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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на
възрастни, които за бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ
ПАКЕТ FINE2WORK.

Име на модул: Финансови компетенции
Заглавие на Тема 1: Бизнес регистрация
Учебен план 3 - Регистрация на самостоятелна заетост
Продължителност: 60 минути
Основната цел на този учебен план е да предостави цялата
необходима информация на възрастните обучаеми за основните
принципи на регистрацията на самостоятелна заетост.

Цел

Целева група

Помещение / Оборудване

Инструменти / Материали

Възрастни (по-специално жени)
•
•
•
•
•
•
•

Учебна стая
Интернет достъп
Проектор
Бяла дъска
Лист хартия A3
Лепящи бележки
Помощен материал 1

1. Задача 1: Разберете основите на самостоятелната
заетост
1.1. Обяснете на учащите следните определения: (10 мин)
(вижте Помощен материал 1)
Основни задачи

1.2. Дайте индивидуална задача на всеки да напише на лепящи
бележки ползите от самостоятелна заетост, които биха имали
според тях (10 мин)
1.3. Дайте индивидуална задача на всеки да напише на лепящи
бележки рисковете от самоосигуряването (10 мин)
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1.4. Разделете групата, за да работите в екипи. Екипите трябва да
бъдат съставени от 2-3 души. (5 мин)
1.4. Предоставете на учениците си листи хартия A3. Те трябва да
групират всички индивидуални идеи за ползите и рисковете в
клъстери. (15 мин)
2. Задача 2: Разберете къде да намерите национална
информация за самостоятелна заетост.
2.1. Дайте индивидуална задача на всички да търси онлайн с
ключови думи „регистрация на самостоятелно заето лице“ на
национален език (5 мин)
2.2. Помолете ги да споделят връзките и основните констатации с
групата (5 мин)
3. Задача 3: Заключение (10 мин)
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Регистрацията за самостоятелна
заетост

Дефиниция:
Самостоятелно заето лице

Описание:
е физическо лице, което извършва бизнес с цел печалба.
Предимно самоосигуряващите се лица предлагат умения и работи,
които могат да извършват ръчно като градинарство, козметични
услуги (фризьор, специалист по масаж), ремонт на автомобили,
печене, гледане на бебета и други.
Професиите, които могат да регистрират самостоятелна заетост, са
дефинирани във всяка държава от съответната институция и наредба,
напр. Държавна служба за приходите или местна община или
държавен регистър на предприятията.
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