ-
ствие между трудов 
процес и трудова 
среда.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна

Професионален избор
2. Искам да работя НЗ Познава средствата и 

предмета на труда на 
професии, включващи 
прости и рутинни дей-
ности.
Определя своя тип лич-
ност, на който съответ-
стват професии от произ-
водството и услугите.

Трудова 
дейност
Средства на 
труда
Предмет на 
труда
Работно 
място
Професия

Описва професии 
в дадено населено 
място и определя 
необходимите за нея 
качества.
Проучва професии  и 
определя средства и 
предмети на труда.

География и 
икономика
История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Индивиду ална
Групова

3. Как се избира подхо
дяща професия

ПД Определя своя тип лич-
ност, на който съответ-
стват професии от произ-
водството и услугите.

Запознава се с клю-
човите компетенции.
Прави  личен избор 
на професия.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална  и 
групова задача

Устна 
Писмена
Индивиду ална
Групова

Професионално развитие и кариера
4. Да опознаем себе си НЗ Установява силните и 

слабите си страни и ги 
свързва със склонността 
си към рутинни дейности

Мотиви
Мотивация
Интереси
Мотивацио-
нен профил

Обяснява аргумен-
тирано  личния си 
избор на професия.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна 
Писмена
Индивиду ална
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СРОК ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

ВИД 
НА 
УРОКА

КОМПЕТЕНТНОСТИ, 
КАТО ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
ЗА ВСЕКИ УРОК

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 
И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Професионално разви
тие и кариера

ПД Установява мотива-
ционно значимите си 
черти и определя кръга 
от интереси към дадена 
професия.

Определя мотива-
ционно значимите си 
черти.
Обяснява способно-
стите си за дадена 
професия.

Български 
език и лите-
ратура

Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача
Участие в дис-
кусия

Писмена
Устна
Индивидуална

6. Коя професия да 
избера

ПД Установява мотива-
ционно значимите си 
черти и определя кръга 
от интереси към дадена 
професия.

Определя причини-
те, които обуславят 
интереса към дадена 
работа.
Изработва скица.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

7. Професия и кариера СОЗ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Икономика и инициатива

8. Въведение в икономи
ката

НЗ Разбира как хората 
произвеждат и разменят 
стоките и услугите, от 
които имат  нужда.
Показва основните ико-
номически избори („как-
во“, „как“ и ‚,за кого“).

Пазар
Пазарна ико-
номика
Дефицит
Макроиконо-
мика
Микроиконо-
мика

Прави идеен проект, 
определя фактори-
те, които повлияват 
избора му.
Определя основни-
те икономически 
избори.

Български 
език и лите-
ратура
География и 
икономика

Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача
Участие в дис-
кусия

Писмена
Устна
Индивидуална

9. Алтернативен избор ПД Показва основните ико-
номически избори („как-
во“, „как“ и „за кого“).

Алтернативен 
разход

Определя алтерна-
тивни разходи при 
покупки.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална и 
групова задача

Устна 
Индивидуална
Групова

Икономически системи

10. Същност на иконо
мическите системи

Н Определя характеристи-
ките на видовете иконо-
мически системи.
Рабира елементите на 
икономически системи.

Природни и 
капиталови 
ресурси
Собственост
Доброволна 
размяна

Определя същността 
и характеристиките 
на икономическата 
система.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Индивидуална
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ЗА ВСЕКИ УРОК

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 
И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА

М
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ец

С
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а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Професионално разви
тие и кариера

ПД Установява мотива-
ционно значимите си 
черти и определя кръга 
от интереси към дадена 
професия.

Определя мотива-
ционно значимите си 
черти.
Обяснява способно-
стите си за дадена 
професия.

Български 
език и лите-
ратура

Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача
Участие в дис-
кусия

Писмена
Устна
Индивидуална

6. Коя професия да 
избера

ПД Установява мотива-
ционно значимите си 
черти и определя кръга 
от интереси към дадена 
професия.

Определя причини-
те, които обуславят 
интереса към дадена 
работа.
Изработва скица.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

7. Професия и кариера СОЗ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Икономика и инициатива

8. Въведение в икономи
ката

НЗ Разбира как хората 
произвеждат и разменят 
стоките и услугите, от 
които имат  нужда.
Показва основните ико-
номически избори („как-
во“, „как“ и ‚,за кого“).

Пазар
Пазарна ико-
номика
Дефицит
Макроиконо-
мика
Микроиконо-
мика

Прави идеен проект, 
определя фактори-
те, които повлияват 
избора му.
Определя основни-
те икономически 
избори.

Български 
език и лите-
ратура
География и 
икономика

Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача
Участие в дис-
кусия

Писмена
Устна
Индивидуална

9. Алтернативен избор ПД Показва основните ико-
номически избори („как-
во“, „как“ и „за кого“).

Алтернативен 
разход

Определя алтерна-
тивни разходи при 
покупки.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална и 
групова задача

Устна 
Индивидуална
Групова

Икономически системи

10. Същност на иконо
мическите системи

Н Определя характеристи-
ките на видовете иконо-
мически системи.
Рабира елементите на 
икономически системи.

Природни и 
капиталови 
ресурси
Собственост
Доброволна 
размяна

Определя същността 
и характеристиките 
на икономическата 
система.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Индивидуална
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струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Видове икономиче
ски системи

НЗ Разграничава видовете 
икономически системи.
Определя характеристи-
ките на видовете иконо-
мически системи.

Командна 
система
Планова ико-
номика
Традиционна 
система
Смесена 
система
Държавна 
намеса

Усвоява знания за 
видовете икономиче-
ски системи.
Определя основните 
различия на икономи-
ческите системи.

История и 
цивилизации
География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна
Писмена
Индивидуална

12. Основни икономиче
ски избори

ПД Разбира начините за 
организиране и коорди-
ниране на хората, когато 
избират „какво“, „как“ и 
„за кого“.

Използва знания и 
умения за вземане на 
решения  по основ-
ните икономически 
въпроси.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна 
Писмена
Групова

Опростен модел на кръгообразен поток. 
Ресурси, пазари, основни стопански субекти

13. Опростен модел на 
кръгообразен поток

НЗ Познава характерис-
тиките на субектите в 
кръгообразния поток.
Оценява ролята на  
стопанските субекти за 
решаване на основните 
икономически проблеми.

Пазар на сто-
ки и услуги
Пазар на 
ресурси
Кръгообо-
рот на пари, 
ресурси и 
продукти
Бартер

Запознава се с 
характеристиките на 
основните субекти в 
кръгообразния поток.
Определя потоците в 
кръгооборота пари, 
продукти, ресурси.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

14. Функции на парите НЗ Разбира функциите на 
парите.

Усвоява знания за 
функциите на парите

История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия

Устна 
Писмена
Индивидуална

Четирите стълба на свободната стопанска инциатива.
Пазарен механизъм

15. Информацията като 
стимул за производите
ли и потребители

НЗ Разбира връзката между 
информация и стимули 
за производителите и 
потребителите.
Дефинира отличителните 
характеристики и ролята 
на всеки от четирите 
стълба на стопанската 
инициатива.

Сведение
Данни
Информация
Частна 
собственост
Ценова сис-
тема
Конкуренция
Предприема-
чество

Обяснява разликата 
между информация и 
данни.
Усвоява знания за 
характеристиките и 
ролята на стълбо-
вете на свободната 
инициа  тива.

ИТ
История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална
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11. Видове икономиче
ски системи

НЗ Разграничава видовете 
икономически системи.
Определя характеристи-
ките на видовете иконо-
мически системи.

Командна 
система
Планова ико-
номика
Традиционна 
система
Смесена 
система
Държавна 
намеса

Усвоява знания за 
видовете икономиче-
ски системи.
Определя основните 
различия на икономи-
ческите системи.

История и 
цивилизации
География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна
Писмена
Индивидуална

12. Основни икономиче
ски избори

ПД Разбира начините за 
организиране и коорди-
ниране на хората, когато 
избират „какво“, „как“ и 
„за кого“.

Използва знания и 
умения за вземане на 
решения  по основ-
ните икономически 
въпроси.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна 
Писмена
Групова

Опростен модел на кръгообразен поток. 
Ресурси, пазари, основни стопански субекти

13. Опростен модел на 
кръгообразен поток

НЗ Познава характерис-
тиките на субектите в 
кръгообразния поток.
Оценява ролята на  
стопанските субекти за 
решаване на основните 
икономически проблеми.

Пазар на сто-
ки и услуги
Пазар на 
ресурси
Кръгообо-
рот на пари, 
ресурси и 
продукти
Бартер

Запознава се с 
характеристиките на 
основните субекти в 
кръгообразния поток.
Определя потоците в 
кръгооборота пари, 
продукти, ресурси.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

14. Функции на парите НЗ Разбира функциите на 
парите.

Усвоява знания за 
функциите на парите

История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия

Устна 
Писмена
Индивидуална

Четирите стълба на свободната стопанска инциатива.
Пазарен механизъм

15. Информацията като 
стимул за производите
ли и потребители

НЗ Разбира връзката между 
информация и стимули 
за производителите и 
потребителите.
Дефинира отличителните 
характеристики и ролята 
на всеки от четирите 
стълба на стопанската 
инициатива.

Сведение
Данни
Информация
Частна 
собственост
Ценова сис-
тема
Конкуренция
Предприема-
чество

Обяснява разликата 
между информация и 
данни.
Усвоява знания за 
характеристиките и 
ролята на стълбо-
вете на свободната 
инициа  тива.

ИТ
История и 
цивилизации

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална
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16. Свободна стопанска 
инициатива

НЗ Познава законите на тър-
сенето и предлагането.
Обяснява приноса на 
пазарната конкуренция 
за разумното използване 
на ресурсите.

Търсене
Предлагане
Равновесие 
на пазара
Дефицит
Излишък

Обяснява законите на 
търсенето и предла-
гането.
Определя функциите 
на цените.

Математика Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална

17. Пазарен механизъм ПД Разграничава факторите, 
влияещи на търсенето и 
предлагането.

Обяснява фактори-
те, които влияят на 
търсенето и предла-
гането.

Математика Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална

18. Пазарно 
равновесие

УПР

19. Доходи и спестява
ния на домакинствата

НЗ Обяснява източниците и 
видовете доходи.
Обяснява видовете спес-
товни сметки.

Покупателна 
способност
Работна 
заплата
Спестовна 
сметка
Депозит

Определя източници-
те на доходи.
Анализира измене-
ние на покупател-
ната способност на 
парите.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

20. Банките като 
кредитори

НЗ Разграничава видовете 
кредити

Потребител-
ски кредит
Инвестицио-
нен кредит
Лихва

Обяснява видове 
банкови сметки.
Разграничава видове-
те кредити

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

21. Как да управляваме 
личните си финанси

ПД Обяснява източниците и 
видовете доходи.

Изчислява лихви по 
кредити.
Проучва информация 
за лихви.

Математика
ИТ

Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Писмена
Индивидуална

Финансиране на предприятието
22. Източници за финан
сиране на предприятие
то

НЗ Разграничава източници-
те на финансиране.

Финансови 
пазари

Усвоява знания за 
източниците на фи-
нансиране.

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална
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16. Свободна стопанска 
инициатива

НЗ Познава законите на тър-
сенето и предлагането.
Обяснява приноса на 
пазарната конкуренция 
за разумното използване 
на ресурсите.

Търсене
Предлагане
Равновесие 
на пазара
Дефицит
Излишък

Обяснява законите на 
търсенето и предла-
гането.
Определя функциите 
на цените.

Математика Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална

17. Пазарен механизъм ПД Разграничава факторите, 
влияещи на търсенето и 
предлагането.

Обяснява фактори-
те, които влияят на 
търсенето и предла-
гането.

Математика Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална

18. Пазарно 
равновесие

УПР

19. Доходи и спестява
ния на домакинствата

НЗ Обяснява източниците и 
видовете доходи.
Обяснява видовете спес-
товни сметки.

Покупателна 
способност
Работна 
заплата
Спестовна 
сметка
Депозит

Определя източници-
те на доходи.
Анализира измене-
ние на покупател-
ната способност на 
парите.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

20. Банките като 
кредитори

НЗ Разграничава видовете 
кредити

Потребител-
ски кредит
Инвестицио-
нен кредит
Лихва

Обяснява видове 
банкови сметки.
Разграничава видове-
те кредити

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

21. Как да управляваме 
личните си финанси

ПД Обяснява източниците и 
видовете доходи.

Изчислява лихви по 
кредити.
Проучва информация 
за лихви.

Математика
ИТ

Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Писмена
Индивидуална

Финансиране на предприятието
22. Източници за финан
сиране на предприятие
то

НЗ Разграничава източници-
те на финансиране.

Финансови 
пазари

Усвоява знания за 
източниците на фи-
нансиране.

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална
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23. Ценните книжа и 
финансовите пазари

НЗ Обяснява различията 
между основните финан-
сови инструменти-креди-
ти, акции, облигации.

Акции
Дивидент
Облигации

Определя различията 
между източниците 
на финансиране.
Прилага знания при 
избор на начин на 
финансиране.

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

24. Как да управляваме 
финансите на предприя
тието

ПД Разграничава източници-
те на финансиране

Използва информа-
ция от сайта на БФБ

ИТ Изпълнение на 
групова задача

Писмена
Групова
Индивидуална

25. Какви избори пра
вим в света на финан
сите

УПР Определя възмож-
ности за финанси-
ране.

ИТ Участие в дис-
кусия
Ролева игра

Устна
Писмена
Групова

Пазар на труда.
Търсене и предлагане на труд

26. Основни характерис
тики на пазара на труда

НЗ Познава пазарните сили, 
определящи отличи-
телните особености на 
трудовия пазар.

Работна сила
Наети лица 
Безработица

Усвоява знания за 
особеностите на 
трудовия пазар.
Определя видове 
работна заплата.

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

27. Търсене и предлагане 
на труд

НЗ Разграничава факторите, 
влияещи върху търсе-
нето и предлагането на 
труд.
Обяснява действието на 
непазарните сили върху 
търсенето, предлагането 
и работната заплата.

Предлагане 
на труд
Търсене на 
труд
Трудово въз-
награждение
Непазарни 
сили

Определя търсене и 
предлагане на труд, 
видове.
Описва влиянието на 
непазарни сили

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

28. Пазарни и непазарни 
сили

СОЗ Определя възмож-
ности за финанси-
ране.

ИТ Участие в дис-
кусия
Ролева игра

Устна
Писмена
Групова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС
Предприемаческа дейност и бизнес среда

29. Предприемачът и 
бизнес средата

НЗ Формулира какво е пред-
приемач.
Очертава границите на 
бизнес средата.
Изработва профил на 
успешния предприемач.

Бизнес с реда Обяснява и разгра-
ничава външна и 
вътрешна бизнес 
среда.

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална
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23. Ценните книжа и 
финансовите пазари

НЗ Обяснява различията 
между основните финан-
сови инструменти-креди-
ти, акции, облигации.

Акции
Дивидент
Облигации

Определя различията 
между източниците 
на финансиране.
Прилага знания при 
избор на начин на 
финансиране.

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

24. Как да управляваме 
финансите на предприя
тието

ПД Разграничава източници-
те на финансиране

Използва информа-
ция от сайта на БФБ

ИТ Изпълнение на 
групова задача

Писмена
Групова
Индивидуална

25. Какви избори пра
вим в света на финан
сите

УПР Определя възмож-
ности за финанси-
ране.

ИТ Участие в дис-
кусия
Ролева игра

Устна
Писмена
Групова

Пазар на труда.
Търсене и предлагане на труд

26. Основни характерис
тики на пазара на труда

НЗ Познава пазарните сили, 
определящи отличи-
телните особености на 
трудовия пазар.

Работна сила
Наети лица 
Безработица

Усвоява знания за 
особеностите на 
трудовия пазар.
Определя видове 
работна заплата.

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

27. Търсене и предлагане 
на труд

НЗ Разграничава факторите, 
влияещи върху търсе-
нето и предлагането на 
труд.
Обяснява действието на 
непазарните сили върху 
търсенето, предлагането 
и работната заплата.

Предлагане 
на труд
Търсене на 
труд
Трудово въз-
награждение
Непазарни 
сили

Определя търсене и 
предлагане на труд, 
видове.
Описва влиянието на 
непазарни сили

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна 
Индивидуална

28. Пазарни и непазарни 
сили

СОЗ Определя възмож-
ности за финанси-
ране.

ИТ Участие в дис-
кусия
Ролева игра

Устна
Писмена
Групова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС
Предприемаческа дейност и бизнес среда

29. Предприемачът и 
бизнес средата

НЗ Формулира какво е пред-
приемач.
Очертава границите на 
бизнес средата.
Изработва профил на 
успешния предприемач.

Бизнес с реда Обяснява и разгра-
ничава външна и 
вътрешна бизнес 
среда.

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална
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30. Статистическа и сче
товодна отчетност

НЗ Познава видовете иконо-
мическа информация.

Счетоводна 
отчетност
Статистичес-
ка отчетност

Усвоява знания за 
статистически и сче-
товодни данни.

Математика
География и 
икономика 

Участие в дис-
кусия
Индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

31. Ролята на инфор
мацията при анализ на 
бизнес средата

ПД Познава видовете иконо-
мическа информация

Характеризира ус-
пешния предприемач.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
екипна задача

Устна
Писмена
Групова

Ресурси, производство и разпределение на продукти
32. Производство и фак
тори на производство

НЗ Разбира понятието 
„икономически ресурс“ и 
„пазар на ресурси“.

Разграничава факто-
ри на производство.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Индивидуална 
задача

Устна
Индивидуална

33. Пазар на ресурси и 
пазар на стоки и услуги

НЗ Назовава основните ви-
дове пазари на ресурси.
Диференцира пазарите 
на ресурси и пазарите на 
стоки и услуги.

Определя различия 
между видовете 
пазари

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална

34. Ресурси, производ
ство и разпределение на 
продукти

ПД Диференцира пазарите 
на ресурси и пазарите на 
стоки и услуги.

Съпоставя пазарите.
Проучва и анализира 
данни.

География и 
икономика
ИТ

Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ

35. Заинтересовани стра
ни и предприемаческа 
дейност

НЗ Формулира понятието 
„заинтересовани стра-
ни“.
Назовава и описва заин-
тересованите страни – 
местна и централна власт, 
конкуренция, синдика-
ти,потребители, неправи-
телствени организации

Назовава и опис-
ва заинтересовани 
страни.
Характеризира 
предприемачеството 
в България.

История и 
цивилизации
География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

36. Държавна власт и 
държавно управление

НЗ Държавна власт. Дър-
жавно управление.

Усвоява знания за 
държавната власт и 
държавно управление

История и 
цивилизации
География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

37. Предприемаческият 
процес и обществото

СОЗ
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ТЕХНОЛОГИИ
Стандартизация и качество

38. Стандарти и стандар
тизация 

НЗ Разбира, че технологията 
влие на качеството.
Познава различни методи 
за оценка на качеството.
Различава критерии и 
показатели за оценка на 
качеството.
Описва стандарти за 
качество.

Стандартиза-
ция

Oпределя стандарт и 
видове стандарти.
Проучва в интернет 
действащи стандарти 
и предимствата при 
спазването им.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
задача.

Устна
Писмена
Индивидуална

39. Стандартизация и 
качество

УПР Описва стандарти за 
качество.

Обяснява  критерии ИТ Участие в дис-
кусия
Изработва макет

Устна
Писмена

Технологично планиране
40. Технологично плани
ране и проектиране

НЗ Различава материални, 
енергетични информа-
ционни технологии.
Проектира технологичен 
процес за осъществяване 
на собствена идея

Технология
Технологич-
но планиране
Технологична 
документация

Разграничава техно-
логично планиране и 
проектиране.
Изготвя скица на 
изделие, проучва
и избира технология.

ИТ Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

41. Информационни 
технологии при техноло
гичното проектиране

ПД Описва технологичната 
последователност на опе-
рациите за изработване 
на изделие.
Изготвя технологична 
документация.
Познава възможностите 
за компютърно проекти-
ране.

Проектиране
Проекти в 
производство
Компютърно 
проектиране

Разграничава сфери 
на прилагане на ИТ.
Изготвя чертеж на 
детайл с ИТ.
Изготвя проект на 
изделие с ИТ.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

42. Проектиране на тех
нологичен процес

ПД Познава възможностите 
за компютърно проекти-
ране

Изготвя проект на 
технологична доку-
ментация и идейна 
скица на изделие.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
Индивидуална
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Изработва макет

Устна
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Технологично планиране
40. Технологично плани
ране и проектиране

НЗ Различава материални, 
енергетични информа-
ционни технологии.
Проектира технологичен 
процес за осъществяване 
на собствена идея

Технология
Технологич-
но планиране
Технологична 
документация

Разграничава техно-
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проектиране.
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групова практи-
ческа задача

Устна
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Групова

41. Информационни 
технологии при техноло
гичното проектиране

ПД Описва технологичната 
последователност на опе-
рациите за изработване 
на изделие.
Изготвя технологична 
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Писмена
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42. Проектиране на тех
нологичен процес

ПД Познава възможностите 
за компютърно проекти-
ране

Изготвя проект на 
технологична доку-
ментация и идейна 
скица на изделие.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
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Екоматериали
43. Екоматериали НЗ Обяснява ползата от еко-

логичните материали.
Посочва примери за 
технологични нововъве-
дения.

Екологични 
материали
Рециклирани 
материали
Биопластмаса

Усвоява знания за 
екоматериали.
Разграничава видове 
екоматериали.

Биология и 
здравно об-
разование
ИТ

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

44. Използване на еко
материали 

УПР Дава примери за еколо-
гични материали.
Проектира изделие от 
екоматериали и посочва 
технология.

Изработва проект за 
извършване на ре-
монт с екоматериали.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
Индивидуална

45. Какво можем да на
правим с екоматериали

СОЗ ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
Индивидуална

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА
Малките и средни предприятия – двигател на съввременния бизнес

46. Правна форма на 
предприятията

НЗ Познава нормативната 
основа на бизнеса и ви-
довете правни форми.
Обяснява влиянието на 
факторите на околна-
та среда върху избора 
на форма на собствен 
бизнес.

Едноличен 
търговец
Дружество с 
ограничена 
отговорност
Еднолично 
дружество с 
ограничена 
отговорност
Акционерно 
дружество

Усвоява знания за 
ООД и АД и основ-
ните им характерис-
тики.
Определя факто-
ри, влияещи върху 
избора.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

47. Мисли първо за 
малките

НЗ Изброява предимства-
та на малките и средни 
предприятия като основа 
на стопанската инициа-
тива.

Микропред-
приятие
Малко пред-
приятие
Средно пред-
приятие
Кооперация

Определя видовете 
предприятия според 
големината им.

ИТ Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална
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Биология и 
здравно об-
разование
ИТ

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

44. Използване на еко
материали 

УПР Дава примери за еколо-
гични материали.
Проектира изделие от 
екоматериали и посочва 
технология.

Изработва проект за 
извършване на ре-
монт с екоматериали.

ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
Индивидуална

45. Какво можем да на
правим с екоматериали

СОЗ ИТ Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Писмена
Индивидуална

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА
Малките и средни предприятия – двигател на съввременния бизнес

46. Правна форма на 
предприятията

НЗ Познава нормативната 
основа на бизнеса и ви-
довете правни форми.
Обяснява влиянието на 
факторите на околна-
та среда върху избора 
на форма на собствен 
бизнес.

Едноличен 
търговец
Дружество с 
ограничена 
отговорност
Еднолично 
дружество с 
ограничена 
отговорност
Акционерно 
дружество

Усвоява знания за 
ООД и АД и основ-
ните им характерис-
тики.
Определя факто-
ри, влияещи върху 
избора.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

47. Мисли първо за 
малките

НЗ Изброява предимства-
та на малките и средни 
предприятия като основа 
на стопанската инициа-
тива.

Микропред-
приятие
Малко пред-
приятие
Средно пред-
приятие
Кооперация

Определя видовете 
предприятия според 
големината им.

ИТ Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна 
Писмена
Индивидуална
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СРОК ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА
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УРОКА
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КАТО ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБУЧЕНИЕТО

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ 
ЗА ВСЕКИ УРОК

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 
И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48. Предимства на мал
ките и средните пред
приятия

ПД Изброява предимствата 
на малките и средни пред-
приятия като основа на 
стопанската инициатива.

Описва предимствата 
на малките и средни 
предприятия

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова задача

Устна
Писмена
Групова

Стандартни и нестандартни методи за откриване на бизнес идея
49. Стандартни методи 
за откриване на бизнес 
идея

НЗ Изследва потребности, 
цели, информационни и 
специализирани издания, 
каталози, информация в 
интернет с цел натрупва-
не на идеи.

Целеви пазар
Бизнес идея

Усвоява знания за 
стандартни методи за 
генериране на бизнес 
идеи.
Разграничава източ-
ници на идеи.

ИТ
Български 
език и лите-
ратур

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

50. Нестандартни методи 
за откриване на бизнес 
идея

НЗ Анализира и филтрира 
идеите с цел подбор на 
най-ценната.

Познава нестандарт-
ни методи

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

51. Да открием идея за 
бизнес

ПД Анализира и филтрира 
идеите с цел подбор на 
най-ценната.

Прилага стандартни 
и нестандартни ме-
тоди за решаване на 
проблем.
Прави избор на биз-
нес идея

Български 
език и лите-
ратура
ИТ

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

Оценка на бизнес идея. 
Критерии и правила за оценка на бизнес идея

52. Ресурсно осигуряване 
на бизнес идея

НЗ Подбира подходящи и 
непротиворечащи си 
критерии за оценка и 
поставя акцент върху 
най-съществените идеи.

Равнище на 
ресурсно 
осигуряване

Определя видовете 
ресурсно осигуря-
ване.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

53. Потенциал на 
бизнес идея

НЗ Оценява идеите с прости 
методи, неизискващи 
много допълнителна 
информация и време.

Пазарен 
потенциал
Пазар на 
бизнес идеи

Обяснява връзката 
между идея и ресурс-
но осигуряване

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изготвяне на 
анкета
Индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

54. Финансов потенциал 
на бизнес идея

НЗ Оценява идеите с прости 
методи, неизискващи 
много допълнителна 
информация и време.

Финансов 
потенциал

Обяснява разлика-
та между приходи 
и печалба, видове 
разходи. 

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Индивидуална
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И/ИЛИ РАЗДЕЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА

М
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а На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МПВ

Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48. Предимства на мал
ките и средните пред
приятия

ПД Изброява предимствата 
на малките и средни пред-
приятия като основа на 
стопанската инициатива.

Описва предимствата 
на малките и средни 
предприятия

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова задача

Устна
Писмена
Групова

Стандартни и нестандартни методи за откриване на бизнес идея
49. Стандартни методи 
за откриване на бизнес 
идея

НЗ Изследва потребности, 
цели, информационни и 
специализирани издания, 
каталози, информация в 
интернет с цел натрупва-
не на идеи.

Целеви пазар
Бизнес идея

Усвоява знания за 
стандартни методи за 
генериране на бизнес 
идеи.
Разграничава източ-
ници на идеи.

ИТ
Български 
език и лите-
ратур

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

50. Нестандартни методи 
за откриване на бизнес 
идея

НЗ Анализира и филтрира 
идеите с цел подбор на 
най-ценната.

Познава нестандарт-
ни методи

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

51. Да открием идея за 
бизнес

ПД Анализира и филтрира 
идеите с цел подбор на 
най-ценната.

Прилага стандартни 
и нестандартни ме-
тоди за решаване на 
проблем.
Прави избор на биз-
нес идея

Български 
език и лите-
ратура
ИТ

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

Оценка на бизнес идея. 
Критерии и правила за оценка на бизнес идея

52. Ресурсно осигуряване 
на бизнес идея

НЗ Подбира подходящи и 
непротиворечащи си 
критерии за оценка и 
поставя акцент върху 
най-съществените идеи.

Равнище на 
ресурсно 
осигуряване

Определя видовете 
ресурсно осигуря-
ване.

География и 
икономика

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

53. Потенциал на 
бизнес идея

НЗ Оценява идеите с прости 
методи, неизискващи 
много допълнителна 
информация и време.

Пазарен 
потенциал
Пазар на 
бизнес идеи

Обяснява връзката 
между идея и ресурс-
но осигуряване

География и 
икономика
Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изготвяне на 
анкета
Индивидуална 
задача

Устна
Писмена
Индивидуална

54. Финансов потенциал 
на бизнес идея

НЗ Оценява идеите с прости 
методи, неизискващи 
много допълнителна 
информация и време.

Финансов 
потенциал

Обяснява разлика-
та между приходи 
и печалба, видове 
разходи. 

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
задача

Устна
Индивидуална
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СРОК ТЕМА НА 
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М
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Методи и ин
струментариум

Форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

55. Оценка на бизнес 
идея

ПД Подбира подходящи и 
непротиворечащи си 
критерии за оценка и 
поставя акцент върху 
най-съществените.

Оценява бизнес идея ИТ Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

Стопанско управление. 
Структура и модели на управление

56. Как предприемачът 
управлява своя бизнес 

НЗ Систематизира областите 
на стопанско управление.
Сравнява предимствата и 
недостатъците на основ-
ните организационно – 
управленски структури.

Стопанско 
управление

Усвоява знания за 
структура на упра-
вление.
Обяснява видове 
структури.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна 
Индивидуална

57. Избор на управлен
ска структура

ПД Избира организационна 
структура на собствена 
стопанска единица.

Избира структура 
Чертае схема на 
структура.

Български 
език и лите-
ратура

Изпълнение на 
практическа 
задача

Писмена
Идивидуална 
Групова

Предпочитана правна форма за създаване на учебна фирма.
Структура – алтернативен избор

58. Учебна фирма НЗ Аргументира и доказва 
пред екип предпочитанията 
си към форма за организи-
ране на учебна фирма.

Учебна 
фирма

Определя подходящи 
правни форми.
Разграничава модели.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

59. Структура на учебна 
фирма

ПД Преценява възможни 
алтернативи и избира ор-
ганизационна структура.

Избира правна форма 
и модел на управле-
ние.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
практическа 
задача

Устна
Пимена
Групова

60. Това е нашият бизнес СОЗ
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

61. Професия и кариера СОЗ
62. Пазарна икономика СОЗ
63. Предприемачески 
процес

СОЗ

64. Технологии СОЗ
65. Предприемаческа 
инициатива

СОЗ

Изходно ниво оценка Проверка на знанията Тест Писмена
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

55. Оценка на бизнес 
идея

ПД Подбира подходящи и 
непротиворечащи си 
критерии за оценка и 
поставя акцент върху 
най-съществените.

Оценява бизнес идея ИТ Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
групова практи-
ческа задача

Устна
Писмена
Групова

Стопанско управление. 
Структура и модели на управление

56. Как предприемачът 
управлява своя бизнес 

НЗ Систематизира областите 
на стопанско управление.
Сравнява предимствата и 
недостатъците на основ-
ните организационно – 
управленски структури.

Стопанско 
управление

Усвоява знания за 
структура на упра-
вление.
Обяснява видове 
структури.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
индивидуална 
практическа 
задача

Устна 
Индивидуална

57. Избор на управлен
ска структура

ПД Избира организационна 
структура на собствена 
стопанска единица.

Избира структура 
Чертае схема на 
структура.

Български 
език и лите-
ратура

Изпълнение на 
практическа 
задача

Писмена
Идивидуална 
Групова

Предпочитана правна форма за създаване на учебна фирма.
Структура – алтернативен избор

58. Учебна фирма НЗ Аргументира и доказва 
пред екип предпочитанията 
си към форма за организи-
ране на учебна фирма.

Учебна 
фирма

Определя подходящи 
правни форми.
Разграничава модели.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия

Устна
Индивидуална

59. Структура на учебна 
фирма

ПД Преценява възможни 
алтернативи и избира ор-
ганизационна структура.

Избира правна форма 
и модел на управле-
ние.

Български 
език и лите-
ратура

Участие в дис-
кусия
Изпълнение на 
практическа 
задача

Устна
Пимена
Групова

60. Това е нашият бизнес СОЗ
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

61. Професия и кариера СОЗ
62. Пазарна икономика СОЗ
63. Предприемачески 
процес

СОЗ

64. Технологии СОЗ
65. Предприемаческа 
инициатива

СОЗ

Изходно ниво оценка Проверка на знанията Тест Писмена
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3. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ

ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

ПРОФЕСИИ И ТРУДОВА СРЕДА

Урок 1: В света на професиите

Цел: Запознаване с компонентите на трудовата дейност – трудов процес и тру-
дова среда, и формиране на интерес към професиите в производството, търговията 
и услугите.

Задачи: 
 ● Установяване на съответствие между трудов процес, трудова среда и работ-
но място на дадена професия. 

 ● Запознаване с Националната класификация на професиите и длъжностите в 
Република България.

 ● Формиране на умения за описване и класифициране на професии, които 
включват прости и рутинни дейности.

 ● Проучване и установяване на съответствие между дадена професия и квали-
фикацията, която се изисква за упражняването ѝ.

 ● Насърчаване на критично мислене и инициативност при аргументиране на 
отношение към определена професия.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, разказ, работа в малки групи.

Основни понятия: трудова дейност, трудов процес, трудова среда, работно 
място, професия, квалификация.

Междупредметни връзки: философия, география и икономика.

Материално технически и дидактически средства: фотоси, презентация, 
компютър с интернет, видеофилм.

Дейности: 
 ● В началото на урока съобщете, че предстои работа по шест последователни 
теми, които ще ги въведат в Света на професиите и кариерата, като се поста-
вят основните цели на уроци № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 ● Дискутирайте с учениците по въпросите:
 – Защо трудът е основна ценност за човека?
 – Каква информация е необходима, за да се ориентират в необятния свят на 
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професиите?
 – В каква трудова дейност сте се включвали и как това може да повлияе 
върху избора на бъдещата ви професия?

 ● Въведете понятието трудов процес, като го илюстрирате с подходящи фо-
тоси от производството на стоки и услуги. Нека учениците посочат примери 
за видове трудови процеси, съобразно дадена професия.

 ● Въведете понятието трудова среда, опишете и илюстрирайте нагледно по-
сочените в урока условия. Нека учениците дадат примери на трудови проце-
си, в които са участвали, и посочат за всеки от тях специфичните условия на 
трудовата среда. Задача 1. се използва за обобщение и получаване на обра-
тна връзка доколко учениците умеят да оценят условията на трудовата среда 
за дадена професия.

 ● Въведете понятието работно място и насочете вниманието на учениците 
към връзката и зависимостта между него, трудовата среда и трудовия процес 
в производството, търговията и услугите. Задача 2. може да се реши от учени-
ците индивидуално или по двойки. След изпълнението на условията учениците 
представят своите решения и ги аргументират по посока на установяване на 
съответствие между вида на производстото и трудовите действия, извършвани 
при определена професия. 

 ● Запознайте учениците с Национална класификация на професиите и длъж-
ностите в Република България и по-специално с връзката „професия – ква-
лификация“.

 ● Насочете вниманието им към различните отрасли на производството, тър-
говията и услугите, за които не се изисква определена квалификация.

 ● Обобщете усвоените знания, като поставите задача 3. Разделете класа на някол-
ко групи като всяка описва професии от посочените в нея видове производства 
на стоки и услуги. При представяне на решенията на всяка група пред класа се 
дават и аргументират отговорите на поставените „Въпроси за дискусия“.

Въпроси за обобщение: 
 – Какво е трудов процес и как се нарича средата, в която той протича?
 – Как условията на трудовата среда влияят върху работоспособността на 
човека?

 – Защо е важно да познаваме и организираме рационално ресурсите, с които 
си служим на работното място? 

 – Каква е връзката между професията и квалификацията на работника за 
упражняването ѝ?

Критерии за оценяване: 
 ● Описва компонентите на трудовата дейност – трудов процес, трудова среда, 
работно място.

 ● Обяснява съответствието между трудов процес, трудова среда и работно 
място на дадена професия. 

 ● Описва и класифицира професии, които включват прости и рутинни дейности.
 ● Демонстрира способност за аргументиране на отношение към дадена професия.
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ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР

Урок 2: Искам да работя

Цел: Запознаване с компонентите на трудовата дейност – средства, предмет, 
резултат и съдържание на труда и определяне на кръга от интереси към дадена 
професия. 

Задачи: 
 ● Разграничаване на компонентите на трудовата дейност – средства, предмет, 
резултат и съдържание на труда, и връзката им с дадена професия. 

 ● Формиране на умения за описване и класифициране на професии от Нацио-
налната класификация на професиите и длъжностите в Република България и 
на съответстващите им компоненти на трудовата дейност.

 ● Определяне на кръга от интереси към дадена професия.
 ● Насърчаване на критично мислене и инициативност при мотивация за разу-
мен избор на професия.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, разказ, работа в малки групи.

Основни понятия: трудова дейност, средства на труда, предмет на труда, ре-
зултат от труда, съдържание на труда.

Междупредметни връзки: философия, история и цивилизации, география и 
икономика.

Материалнотехнически и дидактически средства: фотоси, презентация, 
видеофилм.

Дейности: 
 ● Актуализирайте знанията на учениците от урок 1, свързани с компонентите 

на трудовата дейност – трудов процес, трудова среда, работно място, както и 
условията на трудовата среда.

 ● Дискутирайте с учениците по въпросите:
 – Кои условия на трудовата среда влияят най-силно върху работоспособ-
ността на човека?

 – Какви изисквания трябва да спазваме при рационалната организация на 
работното място? 

 – Каква квалификация изискват професиите, при които се изпълняват прос-
ти и рутинни дейности?
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 ● Въведете последователно понятията предмет на труда, средства на тру-
да, резултат от труда и съдържание на труда, опишете ги, илюстрирайте 
ги нагледно и ги разграничете. Нека учениците посочат занаяти и професии 
от миналото и ги свържат с посочените компоненти на трудовата дейност. 

 ● Обобщете наученото дотук със задача 1., като организирате учениците на 
малки групи. Поставете изискване при представянето на решенията на гру-
пите акцентът да падне върху качествата, които са необходими при упражня-
ването на посочените занаяти.

 ● Актуализирайте знанията учениците за Национална класификация на про-
фесиите и длъжностите в Република България и по-специално насочете вни-
манието им към проучване и откриване на професии, свързани с изпълнение 
на прости и рутинни дейности.

 ● Поставете задача 2., разделете класа на групи, като за всяка група конкре-
тизирате професии от коя професионална област да изберат и да опишат ком-
понентите на трудовата дейност. Може да се постави и изискване всяка група 
да определи съществува ли интерес към определени професии, които са про-
учвали. Всяка група представя проучването си и аргументира решенията си. 

 ● Насочете вниманието към въпросите за избора на подходяща работа по-
ставени на стр.11. Нека няколко ученици от отделните групи, сформирани 
за предишната задача, да отговорят на тях като използват проучването на 
Националната класификация на професиите и длъжностите в Република Бъл-
гария. 

 ● Обобщете усвоените дотук знания, като продължите работата по сформира-
ните вече групи, чрез поставените задачи в рубриката „Въпроси за дискусия“.
При представянето на решенията си отделните групи ги аргументират по по-
сока на представяне на подходяща мотивация за избор на дадена професия.

Въпроси за обобщение: 
 – Каква е връзката между дадена професия и компонентите на трудовата 
дейност предмет на труда, средства на труда,  резултат от труда и 
съдържание на труда?

 – Как компонентите на трудовата дейност влияят върху избора ви на про-
фесия?

 – Кое е водещото при проява на интерес към дадена професия?

Критерии за оценяване: 
 ● Описва компонентите на трудовата дейност – предмет на труда, средства 
на труда, резултат от труда и съдържание на труда. 

 ● Обяснява съответствието между трудов процес, трудова среда и работно 
място на дадена професия. 

 ● Описва и класифицира професии от Националната класификация на профе-
сиите и длъжностите в Република България.

 ● Демонстрира способност за аргументиране на интерес към дадена професия.
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ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАРИЕРА

Урок 4: Да опознаем себе си

Цел: Изграждане на умения за разбиране и оценяване на собствените си спо-
собности, таланти и мотиви, при определяне на кръга от интереси към дадени про-
фесии.

Задачи: 
 ● Разграничаване на представите на учениците за силните и слабите им страни 
чрез използване на знанията им за понятията способности, талант, инте-
реси и мотиви, характер.

 ● Идентифициране на степента на съответствие и допирните точки между 
собствени способности и изисквания на предпочитана професия.

 ● Определяне на кръга от ценности и личностни качества, формиращи предста-
ва за бъдеща професия.

 ● Насърчаване на критично мислене при аргументация на разумен избор на 
професия чрез построяване на „Дърво на целите“.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, разказ, работа в малки групи.

Основни понятия: способности, талант, мотиви, мотивация, интереси, моти-
вационен профил, професия.

Междупредметни връзки: философия.

Материално технически и дидактически средства: фотоси, презентация.

Дейности: 
 ● Актуализирайте знанията на учениците от урок 2, свързани с качествата, 
които са необходими при упражняването на описаните от тях занаяти или 
професии.

 ● Насочете вниманието на учениците към различието в представата им за 
себе си и за това, което биха искали да бъдат, като дадат тълкувание на ми-
сълта на ВИТор Юго: „Всеки човек има три характера: този, който му при-
писват, този, който той сам си приписва, и накрая този, който е в действи-
телност“.

 ● Обобщете отговорите на отделните ученици по посока на изясняване и разгра-
ничаване на понятията способности, талант, интереси, мотиви и характер.
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 ● Попитайте учениците:
 – Кои са любимите неща, които обичате да правите?
 – С какви дейности се занимавате през свободното си време?
 – Имате ли хоби?

 ● Изяснете условието на задача 1. „Какъв/а мечтая да стана?“ и определе-
те времетраене от 10 минути за решението ѝ. Няколко ученици предста-
вят и аргументират своите решения, като се акцентира върху отговорите, 
свързани с полагане на усилия за личностна промяна за сбъдване на меч-
тата им.

 ● Дискутирайте темата от рубриката „Въпроси за дискусия“, като сфор-
мирате два отбора, които да застъпват двете противоположни тези. Нека 
участниците от двата отбора се аргументират с примери от живота на по-
пулярни личности от областта на науката, техниката, спорта, изкуствата, 
чиито професии харесват и желаят да упражняват.

 ● Обобщете усвоените дотук знания, като поставите задача 2. – „Дърво на 
целите“.

 ● Обяснете принципа на построяването му според важността на въпросите 
от основата към върха на „Дървото“, свързани с възможно най-реалната 
оценка на собствените им способности, талант, интереси и мотиви при 
избора на дадена професия.

 ● При представяне пред класа на личното „Дърво на целите“ от отделните 
ученици насърчавайте критичното мислене по посока на максимално реа-
листичната представа за самите себе си. 

 ● Поставете задачата за написване на есе по мисълта на Ерих Фром за 
домашна работа.

Въпроси за обобщение: 
 – Каква е разликата между способностите и таланта на човека?
 – Как способностите и талантът влияят върху избора на професия?
 – Кои са най-важните ценности в живота на човека?
 – Кои личностни качества влияят върху избора на дадена професия? 

Критерии за оценяване: 
 ● Разграничава и описва силните и слабите си страни и ги свързва със способ-
ностите и талантите, които притежава.

 ● Обяснява съответствието и допирните точки между своите способности и 
изискванията на предпочитана професия.

 ● Демонстрира способност за критично мислене при изграждане на реална 
представа за себе си и при поставяне на целите, които иска да постигне. 
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И ИНИЦИАТИВА

Урок 8: Въведение в икономиката

Цел: Учениците да овладеят знания за основния икономически проблем – де-
фицита на ресурси и обусловените от него основни икономически избори.

Задачи: 
 ● Запознаване с проблема за дефицита на ресурси, който поражда необходи-
мостта да се прави избор за какво и как да се използват ограничените ресурси.

 ● Разбиране на основните икономически избори: „какво“, „как“ и „за кого“.
 ● Усвояване на знания за принципите, които оказват влияние върху решаване 
на основните икономически избори, и за ролята на пазара .

 ● Овладяване на знания за областите, които се изучават в икономиката; микро-
икономика и макроикономика.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: пазар, дефицит, икономика, пазарна икономика, микроико-
номика, макроикономика.

Междупредметни връзки: география и икономика, история и цивилизации.

Учебнометодически ресурси: фотоси, е-учебник.

Дейности:
 ● Изяснете понятието дефицит на ресурси, като поставите акцент върху не-
прекъснато променящите се потребности на хората. Дискутирайте с учени-
ците проблема с ограничеността на ресурсите и неограничените потребности 
на хората. Обяснете им, че дефицитът е резултат от непрекъснатото увели-
чаване на потребностите, тяхното изменение и появата на нови потребности. 
Учениците да изкажат мнение и да дадат примери. 

 ● Свържете дискусията с обяснение на факта, че дефицитът изисква от хора-
та да правят трите основни икономически избора – какво, как и кой. 

 ● Въведете понятието пазар. Обяснете, че пазарът носи информация на про-
изводителите и потребителите,  която подпомага вземането на решения от-
носно икономическите избори. Учениците да дадат примери и да анализират 
ситуации за това, как вземат решения за покупки на стоки или услуги. 

 ● Обобщете, че основният икономически проблем – дефицита на ресурси, и 
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основните икономически избори се изучават в науката икономика, дайте оп-
ределения. 

Въпроси за обобщение:
 – Какво налага на хората от всички общества да правят основните икономи-
чески избори?

 – Къде се срещат интересите на производители и потребители и каква ин-
формация получават те?

Критерии за оценяване:
 ● Познава и обяснява основните икономически избори, които са предмет на изуча-

ване в икономиката, в микроикономиката и в макроикономиката.
 ● Точно определя областите, които се изучават в науката икономика, в микро-
икономиката и в макроикономиката.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ

Урок 10: Същност на икономическите системи

Цел: Учениците да познават елементите на икономическите системи и начи-
ните за организиране и координиране на хората, когато избират „какво“, „как“ 
и „за кого“.

Задачи: 
 ● Разширяване на знанията за видовете ресурси като основа на производ-
ствения процес.

 ● Овладяване на знания за същността на икономическата система като на-
чин за организиране и реализиране на стопанския живот в дадено обще-
ство.

 ● Усвояване на знания за принципите, които оказват влияние върху реша-
ване на основните икономически избори, за ролята на пазара и добровол-
ната размяна.

 ● Разбиране на връзката между формата на собственост и начина на взема-
не на решения в дадено общество като основи на икономическата система.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: природни и капиталови ресурси, собственост, добро-
волна размяна.

Междупредметни връзки: география и икономика, история и цивилизации.

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности:
 ● Припомнете на учениците проблема с ограничеността на ресурсите. 
Обяснете им тяхната диференциация.  

 ● Въведете новите понятия за видовете ресурси. Учениците да дадат при-
мери за видовете ресурси. Свържете беседата с факта, че дефицитът на 
ресурси изисква от хората да правят трите основни икономически избора 
– „какво“, „как“ и „за кого“. 

 ● Въведете понятията собственост и доброволна размяна. Обяснете на 
учениците, че пазарът е този, който дава възможност за реализиране на 
доброволна размяна на ресурси, стоки и услуги. Чрез доброволната раз-
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мяна хората правят избори – за какво да заменят ресурсите си и как да ги 
използват. 

 ● Обобщете, че изборите на всички хора в едно общество, взети заедно, 
създават икономическата система.

Въпроси за обобщение:
 – Кои ресурси се наричат фактори на производството? Дайте примери за 
капиталови ресурси.

 – Защо понятията „пазар“ и „доброволна размяна“ са неразривно свър-
зани?

Критерии за оценяване:
 ● Точно разграничава основните производствени фактори.
 ● Познава и обяснява доброволната размяна.
 ● Използва точни термини за определяне на същността на икономическа 
система.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ

Урок 11: Видове икономически системи

Цел: Учениците да разграничават видовете икономически системи и да опреде-
лят техните характеристики..

Задачи: 
 ● Запознаване с различните форми на проявление на икономическите системи.
 ● Овладяване на знания за критериите, които обуславят различията във видо-
вете икономически системи.

 ● Развитие на критично мислене и разбиране на основните различия между 
видовете икономически системи.

 ● Разбиране на факта, че икономическите системи имат различни форми на 
проявление, но във всички тях, макар и по различен начин, се решават трите 
основни икономически въпроса.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: традиционна система, командна система, пазарна и смесе-
на система, държавна намеса.

Междупредметни връзки: география и икономика, история и цивилизации.

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности:
 ● Насочете вниманието на учениците към основните критерии, които отли-
чават една икономическа система от друга. Въведете новите понятия за видо-
вете икономически системи. Дайте определения. Обсъдете с тях примери от 
историческото развитие на обществата. Обърнете внимание на това, каква е 
разликата между тях.

 ● Обяснете на учениците, че един от основните признаци, по който се отли-
чават различните системи, е начинът на вземане на решения относно трите 
икономически избора. 

 ● Мотивирайте ги да анализират различните икономическите системи от 
гледна точка на решаването на проблема с недостига на ресурси, за да про-
верите доколко учениците могат да разграничават видовете икономически 
системи. 
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 ● Дискутирайте възможностите за ограничаване на разхищението на ресур-
сите. Въведете понятието държавна намеса в този контекст. Дайте примери 
на държави със смесена икономическа система и обобщете урока, като посо-
чите, че в съвременния свят техният брой се увеличава.

Въпроси за обобщение:
 – Кои са основните критерии, които обуславят най-съществените различия 
във видовете икономически системи?

 – При пазарната икономика кой решава как да се разпределят ресурсите за 
производство?

Критерии за оценка:
 ● Точно определя критериите за разграничаване на видовете икономически 
системи.

 ● Познава и обяснява видовете икономически системи.
 ● Аргументира отговорите си по поставен въпрос за конкретен вид икономи-
ческа система.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ОПРОСТЕН МОДЕЛ НА КРЪГООБРАЗЕН ПОТОК. РЕСУРСИ, ПАЗАРИ, 
ОСНОВНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

Урок 13: Oпростен модел на кръгообразен поток

Цел: Учениците да познават основните характеристики на субектите в кръго-
образния поток и да оценяват ролята им за решаване на основните икономически 
проблеми – „какво“, „как“ и „за кого“ да се произвежда.

Задачи:
 ● Запознаване с модела на кръгообразния поток. 
 ● Усвояване на знания за основните стопански субекти – участници в кръго-
образния поток.

 ● Овладяване на знания за двата вида потоци, които свързват участниците.
 ● Разбиране на ролята на доброволната размяна между домакинствата и пред-
приятията, чрез която се дава отговор на въпросите „какво“ „как“ и „за кого“.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: пазар на стоки и услуги, пазар на ресурси, кръгооборот на 
пари, ресурси и продукти, доброволна размяна.

Междупредметни връзки: история и цивилизации, география и икономика

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности:
 ● Обяснете на учениците модела на кръгообразния поток. 
 ● Въведете новите понятия за участниците в кръгообората – домакинства, 
предприятия и двата вида пазари. Обяснете основните им характеристики. 
Обсъдете ролята на всеки от тях за решаване на основните икономически 
въпроси. Учениците да изкажат мнение и да го аргументират с примери. 

 ● Актуализирайте знанията на учениците, получени в предишните уроци, 
относно това, че пазарът е този, който дава възможност за реализиране на 
доброволна размяна на ресурси, стоки и услуги.

 ● Насочете вниманието към двата вида потоци, които се движат в противо-
положна посока и акцентирайте на разликата между тях.

 ● Обърнете внимание на паричния поток и различията в движението на па-
рите – за част от участниците те са разходи, за други – приходи, с които 
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участниците си осигуряват необходимите ресурси или продукти. Обобщете с 
извода, че това е причината моделът да носи и наименованието кръгооборот 
на пари, ресурси и продукти.

Въпроси за обобщение:
 – Какво илюстрира моделът на кръгообразния поток?
 – В какви направления предприятията осъществяват дейността си?
 – Какво предлагат на пазара на ресурси домакинствата?

Критерии за оценяване:
 ● Познава и обяснява кои са участниците в кръгообразния поток.
 ● Точно разграничава материалния и паричния поток.
 ● Описва връзката между субектите в кръгообразния поток.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ОПРОСТЕН МОДЕЛ НА КРЪГООБРАЗЕН ПОТОК. РЕСУРСИ, ПАЗАРИ, 
ОСНОВНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

Урок 14: Функции на парите

Цел: Учениците да познават и разбират функциите на парите.

Задачи: 
 ● Запознаване с формата на натурална размяна – бартер, и с неговите не-
достатъци. 

 ● Усвояване на знания за възникването на парите като средство, улеснява-
що размяната на стоки и услуги.

 ● Запознаване с функциите на парите и овладяване на знания за разликите 
между тях.

 ● Разбиране на ролята на парите за по-бързото движение на материалния 
поток в кръгообразния поток.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: бартер.

Междупредметни връзки: история и цивилизации, география и икономи-
ка, човекът и природата.

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности: 
 ● Актуализирайте знанията на учениците за модела на кръгообразния по-
ток. Насочете вниманието им към размяната на ресурси и стоки на пазари-
те. Дайте определение за бартер. Обсъдете недостатъците на бартерната 
размяна. Учениците да изкажат мнение и да го аргументират с примери, 
като се позоват изученото по история и цивилизации. 

 ● Насочете вниманието им към процеса на възникване на парите в исто-
рически план като средство за улеснение на размяната.

 ● Изяснете различните функции на парите. Обърнете внимание на учени-
ците каква е разликата между тях. Отново може да се използват примери, 
както и опита на учениците. Обобщете с извода, че парите са средство, 
което преди всичко улеснява размяната в стопанския живот.
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Въпроси за обобщаване:
 – Как парите, улеснявайки размяната, допринасят за по-бързото движе-
ние на материалния поток?

 – Приемате ли твърдението, че „без пари животът щеше да бъде по-лесен“?

Критерии за оценяване:
 ● Познава и обяснява недостатъците на бартерната размяна.
 ● Точно определя функциите на парите.
 ● Демонстрира способност да се ориентира в икономическа ситуация.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА СВОБОДНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.  
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

Урок 15: Информацията като стимул за производители 
и потребители

Цел: Запознаване с понятията събития, съобщения, сведения, данни и ин-
формация.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за същността на понятията събития, съобщения, сведе-
ния, данни и информация и за тяхното преобразуване.

 ● Разбиране на връзката между понятията събития, съобщения, сведения, дан-
ни и информация.

 ● Овладяване на умения за набавяне на необходимата информация, нужна за 
стимулиране на производството и потреблението.

 ● Запознаване с преобразуването на сведенията от преброяване на населението 
в информация.

 ● Развитие на инициативност при избор на информация за състоянието на па-
зара за стимулиране продажбата на дадена стока.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: събития, съобщения, сведения, данни, информация.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● Актуализирайте от урока „Алтернативен избор“ по какъв начин пазарът 
информира производителите за предпочитаните от потребителите стоки и 
услуги.

 ● Обсъдете с учениците какви събития са предпоставка за получаване на ин-
формация за състоянието и функционирането на пазара. Дискутирайте с уче-
ниците върху поставените задачи.

 ● Нека учениците да посочат примери как се информират при покупката на 
дадена стока, която те предпочитат. Дискутирайте различните начини на по-
лучаване на информация.

 ● Обобщете понятието „информация“ произлиза от латинската дума 
„informatio“, която означава сведение, разяснение, изложение. За да се пре-
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върне едно събитие в информация трябва да премине през следните преобра-
зования: събитие – съобщение – сведения – данни – информация.

 ● Дискутирайте начините за стимулиране на продажбите на дадена стока. Нека 
учениците да дадат примери за стимулиране на продажбите на предпочитани 
от тях стоки като посочат преобразуването на събитията в информация.

 ● Поставете задача 3, като я използвате и като обобщение за преобразува-
не на събитията в информация. Дискутирайте получените резултати. Нека 
лидерът на всеки екип да представи информация за дейността на екипа си и 
посочи начини за стимулиране на продажбите.

 ● Свържете дискусията с изясняване на преобразуването на събитията в ин-
формация и как тя може да се използва за участието на учениците на следва-
щия базар, организиран в училището.

Критерии за оценка:
 ● Дава определение на понятията: събития, съобщения, сведения, данни, ин-
формация.

 ● Обяснява начина на преобразуване на събития в съобщения, съобщенията в 
сведения, сведенията в данни, данните в информация.

 ● Обяснява начина на информиране на потребителите.
 ● Използва точна терминология.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА СВОБОДНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.  
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

Урок 16: Свободна стопанска инициатива

Цел: Да се разберат същността на свободната стопанска инициатива и характе-
ристиките на четирите стълба на свободната стопанска инициатива.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за същността на свободната стопанска инициатива с 
нейните четири стълба.

 ● Овладяване на умения за описание на всеки един от четирите стълба на сво-
бодната стопанска инициативата.

 ●  Запознаване с елементите, формиращи цената на стоката, и с функциите на 
цените.

 ● Насърчаване на критично мислене и инициативност при избор на осъществя-
ване на стопанска дейност.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: частен бизнес, цена и ценова система, търговска надценка, 
конкуренция, предприемачество.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● В началото на урока, уведомете учениците, че предстои работа по две по-
следователни теми, които ще ги въведат в свободната стопанска инициатива 
и в пазарния механизъм в Република България.

 ● Обсъдете с учениците какви са характерните особености на частната 
собственост, като първи стълб на свободната стопанска инициатива.

 ● Дискутирайте с учениците върху обхвата на ценовата система и върху еле-
ментите, формиращи цената на стоката. Характеризирайте функциите, които 
изпълняват цените, и дайте възможност на учениците да посочат примери за 
всяка една от функциите на цените.

 ● Дискутирайте проблема за конкуренцията като средство за насърчаване на 
производителите да използват ефективно ресурсите. 

 ● Работата по задача 2. е свързана с цената, по която се продават едни и същи 
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продукти от различни производители. Дискутирайте с учениците техния 
избор и причините, които обуславят избора им.

 ● Обсъдете с учениците характерните особености на предприемачеството 
като четвърти стълб на свободната стопанска инициатива. Дискутирайте 
проблема за дейността на предприемача, който поема рискове и инвестира 
ресурси за създаването на нещо ново.

 ● Обобщете принципа, върху който се изгражда икономическата система, е 
свободната стопанска инициатива с нейните четири стълба: частна собстве-
ност, ценова система, конкуренция и предприемачество. 

Въпроси за обобщение:
 – Кои са отличителните черти на четирите стълба на свободната пазарна 
инициатива? 

 – Какви са особеностите на предприемачеството? 
 – Всеки ли може да бъде предприемач? Необходимо ли е предприемачът да 
има завършено висше образование?

Критерии за оценка:
 ● Описва четирите стълба на свободната стопанска инициатива.
 ● Обяснява особеностите на частната собственост, ценовата система, конку-
ренцията и предприемачеството.

 ● Описва ситуации, свързани с частната собственост и конкуренцията.
 ● Демонстрира способност за ориентиране в икономически ситуации.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА СВОБОДНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.  
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМА

Урок 17: Пазарен механизъм

Цел: Да се разбере същността на пазарния механизъм и на неговите два основ-
ни елемента – търсене и предлагане. 

Задачи:
 ● Усвояване на знания за търсенето, като процес, свързан с поведението на 
купувачите, законът за търсенето, предлагането, като процес свързан с пове-
дението на продавачите, закон за предлагането.

 ● Овладяване на умения за описание на кривата на търсене и кривата на пред-
лагане. Всеки един от четирите стълба на свободната стопанска инициативата.

 ●  Запознаване с характеристиката на пазарното равновесие.
 ● Разграничаване на понятията пазарен излишък и пазарен дефицит.
 ● Насърчаване на критично мислене и инициативност при избор на предлагане 
на даден продукт.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: търсене, предлагане, пазарно равновесие, пазарен изли-
шък, пазарен дефицит, равновесна цена, закон за търсенето, закон за предлагане-
то, крива на търсенето, крива на предлагането.

Междупредметни връзки: математика, география и икономика.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● Актуализирайте от урока „Въведение в икономиката“ необходимостта на 
човека да задоволява многобройните си и разнообразни потребности от хра-
на, облекло, жилище, образование и др. Производството и потреблението са 
двете страни на икономиката, а връзката между тях се реализира на пазара.

 ● Обсъдете с учениците какви са характерните особености на търсенето, предста-
вете го таблично и графично. 

 ● Дискутирайте с учениците върху кривата на търсенето и изведете закона за тър-
сенето. 

 ● Поставете задача на учениците, да изброят факторите, оказващи влияние върху 
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търсенето, като посочат примери.
 ● Обсъдете с учениците какви са характерните особености на предлагането, 
представете го таблично и графично. Дискутирайте с учениците върху кри-
вата на предлагането и изведете закона за предлагането.

 ● Поставете задача на учениците да изброят факторите, оказващи влияние 
върху предлагането, като посочат примери.

 ● Въведете понятията пазарно равновесие, пазарен излишък и пазарен дефи-
цит. Нека учениците посочат примери и се обосноват.

 ● Обобщете: пазарът е механизъм, чрез който се координира дейността на 
предприемачи, доставчици и потребители. Характеризира се с два основни 
елемента: търсене и предлаганe. Към тях се включват две действащи лица: 
купувачи и продавачи. Принципът, върху който се изгражда икономическата 
система, е свободната стопанска инициатива с нейните четири стълба: частна 
собственост, ценова система, конкуренция и предприемачество. 

Въпроси за обобщение:
 – Защо кривата на търсенето е низходяща, а кривата на предлагането е въз-
ходяща? 

 – Дайте определение на понятието „пазарно равновесие“.
 – Опишете какво става, когато търсените и предлаганите количества не са 
равни. 

Критерии за оценка:
 ● Различава основните елементи на пазара. 
 ● Обяснява особеностите на търсенето и предлагането, представя графично 
търсенето и предлагането.

 ● Формулира закона за търсенето и закона за предлагането.
 ● Разграничава понятията пазарно равновесие, пазарен излишък и пазарен 
дефицит.

 ● Демонстрира способност за ориентиране в икономически ситуации.
 ● Използва точна терминология.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА СВОБОДНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА.  
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМА

Урок 18: Пазарно равновесие

Цел: Да се разбере изобрази графично кривата на търсенето и кривата на пред-
лагането. 

Задачи:
 ● Усвояване на знания за търсенето като процес свързан с поведението на ку-
пувачите, както и за предлагането, свързано с поведението на продавачите.

 ● Овладяване на умения за описание на кривата на търсене и кривата на пред-
лагане.всеки един от четирите стълба на свободната стопанска инициативата.

 ● Запознаване с характеристиката на пазарното равновесие.
 ● Разграничаване на понятията пазарен излишък и пазарен дефицит
 ● Насърчаване на критично мислене и инициативност при избор на предлагане 
на даден продукт.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: търсене, предлагане, пазарно равновесие, пазарен изли-
шък, пазарен дефицит, равновесна цена, закон за търсенето, закон за предлагане-
то, крива на търсенето, крива на предлагането.

Междупредметни връзки: математика, география и икономика.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● Актуализирайте от урока „Пазарен механизъм“ с какво е свързано поведе-
нието на продавачите и поведението на купувачите на даден пазар. 

 ● Обсъдете с учениците какви са характерните особености на търсенето и как 
се представя графично. Дискутирайте с учениците върху кривата на търсене-
то. Кривата на търсенето е с наклон надолу, защото има обратна зависимост 
между цената и количеството на продукт „Х“, което потребителят желае и е 
в състояние да закупи при равни други условия. 

 ● Обсъдете с учениците какви са характерните особености на предлагането, 
представете го таблично и графично. Кривата на предлагането е с наклон на-
горе. Това означава, че количеството, което фирмата желае и е в състояние 
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да предлага нараства, когато цената се увеличава, и спада, когато цената се 
понижава.

 ● Обобщението на двете таблици има вида:

Цена (Р) (лв./бр.) Търсено количество (Q) (бр.) Предлагано количество (Q) (бр.) 

10,00 12 20 

9,00 13 18 

8,00 15 15 

7,00 18 13 

6,00 20 12 

5,00 22 10 

 ● Пазарното равновесие може да се представи графично: Дискутирайте с уче-
ниците върху пазарното равновесие. При обединяване в едно на пазарното 
търсене и пазарното предлагане, кривите се пресичат само в една точка, при 
цена 8 лв. и количество 15 броя. Точката, в която се пресичат двете криви, 
е равновесната цена (8 лв.), при която търсеното количество и предлаганото 
количество съвпадат. 

 ● Ако цената на продукта е 6,00 лв., търсеното количество е 20 бр., а предла-
ганото количество е 12 бр. Характерно за този пазар е наличие на пазарен 
дефицит. Дискутирайте с учениците какви мерки трябва да предприеме фир-
мата, когато на пазара има дефицит или излишък на предлаганата стока.

Критерии за оценка:
 ● Различава основните елементи на пазара. 
 ● Обяснява особеностите на търсенето и предлагането, представя графично 
търсенето и предлагането.

 ● Разграничава понятията пазарно равновесие, пазарен излишък и пазарен де-
фицит.

 ● Демонстрира способност за ориентиране в икономически ситуации.
 ● Използва точна терминология.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ПОТРЕБИТЕЛИ, СПЕСТИТЕЛИ, ИНВЕСТИТОРИ

Урок 19: Доходи и спестявания на домакинствата

Цел: Запознаване с ролята на домакинствата на факторния пазар и с източни-
ците на входящите парични потоци.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за видовете доходи на домакинствата.
 ● Изграждане на умения за свързване на доходите със съответните източници 
(ресурсите, срещу които са получени).

 ● Разбиране на ролята и функциите на парите като средство за съхранение на 
стойността за домакинствата и за техните спестявания.

 ● Изграждане на умения за избор на подходящ банков продукт в зависимост от 
спестовните цели.

Методи: беседа, лекция, дискусия.

Основни понятия: доход, работна заплата, лихва, дивидент, аренда, рента, по-
купателна способност, спестяване, разплащателна сметка, спестовна сметка, де-
позит.

Междупредметни връзки: математика, география и икономика, история и ци-
вилизации, човекът и обществото.

Учебнометодически ресурси: презентация, е-учебник.

Дейности:
 ● В началото на урока се припомнете знанията за кръгообразния поток, при-
добити в урок № 13, като се поставите акцент върху потока, отбелязан с 
черен цвят – доходи на домакинствата. Припомнете наученото за ресурсите  
и обяснете, че домакинствата получават доходи при предлагането на тези 
ресурси. В зависимост от вида на предлагания ресурс получават различни 
доходи.

 ● Припомнете наученото в раздела „Професия и кариера“. Когато предоста-
вят труд и участват в трудовия процес, домакинствата получават работна за-
плата. Тя е основният източник на доходи. Попитайте учениците дали позна-
ват други видове доходи и ги насочете към най-разпространените: пенсии, 
наем, стипендии, лихва. Задайте въпрос какъв е доходът от предприемаческа 



57

дейност и поставете акцент върху дивидента. Обяснете по-специфичните и 
непознати доходи: рента, аренда, обезщетения от държавата.

 ● Обобщете, че е без значение източникът на дохода. За домакинствата 
най-важна е покупателната способност на парите – стоките и услугите, които 
могат да си купят с тях. Попитайте учениците дали са чували изказвания от 
близките си като „Колко много бяха тези пари преди“, „Колко неща можеха 
да се купят с тези пари“ и др. 

 ● Припомнете наученото за функциите на парите като средство за съхранение 
на стойността и обяснете ролята им за спестяванията. Попитайте учениците 
какви рискове крие спестяването на пари в брой. Обяснете каква е ролята на 
банките за спестяването и представете основните видове сметки. Поставете 
задача на учениците да изчислят лихва при различни условия: главница, го-
дишен лихвен процент, период на олихвяване, срок на влога.

Въпроси за обобщение:
 – Какво дават домакинствата на предприемачите в замяна на получаваните 
доходи?

 – Кое е по-важно – видът на дохода, размерът му или покупателната му спо-
собност?

 – Как може настоящото потребление да бъде отложено за бъдещ период?

Критерии за оценяване:
 ● Описва видовете доходи.
 ● Правилно асоциира вида на дохода със съответния източник.
 ● Обяснява понятието покупателна способност.
 ● Описва видовете банкови сметки и техните характеристики.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ПОТРЕБИТЕЛИ, СПЕСТИТЕЛИ, ИНВЕСТИТОРИ

Урок 20: Банките като кредитори

Цел: Запознаване с различните видове кредити спрямо: ползвателя им (домакин-
ство или предприятие); целта им; условията им (размер, срок, лихва).

Задачи:
 ● Усвояване на знания за видовете кредити – потребителски и инвестиционен.
 ● Разбиране на ролята на банките в икономиката.
 ● Усвояване на понятието „лихва“.
 ● Изграждане на умения за избор на подходящ банков продукт в зависимост от 
спестовните цели.

Методи: беседа, лекция, дискусия.

Основни понятия: потребителски кредит, инвестиция, инвестиционен кредит, 
лихва, заемател, заемодател.

Междупредметни връзки: математика, човекът и обществото.

Учебнометодически ресурси: презентация, е-учебник.

Дейности:
 ● Разбирането на ролята на банките не е изрично заложено в учебната про-
грама. То обаче е необходимо и ключово за успешното структуриране на 
знанията.

 ● Попитайте учениците какви банкови услуги използват техните близки. 
Припомнете знанията за ролята на банките за спестителите. Обяснете, че 
средствата, които един човек депозира в банката, се отпускат на друг под 
формата на заем, наречен кредит. Домакинствата използват кредити, когато 
са изправени пред големи или непредвидени разходи. 

 ● Обяснете, че банката предоставя лихва на хората, които депозират пари в 
нея, и получава лихва от тези, на които отпуска кредити. Направете аналогия с 
друго предприятие, което купува ресурси и продава стоки на определена цена. 
Ресурсите, които банката „купува“ от вложителите, и стоките, които „продава“ 
на заемателите, са парите. Тяхната цена е лихвата. Банката печели, тъй като 
лихвите по кредити (цените на „стоките“) винаги са по-високи от лихвите по 
влоговете (цените на „ресурсите“).
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 ● Обяснете, че както има различни видове банкови сметки за вложителите в 
зависимост от целта, която искат да постигнат, така има и различни видове 
кредити, които отново се определят от желаната цел. Условията, които варират 
в зависимост от целта на кредита са: размер, срок и лихва. Най-често от дома-
кинствата се използва потребителският кредит, тъй като условията по него са 
универсални и той е подходящ за различни цели. Друг вид кредит с различни 
условия, използван от домакинствата, е ипотечният – за покупка на жилище. 
Когато предприемачите изпитват необходимост от финанси за покупка на 
средства на труда, те също могат да заемат пари от банката под формата на 
инвестиционен кредит.

Въпроси за обобщение:
 – С какво търгуват банките и каква е неговата цена?
 – За какви разходи не е препоръчително да се изтегли кредит и за кои е до-
пустимо?

 – Кога предприемачите биха били склонни да изтеглят кредит и да платят 
неговата цена под формата на лихва?

Критерии за оценяване:
 ● Описва видовете кредити. 
 ● Правилно асоциира условията (ползвател, цел, размер, срок, лихва) със съответ-

ния вид кредит.
 ● Обяснява понятието лихва.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Урок 22: Източници за финансиране на предприятието

Цел: Запознаване с различните финансови инструменти, които едно предприя-
тие може да използва, за да се финансира със собствени средства в зависимост от 
правната форма.

Задачи:
1. Изграждане на умения за правилно асоцииране на възможните източници на 

финансиране в зависимост от правната форма на дружеството.
2. Усвояване на понятията „акция“ и „дивидент“.
3. Разбиране на дивидента като доход за съдружника в ООД и акционера в АД.
4. Разбиране на ролята на акционера най-често като инвеститор, а на съдружни-

ка – най-често като пряко ангажиран в управлението на бизнеса.

Методи: беседа, лекция, дискусия.

Основни понятия: собствени средства на предприятие, основен капитал, 
съдружник, дружествен дял, акционер, акция, дивидент.

Междупредметни връзки: математика, човекът и обществото.

Учебнометодически ресурси: презентация, е-учебник.

Дейности:
 ● Припомнете наученото за ресурсите, които предприятията купуват на ре-
сурсния пазар. Попитайте учениците откъде предприемачите разполагат 
със средства, за да платят цената за труда, земята, сградите, машините и 
т.н. Обяснете на учениците, че предприятията разполагат със собствени и 
привлечени средства. Те вече познават един от методите за привличане на 
средства – инвестиционния кредит. Днес ще ги запознаете със собствените 
средства. 

 ● Обяснете на учениците, че предприятията са различни по големина и правна 
форма. Банките задължително са акционерни дружества, а семейният мага-
зин в квартала най-вероятно е дружество с ограничена отговорност. Не се 
спирайте върху правните форми, предстои те да бъдат подробно разгледани 
в следващия раздел.

 ● Обяснете на учениците, че най-разпространената форма е дружеството с 
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ограничена отговорност (ООД). Собствениците му се наричат съдружници и 
внасят определен капитал. Това е основният капитал на предприятието, кой-
то е разделен на дялове. Дяловете на всеки съдружник са пропорционални на 
внесения от него капитал спрямо общия капитал. Не е задължително дялове-
те на съдружниците да бъдат равни. Провокирайте учениците с въпроси по 
различни ситуации, например: ако капиталът на едно дружество е 100 лв. и е 
разделен на дялове по 10 лв., то колко дяла притежава съдружник, внесъл 40 
лв. капитал? А ако дяловете бяха по 20 лв.?

 ● Обяснете, че съдружниците в акционерното дружество се наричат акцио-
нери и притежават не дялове, а акции. Представете определението за акция. 
Обяснете какви права дават те: собственикът им може лесно да ги прехвърли 
(продаде); ако предприятието прекрати дейността си, акционерът получава 
дял от имуществото, останало след покриването на задълженията (нетните 
активи); акционерът получава дял от печалбата под формата на дивидент. 
Обяснете, че доходите от дивиденти обикновено са по-високи от доходите от 
лихви по банкови сметки, защото рискът, който поема акционерът, е по-ви-
сок – предприятието може да не реализира печалба, да реши да не разпределя 
дивиденти или да фалира. 

 ● Дивиденти получават и съдружниците в ООД на база на техните дялове. 
Пояснете, че акционерни дружества са големи предприятия, акционерите не 
участват пряко в ежедневните процеси по управление. Съдружниците в ООД 
обаче най-често са ангажирани пряко в управлението, тъй като предприяти-
ята са по-малки.

 
Въпроси за обобщение:

 – Какви средства могат да използват предприятията, за се финансират и да 
купят необходимите ресурси от ресурсния пазар?

 – Как се наричат собствениците на предприятието при ООД? А при АД?
 – Какво представлява акцията? Какви права дава тя? Какво представлява 
дивидентът?

Критерии за оценяване:
 ● Правилно асоциира метода за финансиране на предприятието със собствени 
средства в зависимост от правната му форма. 

 ● Обяснява понятието акция.
 ● Описва и разбира правата, които дава акцията.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Урок 23: Ценните книжа и финансовите пазари

Цел: Запознаване с различните финансови инструменти, които едно предпри-
ятие може да използва, за да се финансира с привлечени средства на финансовите 
пазари в зависимост от правната форма.

Задачи:
 ● Изграждане на умения за правилно асоцииране на възможните източници на 
финансиране в зависимост от правната форма на дружеството.

 ● Усвояване на понятията „облигация“ и „финансови пазари“.
 ● Разбиране на разликите между акция и облигация.
 ● Разбиране на ролята на финансовите пазари за предприятията и инвеститори-
те.

Методи: беседа, лекция, дискусия.

Основни понятия: привлечени средства на предприятие, кредит за оборотни 
средства, облигация, номинална стойност на ценна книга, пазарна стойност на цен-
на книга, финансов пазар.

Междупредметни връзки: математика, човекът и обществото.

Учебнометодически ресурси: презентация, е-учебник.

Дейности:
 ● Припомнете наученото в предходните уроци за финансирането на предпри-
ятие със собствени средства и инвестиционния кредит като метод за финан-
сиране с привлечени средства. Обяснете, че инвестиционният кредит за пред-
приемачите е сходен на ипотечния кредит за домакинствата, защото срокът е 
дълъг, а сумите са големи. Попитайте учениците познават ли кредит за пред-
приятията, който е аналогичен на потребителския кредит за домакинствата? 
Представете кредита за оборотни средства, който се характеризира с кратък 
срок и по-малки суми. Обобщете, че основен източник за финансиране на 
предприятието с привлечени средства е банковият кредит.

 ● Обяснете на учениците, че всички предприятия могат да се възползват от 
финансиране с банков кредит, независимо от правната им форма. Съществу-
ват и методи за финансиране с привлечени средства, които са специфични за 
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акционерното дружество. Такъв е емитирането на облигации. Представете 
понятието „облигация“, като правите аналогия с акцията. И двете са ценни 
книжа, но акцията е собственост от дружеството, а облигацията – заем. За-
това облигацията също се характеризира със сума, срок, лихва. Сумата на 
заема е показана чрез номиналната стойност. 

 ● Инвеститорите печелят от облигациите, когато ги закупят под номинална-
та им стойност, защото плащат по-малко, отколкото получават. Чрез цената 
могат да спечелят и по друг начин – да продадат облигацията на по-висока 
цена от тази, на която са я купили. Тъй като облигациите са заем, чрез тях се 
печели и от лихви.

 ● Обобщете, че покупката и продажбата на акции и облигации се извършва на 
финансовите пазари. Те представляват ресурсен пазар на капитал.

Въпроси за обобщение:
 – Какви методи за привличане на средства може да използва АД? Кой от тях 
не е достъпен за ООД?

 – Какви са разликите между акциите и облигациите? А между облигациите 
и кредита?

 – Какво представляват финансовите пазари?

Критерии за оценяване:
 ● Правилно асоциира метода за финансиране на предприятието с привлечени 
средства в зависимост от правната му форма. 

 ● Обяснява понятието облигация.
 ● Описва и разбира приликите и разликите между акция и облигация и между 
облигация и банков кредит.

 ● Обяснява понятието финансови пазари и разбира, че те са ресурсен пазар.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ПАЗАР НА ТРУДА. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД

Урок 26: Основни характеристики на пазара на труда

Цел: Учениците да познават пазарните сили, определящи отличителните особе-
ности на трудовия пазар.

Задачи: 
 ● Запознаване с понятието трудов пазар и отличителните му особености.
 ● Усвояване на знания за различията на работната сила, които водят до сегмен-
тирането му на пазари за високо, средно и ниско квалифициран труд.

 ● Овладяване на знания за работната заплата като цена на труда и видовете, на 
които се разделя.

 ● Запознаване с категориите за определяне на заетостта на работната сила – 
трудоспособно население, активна работна сила, наети, безработни, безра-
ботица.

Методи: обяснение, дискусия, беседа.

Основни понятия: работна сила, наети лица, трудово възнаграждение, безра-
ботица.

Междупредметни връзки: география и икономика, история и цивилизации.

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности:
 ● Актуализирайте знанията на учениците за пазара на ресурси, като акцен-
тирате, че трудът е един от производствените фактори, който се осигурява 
на този пазар. Дайте определение за пазар на труда. Обърнете внимание на 
отличителните особености на този пазар. 

 ● Обсъдете с учениците кои са участниците на пазара на труда. Изяснете, че 
различията в образователно-квалификационната характеристика на работна-
та сила водят до сегментиране на този пазар. Обсъдете дадени от учениците 
примери. 

 ● Свържете дискусията с факта, че за положения труд се получава трудово 
възнаграждение – работна заплата. Дайте определения за работна заплата и 
за нейните разновидности. Въведете понятието заетост на труда. Изяснете 
категориите, които се използват за определянето Ӱ. Обърнете внимание как-
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ва е разликата между тях. Изяснете понятието равнище на безработица и как 
се определя. Обобщете, че степента на заетост на работната сила е един от 
важните икономически показатели за пълноценното използване на ресурсите 
на обществото.

Въпроси за обобщение:
 – Защо степента на заетост на труда се отразява върху благосъстоянието на 
обществото?

 – Посочете един от основните фактори за увеличаване на работната заплата.

Критерии за оценяване:
 ● Познава и обяснява отличителните особености на пазара на труда.
 ● Назовава видовете пазари на труд и дава примери.
 ● Точно определя работната заплата като възнаграждение за положен труд
 ● Различава видовете работна заплата.
 ● Разграничава категориите за определяне на заетостта.
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ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ПАЗАР НА ТРУДА. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД

Урок 27: Tърсене и предлагане на труд

Цел: Учениците да разграничават факторите, влияещи върху търсенето и пред-
лагането на труд и да обясняват действието на непазарните сили върху тях.

Задачи: 
 ● Усвояване на знания за търсенето на труд.
 ● Запознаване с факторите, които влияят върху търсенето на труд.
 ● Разграничаване на видовете търсене на труд.
 ● Усвояване на знания за предлагането на труд и за факторите, които влияят 
върху него.

 ● Разбиране на връзката между предлагането на труд и работната заплата.
 ● Запознаване с непазарните сили, които влияят върху търсенето и предлага-
нето на труд.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: търсене на труд, предлагане на труд, непазарни сили.

Междупредметни връзки: география и икономика.

Учебнометодически ресурси: е-учебник.

Дейности:
 ● Актуализирайте знанията на учениците от предишен урок за търсенето и 
предлагането като елементи на пазарния механизъм. Дайте определение на 
понятието търсене на труд. Изяснете на учениците факторите, които влияят 
върху търсенето на труд, като поставите акцент на работната заплата като 
цена на труда. Насочете вниманието им към видовете търсене на труд. 

 ● Въведете понятието предлагане на труд. Обяснете на учениците връзката 
между предлагането на труд и работната заплата. Разграничете видовете 
предлагане на труд и обърнете внимание каква е разликата между тях.

 ● Въведете понятията пазарно равновесие, равновесна цена на труда и рав-
новесно количество труд. Изяснете кои са непазарните сили, които влияят 
върху търсенето и предлагането на труд. В тази връзка въведете и понятието 
минимална работна заплата.
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Въпроси за обобщение:
 – Търсенето на стоката или услугата, произведени с даден вид труд, влияе 
ли върху търсенето на този вид труд?

 – Каква е връзката между работната заплата и предлагането на труд?

Критерии за оценяване:
 ● Точно разграничава основните фактори, които влияят върху търсенето и 
предлагането на труд.

 ● Познава и обяснява видовете търсене и предлагане на труд.
 ● Описва връзката между цената на труда и търсенето и предлагането на труд.
 ●  Назовава непазарните сили, които оказват влияние върху търсенето и пред-
лагането на труд.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

РЕСУРСИ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

Урок 32: Производство и фактори на производство

Цел: Да се разбере същността на производството и необходимите елементи за 
протичане на производствения процес.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за същността на понятието производство.
 ● Разбиране на връзката между факторите на производство и процеса на съз-
даване на продукт. 

 ● Овладяване на умения за характеризиране на отделните фактори на произ-
водство.

 ● Разграничава първичните и вторичните фактори на производство.
 ● Развитие на инициативност при избор на фактори на производство при съз-
даване на продукт.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: фактори на производство, входни ресурси, труд, капитал, ос-
новен капитал, оборотен капитал, предприемачество, информация.

Междупредметни връзки: география и икономика, човекът и природата.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● В началото на урока съобщете на учениците, че предстои работа по два уро-
ка, чрез които ще разберат понятията „икономически ресурс“ и „пазар на 
ресурсите“, ще определят ролите на производители и потребители на различ-
ните видове пазари.

 ● Обсъдете с учениците какво представлява производството като процес и 
какви фактори са необходими за протичане на този процес.

 ● Дискутирайте с учениците върху поставените задачи. Нека учениците да 
посочат примери за факторите на производство при автомобилите и при сел-
скостопанското производство.

 ● Обсъдете с учениците фактора земя и дискутирайте защо този фактор е ес-
тествено възпроизводим. Дискутирайте с учениците защо земята и трудът са 
първични фактори на производство.
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 ● Поставете задача на учениците да съставят таблица, в която да посочат 
основен капитал и оборотен капитал, да посочат особеностите на основния и 
оборотния капитал със съответни примери. Нека учениците да дадат приме-
ри за предприемач и бизнес среда и на тази база да характеризират предпри-
емачеството като фактор на производство.

 ● Обобщете, че производството е преобразуване на дадени ресурси и блага 
за задоволяване на потребностите на хората, а необходимото условие за съ-
ществуването на производствената дейност е наличието на фактори за про-
изводство.

Въпроси за обобщение: 
 – Кои са факторите за производство? 
 – Кои фактори за производство са първични и кои вторични? 
 – Каква е разликата между икономически ресурс и фактори на производ-
ство?

Критерии за оценка:
 ● Дава характеристика на факторите на производство.
 ● Обяснява кои фактори на производство са първични и кои вторични. 
 ● Разграничава факторите на производство и икономически ресурс.
 ● Използва точна терминология.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

РЕСУРСИ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

Урок 33: Пазар на ресурси и пазар на стоки и услуги

Цел: Да се разбере същността на пазара на ресурсите и пазара на стоките и 
услугите.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за неограничените потребностите на хората и ограниче-
ността на икономическите ресурси.

 ● Запознаване с отговорите на трите въпроса на икономиката: „какво“, „как“ и 
„за кого“ да се произвежда. 

 ● Овладяване на умения за характеризиране на отделните видове ресурсни пазари.
 ● Разграничаване на продуктовите пазари от пазарите на ресурси.
 ● Насърчаване на критично мислене при избор на ресурси, необходими при 
производството на стоки и услуги.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: потребност, ограниченост, икономически проблем, факто-
рен пазар, пазар на земята, пазар на труда, капиталов пазар, поземлена рента.

Междупредметни връзки: география и икономика, човекът и природата.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● Анализирайте от урок „Производство и фактори на производство“ какво 
представлява производственият процес и какво е характерно за факторите 
на производство. Обсъдете с учениците как нарастващите потребности на 
хората се отразяват върху използването на природните ресурси. Нека уче-
ниците посочат примери за ресурсите, които се използват в производството 
в района в който живеят.

 ● Дискутирайте с учениците върху поставената задача 1. Нека аргумен-
тират отговора си. Обсъдете с учениците отговорите на трите въпроса на 
икономиката. Обобщете: ресурсите трябва да се разпределят и използват 
така, че ефектът от тях да е максимален. Всички ресурси се придобиват на 
ресурсните пазари. Характеризирайте отделните видове ресурсни пазари.

 ● Поставете задача 2., като я използвате за обобщение за същността на 
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пазара на земята.
 ● Дискутирайте задача 3. Парите като капитал и парите като пари се разли-
чават. Разликата е във формата на обръщение. При превръщане на стоката 
в пари и обратно, превръщането на парите в стока е процес на продажба 
заради покупка (стоката се превръща в пари и превръщането на парите в 
стока). Ако например продаваме своята продукция срещу пари, за да си 
купим учебници за задоволяване на потребност, парите са окончателно из-
разходвани. При превръщане на парите в стока, и обратно, превръщането 
на стоката в пари е процес на покупка заради продажба (покупка – парите 
се превръщат в стока, продажба – стоката се превръща в пари). По този 
начин парите се превръщат в капитал. Ако купим 5 кг банани за 10 лв. и 
след това ги продадем за 12 лв., то разменили сме 10 лв. срещу 12 лв., т.е. 
пари срещу пари. 

 ● Дискутирайте с учениците характерните особености на продуктовите па-
зари. Нека учениците да дадат примери за продуктови пазари и факторни 
пазари. 

Въпроси за обобщение: 
 – Какво е характерно за пазара на земята? 
 – Направете характеристика на пазара на труда. 

Критерии за оценка:
 ● Прави характеристика на видовете факторни пазари.
 ● Обяснява ограничеността на ресурсите и избора на вариант за ефективното 
им използване. 

 ● Разграничава факторните пазари от пазарите на стоки и услуги.
 ● Използва точна терминология.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

РЕСУРСИ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

Урок 34: Ресурси, производство и разпределение на 
продукти

Цел: Да се приложат на практика получените теоретични знания за ресурси, 
производство и разпределение на продукти.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за факторите на производство.
 ● Овладяване на умения за характеризиране на търсенето на ресурси.
 ● Овладяване на умения за посочване на верни твърдения, свързани с пазара 
на труда.

 ● Разграничаване на продуктовите пазари от пазарите на ресурси.
 ● Насърчаване на критично мислене при избор на ресурси, необходими при 
производството на стоки и услуги.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: фактори на производство, входни ресурси, труд, капитал, 
основен капитал, оборотен капитал, предприемачество, информация, потребност, 
ограниченост, икономически проблем, факторен пазар, пазар на земята, пазар на 
труда, капиталов пазар, поземлена рента.

Междупредметни връзки: география и икономика, човекът и природата.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Дейности: 
 ● Анализирайте от урок „Производство и фактори на производство“ и от 
урок „Пазар на ресурси и пазар на стоки и услуги“ какво представлява 
производственият процес, какво е характерно за факторите на производ-
ство, каква е същността на пазара на земята, пазара на труда и капитало-
вия пазар.

 ● Обсъдете с учениците какви решения ще вземат при осъществяване на 
своята бизнес идея, като се съобразят с отговорите на трите въпроса на 
икономиката.

 ● Дискутирайте с учениците върху поставената задача 1. Нека попълнят 
таблицата и аргументират отговора си.
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№ Пазар на стоки Факторен пазар

1 Купувачи са домакинствата Купувачи са фирмите

2 Продавачи са фирмите Продавачи са домакинствата

3 Търгува се със стоки за лично по
требление

Търгува се със стоки за про
изводство

4 Ценообразуването определя как се 
разпределят стоките

Ценообразуването определя 
как се разпределят доходите

5 Закупуват комбинация от фактори за 
максимизиране на печалбата

Получава се максимална по
лезност под 
формата на доход

6 Икономическата връзка между фир
мите и домакинствата са крайните 
стоки и услуги

Икономическа връзка между 
фирмите и домакинствата са 
ресурсите

 ● Дискутирайте с учениците въпроси, свързани с капиталовия пазар. Ха-
рактерно за капиталовия пазар е, че ценообразуването на капитала се оп-
ределя от пазарното търсене и предлагане на пазара на капитали, в т.ч. и 
на заемен капитал. Като специфична цена на заемния капитал се определя 
лихвата (лихвения процент). 

 ● Обсъдете с учениците отговорите на поставените въпроси:
1. Производственият характер на търсенето на ресурса означава, че търсе-

нето на всеки ресурс зависи от:
а) цената на ресурса;
б) неговата мобилност;
в) цената на стоката, произведена с дадения ресурс.

Верен отговор в
2. Кое от посочените твърдения е несъвместимо с условията на конкурент-

ния пазар на труда:
а) на пазара има голям брой фирми, които наемат определен вид труд;
б) измененията в наеманото количество на труда оказват влияние върху 
неговата цена;
в) на пазара има голям брой работници с еднаква квалификация, които 
независимо един от друг предлагат своя труд;
г) заплатата се определя от пазарните сили – търсенето и предлагането 
на труд.

Верен отговор б
3. Кое от посочените твърдения е грешно?

а) при равновесния лихвен процент нормалният лихвен процент се израв-
нява с реалния лихвен процент;
б) лихвеният процент и лихвата са различни икономически категории;
в) колкото по-нисък е лихвеният процент, толкова по-голяма ще бъде те-
кущата стойност;
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г) в икономиката без инфлация номиналният лихвен процент съвпада с 
реалния лихвен процент.

Верен отговор а
4. Кое от посочените обобщения е грешно при равни други условия:

а) дългосрочни кредити се отпускат при по-високи лихвени проценти;
б) колкото е по-голям рискът от неизплащане на заема, толкова по-голям 
ще бъде лихвеният процент;
в) колкото по-висок е лихвеният процент, толкова повече ще спестяват 
домакинствата и по-малко ще изразходват за потребление;
г) лихвеният процент е по-нисък при отпускането на по-малки кредити.

Верен отговор г
Дискутирайте с учениците допуснатите грешки при отговора на поставе-

ните въпроси.

Критерии за оценка:
 ● Разграничава факторите пазари от пазарите на стоки и услуги.
 ● Обяснява определянето на лихвения процент в зависимост от търсенето и 
предлагането на заемен капитал. 

 ● Демонстрира способност за ориентиране в икономически ситуации.
 ● Използва точна терминология.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Урок 35: Заинтересовани страни и предприемаческа 
дейност

Цел: Запознаване с понятието заинтересовани страни със значението им при 
осъществяване на предприемаческа дейност.

Задачи:
 ● Усвояване на знания за изграждане на благоприятна среда при осъществява-
не на предприемаческа дейност.

 ● Разбиране на връзката между заинтересованите страни.
 ● Овладяване на умения за набавяне на необходимата информация, нужна за 
осъществяване на предприемаческа дейност.

 ●  Запознаване с характерните особености на заинтересованите страни.
 ● Развитие на инициативност при избор на информация за заинтересованите 
страни при осъществяване на предприемаческа дейност.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, работа в малки групи.

Основни понятия: заинтересовани страни, местна власт, централна власт, 
конкуренция, синдикати, неправителствени организации.

Учебнометодически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, е-учебник.

Междупредметни връзки: география и икономика.

Дейности: 
 ● Актуализирайте от урока „Предприемачът и бизнес средата“ къде пред-
приемачът извършва своята дейност и кои са външните фактори, оказващи 
въздействие върху предприемаческата дейност.

 ● Обсъдете с учениците какво е необходимо за изграждане на благоприятна 
среда при осъществяване на предприемаческа дейност.

 ● Дискутирайте с учениците въпроса, поставен в задача 1. Нека учениците 
да посочат примери какъв е профилът на българския предприемач.

 ● Обобщете: предприемаческата дейност е свързана със създаване на нова 
фирма, със стартиране на бизнес. При осъществяване на предприемаческа 
дейност е необходимо да се определят заинтересованите страни.

 ● Дискутирайте характерните особености на централната и местната власт 
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и какво е тяхното въздействие върху бизнес средата и предприемаческата 
дейност в страната.

 ● Дискутирайте характерните особености на конкуренцията и потребители-
те като регулатори на всички стопански дейности.

 ● Обсъдете с учениците ролята на синдикатите и какво е тяхното въздействие 
върху бизнес средата и предприемаческата дейност в страната.

 ● Дискутирайте с учениците ролята на неправителствените организации 
като заинтересована страна в предприемаческата дейност.

Въпроси за обобщение:
 – Какви са дейностите на местната и централната власт по отношение на 
предприемаческата дейност? Дайте примери. 

 – Какви са основните характеристики на синдикатите като заинтересовано 
лице в предприемаческата дейност? 

 – Опишете, ако членувате в неправителствена организация, с каква дейност 
бихте се заели и защо?

Критерии за оценка:
 ● Описва заинтересованите страни на предприемаческата дейност.
 ● Обяснява особеностите на държавната власт, местната власт, конкуренция-
та, синдикатите, потребителите и неправителствените организации като за-
интересовани страни в предприемаческата дейност.

 ● Описва ситуации, свързани със заинтересованите страни и предприемаче-
ската дейност.

 ● Демонстрира способност за ориентиране в икономически ситуации.
 ● Използва точна терминология.
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ТЕХНОЛОГИИ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО

Урок 38: Стандарти и стандартизация

Цел: Запознаване с разнообразието от стандарти в трудовата дейност на хората 
и значението им за постигане на високо качество на произведените стоки и услуги.

Задачи: 
 ● Запознаване с понятието „стандарт“ и връзката му с качеството на стоките 
и услугите.

 ● Запознаване с основните видове стандарти – фирмени, отраслови, национал-
ни, международни. 

 ● Овладяване на умения за диференциране на стандартите и приложението им 
в различните отрасли на производстото. 

 ● Развитие на уменията за проучване и описване на стандарти за качество на 
стоките и услугите.

 ● Развитие на наблюдателност, точност и насърчаване на критичното мислене.

Методи: наблюдение, беседа, дискусия. 

Основни понятия: стандарт, стандартизация.

Междупредметни връзки: география и икономика, български език, информа-
ционни техноллогии, чужд език.

Учебнометодически ресурси: фотоси и/или технически средства за комуни-
кация, видеоклип, презентация, е-учебник.

Дейности: 
 ● Попитайте учениците:

 – Кога казваме, че дадена стока или услуга е качествена и от какво се опре-
деля това? 

 – С какви изисквания се съобразяват производителите при производството 
на стоки и услуги?

 ● Обобщете отговорите, като насочите вниманието на учениците към поняти-
ето стандарт“, дайте определението от учебника.

 ● Обсъдете с учениците многообразието на приложенията на стандартите в 
техниката, бизнеса, производстото. Разграничете видовете стандарти – фир-
мени, отраслови, национални, международни, обяснете спецификата на всеки 
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от тях, като дадете съответните примери. Използвайте и примерите от урока 
в учебника.

 ● Попитайте учениците:
 – Как се нарича процесът по създаване и прилагане на системата от прави-
ла и изисквания за качествено производство и потребление на стоките и 
услугите? 

 ● Запознайте ги с институцията Български институт по стандартизация (БИС) 
и с нейните структури, които се занимават със създаването и прилагането на 
стандартите в различните отрасли на стопанската дейност. 

 ● Поставете задача 2. Можете да разделите класа на групи, като всяка от 
тях проучва и съставя таблицата за посочените в задачата видове дейности. 
Поставете и допълнително условие – учениците да добавят в таблицата още 
интересуващи ги стоки и услуги. След попълване на таблицата учениците да 
представят своите решения и да ги аргументират.

 ● Поставете задача 3. Можете да предложите на учениците да продължат 
работата си в същите групи, като вътре в групата си разпределят 1., 2. и 3. 
точка от проучването. Избират си говорител, който обобщава резултатите от 
проучването и ги съобщава пред класа.

 ● Обобщете работата по задача 2. и задача 3. по посока на изясняване на връз-
ката между понятията стандарт и качество на стоките и услугите. Нека уче-
ниците да дадат примери.

 ● Работата по задача 4. също е по посока на разбиране ролята и значението на 
стандартите при управление на системата на качеството. След проучването 
проведете дискусия по поставения в задачата въпрос. 

Въпроси за обобщение:
 – Какво е стандарт?
 – Колко вида стандарти познавате?
 – Защо е важно да познаваме стандартите и институциите, които ги създават и 
прилагат?

 – Кои стандарти познавате, къде и за какво се използват?

Критерии за оценяване: 
 ● Знае какво е стандарт и изброява видовете им.
 ● Проучва видове стандарти за използвани стоки и услуги.
 ● Демонстрира умения описване и аргументиране на качеството на стока или 
услуга и връзката му със стандартите. 

 ● Демонстрира способност за ориентиране в нова информационна среда.
 ● Използва точна терминология.
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ

Урок 40: Технологично планиране и проектиране

Цел: Запознаване с видовете технологии в трудовата дейност на хората и зна-
чението им за постигане на висока ефективност при производството на стоки и 
услуги.

Задачи: 
 ● Запознаване с понятията „технология“, „технологичен процес“ и „технологична 

операция“. 
 ● Запознаване с елементите на производствените технологии – технологично 
проектиране и технологично планиране. Понятие за организация на произ-
водствен процес.

 ● Овладяване на умения за диференциране на елементите на технологичната 
документация и мястото ѝ в осъществяване на производствената дейност. 

 ● Развитие на уменията за проучване и описване на различни видове техноло-
гии, прилагани в трудовата дейност на хората.

 ● Насърчаване на точност и критичност при аргументация на представените 
проучвания. 

Методи: наблюдение, беседа, дискусия. 

Основни понятия: технология, технологичен процес, технологично проекти-
ране, технологично планиране, технологична документация.

Междупредметни връзки: география и икономика, български език, информа-
ционни техноллогии, чужд език.

Учебнометодически ресурси: фотоси и/или технически средства за комуни-
кация, видеоклип, презентация, е-учебник.

Дейности: 
 ● Дискутирайте с учениците по въпросите за дискусия в началото на урока:

 – От какво зависи качеството на изделията?
 – Какви са факторите, които го определят?

 ● Обобщете отговорите като насочите вниманието на учениците към поняти-
ята „технология“, „технологичен процес“, „технологична операция“ с опре-
деленията от учебника. Илюстрирайте ги с подходящи фотоси.
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 ● Нека учениците посочат примери за видове технологии, които са прилагали 
при изработването на изделия в училище. Свържете ги с дадена професия.

 ● Проследете развитието на значението на понятието „технология“ в различ-
ните области на човешката дейност – материално производство и социо-кул-
турната дейност.

 ● Обсъдете значението и мястото на информационните технологии в трудо-
вата дейност. Нека учениците дадат примери за начините на комбиниране на 
информационните, производствените и социалните технологии в трудовата 
дейност на хората.

 ● Въведете понятията „технологично проектиране“ и „технологично планира-
не“, опишете ги и ги илюстрирайте нагледно. Насочете вниманието на учени-
ците към разграничаване на съдържанието на двете понятия, като определите 
мястото им в производстото. Нека учениците да посочат в примери на изра-
ботвани от тях изделия кои дейности свързват с горните две понятия.

 ● Въведете понятието „технологична документация“, като илюстрирате съ-
държанието ѝ със съответните документи, посочени в учебника. Поставете 
задача на учениците да разграничат общото и различното в отделните доку-
менти. 

 ● Работата по задача 2. свържете с разграничаването на функциите на проек-
тантите, технолозите, майсторите и работниците при изпълнението на техно-
логичната документация за изработване на изделие.

 ● Обобщете усвоените до тук знания, като поставите задача 3. За целта разде-
лете класа на няколко групи като всяка описва определена технология, по-
сочена в нея. При представянето на кратките презентации, всяка група аргу-
ментира решенията си пред класа.

Въпроси за обобщение: 
 – Кое е най-общото понятие: технология, технологичен процес или техноло-
гична операция и каква е връзката между тях?

 – Какво е значението на технологичното проектиране и технологичното 
планиране в производствената дейност?

 – Защо е важна организацията на производствения процес за успешното 
приложение на технологията? 

 – Каква е ролята на технологичната документация при производствата на 
стоки и услуги?

Критерии за оценяване: 
 ● Описва компонентите на технологията – технологичен процес и технологич-
на операция.

 ● Обяснява и разграничава значението на технологичното планиране и техно-
логичното проектиране в производствената дейност. 

 ● Описва и разграничава видовете документи в технологичната документация.
 ● Демонстрира способност за ориентиране в информационна среда и аргумен-
тиране на решения.

 ● Използва точна терминология.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЕКОМАТЕРИАЛИ

Урок 43: Екоматериали

Цел: Запознаване с основните видове екологични конструкционни материали 
и ползите от тях.

Задачи:
 ● Познава основни видове екоматериали, използвани в бита и в строителството.
 ● Описва характеристиките на екоматериалите и дава примери за приложение-
то им.

 ● Проучва, описва и систематизира информация за видовете екологични кон-
струкционни материали и посочва техните предимства и недостатъци. 

 ● Обяснява ползата за здравето на хората от използването на екологичните 
конструкционни материали в строителството и бита.

Методи: наблюдение, обяснение, беседа, дискусия, упражнение. 

Основни понятия: екологични материали, екологични конструкционни мате-
риали, рециклирани материали, биопластмаса.

Междупредметни връзки: химия, биология.

Учебнометодически ресурси: презентация, фотоси, е-учебник.

Дейности: 
 ● Дискутирайте с учениците въпроса: 

 – Как ограничеността на природните ресурси влияе при избора на матери-
алите, използвани в строителството, и при производството на други стоки 
и услуги?

 ● Обобщете отговорите на учениците, като ги свържете с ролята на науката 
екология при идентифициране и разрешаване на проблемите на опазване на 
околната среда. Използвайте подходящи фотоси за илюстрация на изложение-
то и обобщението на информацията.

 ● Въведете понятието „екологични конструкционни материали“с подходящи 
фотоси на приложението в живота на хората. Нека учениците дадат примери 
от бита за използването им. Проследете с фотоси цикъла на живота на еко-
материалите – производство, съхранение, използване, утилизация и ги свър-
жете с изискванията при проектирането на изделия от тях.
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 ● Запознайте учениците последователно с предложените в урока примери на 
екологични материали, използвани в строителството и в бита. Изисквайте от 
учениците да допълват описанието на характеристиките им като посочват 
приложението им в бита.

 ● Поставете и задачата за всеки от посочените екоматериали да се разграни-
чават предимствата и недостатъците им.

 – Задача 1.: Опишете житейска ситуация, свързана с планирането на ремонт 
у дома и с купуването на необходимите за това материали и поставете въ-
просите:

 – Коя е първата информация, която желаете да получите за строителните 
материали, които ще закупите?

 – От къде получавате тази информация?
 – Какви строителни материали ще предпочетете да закупите: екологични 
конструкционни материали, които са с по-високи цени, или стандартни 
строителни материали, които са с по-ниски цени? Защо?

 – Разделете класа на две групи, всяка от които ще избере на лотариен прин-
цип вида на строителните материали, с които ще извърши ремонта у дома. 
След обсъждане на въпросите в групите се представят и аргументират реше-
нията.

 ● Работата по задача 2. от учебника може да се извърши от учениците индиви-
дуално или по двойки. След изпълнението на условията учениците предста-
вят своите решения и ги аргументират по посока на установяване на предим-
ствата и недостатъците на посочените материали.

Въпроси за обобщение:
 – Защо трябва да познаваме видовете екоматериали, използвани в строител-
ството и в бита?

 – Каква е връзката между цикъла на живота на екоматериалите (производ-
ство, съхранение, използване, утилизация) и изискванията при проектира-
нето на изделия от тях?

 – Каква е ползата за здравето на хората от използването на екологичните 
конструкционни материали в строителството и бита?

Критерии за оценяване: 
 ● Познава и описва и разграничава екоматериалите, използвани в строител-
ството и в бита. 

 ● Умее да аргументира избор и да взема решение за използването на екомате-
риалите в бита.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

СТАДАРТНИ И НЕСТАНДАРТНИ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕИ

Урок 49: Стандартни методи за откриване на бизнес 
идея

Цел: Учениците да изследват потребности, цели, информационни и специали-
зирани издания, каталози, информация в интернет с цел натрупване на идеи и да 
анализират и филтрират идеи с цел подбор на най-ценната.

Задачи: 
 ● Запознаване с понятието бизнес идея и с основните правила, които се спаз-
ват при набиране на идеи.

 ● Развитие на умения за работа с източници на идеи.
 ● Усвояване на знания за приложими стандартни модели за търсене на идеи.
 ● Развитие на творческо въображение и критично мислене при прилагане на 
стандартните методи за генериране и филтриране на бизнес идеи с цел под-
бор на най-ценната.

Методи: обяснение, дискусия, проучване на източници, работа в екип.

Основни понятия: целеви пазар, бизнес идея.

Междупредметни връзки: ИТ, български език и литература, чужди езици.

Учебнометодически ресурси: вестници, списания, каталози, компютърна 
техника, интернет.

Дейности:
 ● Дискутирайте накратко с учениците проблема с неограничените потребно-
сти на хората, които водят до създаване на нови стоки и услуги за задоволява-
нето им. Обърнете им внимание, че това е едно от големите предизвикателства 
пред бизнеса. Въведете понятието бизнес идея. Изяснете принципните прави-
ла, които се спазват при набиране на идеи. Дайте определение за целеви пазар.

 ● Насочете вниманието им към източниците на идеи и необходимостта при 
използването им да се прилагат умения за търсене, намиране и обработване 
на информация, необходима за отговор по поставения проблем. В работата 
на екипите се налага да се анализира информацията и да се дискутират въз-
можните решения.
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 ● Изяснете на учениците приложимите стандартни модели за търсене на биз-
нес идеи, като акцентирате на различията им. Обобщете урока, като дискути-
рате с учениците примери за приложимостта на различните модели.

Въпроси за обобщение: 
 – Защо откриването на бизнес идея е едно от големите предизвикателства 
пред предприемачите?

 – Кой от стандартните методи за откриване на бизнес идея бихте приложи-
ли, ако стартирате собствен малък бизнес? Защо?

Критерии за оценяване:
 ● Познава и обяснява понятията бизнес идея и целеви пазар.
 ● Назовава източниците на идеи.
 ● Точно разграничава приложимите стандартни методи за търсене на идеи.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

СТАДАРТНИ И НЕСТАНДАРТНИ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕИ

Урок 50: Нестандартни методи за откриване на бизнес 
идея

Цел: Учениците да изследват потребности, цели, информационни и специали-
зирани издания, каталози, информация в интернет с цел натрупване на идеи и да 
анализират и филтрират идеи с цел подбор на най-ценната.

Задачи: 
 ● Запознаване с метода „Мозъчна атака“ и принципите, на които се основава 
този метод.

 ● Развитие на умения за работа с метода „Мозъчна атака“.
 ● Усвояване на знания за метода „Експертна оценка“.
 ● Запознаване с други приложими нестандартни методи за откриване на биз-
нес идея и специфичните им характеристики. 

 ● Развитие на творческо въображение и критично мислене при прилагане на 
нестандартните методи за генериране и филтриране на бизнес идеи с цел под-
бор на най-ценната.

Методи: обяснение, дискусия, проучване на източници, работа в екип.

Основни понятия: метод „Мозъчна атака“, метод „Експертна оценка“, твор-
ческо решаване на проблеми.

Междупредметни връзки: български език и литература, ИТ.

Учебнометодически ресурси: вестници, списания, каталози, компютърна 
техника, интернет.

Дейности:
 ● Обърнете внимание на учениците, че за разлика от стандартните методи за 
откриване на бизнес идея, нестандартните методи се основават на творческо-
то решаване на проблемите.

 ● Въведете понятието „мозъчна атака“, като поставите акцент на принципите, 
на които се основава. Изяснете им етапите,през които преминава, за да се 
стигне до най-ценната бизнес идея. Обсъдете ситуации за приложимост на 
метода в други сфери.

 ● Изяснете метода „Експертна оценка“ и насочете вниманието им към сфера-
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та на приложението му и необходимостта от включване на експерти в групо-
вата дискусия. 

 ● Въведете информация за другите видове нестандартни методи. Обърнете 
внимание на разликите между тях. Обобщете, че в практиката няма утвърден 
универсален метод за откриване на най-ценната бизнес идея. 

Въпроси за обобщение:
 – Каква е основната разлика между методите  „Мозъчна атака“ и „Експер-
тна оценка“?

 – При прилагането на нестандартните методи необходимо ли е да се съчета-
ва творческото начало у човека с пазарните потребности и възможностите 
на техниката и технологиите?

Критерии за оценяване:
 ● Точно разграничава видовете нестандартни методи.
 ● Определя сферите на приложението им и изискванията за прилагането на 
някои от тях.

 ● Аргументира отговорите си по поставен въпрос за избор на метод .
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

ПРЕДПОЧИТАНА ПРАВНА ФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА ФИРМА. 
СТРУКТУРА – АЛТЕРНАТИВЕН ИЗБОР

Урок 58: Учебна фирма

Цел: Учениците аргументирано да доказват пред екип предпочитанието си към 
форма за организиране на учебна фирма, да преценяват възможните алтернативи 
и избират организационна структура. 

Задачи: 
 ● Усвояване на знания за видовете правни форми, подходящи за организиране на 

учебна фирма.
 ● Разбиране на връзката между големината и потенциала на учебната фирма и 

правната форма за регистрацията.
 ● Развитие на умения за анализиране на информация при дадена икономическа 

ситуация и вземане на решение по конкретен казус.
 ● Овладяване на умения за извършване на алтернативен избор при вземането на 

решение за структурата на управление на учебна фирма. 

Методи: обяснение, дискусия, анализ на информация, работа в екип.

Основни понятия: учебна фирма.

Междупредметни връзки: география и икономика, ИТ.

Учебнометодически ресурси: компютърна техника, интернет.

Дейности:
 ● Актуализирайте знанията на учениците за правна форма на предприятие-
то.Изяснете понятието учебна фирма. Въведете кратка информация за прав-
ните форми, подходящи за създаване на учебна фирма. Обърнете внимание 
на различията между учебна фирма и реалния бизнес. Дискутирайте с уче-
ниците критериите, които налагат внимателен избор на правна форма. Свър-
жете дискусията с припомняне на факта, че ограничеността на ресурси при 
учебните фирми изисква от тях да правят избор и да вземат аргументирани 
решения.

 ● Актуализирайте знанията на учениците от урока за структура и модел на 
управление. Насочете вниманието им към предложените модели за структура 
на управление на учебна фирма. Изяснете моделите, като поставите акцент 
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върху предимствата и недостатъците им. Обобщете, че вземането на решение 
за създаване на учебна фирма е предмет на екипна работа на учениците,при 
която всеки участник в учебната фирма трябва аргументирано да доказва 
предпочитанията си към една или друга правна форма и модел на управление.

Въпроси за обобщение:
 – Коя правна форма ще изберете за своя учебна фирма?
 – Влияе ли се изборът на правна форма от големината на предприятието – 
учебната фирма?

 – Кои фактори ще повлияят върху избора ви на модел на организационна 
структура на управление?

Критерии за оценка:
 ● Познава и обяснява подходящите за учебна фирма правни форми.
 ● Точно определя различията на правните форми.
 ● Различава предимствата и недостатъците на моделите за организационна 
структура на управление на учебна фирма.

 ● Прави и доказва аргументиран избор на правна форма и модел на управление 
на учебна фирма.
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНО НИВО

Име, фамилия 

клас , номер 

1. Допълнете изреченията (2 точки): 
а) Основен метод за изобразяване на технически обекти върху равнина е 

 .
б) Проекцията на тази част от обекта, която е обърната към наблюдателя, се нарича

 .
в) Компютърните системи и програми за проектиране на технически обекти се 

наричат  .
г) Компютърните системи и програми за управление на обработващи машини се 

наричат  .

2. Посочете кое от определенията е вярно (1 точка):
Частите, от които се състоят конструкциите на техническите обекти и системи 

се наричат:
а) проекционни равнини;  б) градивни елементи
в) управляващи елементид  г) конструкционни материали.

3. Посочете в таблицата какви са функциите на детайлите (2 точка): 

Детайл Вал Ос Зъбно колело Лагер Винт

Функция

4. Допълнете изреченията (2 точки): 

а) Диодът е  елемент с  извода 

и пропуска/не пропуска електричен ток  .

б) Транзисторът е  елемент с  

извода, които се наричат  .
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в) Интегралната схема се състои от  .

г) Микропроцесорът е  и служи за  .

5. Допълнете изреченията (3 точки): 
а) Терморегулаторът  е автоматично устройство за

.
б) Електромагнитното реле е автоматично устройство за

.
в) Индикаторният часовник е уред за измерване на

.
г) Потенциометърът е устройство за

.
д) Ретранслаторът е техническо съоръжение за

.
е) Мобилност в комуникациите означава

.
ж) Предимствата на сателитните комуникации са

.

6. Направете съпоставка между начините за приготвяне на ястия с ком
бинирана топлинна обработка (3 точки):

а) варене и запичане

;
б) варене и запържване

;
в) запържване и запичане

.

7. Допълнете изреченията (2 точки): 
а) Фирмата е стопанска единица за 

.
б) Най-често срещаните форми на организация на фирмата са 

.
в) Елементите на бюджета на фирмата са 

.
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г) Освен от способностите, знанията и уменията, успехът в професията зависи 
и от характеристиките на 

.

8. Назовете инструментите и машините, с които се извършват (2 точки):
а) рязане, пробиване и шлифоване на материали от дървесина; 

.
б) монтажни операции на изделия от дървесина и метал;

.
в) довършителни операции на изделия от дървесина.

.

9. Посочете за какво служи и как се задвижва селскостопанската тех
ника (2 точки):

а) комбайн

.
б) плуг

.
в) сеялка

.
г) брана

.
д) култиватор

.
е) трактор

.

10. Свържете правилно, какво е необходимо за (1 точка): 

 ● Да има екологично стопанство

 ● Да има екологично чиста стопан-
ска продукция

 ● Да няма екологичен проблем в 
стопанството

 ● Да има безотпадъчни технологии 
в стопанството

Скала за оценяване:

Оценка Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6

Точки 8 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНО НИВО

Име, фамилия 

клас , номер 

1. В предложените изречения са посочени общите способности и умения, 
които трябва да притежават хората, упражняващи съответната професия 
(3 точки). 

а) В работата на продавача са необходими както  

и , така и , за да 

продаде стоката си и да реализира печалба.

б) Добрият инженер притежава не само  и 

, но и умее да извършва  

и да използва  .

в) В работата на предприемача са необходими отлични 

,  и  .

Попълнете пропуснатото като използвате думите: логико-математически; 
математически, езикови, личностни способности, прецизни дейности, простран-
ствени способности, лични способности, логико-математически, езикови.

2. Допълнете изреченията (3 точки).
а) Трудовият процес е поток от последователни трудови дейности на работни-

ците, насочени към изпълнение на 

 .

б) Работното място е основен елемент на трудовата среда, където работникът 

или служителят разполага и използва необходимите ресурси за 

 .

в) Професията е свързана с изпълнението на различни по сложност задачи, за 

изпълнението на които се изисква 

 .
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3. Основните въпроси при организацията на всяка икономическа систе
ма са (1 точка):

а) за производството и използването на неговите основни фактори;
б) за пазара, търсенето и предлагането;
в) какво, как и за кого да се произвежда;
г) за богатството на обществото и неговото разпределение.

4. Допълнете изреченията (2 точки). 
а) Доброволната размяна на стоки и услуги се основава на принципа,че и двете 

страни очакват да получат  . 
б) Бартерът е най-простата форма на размяна, при която се разменят стоки и 

услуги срещу други такива  . 

5. Според закона за търсенето, ако (1 точка):
а) цената намалява, търсеното количество също намалява;
б) търсеното количество се увеличава, цената намалява;
в) цената намалява, търсенето се увеличава;
г) цената намалява, търсеното количество се увеличава.

6. Пазарното равновесие се постига (1 точка):
а) под влияние на продавачите;
б) при балансиране на пазарното търсено количество и пазарното предлагано 

количество;
в) под влияние на търсените от купувачите стоки;
г) под влияние на установената от продавачите равновесна пазарна цена.

7. Кои от посочените твърдения са правилни? Отговорете с „да“ или 
„не“ (4 точки).

а) Основният източник на парични средства за домакинствата е доходът от 

спестявания. 
б) Всеки предприемач се нуждае от производствени фактори за осъществява-

не на дейността си. 
в) Източници за финансиране на предприятието са спестяванията на предпри-

емача. 
г) Акциите и облигациите са ценни книжа. 

8. Факторите на производство се групират в категориите (1 точка): 
а) земя, труд, капитал, предприемачество;
б) частна собственост, ценова система, конкуренция, предприемачество;
в) централна власт, местна власт, синдикати, неправителствени организации;
г) информация, труд, капитал, конкуренция.
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9. Кои от посочените твърдения са правилни? Отговорете с „да“ или 
„не“ (4 точки).

а) Разликата между дружество с ограничена отговорност и акционерното дру-

жество е правната форма. 
б) Правната форма едноличен търговец не е дружество, а представлява човек, 

който е признат за търговец. 
в) Кооперацията има постоянен капитал и постоянен брой членове. 
г) Целта на съдружниците в акционерното дружество е да получават доход-

ност под формата на дивиденти от печалбата на дружеството. 

10. Допълнете изреченията (2 точки): 
а) Идеята може да се определи като полезност или изгода, за получаването на 

която е намерена  . 
б) Новите продукти се разграничават в шест категории въз основа на две ве-

личини:  . 

11. Дейността на предприемача и особеностите на средата изискват оси
гуряването на определени ресурси (1 точка): 

а) човешки ресурси, земя, конкуренция, технологии;
б) частна собственост, ценова система, конкуренция, предприемачество;
в) централна власт, местна власт, синдикати, неправителствени организации;
г) капиталово осигуряване, информационно осигуряване, технологично оси-

гуряване и материално осигуряване.

12. Допълнете изреченията (2 точки): 
а) Традиционният управленски модел включва екип от ръководители, които са 

лидери и които  .
б) Екипният управленски модел е децентрализиран модел на управление, при 

който решенията, отговорностите и възнагражденията 

 .

13. Свържете дейностите при определяне на качеството и методите за 
определяне на качеството на даден продукт или услуга (2 точки): 

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

измерване
обективни
статистически
контрол
субективни
оценка
изпитване
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14. В строителството се използват екологични строителни материали 
като (1 точка):

а) стомана, стъкло, пластмаса;
б) желязо, гума, каучук;
в) тухли, корк, биопластмаса;
г) цимент, покривна мушама, камъни.

15. Допълнете изреченията (2 точки): 
а) Технологичната документация е набор от документи, които описват 

 .
б) В няколко етапа от технологичното проектиране и производство на изде-

лия могат да се използват   

 .

Скала за оценяване:

Оценка Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6

Точки 14 – 17 18 – 22 23 – 27 28 – 30
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