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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които за бъдат използвани в ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK 

 

 

Име на модул: Финансови компетенции  

Заглавие на Тема 2: Ценообразуване и структура на разходите  

Учебен план 7 – Фиксирани и променливи разходи 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този план на урока е да предостави цялата 
необходима информация на възрастните обучаеми за основните 
принципи на фиксираните и променливите разходи. 

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 фиксираните и 
променливите разходи  

1.1 Обяснете на обучаемите следните дефиниции: (20 мин) 
(вижте Помощен материал 1) 
1.2 Дайте индивидуална задача на всички да напишат на лепящи 
бележки фиксираните и променливите разходи, които според 
тях ще имат при стартирането на своя бизнес.  
1.3 Разделете класа за работа в екип. Екипите трябва да бъдат 
формирани от 2-3 души. (5 мин) 
1.4.  Предоставете на учениците си листи хартия A3. Те трябва да 
съчетаят лепящите бележки с определенията (вижте Помощен 
материал 1) (15 мин) 

2. Задача 2: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете структурата на 

разходите 

 

 

Дефиниция: Описание: 

Фиксирани разходи Фиксираните разходи се извършват редовно и е малко вероятно да 
варират с течение на времето.   
Примери за постоянни разходи са режийните разходи като: 

1. наем,  
2. лихвени разходи,  
3. данъци върху имуществото,  
4. амортизация на дълготрайни активи, 
5. преки трудови разходи.  
 

Докато преките разходи за труд обикновено варират в 
зависимост от броя на часовете, през които служителят работи, 
те все още са склонни да бъдат относително стабилни и по този 
начин могат да бъдат отчетени като фиксирани разходи, въпреки 
че по-често се класифицират като променливи разходи, когато се 
отнася до почасови работници. 

Променливи разходи 

 
Променливите разходи са разходи, които варират в зависимост от 
продукцията.  
Примери за променливи разходи включват: 

1. преки разходи за труд,  
2. преки материални разходи,  
3. комунални услуги,  
4. бонуси и комисионни,  
5. маркетингови разходи.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax

