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                                                    Уважаеми г-н Анчев, 

Имам удоволствието да Ви съобщя, че на 27.04.2017г. беше подписано 

споразумение между Министерството на образованието и науката на 

РБългария и СУ „Св.Климент Охридски“, което урежда провеждането на 

дистанционни изпити по български език във всички  неделни български 

училища в чужбина от Департамента за езиково обучение /ДЕО-ИЧС/ при 

СУ. 

От 2007 год. ДЕО-ИЧС е пълноправен член на Асоциацията на 

европейските езиковите тестови центрове АLTE - неправителствена 

организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН 

по въпросите на езиковата политика.  

В периода 2007-2014 година стандартизираният тест по български език 

като чужд (ниво В2) премина два успешни одита от АЛТЕ, в резултат на 

които бе двукратно удостоен със знака за качество ALTE Q-mark с валидност 

до 2019 година. Този знак е признание и гаранция, че стандартизираният тест 

по български език за ниво В2 и процедурите по неговото създаване, 

администриране и оценяване покриват стандартите на ALTE и са 

http://www.uni-sofia.bg/
http://www.uni-sofia.bg/
mailto:office@deo.uni-sofia.bg
http://www.deo.uni-sofia.bg/


равностойни с тестовете на най-големите изпитни центрове в Европа - 

Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institute (Германия) 

и CIEP (Франция), които имат същия знак. Не е маловажен и фактът, че от 

общо 34 членове на ALTE само 16 са институциите, притежаващи този знак. 

Всеки кандидат от българско неделно училище в чужбина преди 

полагане на  изпита по български език трябва да се  регистрира в сайта 

www.bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg. 

Задължително е преди изпита да са направени и диагностичните 

тестове, които са в същия сайт в рубриката „Тестиране на знанията по 

български език като чужд“. 

В същата рубрика има и примерни стандартизирани тестове, които 

запознават кандидата с формата на изпита. 

На заседанието си от 26.04.2017г. Академическият съвет на СУ 

определи такса от 135 щатски долара за изпита по български език на 

учениците в българските неделни училища в чужбина. Таксата включва 

полагане на изпита и услуги по издаване и изпращане на свидетелството. 

 

 

 

                                                                            Директор на ДЕО:     (п) 
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