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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 2: Ценообразуване и структура на разходите  

Учебен план 5 – Значението на ценообразуването и изчисляването на разходи 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата необходима 
информация на възрастните обучаеми за основните принципи на 
значението на ценообразуването и изчисляването на разходите. 

Целева група Възрастни (по-специално жени) 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти / Материали 

• Лист хартия A3  

• Лепящи бележки 

• Помощен материал 1 

Основни задачи 

1. Задача 1: Разберете основите на ценообразуването 
1.1 Обяснете на обучаемите следните дефиниции: (20 мин) (вижте 
Помощен материал 1) 

• необходими материални ресурси за започване на собствен 
бизнес 

1.2 Дайте индивидуална задача на всички да напишат на лепящи 
бележки материалните ресурси, които смятат, че са им необходими, за 
да започнат собствен бизнес 

2. Задача 2: Разделете класа, за да работите в екипи. Екипите 
трябва да бъдат формирани от 2-3 души. (5 мин) 

2.1. Предоставете на учениците си листи хартия A3. Те трябва да 
съответстват на лепящите бележки с дефинициите (вижте Помощен 
материал 1) (15 мин) 
 

3.  Задача 3: Заключение  (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Значението на ценообразуването и 

изчисляването на разходите 

 

 

Дефиниция: Описание: 

1. ценообразуването  е основно сумата от всички разходи плюс марж на 
печалбата в индустрията, в която работим. 

2. средна цена  минималната и максималната цена на пазара 

 

 

 

 

 

 

 

 


