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ЗА  АВ ТОРА
Станислав Георгиев е старши експерт по български език и

литература в Регионалното управление на образованието –

София-град. Повече от десет години се занимава с

образователната интеграция на мигранти и особено на бежанци.

Участва активно в разработването и прилагането на модели за

насочване, приемане и обучение на бежанци на регионално и

национално равнище.  
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Насоките са разработени с финансиране на Върховния комисариат за

бежанците на ООН, в сътрудничество с Регионалното управление на

образованието - София-град. Изложените в този документ насоки нямат

задължителен характер, а целят да помогнат на работата на училищните

екипи, които работят с деца, търсещи и получили международна закрила.

Снимки: Николай Стойков, Motif Media



ЗА ПОРТФОЛИОТО
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88%

   Това портфолио е набор от помощни
материали, свързани с приемането и
обучението на лица, търсещи или получили
международна закрила, съгласно Наредба
№ 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за
приемане и обучение на лицата,
търсещи или получили международна
закрила, на Министерството на
образованието и науката. С тази наредба се
определят условията и редът за приемането
и обучението на лицата, търсещи или
получили международна закрила, които не
притежават документ за завършен клас,
етап или степен на образование. 
       Портфолиото има за цел да подпомогне
екипа от педагози на приемащото училище
да идентифицира образователните
потребности на лицата, търсещи и
получили международна закрила, да
определи възможно най-точно
съответстващия на образователните им
потребности клас, в който те да бъдат
записани, и да предложи адекватни и
ефективни решения за общото и
допълнителното им обучение. 
   Използването на тези материали е
препоръчително. Те могат да се прилагат в
комплект или частично съобразно
условията и по преценка на институциите и
длъжностните лица.



СЪДЪРЖАНИЕ
1. Заявление по образец (Приложение №  1 от Наредба №  3) – подава се от родителя
(настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или
непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на
съответното регионалното управление на образованието. Началникът на регионалното
управление на образованието в срок до 7 работни дни след подаване на заявлението
насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или
училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя.
2. Информация за образователния статус на лицето – събира се от социалните
работници от Държавната агенция за бежанците и от неправителствените организации,
съдействащи за адаптацията и интеграцията на лицето. При възможност се прилага към
заявлението по т. 1 с цел подпомагане на началника на РУО да вземе решение за
училището, към което да бъде насочено лицето, и на директора на приемащото училище
да определи класа, в който то да се обучава.
3. Анкета – подпомага училището (координиращия екип и комисията съгласно
Наредбата за приобщаващото образование) при провеждане на събеседване за
определяне на класа, профила, специалността, формата на обучение на лицето.
4. Насоки за дейностите на училището (координиращия екип и комисията съгласно
Наредбата за приобщаващото образование) при определяне на клас и за изработване на
диагностичен тест.
5. Примерни задачи за диагностициране на специфичните образователни потребности
на лицето при необходимост.

Анкетата, насоките и примерните задачи имат за цел да прецизират изготвянето на
доклада със становището на комисията по отношение на класа, в който да се обучава,
както и попълването на картата (Приложение № 2 към Наредба № 3) за допълнителното
обучение по български език като чужд и за допълнителното обучение по други учебни
предмети при необходимост с цел подкрепа на приобщаването на малолетния или
непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила.  



ДО НАЧАЛНИКА НА 
РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
..............................................................................

 

З А Я В Л Е Н И Е
от 

...........................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, страна на произход)

 
ЛНЧ/ЕГН:.........................................................................................................................................................................
Адрес:..............................................................................................................................................................................
родител/настойник/попечител/представител на 

...........................................................................................................................................................................................
(име и фамилия на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила,

страна на произход)

Дата на раждане: ........................................................................................................................................................
Пол:.....................................................ЛНЧ/ЕГН:............................................................................................................
Адрес...............................................................................................................................................................................

 
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

            Моля синът ми/ дъщеря ми /представляваният от мен (ненужното се задрасква)
...........................................................................................................................................................................................
(име и фамилия на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила)
да бъде насочен/а към детска градина/училище, за да продължи обучението си в Република
България. Предоставям следната информация за сина ми/дъщеря ми/представлявания от мен:
1. Ниво на владеене на български език
...............................................................................................................................................................................................
2. Посещавани курсове по български език (продължителност, организация)
...............................................................................................................................................................................................
3. Майчин език..................................................................................................................................................................
4. Ниво на владеене на английски/ немски/ френски/ друг европейски език
.................................................................................................................................................................................................
5. Последна завършена група/ завършен клас/етап/степен на образование; през коя година
.................................................................................................................................................................................................
6. Училище, град, държава, където последно се е обучавал/а
.................................................................................................................................................................................................
7. Предпочитание за класа, в който да бъде насочен/а
.................................................................................................................................................................................................
8. Предпочитание за профил/професия, към който/която да бъде насочен/а 
 ................................................................................................................................................................................................
.
9. Предпочитание за детската градина/училището, в която/което да бъде насочен/а
.................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                     С уважение,

...............................................................................
(подпис, име и фамилия на родителя/настойника/попечителя/представителя)

                                                                                                            
                                                                                                      Дата:  .......................................



 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СТАТУС НА
ЛИЦЕТО

 
 .......................................................................................................................................................................................

(име и фамилия, страна на произход на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил
международна закрила)

ЛНЧ/ЕГН..............................................................................................................................................................................

1. Ниво на владеене на български език (лична преценка)
................................................................................................................................................................................................
2. Посещавани курсове по български език (продължителност, обучителна организация, усърдие,
други впечатления)
...........................................................................,....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Майчин език..................................................................................................................................................................
4. Владее/Не владее европейски език; кой език; ниво 
................................................................................................................................................................................................
5. Последна завършена група/завършен клас/етап/степен на образование; през коя година
................................................................................................................................................................................................
6. Ориентация към профил/професия
................................................................................................................................................................................................
7. Области на интереси (образование, култура, спорт, други)
..............................................,..............................................................................,..................................................................
8. Училище, град, държава, където последно се е обучавал/а
................................................................................................................................................................................................
9. Впечатление за показаното ниво на образованост според начина на общуване и способността
да се адаптира към непознатата култура 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
10. Становище за класа, вида подготовка (профилирана/професионална), формата на обучение
(дневна/вечерна/самостоятелна), които отговарят на впечатленията на подаващия
информацията
................................................................................................................................................................................................
11. Друго
................................................................................................................................................................................................
12. Познавам .....................................................................................................................................................................
като .................................................................................................................................................................................... 

(с изпълнението на какви задължения са свързани впечатленията Ви)
от .................................................................................................................................................................................... 

(посочва се периодът на познанство)
 

.....................................................................................................
..............................................................................................................

(подпис, име и фамилия,
 длъжност и организация на служебното лице, представило информацията)

Дата: ……..................……………….
 



АНКЕТА
 

................................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, страна на произход на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил

международна закрила)
 ЛНЧ/ЕГН:.........................................................................................................................................................................................

 
1. Ниво на владеене на български език:

Слушане, говорене, разбиране (установява се чрез: отговори на въпроси,
изпълнение на задачи)
Как се казваш?
Откъде си?
От колко време си в България?
С кого си тук?
Къде живееш?
Ходил ли си на училище?
Кой клас си завършил? Кога?
Искаш ли да ходиш на училище в България?
Кой учебен предмет харесваш?
Учил ли си европейски език?
Учил ли си български език? Къде? Колко време?
Обичаш ли… (изкуство, спорт)

или

Представи се.
Разкажи за… (себе си, семейството си, родното си място, училището, в което си
учил)
Опиши… (дома си, родното си място, приятел)

или

Кажи защо… (искаш да учиш? харесваш даден учебен предмет? ти харесва да
рисуваш/пееш/играеш футбол?) 

Четене, разбиране (установява се чрез изпълнение на задача за четене на текст
и отговори на въпроси върху съдържанието и смисъла на текста)*

Писане, разбиране (установява се чрез изпълнение на задача за писане/
преписване на букви, думи или текст и отговори на въпроси върху
съдържанието и смисъла на текста)*



2. Ниво на владеене на съпоставим/и учебен предмет/учебни предмети
(установява се чрез отговори на въпроси, изпълнение на задачи)*
..................................................................................................................................................................
3. Ниво на владеене на европейски език (установява се чрез отговори на
въпроси, изпълнение на задачи)*

Комисията възлага дейностите, отбелязани с *, като се съобразява с Насоките и
Примерните задачи (виж част 5).



НАСОКИ
за дейностите на училището при определяне на клас и на

специфичните образователни потребности на лица,
търсещи или получили международна закрила

 
1. Общи насоки:
    При вземането на решение за определяне на клас паралелно с уредените в
законовата и подзаконовата нормативна база правила за приемане за обучение на
лица, търсещи или получили международна закрила, директорът на училището
следва да се съобрази и с няколко специфични фактора:
- възможностите на училището да осигури оптимални условия за обучение както на
чужденеца, така и на учениците от класа или паралелката (пълняемост на
паралелките, физическа среда и битови условия, характеристиките на отделните
паралелки, качествата на педагогическите специалисти, капацитета на
педагогическия персонал да осъществява допълнително обучение по български език
и по други учебни предмети);
- семеен статус на лицето (придружено или непридружено дете, наличие на братя и
сестри, които също са заявили желание да постъпят в училище); 
- здравен статус на лицето или на членове от семейството; 
- социален статус на родителите; 
- желание на лицето или родителя в кой клас да бъде записано (волята на
настойника/попечителя най-често се влияе от желанието на лицето, тъй като
настойникът/попечителят не е в състояние да отчете субективните основания като
религиозни и културни разбирания, семейно-родови традиции и др., влияещи върху
волята на родителя). При разминаване между решението на директора и желанието
на лицето или родителя/настойника/попечителя е наложително двете страни да
влязат в диалог и да достигнат до убеждение за най-правилното решение в полза
както на ученика, така и на другите ученици в училището;
- образователен опит на лицето;
- владеене на български език и на европейски език;
- време на постъпване през учебната година. Първата учебна година (пълна или
част от нея) практически е адаптивна за чужденеца. В това време той усвоява
говоримо и донякъде писмено български език, като е необходимо да овладява и
специфичната терминология на науките, преподавани чрез учебните предмети, и
образователния минимум за класа, в който учи. Затова върху решението на директора
влияе и възможността през следващата учебна година класът да бъде повторен или
лицето да бъде върнато в предходен клас до три години назад, ако не успее да
валидира компетентностите за предходния клас спрямо този, в който е записано;
- пол и възраст.
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Лицата, търсещи или получили международна закрила, които желаят да се
ползват от правото си на образование в българската образователна система, но
не разполагат с образователни документи, могат да бъдат разделени на
няколко групи според възрастта и предишното си образование:

- 6 до 8/9 години: най-често тези деца не са ходили на училище или са били
ученици, но нямат завършен клас. Те не владеят писмено родния си език, не
владеят или слабо владеят говоримо български език или чужд (европейски)
език. В тези случаи комисията провежда интервю с детето в присъствие на
родителя/настойника/попечителя и в повечето случаи достига до становище, че
то трябва да започне обучението си от първи клас. При дете на 6-7 години е
възможно то започне образованието си от подготвителен клас. При дете на 8-9
години и с предишен образователен опит се взема решение то да започне от
втори, рядко от трети клас;
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- 9/10 до 11/12 години: становището на комисията се определя от липсата или
наличието на предишен образователен опит. Ако детето не е ходило на
училище или при интервюто не е показало относително стабилни знания по
сравними учебни предмети (математика, природни науки), е допустимо да бъде
записано в клас до три години назад спрямо възрастта му. В случай че при
интервюто комисията установи наличие на знания по сравними учебни
предмети, преценява тези знания на кой клас от началния етап на
прогимназиалната степен на средното образование съответстват. При ученик
на 12 години не е уместно той да бъде насочван към клас от прогимназиалния
етап, тъй като невладеенето или слабото владеене на български език, както и
липсата на образование по учебни предмети като история или литература
изискват време за достигане на необходимия образователен минимум. 



        Изискването на чл. 10 от Наредба № 3 да бъдат валидирани компетентностите
за предходен клас от прогимназиалния или първия гимназиален етап на
средното образование може да се превърне в сериозна пречка за продължаване
на образованието на ученик с неукрепнали навици за учене и нестабилни
знания.
       Важно е да се знае, че децата в посочените по-горе възрастови групи по-лесно
и по-бързо усвояват езика на приемащата страна, което е предпоставка за по-
скорошна адаптация и интеграция – образователна, културна и социална;

- 12/13 до 15/16 години (лицето подлежи на задължително образование):
становището на комисията се определя от липсата или наличието на предишен
образователен опит. Не са редки случаите, когато юноша бежанец отрича да е
ходил на училище и при интервюто не показва системно придобити знания по
сравними учебни предмети (математика, природни науки). В такъв случай е
допустимо да бъде записан в клас до три години назад спрямо възрастта му.
Разликата във възрастта с редовните ученици от класа/паралелката е
предпоставка да се породят конфликтни ситуации, възпрепятстващи както
успешната интеграция на чужденеца, така и качеството на учебно-възпитателния
процес в класа/паралелката. Вземането на такова решение трябва да бъде
съпроводено от мерки за превенция на конфликти. В случай че при интервюто
комисията установи наличие на знания по сравними учебни предмети,
преценява тези знания на кой клас от прогимназиалния или първия гимназиален
етап на средното образование съответстват. С цел прецизност на преценката
комисията може да постави за изпълнение диагностични задачи.

- 16 до 18 години (лицето не подлежи на задължително образование):
становището на комисията се определя от липсата или наличието на предишен
образователен опит. В случай, когато бежанецът не е посещавал училище и е на
16 години, е допустимо да бъде записан в клас до три години назад спрямо
възрастта му. Разликата във възрастта с редовните ученици от класа/паралелката
е предпоставка да се породят конфликтни ситуации, възпрепятстващи както
успешната интеграция на чужденеца, така и качеството на учебно-възпитателния
процес в класа/паралелката. Вземането на такова решение трябва да бъде
съпроводено от мерки за превенция на конфликти. В случай че при интервюто
комисията установи наличие на знания по сравними учебни предмети,
преценява тези знания на кой клас от прогимназиалния или първия гимназиален
етап на средното образование съответстват. С цел прецизност на преценката
комисията може да постави за изпълнение диагностични задачи.
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- 18+ години: не е уместно бежанецът да бъде насочен към клас в дневна форма
на обучение. В зависимост от посочените по-горе фактори му се предлага
вечерна, задочна или самостоятелна форма на обучение, като училището му
съставя програма за валидиране на възможно най-ранен клас и след това за
включването му в присъствена форма на обучение (самостоятелната форма на
обучение не предполага създаването на подкрепяща среда). Становището на
комисията се определя от липсата или наличието на предишен образователен
опит. В случай че при интервюто комисията установи наличие на знания по
сравними учебни предмети, преценява тези знания на кой клас от
прогимназиалния или първия гимназиален етап на средното образование
съответстват. С цел прецизност на преценката комисията може да постави за
изпълнение диагностични задачи.

         На практика за всички лица, търсещи или получили международна закрила, е
задължително да се осигури допълнително обучение по български език, а при
постъпване във втори или следващ клас е възможно да се предвиди и
допълнително обучение по учебни предмети, както и консултации. За лица на
възраст до 16 години допълнителното обучение по български език се финансира
от Министерството на образованието и науката. Допълнителното обучение по
други учебни предмети, а за лица на възраст над 16 години и допълнителното
обучение по български език, се поема от бюджета на приемащото училище.

      Практиката показва, че решението за определяне на класа, в който лице,
търсещо или получило международна закрила, да бъде прието в училище, се
определя от комисията в процеса на събеседването по чл. 5 (2) от Наредба
№3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи
или получили международна закрила. 
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       Събеседването е съвкупност от дейности, изпълнявани от лицето под
ръководството на комисията: отговори на въпроси и изпълнение на задачи.
Въпросите целят натрупване на информация за индивидуалните особености на
лицето като характер, отношение към света, живота, образованието,
комуникативните му способности, владеенето на български език. С напредването
на интервюто членовете на комисията задават въпроси и поставят задачи,
свързани с необходимите компетентности по учебните предмети, като се
съобразяват с показаните знания до момента. Събеседването протича в устна
форма, а при показани знания по сравними учебни предмети (най-често по
математика) се преминава към изпълнение на писмени задачи. По преценка на
комисията на лицето се поставя задача за четене, въпроси за разбиране на
прочетения текст, задача за преписване и устни отговори на въпроси за
разбиране, при показано по-високо ниво на компетентности на лицето може да
се предложи да изпълни писмена/и задача/и.
          Времетраенето на събеседването трябва да бъде съобразено с възрастта на
лицето, като се отчита и неговата индивидуална работоспособност, както и
нивото на стрес, което съпътства такъв вид изпитване, и умората, пораждана при
общуване на чужд език, какъвто е българският език за чужденеца.

2. Насоки за изработване и прилагане на диагностичен тест за определяне
на клас
       Досегашната практика при насочване и приемане на бежанци в българските
училища показва, че решенията за класа, в който дадено лице да учи, невинаги
биват приемани за правилни, налага се представата за субективизъм,
тенденциозност и дискриминация спрямо чужденеца. От една страна,
българската образователна система е в положение на усъвършенстване на
модела за определяне на клас. През последното десетилетие беше предприета
поредица от стъпки в тази посока, което доведе до намаляване на недоволството.
От друга страна, субективно-личната представа на дадено лице е изградена в
условията на друга система с различна организация и образователно
съдържание. Пренесена механично към българското училище, тя поражда
противоречие и е в основата на неудовлетвореността от решението на
училището. За преодоляването на този проблем ангажираните с интеграцията на
бежанците лица и организации предлагат прилагане на тест, който обективно да
измери образователното равнище на лицето и да му осигури обучение в клас,
отговарящ на реалните му възможности.
       Обмислянето на идеята за практическа реализация на модел за диагностика
на компетентностите на чужденец извежда на преден план необходимостта от
съобразяване с условията, произтичащи от законовите постановки по отношение
на изпитите и изпитванията в българската образователна система, и от целите на
дейностите по насочването и приемането му. 
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    Обстоятелствата, че лице, търсещо и получило международна закрила, се
допуска до образование практически през цялата учебна година, че има
специфичен образователен опит и владее ограничено български език, влияят
негативно върху перспективата за изработване на универсален тест, чиято
степен на покриване може категорично и обективно да посочи нивото на
компетентности, отговарящи на даден клас от средното образование. 

    Към посочените по-горе трудности се добавя и фактът, че българското
образование, както и образованието във всяка друга държава, има свои
специфични национални характеристики, цели и съдържание, които са
иманентни/вътрешно присъщи и на учебните планове и програми за всеки клас.
Учебните предмети по така наречените хуманитарни науки като литература,
история, философия се конструират така, че да отговарят на потребностите на
държавата, да отразяват националните приоритети и народопсихология.

      Очевидно е, че подлагането на чужденец на тест по такива учебни предмети
е неуместно и нетолерантно, а неразбирането на заложените в предметите
гледни точки за света ще го поставят в положение на образователен аутсайдер,
което би го отблъснало трайно от перспективата да получи образование.
Диагностичният тест за определяне на клас би трябвало да установява нивото на
овладените компетентности според учебните програми по всички учебни
предмети за класа. В четвърти клас например по учебен план се изучават 11
предмета, в седми клас – 14, в десети клас – 14 или 15. Това предполага
създаването на комплекти от 11, 14 или 15 теста за предметите от посочените
класове, и с по-малък или равен брой тестове за предметите от междинните
класове за етапите от прогимназиалното или гимназиалното обучение. Още по-
сложен е казусът с диагностиката на овладените компетентности по предметите
от втория гимназиален етап, тъй като там обучението е по профилиращи
предмети съгласно учебен план за конкретна паралелка от средните училища и
профилираните гимназии и по специалности за всяка паралелка от
професионална гимназия.
       Фактически училищата провеждат подобни по обем изпити за ученици на
самостоятелна и задочна форма на обучение, които се явяват на тестове за
признаване на учебен срок или учебна година по всеки предмет по график и по
правила, които разпореждат в един ден да не се провеждат повече от два
изпита. Съгласно Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на
учениците изпитните материали за всеки предмет се изготвят от училищна
комисия от правоспособни учители и се утвърждават от директора на
училището, т.е. Министерството на образованието и науката не е оторизирано
да създава изпитни материали с такава насоченост.



      Посочената по-горе наредба поставя задължителното условие изпитите да
бъдат писмени, като изключение се прави само за части от изпит, при който се
изпълняват задачи за слушане и разбиране или за проверка на способности или
професионални умения, изискващи практическо изпълнение. Подлагането на
чужденец, не владеещ или слабо владеещ говоримо и писмено български език,
на комплекс от десет и повече изпита в писмена форма за времето от минимум
десет работни дни е недопустимо. Още повече, че той може да не се справи или
да се справи с лекота, което да наложи покриване на комплекса от изпити за
друг клас – предходен или следващ. 

     Както вече беше посочено, събеседването, протичащо в устна форма и с
изпълнение на малък брой писмени задачи, предлага гъвкавост на
диагностиката и адекватност на решението на екип от професионалисти, които
тепърва ще работят със своя нов ученик.

      Макар и единични, но са известни случаи, когато в хода на събеседването
комисията не успява да се ориентира еднозначно в нивото на анкетирания
бъдещ ученик. Тогава тя е в правото си да предложи на лицето да изпълни
поредица от задачи с цел установяване на компетентностите му по един или
няколко предмета. Това може да стане още същия ден или изпитването да бъде
отложено за друг ден, за да може комисията да състави подходящ тест за
частична диагностика.

   При съставянето на тест за частична диагностика комисията трябва да се
съобрази с няколко фактора:
- брой на предметите;
- учебната програма за един клас или за няколко класа за всеки предмет
поотделно;
- обвързаност на задачите съобразно учебната програма за един клас или за
няколко класа;
- брой на задачите и вид на задачите;
- трудност и сложност на задачите;
- надеждност на задачите и на теста като цяло;
- владее ли лицето и в каква степен владее писмено български език;
- време за изпълнение на теста.

С Т РАНИЦА  0 6 |  НАСОКИ



3. Примерни задачи
         Предложените задачи са използвани в практиката при определяне на клас
на лица, търсещи или получили международна закрила. Те не са прилагани в
предложената им съвкупност, а според нуждите на конкретното изпитване е
извършван подбор и модификация, включително чрез устно разяснение поради
несъвпадението между термините и понятията, използвани в българската
образователна система и в образователната система на държавата, от която идва
лицето. 

           При съставянето на предложените задачи е спазван принципът комисиите
да бъдат толерантни към бежанеца и да го стимулират да изяви знанията си. В
този смисъл към комисиите, на които ще се налага да съставят частични
диагностични тестове, може да се отправи препоръка да снижават обичайното
ниво на строгост, прилагана към ученици, обучавани без прекъсване на
образователния процес, за които българският език е майчин и чието
образователно досие е познато на педагогическите специалисти от деня на
постъпването на ученика в училище. 
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           Примерните задачи са предназначени да обективизират нивото на знания,
умения и компетентности, придобити в образователната система на страната по
произход на лица, получили и търсещи закрила, и на възрастни лица със статут
при определяне на решението за приемане в определен клас в българско
държавно или общинско училище. Те са обвързани с учебната програма по
български език за търсещи или получили международна закрила и мигранти на
Министерството на образованието и науката. 

          Задачите имат за цел да установят степента на владеене на базови умения
по български език като задължително условие и необходимост при обучението в
условията на българското училище и да окачествят нивото на познаване и
прилагане на терминологичния инструментариум по сравними учебни предмети
– математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,
биология и здравно образование, география и икономика. Съдържателно
задачите са ориентирани към класовете от прогимназиалния етап. По преценка
на училищната комисия те се задават на ученика постепенно с нарастваща
трудност и сложност. 

        Задачите са ориентирани към лица, които изучават българския език като
чужд език. Това предполага в събеседването и в съпътстващия тест да се постави
акцент върху разбирането и продуцирането на смислови цялости чрез четирите
основни дейности в процеса на комуникация – слушане и говорене, четене и
писане, което предполага съответстваща на това условие организация, при която
устната изява да предхожда писмената. Проверката на способностите за устно
общуване се осъществява пред изпитната комисия чрез говорене, четене и
слушане; писменото изпитване се осъществява чрез четене и писане. Когато
събеседването протича чрез преводач, изпитването се осъществява
преимуществено чрез говорене и слушане, но по предметите от природо-
математическия цикъл е допустимо да бъдат поставяни и писмени задачи, чието
съдържание е съставено от общоприети писмени символи.

           Устното изпитване има за цел да установи владеенето на български език на
ниво А2 според Европейската референтна рамка съгласно учебната програма по
български език. Задачите са ориентирани към покриването на образователния
минимум според когнитивните равнища знания, разбиране, прилагане. По вид
задачите са с избираем отговор с по три или четири възможности за отговор и
задачи със свободен отговор. Някои задачи са свързани с кратък текст. 
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     Задачите са групирани по учебни предмети и са подредени по степен на
трудност за изпълнение – задачи с избираем отговор, задачи с фиксиран
свободен отговор, задачи с разширен свободен отговор и по учебно
съдържание. Съобразени са със спецификата и възрастовите особености на
лица, за които българският език не е майчин. Езикът е ясен, достъпен и съдържа
ограничен обем от специализирана лексика и термини, необходими за обучение
по съответния предмет. Текстовете са с популярен и научно-популярен контекст.
Текстовете съдържат предимно прости синтактични конструкции. 

Внимание: Текстовете не трябва да съдържат дискриминационни внушения
по расов, етнически, религиозен, полов и сексуален признак. 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 
Слушане, говорене, четене, четене с разбиране 
      Проверката на способностите за устно общуване се осъществява чрез
говорене, четене и слушане. Проверката на комуникативно-речевите умения се
осъществява върху учебното съдържание от първата част на учебната програма
по български език за търсещи или получили международна закрила и мигранти
на Министерството на образованието и науката. 

      Алгоритъмът за събеседването включва следните акценти: 
1.Въпроси за самопредставяне, представяне на семейството, родната страна. 
2.Въпроси за любими занимания. 
3.Кратък текст за четене и въпроси за извличане на информация от текста,
ориентиращи комисията за степента на владеене на български език. 
      За изпълнението на т. 1 и т. 2 е може да бъдат използвани примерните
въпроси за анкета и/или други въпроси по преценка на комисията. 

Примерен текст за четене: 
В древността Пътят на коприната свързвал Китай с Европа. По него търговците
пренасяли коприната, с която бил прочут Китай. Продавали я по пазарите на
Италия, Франция и други европейски страни. Пътят на коприната бил дълъг около
6400 километра. Минавал главно през пустините на Близкия изток. Благодарение
на него азиатци и европейци започнали да се опознават. 

Четене с разбиране, писане
Кое изречение е въпросително? (знание/ избираем) 
А) Аз съм на 12 години. 
Б) Този господин се казва Иванов. 
В) Заповядай, вземи учебника! 
Г) Какъв е този учебник? 
 
Постави подходящата дума в изречението: През есента вали ………… дъжд. 
(прилагане/ фиксиран свободен) 
 
Довърши изреченията с подходящи думи от дясната колона. 
(прилагане/ фиксиран свободен)  
Моят баща е            ....................             учители 
Родителите ми са    ....................           лекар 
Сестра ми е              ....................              спортист 
Малкият ми брат е  ....................           ученичка 
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Довърши изречението: Рисувам е част на речта, която изразява …………… . 
(знание/ фиксиран свободен) 
 
Кое словосъчетание е вярно? (прилагане/ избираем) 
А) висока къщи 
Б) малък котка 
В) студени вода 
Г) топли обувки 
 
Думата е съставена от: (знание/ избираем)
А) звукове 
Б) изречения 
В) части на речта 
Г) словосъчетания 
 
Думата котка е съставена от: (разбиране/ избираем) 
А) два съгласни и три гласни звука 
Б) четири гласни и един съгласен звук 
В) три съгласни и два гласни звука 
Г) четири съгласни и един гласен звук 
 
Думите в изречението НЕ са: (знание/ избираем) 
А) граматически свързани 
Б) красиво написани 
В) свързани по смисъл 
Г) свързани по интонация 
 
Къде думите са свързани граматически? (разбиране/ избираем) 
А) бяла птица 
Б) дъждове вали 
В) десет топка 
  
При общуване се съобразяваме с: (знание/ избираем) 
А) времето 
Б) училището            
В) хората 
Г) възрастта 
 



Как ще поздравиш учител? (разбиране/ избираем) 
А) Здравей, приятелю! 
Б) Времето днес е хубаво. 
В) Добър ден, господине! 
Г) Довиждане до утре. 
 
Прочети текста и изпълни задачите: 
    Африканският слон и азиатският слон са потомци на мамутите, които са
изчезнали преди няколко хиляди години. 
   Африканският слон е най-голямото сухоземно животно. Мъжките слонове
достигат височина 4 метра, а дължината на тялото заедно с хобота е 7,50 м.
Тежат 7 тона, от които само ушите са 80 килограма. Смята се, че слонът живее
колкото човека и достига до 85-годишна възраст. Женските раждат по едно малко
на четири години. Новороденото слонче тежи до 130 кг. Слонът може да тича с 40
километра в час. Всеки ден са му необходими до 400 кг храна.
 
Текстът е: (разбиране/ избираем) 
А) художествен 
Б) научен 
В) разговорен 
Г) официален 
 
В текста се говори за: (разбиране/ избираем) 
А) африканския слон 
Б) мамутите 
В) слоновете 
Г) азиатския слон 
 
Изразът новороденото слонче от текста може да се замести с: (разбиране/
избираем) 
А) животното 
Б) бебето 
В) детето 
Г) синът 
  
Според текста африканският слон: (разбиране/ избираем) 
А) е по-малък от азиатския 
Б) е дълъг четири метра 
В) живее четиристотин години 
Г) бяга с четиридесет километра в час 
 С Т РАНИЦА  0 5 |  ПРИМЕРНИ  ЗАДАЧИ



Попълни пропуснатата дума: Текстът е съставен от …………… абзаца. 
(разбиране/ фиксиран) 
 
Подчертаната дума в текста е: (знание/ избираем) 
А) глагол 
Б) числително име 
В) цифра 
Г) прилагателно име 
 
Според текста, ако едно новородено слонче има брат, той може да е: (прилагане/
избираем) 
А) с две години по-малък 
Б) с две години по-голям 
В) с четири години по-голям 
Г) с четири години по-малък 
 
Попълни пропуснатата дума: Шестото изречение по вид е …………….. . 
(разбиране/ фиксиран) 
 
В текст от три-четири изречения опиши (любимата си игра/ най-добрия си
приятел/ място, където искаш да отидеш отново) или разкажи (случка от
детството/ как се запозна с най-добрия си приятел/ забавна случка). (разширен
свободен отговор/ прилагане) 
 
…………………………………………………………………………………………...........................
..............................................................………………………………………….………………………
…………………………...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...............…
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
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МАТЕМАТИКА 
 
Стойността на израза: – 8 + 3 – 7 +11 е: (знание/ избираем) 
А) – 1 
Б) 1 
В) – 29 
Г) – 29 
 
Допълни пропуснатите думи в изречението: Кубът има ………… стени и …………
ръба. (знание/ фиксиран) 
 
Неизвестното число х от равенството х + 4 = 8 . 0,25 - 32 е: (разбиране/ избираем) 
А) 15 
Б) 7 
В) – 11 
Г) 11 
 
За ремонт на жилище двама строителни работници си разделили заплащането от
1680 лв в отношение 3:4. По колко лева е получил всеки от тях? (разбиране/
избираем) 
А) 420 лв и 1260 лв 
 Б) 720 лв и 960 лв 
В) 560 лв и 1120 лв 
Г) 620 лв и 1060 лв 

Колко литра вода има в кладенец с диаметър 120 см и дълбочина 7 м, ако водата
заема 2/3 от кладенеца? (разбиране/ свободен) 
……………………………………………………………………………...............……………………
……………………………………………………………………………………...............……………
………………………………………………………………………………………………...............… 
 
В градина със зеленчуци 1/4 от площта е засята със зеле, 2/5 - с картофи , 3/10 - с
моркови и 1/20 – с лук. Най- малка площ е засята с: (прилагане/ избираем) 
А) зеле 
Б) картофи 
В) моркови 
Г) лук 
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Кои от числата са корени на уравнението …………………………? (знание,
избираем) (задачата няма видимо решение и е посочена с цел да ориентира
екипа за вида и очакваното ниво според учебното съдържание за класа)
А) 
Б) 
В) 
Г) 

Два от ъглите на вписан в окръжност четириъгълник са 108o и54o . Другите два
ъгъла на четириъгълника са: (разбиране, избираем) 
А) 7 и -3 
Б) 78 и 124 
В) 72 и 126 
Г) 7 и -3 
 
Стойността на израза: (а+2)2 - (а-2)2 + (а+1)3 + 16 при а = -1 е (разбиране, избираем) 
А) 8 
Б) 2 
В) 30 
Г) 32 
 
Ако един от ъглите на триъгълник е 300, а мерките на другите два ъгъла се
отнасят както 3:7, то най големият ъгъл е равен на: (разбиране, избираем) 
А) 150                       
Б)450                              
В)1050                              
Г)1260 
 
Два сока и една пица струват 5 лева. Три сока и четири пици струват 15 лева. 
Колко струват общо пет сока и пет пици? (прилагане, избираем) 
А) 11,5 
Б) 10 
В) 16 
Г) 20 
 
Равнобедрен трапец с основи 9 cм и 7 cм е описан около окръжност. Намери
бедрото на трапеца. (знание, фиксиран) ……………………………. 
 
За една година телевизор от 1000 лв. поскъпва с 12 %, след което поевтинява с 
12 %. Каква е цената на телевизора в края на годината? (прилагане, фиксиран) 
……………………………….. 
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
 
Земята е: (знание, избираем) 
А) звезда 
Б) планета 
В) комета
 
Кое небесно тяло е източник на светлина и топлина? (знание, избираем) 
А) Слънцето 
Б) Земята 
В) Луната 
 
Свържете телата с веществото, от което са изградени: (разбиране, избираем) 

 
 
                             А………..…             Б …………                       В ………..….. 
 
1.Дървесина 
2.Стъкло 
3.Метал 
 
4.За да дишат, организмите приемат: (разбиране, избираем) 
А) кислород 
Б) храна 
В) светлина 
 
В коя група са изброени само животни, които живеят във водата? (разбиране,
избираем) 
А) мечка, риба, кит 
Б) делфин, кит, акула 
В) лъв, кит, акула 

Тялото на едноклетъчните организми е изградено от: (разбиране, избираем) 
А) много клетки 
Б) една клетка 
В) няколко клетки 
 



Ако загреем чаша с вода на котлона, водата в чашата ще: (прилагане,
избираем) 
А) замръзне 
Б) се изпари 
В) не се променя 
 
Подчертайте органите, които са характерни за растенията. (знание,
фиксиран) 
Корен, кожа, стъбло, сърце, листа, стомах, цвят
 
Допишете изреченията с думите маса, време, дължина. (прилагане,
фиксиран) 
Килограмът е единица за …………………. 
Метърът е единица за …………………. 
Часът е единица за   …………………. 
  
Отговори на въпроса в кратък текст. 
Едно от веществата НЕ се разтваря във вода. Кое е то и за какво може да
се използва? (разбиране, избираем) 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ХОО, ФА, БЗО
Посочи със стрелка: Кои животни живеят във водата и кои – на сушата? (разбиране,
избираем) 
риба 
мечка 
кит                                         вода
делфин                                 суша 
лъв 
акула
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Кое от следните тела има най-голям обем? (прилагане, избираем) 

                                             
                         А)                                      Б)                                            В)  

Разбираме дали един организъм е едноклетъчен или многоклетъчен, като
(прилагане, избираем) 
А) му правим разрез 
Б) го наблюдаваме под микроскоп 
В) го нагряваме в лабораторен съд 
 
Подчертай органите, които са характерни за растенията. (знание, фиксиран) 
корен, кожа, стъбло, сърце, листа, стомах, цвят 

На мястото на многоточието запиши наименованията на органите и буквата,
съответстваща на ролята им в човешкото тяло. (разбиране, фиксиран) 

А) движи кръвта 
Б) осъществява дишането

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. …………………………………                                               2. ……………………………. 
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Хората получават енергия от: (разбиране, фиксиран) 
А) храната 
Б) въздуха 
В) водата 
 
За да живеят в Космоса, хората трябва да намерят подходяща …........……………… 
(прилагане, фиксиран) 
 
За да замръзне водата в една чаша, трябва да я поставиш в ……….........................… 
(прилагане, фиксиран) 

Допиши изреченията с мерните единици маса, време, дължина. (прилагане,
фиксиран) 
Килограмът е единица за            …………………. 
Метърът е единица за           …………………. 
Часът е единица за              …………………. 
 
 
Попълни таблицата, като отговориш с ДА или НЕ. (разбиране, свободен) 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
 
Кой е най-големият океан на Земята? (знаене, избираем) 
А) Северен ледовит 
Б) Атлантически 
В) Индийски 
Г) Тихи 
 
Коя страна по форма на държавно управление е монархия: (разбиране, избираем) 
А) Великобритания 
Б) Сърбия 
В) Турция 
Г) Гърция 
 
С коя цифра е обозначен континентът Европа (прилагане, избираем) 

А) 1               Б) 2                В) 3                Г) 4 

В кой климатичен пояс попада територията на България? (знаене, фиксиран) 
 
Към коя езикова група се отнасят българите? (прилагане, фиксиран) 
 
Характеризирайте географското положение на България? (разбиране, свободен) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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