
Сигурната 
инвестиция

КОМЕНТАР

ОБРАЗОВАНИЕ

март 2009 г.

С матура 
в университета

СПРАВОЧНИК: 
частни детски градини, 
частни училища, 
чуждоезиково обучение

ТЕСТОВЕТЕ 
като вход 
за елитните 
гимназии

Информационни технологии - 
специализираните средни училища 

и висшето образование

Екатерина
ПОПОВА
отговорен

редактор

Не съм експерт по финан-

си и не бих се наела да 

давам съвети къде да 

вложите парите си по време на 

криза, за да спечелите още пове-

че пари. Разбирам обаче от па-

зар на труда и знам, че инвести-

цията в образование със сигур-

ност може да ви помогне ако не 

да забогатеете, то поне да оце-

леете в условията на днешни-

те, а и на бъдещи икономиче-

ски турбуленции. Последните 

шест месеца доказват тази теза 

- при свиване на производство-

то и разходите първи си тръг-

ват ниско квалифицираните, а 

в битката за малкото свободни 

работни места зле образовани-

те нямат никакъв шанс. 

Дипломата е задължително 

изискване за конкурентоспосо-

бност на пазара, но сама по себе 

си тя не гарантира успех. Необ-

ходими са актуални знания и 

умения, адекватни на търсене-

то. Ето защо правилният избор 

на училище и специалност е ре-

шаващ за успеха на бъдещата 

професионална реализация. 

Верен на традицията, „Капи-

тал“ и тази година ви помага 

да направите този избор за себе 

си и за децата си, като ви дава 

максимално количество инфор-

мация. Основната тема в този 

брой е посветена на образовани-

ето по информационни техноло-

гии - според анализите на паза-

ра тъкмо IT професионалистите 

са най-слабо засегнати от кри-

зата, а с излизането от нея ще 

стават все по-търсени. Тук ще 

намерите всичко за кандидат-

стването след 7-ми и след 12-ти 

клас, най-пълния справочник 

на частните училища и детски 

градини в българския печат и 

още много новини за различни 

степени и видове образование. 

Ако сме ви полезни, значи сме 

се справили добре. 

www.capital.bg/obrazovanie
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Бизнесът на всич-
ки компании по све-
та вече е неразривно 
свързан с технологии-
те - независимо дали 
става въпрос за под-
дръжката на специ-
ализирано оборудва-
не, бази данни, систе-
ми за електронна тър-
говия или друго тяхно 
приложение. 

Затова специалистите по 

информационни техно-

логии остават сред най-

търсените служители на 

пазара на труда въпре-

ки световната икономи-

ческа криза. „Софтуерен 

инженер“ и „анализатор 

на компютърни системи“ 

са сред десетте най-търсе-

ни професии в САЩ спо-

ред класацията на сайта 

за работа Careercast.com, 

която беше публикувана 

в американския финансов 

ежедневник Wall Street 

Journal. Ето защо бакала-

върските програми по IT 

са сред специалностите с 

най-висок минимален бал 

в почти всички универси-

тети в страната.

Техните учебни плано-

ве се различават в зави-

симост от това дали про-

грамата залага на солид-

на базова подготовка, 

или предлага и възмож-

ност за профилиране. Ре-

дица вузове у нас пред-

лагат и специалности, в 

които обучението по ин-

форматика се провежда 

наравно с обучението по 

друга специалност - на-

пример физика, химия, 

биология, бизнес адми-

нистрация и др. 

Преди няколко години 

приемът в IT специално-

стите ставаше задължи-

телно с полагане на при-

емен изпит по математи-

ка. Към момента желае-

щите да се реализират в 

тази сфера могат да избе-

рат дали да положат из-

пити по математика, ин-

форматика, физика, об-

щотехническа подготов-

ка, български език и ли-

тература или комбини-

ран тест. 

Повечето бакалавърски 

програми в  IT сферата се 

провеждат в редовна фор-

ма на обучение. Студен-

тите в тях имат задължи-

телни практики в IT ла-

боратории на територи-

ята на университета или 

директно в центровете на 

различни компании. 

Информатика
Тази специалност осигу-

рява базова широкопро-

филна подготовка по ин-

форматика за студенти, 

които желаят да се ре-

ализират в IT сферата. 

Приемът е с изпит по ма-

тематика. Специалност-

та можете да изучавате в 

Софийския университет, 

Пловдивския универси-

тет, Нов български уни-

верситет (НБУ), Югоза-

падния университет, Шу-

менския университет, Ве-

ликотърновския универ-

ситет, Русенския универ-

ситет, Варненския свобо-

ден университет. Там обу-

чението е редовно. Задоч-

но обучение предлагат 

Пловдивският и Русен-

ският университет. Же-

лаещите да следват ин-

форматика в НБУ тряб-

ва да положат ТОП тест, 

а във Варненския свобо-

ден университет и Пло-

вдивския университет мо-

гат да се явят на изпит по 

информатика.

Телекомуникации
Инженерите по комуни-

кации изучават базови 

курсове в областите на 

телекомуникационните 

технологии и далекосъ-

общенията. Специалните 

предмети в програмата ги 

подготвят за конструкто-

ри, технолози, сервизни и 

маркетингови специали-

сти в областта на съвре-

менните телекомуника-

ционни системи. Специ-

алността може да се изу-

чават в НБУ и Техниче-

ски университет - София. 

Кандидатите да следват 

в НБУ трябва да положат 

ТОП тест, а тези за ТУ - 

тест по математика. В 

Техническия университет 

приемът се осъществява 

по направление „Комуни-

кационна компютърна и 

електронна техника“, в 

което първите три семес-

търа студентите изучават 

еднакви предмети, а след 

завършен първи курс се 

разпределят по специал-

ности в зависимост от ус-

пеха им. 

Учебните практики в 

ТУ - София, се провеж-

дат в модерни лаборато-

рии на „Сименс“, „Гло-

бул“, „Мобилтел“, „Ин-

теруут“. НБУ провежда 

учебните си практики в 

собствена лаборатория, 

както и в такива на БТК, 

„Български пощи“, „Си-

менс“, „Ериксон“, „Хуа 

Уеи“, „Електрон радио-

ком“, БТА и др. 

Комуникации 
Завършилите специал-

ност „Комуникационна 

техника и технологии“ 

(КТТ) се очаква да могат 

да организират и ръково-

дят производството, диаг-

ностиката, ремонта, ад-

министративната и тър-

говската дейност на ко-

Ирина СТАНЕВА

Бакалавърските програми по информационни 
технологии са с най-висок минимален бал
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муникационни съоръже-

ния. Кандидатите, кои-

то искат да следват КТТ, 

трябва да се се явят на из-

пит по математика, фи-

зика или общотехниче-

ска подготовка за прием 

в Русенския университет 

и тест по същите предме-

ти за обучение в Техниче-

ски университет - Варна, 

който предлага програма-

та и в задочна форма на 

обучение. Желаещите да 

учат в Техническия уни-

верситет в Габрово тряб-

ва да положат конкурсен 

изпит по математика, об-

щотехническа подготов-

ка или български език. 

Компютърни системи 
и технологии
Кандидатите за тази спе-

циалност трябва да по-

ложат изпит или тест по 

математика. Бургаски-

ят свободен университет 

предлага прием и след 

полагането на стоп-тест, 

а университетът „Проф. 

д-р Асен Златаров“ - след 

полагането на комбини-

ран тест. Изпит по мате-

матика или общотехни-

ческа подготовка трябва 

да положат желаещите да 

следват КСТ в Русенския 

университет, ТУ - Габро-

во, и ТУ - Варна, като два-

та технически универси-

тета предлагат възмож-

ност за полагане и на тест 

по литература. Кандида-

тите за Русенския универ-

ситет и ТУ - Варна, могат 

да положат и тест по фи-

зика. Технически уни-

верситет - София, приема 

студенти по направление 

„Комуникационна, ком-

пютърна и електронна 

техника“, в което първи-

те три семестъра всички 

студенти изучават едни 

и същи предмети, а след 

първи курс се разпреде-

лят в специалности спо-

ред успеха от следването. 

ТУ - Варна, работи по уче-

бен план, съобразен с по-

следните изисквания на 

международни органи-

зации като Института на 

инженерите по електро-

техника и електроника. 

Този план е съгласуван и 

с Westminster University 

of  London и University of  

Abetay в гр. Дънди (Шот-

ландия). Това дава въз-

можност на студентите, 

които успешно завършат 

първите три години от 

обучението си, да прека-

рат последната година в 

един от двата партньор-

ски университета и да 

получат българска и бри-

танска диплома за висше 

образование. 

Специалността може да 

се изучава и в Югозапад-

ния университет в Бла-

гоевград. Задочна фор-

ма на обучение предла-

га Бургаският свободен 

университет.

Бизнес информатика
Целта на обучението по 

специалността е подго-

товка на специалисти, 

които имат солидни зна-

ния по икономика и ин-

формационните техноло-

гии като средство за уп-

равление на организаци-

ята. Специалността може 

да се изучава редовно по 

професионално направле-

ние „Икономика“ в УНСС, 

като кандидатите полагат 

единен приемен изпит - 

тест. Редовно обучение по 

специалността предлага 

и Стопанска академия „Д. 

А. Ценов“, Свищов, къде-

то се кандидатства с из-

пит или тест по икономи-

ческа география на Бъл-

гария, математика, ико-

номика. В специалност 

„Икономическа информа-

тика“ в Шуменския уни-

верситет се кандидатства 

с тест по математика или 

информатика. Варненски-

ят икономически универ-

ситет предлага специал-

ността „Бизнес информа-

ционни системи“. Желае-

щите да следват там тряб-

ва да положат изпит по 

математика, икономика, 

български език и литера-

тура, история или геогра-

фия на България. Русен-

ският университет също 

предлага подобна специ-

алност - „Информатика и 

информационни техноло-

гии в бизнеса“.

Компютърни науки
Това е основополагаща 

специалност, която дава 

знания по основните на-

правления на компютър-

ните науки - среди и сред-

ства за програмиране, ди-

зайн на операционни сис-

теми и др. Кандидатите 

трябва да положат изпит 

по математика. Специал-

ността се изучава в Со-

фийския университет, Ве-

ликотърновския универ-

ситет, Шуменския универ-

ситет, където наименова-

нието й е „Компютърна 

информатика“, в Бурга-

ския свободен универси-

тет (БСУ), където наиме-

нованието й е „Информа-

тика и компютърни нау-

ки“. Задочно обучение в 

сферата на компютърни-

те науки се провежда в 

Шуменския университет, 

където приемат с тест по 

информатика, и в БСУ, в 

който може да се канди-

датства и със стоп-тест. 

Информационни 
системи
Целта на програмите в 

това направление е да 

подготвят висококвали-

фицирани специалисти, 

способни да прилагат те-

оретичните си знания при 

проектиране, разработва-

не, внедряване и поддър-

жане на информационни 

системи. Приемът е с из-

пит по математика. Спе-

циалността може да се 

изучава в Софийския и в 

Шуменския университет, 

където наименованието й 

е „Комуникационни и ин-

формационни системи“. В 

Шуменския университет 

може да се кандидатства 

с тест по информатика. 

Математика 
и информатика 
Завършилите тази бака-

лавърска програма имат 

солидни теоретични по-

знания в сферата на мате-

матиката и информатика-

та и приложението им за 

създаването на продукти 

и решения от областта на 

информационните техно-

логии. Кандидат-студен-

тите полагат изпит по ма-

тематика. Тази специал-

ност се преподава в Со-

фийския университет, 

Пловдивския универси-

тет, Шуменския универ-

ситет и Великотърнов-

ския университет. Кан-

дидатстващите в Шумен-

ския университет могат 

да избират между прие-

мен тест по математика 

или информатика.

Софтуерно 
инженерство
Специалността е подходя-

ща за кандидат-студенти, 

които искат да придобият 

теоретични и практичес-

ки умения за разработва-

нето и поддържането на 

надежден и ефективен 

софтуер, управление на 

качеството на софтуера, 

управление на софтуер-

ни проекти, документи-

ране, тестване, управле-

ние на софтуерните кон-

фигурации и др. Специ-

алността се предлага във 

Факултета по математи-

ка и информатика на СУ и 

кандидатите за нея тряб-

ва да положат изпит по 

математика. 

Компютърни мрежи 
и комуникации
Специалността се предла-

га в Бургаския свободен 

университет в редовна и 

задочна форма на обуче-

ние. Желаещите да кан-

дидатстват за нея трябва 

да положат стоп-тест или 

изпит по математика. 
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Бакалавърски 
IT програми 
на чужди езици 

Английски 
език
Мрежови
технологии, НБУ

Завършилите тази спе-

циалност притежават 

знания по проектиране 

на компютърни мрежи, 

информационни систе-

ми и бази данни. Те при-

добиват умения да упра-

вляват, инсталират, тест-

ват и администрират ло-

кални и глобални мрежи. 

През първите две години 

от програмата се изуча-

ват базови курсове в сфе-

рата на информационни-

те технологии, а през тре-

тата и четвъртата година 

- специализирани предме-

ти. Учебният план на про-

грамата предвижда прак-

тики в IT компании. При-

емът се осъществява чрез 

ТОП тест и полагане на 

изпит по английски език 

с трудност ниво B2 по ев-

ропейската езикова ска-

ла. Признават се между-

народните сертификати 

за владеене на език на 

 същото ниво. 

Компютърни 
 науки,  Американски 
университет 
в България

Програмата има за цел 

да обучава компютърни 

специалисти, които могат 

да прилагат актуалните 

теории, модели и техно-

логии при разработката 

на софтуер и други прило-

жения на информацион-

ните технологии. За нея 

се кандидатства с резул-

тати от международни-

те изпити TOEFL, IELTS 

или ESOL, както и от SAT 

или ACT. Желаещите да 

следват в АУБГ предста-

вят кандидатстудентско 

есе на английски език, но-

тариално заверени копия 

на преведени на англий-

ски език документи за за-

вършено средно образо-

вание и три академични 

препоръки.

Компютърни 
науки, Технически 
университет 
- София

Завършилите тази спе-

циалност могат да рабо-

тят във всички сфери на 

техниката, науката, об-

разованието и математи-

ката. Желаещите да кан-

дидатстват трябва да по-

ложат приемен тест по 

математика и изпит по 

английски език, от кой-

то могат да се освободят 

притежателите на серти-

фикати CAE, CPE, IELTS, 

PITMAN, TOEFL.

Математика 
и компютърни 
науки, Технически 
университет 
- София

Обучението в тази спе-

циалност се провежда 

съвместно от преподава-

тели от ТУ - София, и Со-

фийския университет. Ос-

новна цел на обучението 

по специалността е да 

осигури професионална 

подготовка и изграждане 

на специалисти със со-

лидни познания в облас-

тта на математиката, ко-

ито имат приложно-ин-

женерни умения и зна-

ния в областта на компю-

търните науки. Кандида-

тите трябва да се явят на 

тест по математика в ТУ 

- София, и на изпит по ан-

глийски език. Признават 

се сертификатите CAE, 

CPE, IELTS, PITMAN, 

TOEFL.

Бизнес адми-
нистрация и IT 
мениджмънт - 
City University

Направление IT ме-

ниджмънт на специал-

ността „Бизнес админи-

страция“ предлага задъл-

бочена подготовка по раз-

работка на информацион-

ни технологии и тяхното 

приложение в бизнеса. 

Желаещите да следват в 

City University трябва да 

представят една акаде-

мична препоръка, есе на 

английски език по пред-

варително определена 

тема от City University, 

нотариално заверено ко-

пие на преведени и лега-

лизирани на английски 

език документи за завър-

шено средно образование. 

Кандидатите трябва да са 

положили изпит за вла-

деене на английски език: 

TOEFL, IELTS, FCE, CAE, 

CPE или Accuplacer Test - 

City University of  Seattle.

Немски език
Компютърни 
системи и техно-
логии,  Технически 
университет 
- София

Студентите в тази спе-

циалност изучават струк-

турите, свойствата и въз-

можностите за описание 

на информация и ней-

ната обработка. Програ-

мата се провежда съв-

местно с Университета в 

Карлсруе и включва де-

сетседмична практика в 

немска фирма. Приемът 

се осъществява с изпит 

по немски език, оценка 

от тест по математика 

или от матура по мате-

матика. Изпитът по нем-

ски език се признава за 

положен на кандидати с 

Deutshes Sprachdiplom der 

Stufe II (DSD II), Zentrale 

Oberstufenprufung (ZOP) 

или TestDaF. 

Ирина СТАНЕВА

www.cityu.bg, info@cityu.bg, Business Park Sofia, Mladost 4, Bl. 11B, Fl.1 1766 Sofia, Bulgaria tel: +359.2.489.9126

UNDERGRADUATE PROGRAMS
 Bachelor of Science in Business Administration
 Bachelor of Arts in Applied Psychology

GRADUATE PROGRAMS
 Master in Business Administration
 Master of Science in Project Management
 Master of Science in Technology Management

ENROLMENT FOR THE MASTER OF SCIENCE IN PROJECT MANAGEMENT HAS STARTED. THE PROGRAM WILL KICK-OFF IN APRIL 2009.
NUMBER OF SEATS IS LIMITED!!!
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Ирина СТАНЕВА

Френски 
език

Информатика 
- приложение в 
управлението и 
администрацията 
на предприятия, 
Нов български 
университет

Магистърската про-

грама за дистанционно 

обучение се провежда в 

рамките на междунаро-

ден проект International 

e-Mi@ge с партньори: 

Университетски консор-

циум MIAGE (Франция); 

Франкофонската универ-

ситетска агенция (AUF); 

Нов български универси-

тет. Програмата, интер-

нет базираните учебни 

материали, методиката 

на обучение, платформа-

та за интерактивно дис-

танционно обучение са 

разработени от екипи на 

университетите от кон-

сорциум MIAGE. Завър-

шилите получават френ-

ска диплома за магистър-

ска степен по информа-

тика Master en Methodes 

informatiques appliquees 

a la gestion des entreprises 

(MIAGE) и диплома на 

НБУ за завършена ма-

гистърска степен по ин-

форматика. Програма-

та предлага възможност 

за две специализации - 

мултимедийни техноло-

гии и фирмени техноло-

гии. Кандидатстването 

става с интервю или из-

пит с комисия и мотива-

ционно есе. За подробна 

информация и допълни-

телни изисквания кан-

дидатите трябва да се 

свържат с директора на 

програмата. 

Чуждоезикови 
магистратури 
по информационни 
технологии

Английски 
език
Управление на 
 технологиите - 
City University of 
Seattle - България

Програмата Master of  

Science in Technology 

Management е предназ-

начена за специалисти в 

сферата на технологии-

те, които искат да пови-

шат квалификацията си, 

за да достигнат до мени-

джърски позиции. Учеб-

ният план съдържа спе-

циализирани предмети с 

практическа насоченост, 

които имат за цел да по-

добрят работата на за-

вършилите и да им по-

могнат да се развиват в 

сфери като планиране на 

технологиите, управле-

ние на промените, ино-

вации, аутсорсинг и др. 

Желаещите да кандидат-

стват трябва да попълнят 

апликационен формуляр, 

да предоставят CV на ан-

глийски език, преведени 

на английски език и ле-

гализирани копия на ди-

пломи за завършено об-

разование. Те трябва да 

са положили и един от 

следните изпити по ан-

глийски език: TOEFL, 

IELTS, UCLES, CAE, CPE, 

Accuplacer Test - City 

University of  Seattle. 

Електронно упра-
вление -  Технически 
университет 
- София

Обучението се фокуси-

ра върху информацион-

ните и комуникационни-

те технологии и тяхна-

та роля в публичната ад-

министрация. Приемът в 

програмата се осъществя-

ва с конкурс по докумен-

ти и изпит по английски 

език. Кандидатите, кои-

то имат сертификат CAE, 

CPE, IELTS или TOEFL, 

могат да се освободят от 

изпит.

Бизнес информа-
тика -  Технически 
университет 
- София

Магистърската про-

грама се състои от чети-

ри основни модула, които 

включват теми от съвре-

менния бизнес менидж-

мънт и бизнес информа-

тика. Приемът в програ-

мата се осъществява с 

конкурс по документи и 

изпит за владеене на ан-

глийски език. Признават 

се сертификатите CAE, 

CPE, IELTS и TOEFL. 
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IT МАГИСТРАТУРИ  

Специалност Университет

Телекомуникации
Технически университет – София

Нов български университет

Компютърни технологии и приложно 
програмиране

Технически университет – София

Информационни технологии
Технически университет – София

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Информационни системи и технологии Варненски свободен университет

Компютърни системи и технологии

Технически университет – София

ТУ - София, филиал Пловдив

Технически университет – Габрово

Бургаски свободен университет

Електронно управление Технически университет – София

Бизнес информатика Технически университет – София

Информационни технологии в бизнеса Стопанска академия „Д. А.Ценов“, Свищов

Бизнес информатика – специализация 
 бизнес интелигентни системи

УНСС

Бизнес информационни технологии Бургаски свободен университет

Бизнес информатика с английски език Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Компютърна бизнес информатика ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет в Сливен

Икономическа информатика Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Информатика Югозападен университет, Благоевград

Икономически университет, Варна

Информационни системи Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Приложна информатика Икономически университет, Варна

Електронно обучение Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Защита на информацията в компютърни 
системи и мрежи

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изкуствен интелект Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Информационно-технологични услуги Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Разпределителни системи и мобилни 
технологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софтуерни технологии Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софтуерни технологии в интернет Нов български университет

Софтуерно инженерство Варненски свободен университет

Технологични предприемачество и  иновации 
в информационните технологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Управленски информационни системи Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Компютърни технологии в сигурността 
и отбраната 

Нов български университет

Системно администриране Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Комуникационна техника и технологии Технически университет - Габрово

Комуникационна техника и компютърни 
мрежи

Бургаски свободен университет

Магистърски 
програми по IT

М
агистър-
ските 
програми 
в сфера-
та на ин-

формационните тех-
нологии дават въз-
можности за профи-
лиране в различни IT 
направления. 

Учебният план и услови-

ята за прием се различа-

ват за почти всички про-

грами, независимо че се 

предлагат от един уни-

верситет. При избора на 

магистратура задължи-

телно се консултирай-

те с ръководителя на 

програмата, за да се за-

познаете с допълнител-

ните изисквания към 

кандидатите. 

Приемът в повечето IT 

магистратури се извърш-

ва по документи, като в 

балообразуването участ-

ват средният успех от 

дипломата за завърше-

на бакалавърска степен 

и оценката от държав-

ния изпит или защита-

та на дипломната работа 

на кандидата. Някои уни-

верситети изискват кан-

дидатите да положат тео-

ретичен тест в сферата на 

информационните техно-

логии или изпит за прак-

тическа проверка на зна-

нията. Интервюто не е за-

дължително изискване, 

но за някои специалности 

то може да се приеме като 

устен изпит за проверка 

на компетентността. 

Изборът на магистра-

тура често зависи от това 

дали специалността се 

предлага в редовно, за-

дочно или дистанционно 

обучение, дали има раз-

работени два различни 

учебни плана за специа-

листи и неспециалисти 

(т.е. съответно кандида-

ти, завършили бакала-

върска програма в IT на-

правление, и такива от 

друго направление). Про-

грамите за специалисти 

са с продължителност от 

два или три семестъра, а 

за неспециалисти - чети-

ри или пет семестъра. 

Ирина СТАНЕВА

Съвместни програми с бизнеса
Софтуерно инженерство,  Варненски свободен университет
Учебният план на тази програма е разработен изцяло от практици 
-  специалисти и консултанти на „Сирма груп“ АД. Те участват и като 
преподаватели редом с доценти и професори от Варна, София и Русе. 
Магистратурата продължава три семестъра. По време на обучението си 
студентите, които специализират компютърно програмиране, ще имат 
възможност практически да покажат наученото, като се включат в реални 
проекти на „Сирма груп“. 

Информационно-технологични услуги, 
Софийски университет
Програмата е разработена изцяло по препоръките на програмата IT Services 
на IBM's Almaden Research Center, San Jose, California.

Софтуерни технологии, Софийски университет
Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се из-
вършват в сътрудничество с водещи софтуерни фирми (Rila Solutions, IBM, 
SAP Labs и др.), професионални организации (БАССКОМ, БАИТ), както и с други 
университети - Университет на Малардален, Швеция; Свободен универси-
тет на Болзен-Болцано, Италия; Университет на Рединг, Англия, и др.

© SHUTTERSTOCK
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Гимназиите 
по IT приемат 
след седми и 
след осми клас

40% от часовете за 
задължителна подготовка 
са за практическо обучение

Б
ългарската об-
разователна 
система пред-
лага средно 
професионал-

но образование в мно-
жество различни сфе-
ри: от изкуства, сто-
панско управление, 
строителство и архи-
тектура до т.нар. ус-
луги за личността. 

Обучението с IT насоче-

ност се дели основно на 

хардуер и софтуер ори-

ентирани специалности. 

Средното образование по 

IT в България дава прио-

ритет на подготовката по 

хардуер, за да могат вис-

шите училища да се съ-

средоточат върху усъвър-

шенстване на уменията в 

софтуера. 

Приемът
Кандидатстването в про-

фесионални гимназии 

може да стане след сед-

ми и след осми клас. След 

VII клас се влиза със за-

дължителните национал-

ни тестове по български 

език и литература и по 

математика. При бало-

образуването за учили-

щата с техническа насо-

ченост, каквато е инфор-

матиката и информаци-

онните технологии, оцен-

ката от теста по матема-

тика се утроява, веднъж 

се взима оценката от те-

ста по български език и 

литература и се добавят 

още две оценки от удос-

товерението за завършен 

седми клас, които се опре-

делят от педагогическия 

съвет на средното учили-

ще. Най-често тези оцен-

ки са по математика, фи-

зика или химия. Предим-

ството на приема след 

седми клас е възможност-

та за интензивно изуча-

ване на чужд език, която 

предлагат повечето про-

фесионални гимназии.

Кандидатстването в 

професионални гимна-

зии след осми клас може 

да стане по документи 

или чрез полагане на кон-

курсен изпит, но вторият 

вариант не е популярен. 

Състезателният бал се 

образува от оценките за 

завършено основно обра-

зование, а предметите се 

определят отново от педа-

гогическия съвет на гим-

назията. Важно за приема 

в професионални гимна-

зии е изискването за ме-

дицинско удостоверение, 

доказващо, че професия-

та, по която кандидатът 

желае да се обучава, не 

му е противопоказана. В 

Технологичното учили-

ще по електронни систе-

ми (ТУЕС) в София, фили-

ал на ТУ - София, напри-

мер (виж карето) се из-

исква медицинско сви-

детелство, което да отра-

зява цветоусещането на 

ученика.

Обучението
Във всяка IT специалност 

учениците получават ос-

новни знания както по 

хардуер, така и по соф-

туер. Към хардуер специ-

алностите се причисля-

ват компютърна техни-

ка и технологии (най-по-

пулярна), компютърни 

мрежи, микропроцесорна 

техника, докато към соф-

туера принадлежи по-ряд-

ката специалност систем-

но програмиране. Някъде 

между двете направления 

са телекомуникационни-

те системи. Всяка гимна-

зия придава различна те-

жест на конкретни пред-

мети, затова при избора 

на училище кандидатът 

трябва да обърне внима-

ние на учебния план. 

Наред с теоретичните 

знания учениците в про-

фесионалните гимназии 

преминават и задължи-

телно практическо обу-

чение, което се провежда 

в учебно-производстве-

ните бази на училището. 

Според закона най-мал-

ко 40% от броя на учебни-

те часове за задължител-

на професионална под-

готовка са практическо 

обучение.

В някои професионални 

гимназии е въведено мо-

дулно обучение. То не се 

различава кой знае кол-

ко от традиционното. Ос-

новното различие между 

двете е, че при модулно-

то учениците полагат те-

стове за съответните мо-

дули по време на някол-

ко „сесии“ през учебната 

година и не се плашат от 

внезапни писмени рабо-

ти или изненадващи уст-

ни изпитвания. 

Държавни изпити
Независимо от формата 

на обучение - традици-

онна или модулна, за да 

придобие втора степен на 

професионална квалифи-

кация „монтьор“, учени-

кът полага държавен из-

пит на края на XII клас. В 

случай че той иска да по-

виши компетентността 

си до трета степен „тех-

ник“, трябва да завърши 

и допълнителен XIII клас, 

като отново положи изпит 

по професията. Завърши-

лите XII клас обикновено 

записват XIII в самостоя-

телна форма на обучение 

и само се явяват на изпит 

на края на учебната годи-

на, тъй като междувре-

менно си намират 

Радина КОЛЕВА
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 работа по специалността.

Според формалната де-

финиция квалификации-

те на монтьора и техника 

много си приличат: „при-

добити професионални 

компетенции за упражня-

ване на професии, включ-

ващи дейности с комплек-

сен характер, извършва-

ни при изменящи се усло-

вия“. Добавката при тех-

ника е, че може „да поема 

отговорности за работата 

на други лица“.

Държавният изпит за 

придобиване на степен 

на професионална квали-

фикация се състои от две 

части - теория и практика. 

Теоретичният се провеж-

да на една дата за всички 

професионални гимназии 

по конспект, определен 

от МОН за всяка специал-

ност. Практическата част 

може да продължи до три 

дни, а изпитната комисия 

се състои от един препода-

вател от училището и по 

един представител от син-

дикатите и от работодате-

лите в съответния бранш. 

Друго важно условие 

за придобиване на свиде-

телство за професионална 

квалификация е успешно-

то полагане на държав-

ните зрелостни изпити. 

Дипломата за завършено 

средно образование обаче 

не зависи от изпитите по 

професията.

Пътят към ВУЗ
До миналата година Тех-

ническият университет в 

София имаше специални 

квоти за прием на канди-

дати от няколко професи-

онални гимназии. Прием-

ът за учебната 2009-2010 г. 

обаче е различен - приви-

легиите са не за определе-

ни училища, а за изучава-

ните специалности, кога-

то те съответстват на спе-

циалностите в универси-

тета. Например, ако уче-

ник, завършил „Телеко-

муникационни системи“ 

в училище, кандидатства 

в специалност „Телекому-

никационни системи“ в 

ТУ, автоматично получа-

ва една единица към бала 

си до достигане на макси-

малния бал. 

Частни гимназии
Само две частни 
гимназии в България 
предлагат обучение по 
IT - Частна професио-
нална гимназия по пред-
приемачество и нови 
технологии „Полет“ в 
Благоевград и Частна 
професионална гим-
назия „Акад. Любомир 
Илиев“ в Пловдив. В тях 

се кандидатства както 
в държавните училища 
и учениците получават 
съответната степен 
на професионална 
квалификация при за-
вършване. В училището 
в Благоевград таксата 
е 110 лв. месечно, а в 
гимназията в Пловдив - 
900 евро на година.

Филиали на ТУ
Въпреки че МОН 
определя приема и 
балообразуването при 
кандидатстване след 
VII клас, две професио-
нални гимназии в София 
и Правец - филиали на 
ТУ, приемат ученици с 
допълнителен изпит. В 
ТУЕС в София допълни-
телните изпити са по 
математика и физика, 
оценките от тях се 
удвояват при балообра-
зуването, а оценката 
от националния тест 
по математика не се 

утроява, както е в 
другите  IT училища. 
В Професионалната 
гимназия по компю-
търни технологии 
и системи в Правец 
допълнителният изпит 
е само по математика, 
той се полага в сгра-
дата на ТУ - София, и 
оценката се удвоява 
при балообразуването, 
всички останали 
оценки, включително и 
от националния тест 
по математика, се 
добавят по веднъж.

>> от стр. 7
© SHUTTERSTOCK
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Професионални гимназии 
по IT в страната

БЛАГОЕВГРАД
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Никола 
Вапцаров“

Частна професионална 
гимназия по предпри-
емачество и нови 
технологии „Полет“

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Неврокопска профе-
сионална гимназия 
„Димитър Талев“ 

САНДАНСКИ
Професионална техни-
ческа гимназия

БАНСКО
Професионална гимна-
зия по електроника и 
енергетика

БУРГАС
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Кон-
стантин Фотинов“

БУРГАС
Професионална гимна-
зия по механоелектро-
техника и електроника

ВАРНА
Професионална гимна-
зия по електротехника

Професионална техни-
ческа гимназия

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Професионална гим-
назия по електроника 
„Александър С. Попов“

ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Михаил 
В. Ломоносов“

ВИДИН
Професионална 
гимназия „Асен 
Златаров“ 

ВРАЦА
Професионална техни-
ческа гимназия „Никола 
Вапцаров“

ГАБРОВО
Професионална техни-
ческа гимназия 
„Д-р Никола Василиади“

ДРЯНОВО
Професионална 
техническа гимназия 
„Димитър Крусев“ 

СЕВЛИЕВО
Професионална гимна-
зия по механоелектро-
техника 
„Ген. Иван Бъчваров“ 

ДОБРИЧ
Професионална гимна-
зия по механотехника 
и електротехника 
„Михаил В. Ломоносов“ 

КЪРДЖАЛИ
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Капи-
тан Петко войвода“ 

КЮСТЕНДИЛ
Професионална техни-
ческа гимназия „Джон 
Атанасов“

ЛОВЕЧ
Професионална 
гимназия по 
механоелектротехника

МОНТАНА
Професионална гимна-
зия по електротехника 
„Христо Ботев“ 

ПАЗАРДЖИК
Професионална 
гимназия по 
механоелектротехника

Професионална гим-
назия по промишлени 
технологии

ПАНАГЮРИЩЕ
Професионална техни-
ческа гимназия „Инж. 
Никола Белопитов“ 

ПЕРНИК
Професионална техни-
ческа гимназия „Юрий 
Гагарин“ 

ПЛЕВЕН
Професионална 
гимназия по 
механоелектротехника

Професионална гимна-
зия по електроника и 
химични технологии 
„Проф. Асен Златаров“ 

ПЛОВДИВ
Професионална гим-
назия „Ген. Владимир 
Заимов“ 

Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника 

Частна професионална 
гимназия „Акад. Любо-
мир Илиев“

РАЗГРАД
Професионална 
техническа гимназия 
„Шандор Петьофи“

РУСЕ
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Апос-
тол Арнаудов“ 

СИЛИСТРА
Професионална гимна-
зия по механотехника 
„Владимир Комаров“ 

СЛИВЕН
Професионална гимна-
зия по електротехника 
и електроника „Мария 
Кюри“

НОВА ЗАГОРА
Професионална 
гимназия по техника 
и технологии „Атанас 
Димитров“

СМОЛЯН
Професионална 
гимназия по техника и 
технологии

ДЕВИН
Професионална гимна-

зия по електротехника 
„Александър С. Попов“ 

СОФИЯ
Професионална 
гимназия по 
телекомуникации 

Национална професи-
онална гимназия по 
прецизна техника и 
оптика „Михаил В. 
Ломоносов“

Софийска професи-
онална гимназия по 
електроника „Джон 
Атанасов“ 

Технологично училище 
„Електронни системи“ 

Професионална гимна-
зия по електротехника 
и автоматика 

БОТЕВГРАД
Професионална 
гимназия по техника и 
мениджмънт „Христо 
Ботев“ 

САМОКОВ
Професионална техни-
ческа гимназия „Никола  
Вапцаров“ 

ПИРДОП
Професионална 
гимназия по 
механоелектроника

СВОГЕ
Професионална гимна-
зия „Велизар Пеев“ 

ПРАВЕЦ
Професионална гим-
назия по компютърни 
технологии и системи

СТАРА ЗАГОРА
Професионална гим-
назия по електроника 
„Джон Атанасов“ 

КАЗАНЛЪК
Професионална гимна-
зия „Иван Хаджиенов“

ТЪРГОВИЩЕ
Професионална тех-
ническа гимназия „Цар 
Симеон Велики“ 

ХАСКОВО
Професионална гим-
назия по механоелек-
тротехника „Стойчо 
и Кица Марчеви“

ХАРМАНЛИ
Професионална 
гимназия по текстил и 
електропромишленост 
„Захари Стоянов“

ШУМЕН
Професионална гимна-
зия по механотехника, 
електроника и транс-
порт „Христо Ботев“ 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Професионална техни-
ческа гимназия „Симеон 
Велики“

ЯМБОЛ
Професионална техни-
ческа гимназия „Иван 
Райнов“
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ  

ВУЗ/дисциплина време на 
провеждане продължителност цена

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Математика
28 март - 5 април 60 уч. часа 300 лв.

1 - 10 април 2009 г. 60 уч. часа 300 лв. 

Журналистика
1 - 5 април 2009 г. 30 уч. часа 300 лв. 

Началото на юни няма яснота 300 лв.

Философия и социални науки пролетна ваканция 40 уч. часа 200 лв. 

Български език и литература 14 февруари - 11 април от 9 до 17.30 ч. (само събота) 450 лв. 

Немски език

1 - 5 април 5 дни по 6 уч. часа на ден 210 лв. 

27 - 31 май 5 дни по 6 уч. часа на ден 210 лв. 

15 - 19 юни 5 дни по 6 уч. часа на ден 210 лв. 

Английски език

при формиране на група 120 уч. часа (събота или неделя) 660 лв. 

при формиране на група 90 уч. часа 510 лв. 

при формиране на група
60 уч. часа (събота или неделя; всеки 
ден през пролетната ваканция и след 
24 май)

360 лв. 

при формиране на група 30 уч. часа (всеки ден през пролетната 
ваканция и след 24 май) 198 лв. 

при формиране на група 30 уч. часа за писане на есе (събота или 
неделя) 210 лв. 

Английски, немски, френски и испански език 5 - 9 април 30 уч. часа 190 лв. 

Френски, италиански и испански език 1 - 5 април 25 уч. часа 210 лв.

Химия 6 април - 8 май всеки ден без събота и неделя от 18 
до 21 ч. 300 лв. 

Биология 1 - 10 април всеки ден 340 лв. 

История 1 - 5 април всеки ден от 9 до 18 ч. 360 лв. 

Физика
пролетна ваканция всеки ден 180 лв. 

25 - 30 юни всеки ден 180 лв. 

География пролетната ваканция 100 уч. часа 350 лв. 

Изобразително изкуство от 7 март (всяка събота до 
изпитите) 5 уч. часа на ден (брой дни по желание) 25 лв. на ден

УНСС: курсове по ЕПИ (единен приемен изпит)

Общ курс: I модул (Български език и езикова култура) и II модул (математика 
- основи) 31 март - 5 април вкл. 60 уч. часа 420 лв. 

Специализирани курсове по модул III: Математика; История на България; Геогра-
фия на България; Икономика; Български език и литература; Медии и 
журналистика

31 март - 5 април вкл. 60 уч. часа 420 лв. 

Чужди езици: английски; френски; немски; испански; руски 31 март - 5 април вкл. 60 уч. часа 420 лв. 

Технически университет - София 

Математика
1 - 10 април  от 9 до 17 ч. (всеки ден) 360 лв. 

1 - 15 юни  от 9 до 16 ч. (всеки ден) 360 лв. 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Български език 

1 - 6 април 50 уч. часа 225 лв.

1 - 6 юни

1 - 13 юни

15 - 20 юни

22 - 27 юни

История на България І и ІІ (тест) 
8 - 14 юни 70 уч. часа 275 лв. 

22 - 28 юни

География на България І и ІІ (тест) 8 - 14 юни 70 уч. часа 275 лв. 

Български език и литература 8 - 14 юни 70 уч. часа 275 лв. 

Икономика 
1 - 5 април 50 уч. часа 225 лв. 

8 - 12 юни

Философия 1 - 5 април 50 уч. часа 225 лв. 

Теология 
1 - 5 април 50 уч. часа 225 лв. 

8 - 12 юни

Иконопис
1 - 5 април 50 уч. часа 225 лв.

8 - 12 юни

Английски език 
1 - 6 април 60 уч. часа 275 лв. 

15 - 20 юни

Немски език
1 - 6 април 60 уч. часа 275 лв. 

15 - 20 юни

Френски език 
1 - 6 април 60 уч. часа 275 лв. 

15 - 20 юни

Математика 15 - 21 юни 70 уч. часа 275 лв. 

Музика (солфеж) 
1 - 5 април 25 уч. часа 100 лв. 

15 - 19 юни

Физическо възпитание

1 - 10 юни 50 уч. часа 225 лв. 

11 - 20 юни

22 юни - 1 юли

Изобразително изкуство 8 юни - 17 юли по избор 2.50 лв. за уч. час

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Езикова култура при формиране на група 90 уч. часа 300 лв. 

Българска литература при формиране на група 80 уч. часа 300 лв. 

Български език и литература (изпит + матура) при формиране на група 120 уч. часа 500 лв. 

Информатика и програмиране на С++ при формиране на група 80 уч. часа 440 лв. 

История на България

при формиране на група 90 уч. часа 300 лв.

пролетна ваканция

събота и неделя през май и юни

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Български език (тест и есе) при формиране на група 80 уч. часа 4.20 лв. на час

Математика (изпит и тест) при формиране на група 100 уч. часа 4.20 лв. на час

На прага на 
университета 

Вузовете предлагат 
подготвителни курсове 
за собствените си 
кандидатстудентски 
изпити

Ч
астни уро-
ци или курс? 
С приближа-
ването на 
датите за 

предварителни и ре-
довни кандидатсту-
дентски изпити този 
въпрос става все по-
актуален. 

Нашата цел не е да ви да-

дем отговор, а само инфор-

мация за възможностите 

за подготовка, които пре-

доставят висшите учили-

ща. Те са доста разноо-

бразни и се различават по 

формат, цена и натоваре-

ност. Има съботно-недел-

ни, месечни, двумесечни, 

целогодишни, вечерни и 

интензивни кандидатсту-

дентски курсове по вре-

ме на ваканциите. Анга-

жираността може да е от 

три-четири до към 12 часа 

на ден. Цените също вари-

рат. Най-масовите струват 

между 200 и 300 лв., а най-

скъпите подготвят по ези-

ци и изкуства.

Курсовете са силно фо-

кусирани към конкретния 

изпитен формат. Т.е., ако 

искате да учите в Техни-

ческия университет в Со-

фия, добре е да се запише-

те на курс по математи-

ка именно там, а не в Тех-

ническия университет в 

Габрово или във Факулте-

та по информатика и ма-

тематика на СУ, където 

също предлагат помощ 

по тази дисциплина. 

Повечето университе-

ти (и кандидати) започ-

ват подготовката още 

през октомври-ноември. 

Таблицата на стр. 10-11 е 

за закъснелите, както и 

за онези, които биха иска-

ли да пробват силите си в 

интензивните формати за 

подготовка. 

Боряна ПЕНЕВА

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
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М
атурите 
вече са 
факт, без 
значе-
ние дали 

това се харесва на учи-
тели, ученици и роди-
тели. Добрата новина 
е, че зрелостните из-
пити, които през май 
ще вгорчават живо-
та на поредния випуск 
дванадесетокласни-
ци, са на път да се пре-
върнат във вход към 
мечтаното висше об-
разование. Разбира се, 
не навсякъде и не без 
условия. 

Все повече висши учили-

ща в България се възполз-

ват от предвидената в За-

кона за висшето образова-

ние възможност да при-

емат кандидат-студенти 

без конкурсен изпит, само 

въз основа на резултати-

те от успешно положена 

матура. Това решение за-

виси изцяло от академич-

ните съвети и в този сми-

съл всеки университет 

може свободно да при-

знава или да не признава 

оценките от зрелостните 

изпити като вход за ви-

сшето образование, както 

и да поставя специфични 

условия пред кандидати-

те. Засега е сигурно само 

едно  - нямате никакъв 

шанс да влезете без прие-

мен изпит, ако сте избра-

ли да кандидатствате за 

някоя от  т.нар. държав-

но регулирани специал-

ности - право, архитекту-

ра, медицина, стоматоло-

гия и фармация. Ето как-

во е положението за всич-

ки останали.

Признават 
напълно

Великотърновски 
университет 
„Св. св. Кирил и 
Методий“ 

Университет 
„Проф. д-р Асен 
Златаров“ - Бургас 

Икономически 
университет - Варна

Технически универси-
тет - Габрово - с резул-

тати от матурите по ма-

тематика или български 

и литература може да се 

кандидатства във всички 

специалности; в инженер-

ните може да се канди-

датства също и с матура 

по физика и астрономия; 

а в Стопанския факултет 

- с матура по география и 

икономика или история и 

цивилизация.

Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ 
- София 

Шуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски“

Университет по хра-
нителни технологии 
- Пловдив 

Аграрен университет  
- Пловдив  

Признават 
с изключения

Университет по архи-
тектура, строител-
ство и геодезия София 
(УАСГ) - задължителен 

приемен изпит за специ-

алност „Архитектура“.

Русенският универси-
тет „Ангел Кънчев“ 

признава резултатите от 

матурите като напълно 

съответстващи на оцен-

ките, получени на прием-

ния изпит. Изключение 

правят специалностите: 

„Право“ (полагат се за-

дължителни изпити по 

български език и литера-

тура и по история на Бъл-

гария), „Промишлен ди-

зайн“ (рисуване, модели-

ране и оценка на творче-

ските способности) и „Ки-

незитерапия“ (оценка на 

двигателната куртура).

Технически универси-
тет - Варна - кла-

Боряна ПЕНЕВА

Кои университети 
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С матура 
във ВУЗ
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ  

ВУЗ/дисциплина време на 
провеждане продължителност цена

История на България при формиране на група 100 уч. часа 4.20 лв. на час

Общотехническа подготовка при формиране на група 75 уч. часа 4.20 лв. на час

Промишлен дизайн при формиране на група рисуване 18 часа, моделиране 18 часа, 
обща подготовка за тест 4 часа 4.20 лв. на час

Обща физическа подготовка при формиране на група по желание 4.20 лв. на час

Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов 

Математика 28 март - 4 април 64 уч. часа 339 лв. 

Икономика 28 март - 4 април 72 уч. часа 159 лв. 

Икономическа география  на България
28 март - 4 април 64 уч. часа 339 лв. 

при наличие на желаещи - групи 
в края на май - началото на юни

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Рисуване 4 - 11 април всеки ден от 8.30 ч. до 13.30 ч. 240 лв. 

Математика 4 - 11 април всеки ден от 14 ч. до 17.30 ч. 160 лв. 

Математика с насоченост към планиметрия 4 - 11 април всеки ден от 9 ч. до 16 ч. 240 лв. 

Технически университет - Варна

Математика 1 - 12 април 60 уч. часа 300 лв. 

Физика 1 - 12 април 60 уч. часа 300 лв.

Рисуване 1 - 12 април 60 уч. часа 300 лв.

Тест по общотехническа подготовка 1 - 12 април 60 уч. часа 300 лв.

Химико-технологичен и металургичен университет 

Математика и химия от 1 април или от 1 юни 10 дни по 6 уч. часа 120 лв.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 

Математика при формиране на група 32 учебни часа (съботен или вечерен) 240 лв. 

Аграрен университет - Пловдив: 

Биология, география и езикова култура при формиране на група 50 уч. часа според броя на 
участниците

Уиверситет по хранителни технологии - Пловдив 

Химия и математика при формиране на група 30 уч. часа 150 лв.

Медицински университет - София: 

Биология и химия от 27 март 10 дни по 12 уч. часа на ден 180 лв. 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) 

Консултации за приемните изпити по всички специалности
юни, юли и август 30 уч. часа 150 лв. (за груповите 

курсове)

30 лв. на час за индивиду-
ални консултации

Национална художествена академия - София 

Рисуване, живопис, стенопис, скулптура, текстил, мода
пролетна ваканция 4 поредни дни по 8 уч. часа дневно 112 лв.

през юни

Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров“ 

инструмент/пеене (индивидуално) между 15 и 29 юни до 4 часа по желание не е уточнена

солфеж/хармония (групово) между 15 и 29 юни 2 пъти по 2 часа не е уточнена

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Българска народна хореография пролетна ваканция една седмица 100 лв.

Педагогика на обучението по музика, дирижиране на народни състави, инстру-
ментално изкуство и пеене, педагогика на изобразителното изкуство, сцено-
графия, църковна живопис, графичен дизайн и фотография, балетна педагогика

месец юни две седмици  не е уточнена

Бургаски свободен университет

Български език при формиране на група (между 
март и юли) 60 уч. часа 320 лв.

История при формиране на група (между 
март и юли) 60 уч. часа 320 лв.

СТОП - тест при формиране на група (между 
март и юли) 40 уч. часа не е уточнена

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Български език и литература

4 - 6 април 30 уч. часа 300 лв.

8 - 10 юни

6 - 8 юли

1 - 3 август

История на България

1 - 3 април 30 уч. часа 300 лв.

12 - 14 юни

10 - 12 юли

5 - 7 август

Есе на общественозначима тема

1 - 3 април 30 уч. часа 300 лв.

8 - 10 юни

1 - 3 юли

3 - 5 август

Чужд език

1 - 3 април 30 уч. часа 300 лв.

9 - 11 юни

2 - 4 юли

3 - 5 август

Математика

1 - 5 април 40 уч. часа 400 лв.

10 - 23 юни

1 - 14 юли

24 юли - 5 август

Рисуване 3 - 30 юни 120 уч. часа 900 лв. 

Хореография 4 - 6 август 18 уч. часа 180 лв. 

Американски университет в България

TOEFEL 
29 юни - 17 юли 75 уч. часа 140 евро

20 юли - 7 август

SAT
29 юни - 17 юли 75 уч. часа 110 евро

20 юли - 7 август
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сиране въз основа на ре-

зултатите от успешно из-

държани държавни зре-

лостни изпити по бъл-

гарски език и литерату-

ра, математика, физика, 

история и цивилизация 

и английски език. Из-

ключение прави специ-

алност „Инженерен ди-

зайн“ - кандидатите по-

лагат задължителен из-

пит по рисуване и цветна 

композиция.

Тракийски университет 
- Стара Загора, признава 

резултатите от зрелостни-

те изпити за всички спе-

циалности без „Меди-

цина“ (изпит по химия и 

биология).

Химико-технологичен и 
металургичен универси-
тет - София - може да се 

кандидатства с оценка от 

държавни зрелостни из-

пити по: химия и опазва-

не на околната среда - за 

всички специалности; ма-

тематика - за всички спе-

циалности; физика и ас-

трономия - за всички спе-

циалности; биология и 

здравно образование - за 

специалностите „Биотех-

нологии“, „Инженерна 

екология и опазване на 

околната среда“ и всички 

специалности от професи-

онално направление „Хи-

мични технологии“. За 

специалностите „Индус-

триална химия с пре-

подаване на френски 

език“, „Химично инже-

нерство с преподаване 

на немски език“ и „Ме-

талургия с преподава-

не на английски език“ 

кандидатите се явяват на 

тест по съответния чужд 

език.

Лесотехнически универ-
ситет - София - с резул-

тата от държавния зре-

лостен изпит по матема-

тика се кандидатства за 

специалностите „Горско 

стопанство“, „Дървообра-

ботване и производство 

на мебели“, „Екология и 

опазване на околната сре-

да“, „Стопанско управле-

ние“, а за специалностите 

„Инженерен дизайн“ и 

„Ландшафтна архитек-

тура“ се полагат изпити 

и по рисуване (графика 

и композиция). За специ-

алността „Ветеринарна 

медицина“ изпитът по 

биология е задължите-

лен, докато за специал-

ностите „Екология и опаз-

ване на околната среда“, 

„Агрономство“ и „Расти-

телна защита“ може да се 

кандидатства и само с ма-

тура по биология.

Бургаски свободен уни-
верситет - приема с ре-

зултатите от матурите за 

всички специалности без 

„Право“.  

Варненски свободен 
университет „Чарно-
ризец Храбър“ - прие-

ма с резултатите от ма-

турите за всички специ-

алности без „Право“ и 

„Архитектура“. 

Признават, 
но с коефициент

Това на практика 

означава, че оценките от 

приемния изпит и съот-

ветния зрелостен изпит 

не са равнопоставени. 

Кандидат, който не се е 

явил на приемен изпит, 

не може при никакви 

условия (дори да има от-

лична оценка) да получи 

максимален бал.

Софийски университет 
„Св. Климент Охрид-
ски“- най-старото висше 

училище приема с резул-

тати от зрелостните изпи-

ти в 37 специалности. 

- две от Философски фа-

култет: „Философия“ (фи-

лософски цикъл); „Библи-

отечни и информацион-

ни науки“ (философски 

цикъл; български език и 

литература; история и ци-

вилизация; немски, френ-

ски, испански, английски 

език); 

- девет от Факултета по 

начална и предучилищ-

на педагогика: „Преду-

чилищна и начална учи-

лищна педагогика“, „Со-

циална педагогика“, 

„Специална педагогика“, 

„Логопедия“, „Физическо 

възпитание и спорт“ (бъл-

гарски език и литерату-

ри; история и цивилиза-

ция; география и иконо-

мика); „Предучилищна 

педагогика и чужд език“, 

„Начална училищна пе-

дагогика и чужд език“, 

„Педагогика на масова-

та художествена комуни-

кация“ (английски, нем-

ски, френски, испански, 

италиански или руски 

език); „Медицинска ре-

хабилитация и ерготера-

пия“, „Физическо възпи-

тание и спорт“ (биология 

и здравно образование); 

- всички от Факулте-

та по математика и ин-

форматика: матура по 

математика;

- всички от Физическия 

факултет: матура по ма-

тематика или по физика 

и астрономия; 

- всички от Химическия 

факултет: матура по хи-

мия и опазване на околна-

та среда или по биология 

и здравно образование; 

- три от Биологическия 

факултет: „Биология“, 

„Биология и химия“ (био-

логия и здравно образова-

ние), „География и биоло-

гия“ (биология и здравно 

образование или геогра-

фия и икономика). 

При балообразуването 

оценките от положен кан-

дидатстудентски изпит се 

умножават с коефициент 

3, а тези от матурите - с 

коефициент 2.5.

Технически универси-
тет - София - при бало-

образуването оценките от 

положен приемен изпит 

се умножават по 2, докато 

тези от матурата - по 1.9. 

За специалностите „Общо 

машиностроене“ на нем-

ски език, „Компютърни 

системи и технологии“ 

на немски език, „Електро-

инженерство“ на френски 

език, и „Индустриално 

инженерство“ на англий-

ски език изпитът по съот-

ветния чужд език е задъл-

жителен. Той се оценява 

само с „издържал“ или 

„неиздържал“. 

Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ - 
Свищов - кандидатите 

могат да избират дали да 

положат изпит (тема или 

тест), или да бъдат класи-

рани въз основа на резул-

татите от зрелостните из-

пити по български език и 

литература, математика 

или чужд език - англий-

ски, немски, френски, 

руски или испански език. 

При формирането на бала 

обаче оценката от прием-

ния изпит се умножава по 

2, докато тази от матура-

та - по 1.8.

Югозападен универси-
тет „Неофит Рилски“- 

при балообразуването 

резултатите от положен 

кандидатстудентски из-

пит се умножават по ко-

ефициент 1.25, а тези от 

матурите - по коефици-

ент 1.00.

Пловдивски универси-
тет „Паисий Хилендар-
ски“ - за някои зрелостни 

изпити и специалности е 

в сила специален режим. 

Например оценката от ма-

турата по английски език 

се умножава по коефици-

ент 0.8, а тази по немски 

език - по 0.67. Резултати-

те от зрелостните изпити, 

с които може да се канди-

датства в Педагогическия 

факултет също не са рав-

нопоставени на резултата 

от приемния изпит. В пър-

вия случай оценката се 

умножава по 5, а във вто-

рия - по 6. Същото важи и 

за специалност „Социоло-

гия“ -  там резултатите от 

матурите се умножават 

по 3.5, а тези от приемния 

изпит - по 4.

Почти или изобщо 
не признават

Университет за 
национално и световно 
стопанство - с резулта-

та от зрелостния изпит 

по български език и 

литература се кандидат-

ства само в специалност 

„Журналистика“. Коефи-

циент не се прилага.

Медицински универ-
ситет София  -  не 

признава.

Медицински универси-
тет - Варна - с резул-

тати от държавните зре-

лостни изипити по бъл-

гарски и литература или 

по чужд език се кандидат-

ства само за специалност 

„Здравен мениджмънт“. 

Медицински универси-
тет - Пловдив - с резул-

тати от матурите може да 

се кандидатства в бакала-

върските специалности за 

медицински сестри и аку-

шерки. При балообразува-

нето обаче тези оценка се 

умножават с коефициент 

1.6, догато резултатът от 

положен приемен изпит 

ще се умножава по 2.  

Медицински универси-
тет - Плевен - с резулта-

ти от матурите може да се 

кандидатства в специал-

ностите „Медицинска ре-

хабилитация и ерготера-

пия“, „Медицинска сес-

тра“ и „Акушерка“, „Ме-

дицински лаборант“, Рен-

тгенов лаборант“ и „Со-

циален работник“.

Нов български универси-
тет - за бакалавърските 

програми без специали-

зиран изпит средноарит-

метичната оценка от зре-

лостните изпити форми-

ра 30%, а резултатът от 

общообразователния из-

пит (ТОП) - 70% от бала. 

За програмите, при които 

специализираният изпит 

е задължителен, като „Ви-

зуални изкуства“, „Ди-

зайн“, „Компютърни ме-

дийни технологии“, „Ме-

ниджмънт на хотелиер-

ството и ресторантьор-

ството“, „Мрежови техно-

логии“, „Музика“, „Плас-

тични изкуства“, „По-

литически науки“, „Теа-

тър“, тежестта на мату-

рите при балообразуване-

то пада на 10%.  

ОБРАЗОВАНИЕ // ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
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Тестовете като вход 
за елитните гимназии

З
а десетки хи-
ляди седмок-
ласници лят-
ната ваканция 
ще е по-кратка 

от обикновено. В края 
на май за тях започ-
ва кампанията за кан-
дидатстване в т.нар. 
елитни гимназии. 

За да влязат в тях, учени-

ците трябва да се спра-

вят с два изпита - по бъл-

гарски език и литература 

и по математика. От две 

години конкурсите са под 

формата на тест.

И двата изпита продъл-

жават по три астроно-

мически часа. Тестът по 

български език е разде-

лен на две основни части 

- тестови задачи и създа-

ване на текст. За час и по-

ловина учениците тряб-

ва да намерят отговори-

те на 50 отворени и затво-

рени въпроса. Те проверя-

ват знанията по грамати-

ка, пунктуация и право-

пис, както и доколко уче-

ниците са усвоили изуча-

ваните литературни тек-

стове и теория. Всеки ве-

рен отговор носи по една 

или две точки, максимал-

ният възможен резултат 

е 75 точки. По-малка те-

жест в изпита - 25 точки, 

има вторият компонент, 

който включва преразказ 

на непознат текст. Уче-

ниците имат час и поло-

вина, за да се запознаят с 

произведението или откъ-

са от него и да го прераз-

кажат. Възможно е усло-

вието на задачата да из-

исква текстът да се пре-

даде от името на един от 

героите в него.

Тестът по математика 

се състои от 50 отворени и 

затворени въпроса. За за-

дачите със свободен отго-

вор не се изисква цялост-

но решение, а посочване-

то на крайния резултат. 

Всеки въпрос носи от 1 до 

3 точки, а максималният 

резултат е 100 точки.

Частни уроци или 
самоподготовка
Ограничаването на част-

ните уроци беше един от 

основните мотиви за въ-

веждането на тестове-

те като вход за гимнази-

ите с прием след седми 

клас. Според образова-

телния министър Даниел 

Вълчев и екипа му всяко 

дете, което системно си 

е учило уроците, ще се 

справи с изпитните зада-

чи без проблем. Въпреки 

това много родители не 

се престрашават да раз-

читат само на подготов-

ката в клас и самоподго-

товката на децата си вкъ-

щи и ги записват на част-

ни уроци или курсове по 

математика и български 

език.

Подготовката на сед-

мокласниците започва 

още през септември или 

в началото на октомври, 

но дори и сега не е късно 

знанията от училище да 

бъдат затвърдени с част-

ни уроци или посещаване 

на курсове. Цените им са 

между 10 и 15 лв. на час в 

зависимост от града, как-

то и от това дали обучени-

ето е индивидуално или в 

групи. Обикновено подго-

товката по дадения пред-

мет е веднъж или два 

пъти седмично и продъл-

жава по два часа. Така че 

родителите трябва да при-

готвят между 20 и 60 лв. 

на седмица само за 

Зорница ЛАТЕВА

Миниматури за всички 
седмокласници догодина
От следващата учебна 
година трябва да влезе 
в сила новата система 
на средното образова-
ние, която предвижда 
то да се завършва 
в седми, а не в осми 
клас. Това ще става със 
задължителни за всички 
ученици тестове. Те ще 
са три - по български 
език, по математика 
и общообразователен 
тест по основните 
предмети. Резултати-

те от тези тестове 
ще важат за кандидат-
стване в елитните 
гимназии.
Външното оценяване, 
на което тази година 
ще бъдат подложени 
децата от четвърти 
до шести клас, сега е 
върху всички основни 
предмети, но резулта-
тите влизат в крайния 
успех по желание на уче-
ника и не са решаващи 
за годишните оценки. 

Произведения за теста 
по литература
Христо Ботев - „На прощаване в 1868 г.“
Иван Вазов - „Немили-недраги“, „Една българка“, 
„Опълченците на Шипка“, „Българският език“
Алеко Константинов - Из „До Чикаго и назад“ 
(„Ниагара!...“), Из „Бай Ганьо“ („На гости у Иречека“)
Пенчо Славейков - „Неразделни“
Пейо Яворов - „Заточеници“
Елин Пелин - „По жътва“
Йордан Йовков - „По жицата“

Източник: Министерство на образованието и науката  14
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едната дисциплина.

Тези, които избират 

частните уроци пред под-

готовката в специализи-

раните школи, изтъкват 

като предимство инди-

видуалната работа. Тези, 

които се спират на уроци 

в специализирани шко-

ли, твърдят, че препода-

вателите там разполагат 

с вътрешна информация 

от образователното ми-

нистерство и могат да на-

сочат подготовката така, 

че учениците да постиг-

нат максимални резулта-

ти на изпитите.

Изборът на школа или 

на учител обикновено се 

прави по препоръка на 

познати, родители или 

учители. В сайтовете за 

обяви и образователни-

те портали пък е пълно 

с обяви за подготовка на 

седмокласници.

Освен това на паза-

ра има много помагала 

и сборници с тестове за 

седмокласници. Цените 

им са от 4 до 15 лв., което 

прави този вариант мно-

го по-евтин от допълни-

телните уроци. Трябва 

обаче да се знае, че няма 

книга със задачи, която 

да е одобрена или изда-

дена с разрешението на 

министерството на об-

разованието. Автори на 

сборниците обикновено 

са учители или препода-

ватели в школите за под-

готовка за изпитите. Мо-

гат да се намерят само 

няколко теста, съставе-

ни от експерти на образо-

вателното министерство, 

и те са публикувани на 

сайта му http://mon.bg/

opencms/opencms/left_

menu/7klas/. Там са пуб-

ликувани и варианти-

те на изпитите, които се 

паднаха в последните две 

години. Могат да се наме-

рят също тестове и въпро-

си, които печелят конкур-

са на министерството за 

ученици и учители, със-

тавители на задачи. Те 

са част от банката с усло-

вия, които експертите на 

просветното министер-

ство ползват при съста-

вянето на тестовете.

Стартът е през май
Кампанията за кандидат-

стване след седми клас 

започва в края на май, 

когато учениците тряб-

ва да подадат заявления 

за допускане до изпити-

те. Документите се пода-

ват в т.нар. училища гнез-

да, които ще бъдат обяве-

ни от инспекторатите по 

образование. Бланките са 

по образец и се получават 

на място. Все още не е ре-

шено каква ще е таксата 

за допускане до изпитите. 

Миналата година тя беше 

по 4 лв. за тест, като не е 

променяна от години.

След като заявят жела-

нието си да бъдат изпита-

ни, децата ще бъдат раз-

пределени по училища и 

зали. Тестът по българ-

ски език е на 19 юни, а по 

математика - на 25 юни. За 

специализираните учили-

ща по спорт и по изкуства 

се държат и допълнител-

ни конкурси. На изпити-

те се пише задължително 

със син химикал и се чер-

тае с черен молив. На те-

ста по математика могат 

да се използват уреди за 

чертане като пергел, мо-

лив, линия. Забранено е 

смятането с калкулатор 

или мобилен телефон.

Резултатите от всич-

ки тестове трябва да бъ-

дат обявени до 2 юли на 

сайта на образователно-

то министерство и в учи-

лищата. След това деца-

та ще получат служебни 

бележки с резултатите си 

и трябва да подадат доку-

менти за участие в класи-

ранията. Недоволните от 

постигнатото могат да 

разгледат работите си и 

да се запознаят с мотиви-

те на оценителите. В кла-

сиранията могат да участ-

ват ученици, които са из-

карали поне оценка сре-

ден 3 и на двата изпита.

Заявленията за учас-

тие в класиранията са по 

Изпитът по 
български език е 
на 19 юни, а по 
математика - 
на 25 юни

„Бай Ганьо“ замени 
„Мамино детенце“ 
От тази година седмокласниците учат по нови 
учебни програми, което промени и конспекта за 
теста по литература. Кандидат-гимназистите 
вече не учат разказа „Ангелинка“ от Елин Пелин. 
От програмата отпадна и „Мамино детенце“ 
на Любен Каравелов. За сметка на това Алеко-
Константиновият „Бай Ганьо“ беше преместен 
от шести в седми клас и се очаква в теста тази 
година да има въпроси и върху него. От тази годи-
на в конспекта за изпита е и разказът „По жътва“ 
на Елин Пелин, а отпаднаха стихотворенията 
на Добри Чинтулов „Къде си, вярна ти любов 
народна“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Хубава 
си, моя горо“ от Любен Каравелов, както и „Нощ“ 
и „Песен на паричката ми“ от Петко Славейков и 
„Ще бъдеш в бяло“ от П. К. Яворов.

КАМПАНИЯТА В ДАТИ  

дейност дата

Подаване на заявления за
допускане до изпитите

26 май - 2 юни

Разпределяне на учениците по зали и училища до 12 юни

Изпит по български език и литература 19 юни

Изпит по музика 22 юни

Изпит по рисуване 23 юни

Изпит по математика 25 юни

Изпити по спорт 16 - 29 юни

Обявяване на оценките до 2 юли

Подаване на документи за първо класиране 3 - 8 юли

Обявяване на приетите до 10 юли

Записване след І класиране или подаване на 
документи за участие във ІІ класиране

13 - 15 юли

Обявяване на приетите след ІІ класиране до 17 юли

Записване на приетите 20 - 21 юли

Обявяване на незаетите места след ІІ 
класиране

до 23 юли

Подаване на документи за ІІІ класиране 24 - 27 юли

Обявяване на приетите на ІІІ класиране 28 юли

Записване на приетите 29 - 30 юли

Обявяване на незаетите места 31 юли

Попълване на незаетите места след ІІІ 
класиране

до 10 август

>> от стр. 13
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образец и се получават в 

училищата гнезда. В тях 

кандидат-гимназистите 

трябва да подредят спо-

ред желанието си учили-

щата, в които искат да бъ-

дат приети. За някои от 

професионалните гимна-

зии се изисква медицин-

ско свидетелство. 

Балът на кандидати-

те за езикови паралелки 

се формира от удвоени-

те оценки от двата изпи-

та плюс резултатите по 

математика и литерату-

ра от удостоверението за 

завършен седми клас. За 

профил „Хуманитарен“ 

се взима утроената оцен-

ка от теста по български 

плюс резултата от изпита 

по математика, оценката 

по литература и по още 

един балообразуващ пред-

мет (история, география, 

биология и др.) от удосто-

верението. За природо-ма-

тематически и технологи-

чен профил балът е сбор 

от утроената оценка от те-

ста по математика, резул-

тата от изпита по литера-

тура, оценката по мате-

матика и от още един ба-

лообразуващ предмет от 

удостоверението. 

Първото класиране на 

кандидатите ще бъде обя-

вено до 10 юли на сайта 

на министерството на об-

разованието и в училища-

та. Доволните от подреж-

дането ученици могат да 

се запишат в гимназиите, 

в които са приети, а оста-

налите подават докумен-

ти за участие във второ-

то класиране. Ако и след 

него седмокласниците не 

са приети никъде или не 

са доволни от училище-

то, в което са класирани, 

могат да пренаредят же-

ланията си. За правил-

ния избор на гимназии 

могат да помогнат спи-

съците със свободни мес-

та, които регионалните 

образователни инспекто-

рати обявяват след края 

на записването след вто-

рото подреждане. Съща-

та процедура се повтаря 

и при третия етап на кла-

сирането. Ако и след него 

останат незаети места, те 

се попълват до първата 

половина на август. Това 

става с подаването на до-

кументи до директорите 

на гимназиите.

Как да изберем училище
В България все още не се 

прави рейтинг на средни-

те училища, а изборът на 

гимназия най-често се оп-

ределя от модата или съ-

вети на близки, роднини 

и приятели. За най-елит-

ни се смятат училищата, 

в които се влиза най-труд-

но - т.е. с най-високи оцен-

ки от приемните изпити. 

Първото и последното 

подреждане на училища-

та в страната по показате-

ля бал от тестовете беше 

направено преди две го-

дини от министерство-

то на образованието. Тъй 

като нещата не са се про-

менили много, класаци-

ята може да се използва 

като ориентир от родите-

ли и ученици и сега. Спо-

ред нея най-високи оцен-

ки за прием има в столич-

ната Немска гимназия. 

Следва я Първа англий-

ска, а петицата се допъл-

ва от английската и нем-

ската гимназия в Бургас, 

както и от софийската Ис-

панска гимназия.

Сред най-добрите учи-

лища в София са още 73-то 

училище „Владислав Гра-

матик“, Софийската ма-

тематическа и Френската 

гимназия. От години сред 

най-добрите училища в 

Пловдив са английската 

гимназия „Пловдив“, ру-

ската „Иван Вазов“ и Об-

разцовата математиче-

ска гимназия „Акад. Ки-

рил Попов“. Първа езико-

ва гимназия е училището 

във Варна, в което се вли-

за с най-високи оценки 

според класацията на об-

разователното министер-

ство. В Русе най-добра е 

математическата гимна-

зия „Баба Тонка“.

Професионалните гим-

назии все още изостават 

в класациите по показа-

тел „най-високи оценки“ 

в сравнение с профилира-

ните училища. В послед-

ните години обаче все по-

вече седмокласници се 

ориентират към гимна-

зиите, които дават и ди-

плома по професия. Най-

желани сред тях са учи-

лищата по информаци-

онни и компютърни тех-

нологии, както и банко-

вите и застрахователни-

те гимназии.

Министерството на об-

разованието все още не е 

обявило колко ще са мес-

тата в училищата с при-

ем след седми клас. Тен-

денцията през последни-

те няколко години обаче 

е те да са повече от канди-

датите. Миналата година 

свободни места след вто-

ро класиране имаше дори 

в най-желаните училища. 

Затова специалистите съ-

ветват при подреждане-

то на гимназиите на пър-

вите места да се поста-

вят най-предпочитаните, 

дори и децата да не са из-

карали високи оценки на 

тестовете. 

 ТОП 5 НА УЧИЛИЩАТА,   
В КОИТО СЕ ВЛИЗА НАЙ-ТРУДНО*

място град училище

1 София 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

2 София І Английска езикова гимназия

3 Бургас Английска гимназия „Гео Милев“

4 Бургас Немска гимназия „Гьоте“

5 София
164 Испанска гимназия 
„Мигел де Сервантес“

*пълната класация може да намерите на http://mon.bg/opencms/
opencms/top_menu/registers/klasirane_uchilishta/list_klasacia.html

Източник: Министерство на образованието и науката

Двойкаджиите 
вече са по-малко
Статистиката показва, че още от първата 
година на въвеждането на тестовете като вход 
за елитните гимназии оценките на учениците 
се подобриха. Преобладаващите резултати са 
четворки и петици, двойките намаляха чувстви-
телно, но и шестиците не са кой знае колко много. 
През 2008 г. на изпитите се явиха около 28 хил. 
седмокласници. Само 8 изкараха пълни шестици 
на теста по български език и литература, а 
отличниците по математика бяха едва петима. 
На двата изпита имаше по-малко от 1200 двойки, 
или около 4%. Средният успех на учениците по 
български беше 4.53, а по математика - 3.76.
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Началното 
училище
развива 
таланта

От 1-и клас засега има профилирано 
обучение само по музика

И
мате даро-
вито дете, 
на което 
предстои да 
тръгне на 

училище? Можете да 
се погрижите негова-
та дарба да се развива 
професионално още от 
началните класове. 

В България има общо 23 

държавни училища по из-

куствата и културата. Те-

риториално те са разпре-

делени сравнително про-

порционално. От общо 21 

училища по изкуствата 

за цялата страна обаче 

едва три предлагат пълно 

обучение в трите основ-

ни направления - музи-

кално, танцово и изобра-

зително изкуство. Това са 

Национално училище по 

изкуствата (НУИ) „Добри 

Христов“ - Варна, НУИ 

„Панайот Пипков“ - Пле-

вен, и НУИ „Веселин Сто-

янов“ - Русе. Само седем 

училища приемат деца в 

предучилищна възраст и 

в I клас. И то само за му-

зикален профил по спе-

циалностите пиано, ци-

гулка, виола, виолонче-

ло, флейта, ударни ин-

струменти и класическа 

китара.

Засега в държавните 

училища по изкуства-

та липсва възможност 

за начално образование 

по танцово, фолклорно и 

изобразително изкуство. 

Обучението в тези профи-

ли започва най-рано от V 

клас. Алтернатива в това 

отношение биха могли да 

бъдат частните училища. 

Частно общообразова-

телно училище по изку-

ствата „Артстел“ и Част-

но среднообразователно 

училище по изкуства и 

езици „Артис“ предлагат 

начално обучение по му-

зикално, танцово и изоб-

разително изкуство. ЧОУ 

„Артстел“ предлага обу-

чение от I клас по музи-

кално, танцово и изобра-

зително изкуство - изя-

щен профил. ЧСОУ „Ар-

тис“ обединява в програ-

мата си специализирано-

то обучение по изкуства с 

интензивното изучаване 

на чужди езици, занима-

ния по митология, класи-

чески езици и култура.

Всички държавни учи-

лища по изкуствата при-

емат ученици по еднак-

ва процедура. Приемни-

те изпити се утвържда-

ват от министъра на кул-

турата и се обявяват във 

всяко училище до 20 ап-

рил. Изпитният период за 

предучилищен и I клас е 

от 28 април до 15 май. До 

една седмица преди изпи-

тите всяко училище про-

вежда консултации по оп-

ределен график. 

При кандидатстване в 

I клас децата трябва да 

са навършили или да на-

вършват 7 години в годи-

ната на кандидатстване. 

Шестгодишни също мо-

гат да кандидатстват по 

преценка на родителите. 

Приемните изпити са по 

специалността - изпълне-

ние на музикален инстру-

мент, пеене наизуст, сол-

феж (при различните ин-

струменти комбинациите 

са различни). В 3-дневен 

срок след приключване 

на изпитите директорът 

на училището утвържда-

ва списъка на приетите 

ученици.

В частните училища по 

изкуствата „Артстел“ и 

„Артис“ приемът се осъ-

ществява след проверка 

на способностите в зави-

симост от избрания вид 

изкуство. 

Национални 
 училища по 
изкуствата

Национално училище 
по изкуствата 
„Добри Христов“, 
Варна

НУИ „Добри Христов“ 

във Варна е създадено 

като музикално училище 

със специалности класи-

чески музикални инстру-

менти и класическо пее-

не. Постепенно към про-

грамата се прибавят спе-

циалностите класически 

танц и изобразително из-

куство. От неотдавна в 

НУИ „Д. Христов“ вече 

има и специалност фолк-

лор - български народни 

инструменти и българско 

народно пеене. 

Основните изучавани 

специалности там са пет 

- класически инструмен-

ти, пеене, фолклор, кла-

сически танц, изобрази-

телно изкуство. Прием за 

предучилищен и за пър-

ви клас има само за про-

фил музика. Той включва 

всички класически и на-

родни инструменти, кла-

сическо, поп, джаз и на-

родно пеене. За остана-

лите два профила - тан-

цово изкуство с обуче-

ние по балет и изобрази-

телно изкуство с изящен 

профил (живопис, графи-

ка и скулптура), ученици 

се приемат най-рано от V 

клас. Документи за кан-

дидатстване се подават 

от 15 до 25 април, а изпит-

ният период е от 28 април 

до 15 май. Приемният из-

пит включва проверка 

Елица ПОПОВА
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на музикалните способ-

ности на децата.

Национално училище 
по изкуствата 
„Панайот Пипков“, 
Плевен

НУИ „П. Пипков“ в гр. 

Плевен предлага широк 

спектър от образовател-

ни възможности по из-

куства, които се разпре-

делят в три основни на-

правления: музикално 

(класически и народни 

инструменти и оперно 

пеене), фолклорно и тан-

цово (народно пеене, на-

родни танци и български 

танци), изобразително из-

куство (живопис, скулп-

тура, графика). Прием за 

предучилищна паралел-

ка има за специалностите 

пиано, цигулка и виолон-

чело. За I клас се прием-

ат ученици по специално-

стите пиано, цигулка, ви-

ола, виолончело, флейта 

и ударни инструменти. 

Приемните изпити за дет-

ската музикална школа - 

предучилищна възраст, 

са съответно по пиано, 

цигулка и виолончело. 

За I клас се полага изпит 

по пиано, цигулка, вио-

ла, виолончело, флейта и 

ударни инструменти.

Изпитният период за 

подготвителен и за I клас 

започва от 28 април. За I 

клас срокът за подаване 

на документи е от 15 до 

25 април (включително 

събота и неделя). Учили-

щето провежда платени 

консултации за всички 

кандидати по специален 

предмет, солфеж и изящ-

ни изкуства от 21 до 27 ап-

рил и от 26 юни до 2 юли 

2009 г. по график. 

Национално училище 
по изкуствата 
„Веселин Стоянов“, 
Русе

Училището обучава 

по направленията музи-

кално, класически и мо-

дерни танци, български 

и народни песни, народ-

но, класическо и поп и 

джаз пеене, изобразител-

но изкуство и рекламна 

графика. От I клас деца-

та могат да се занима-

ват задълбочено с музи-

ка. От профил музикал-

ни инструменти за I клас 

се предлагат специално-

стите пиано и цигулка - 

с изпити по инструмент 

и солфеж; както и виола, 

виолончело, ударни ин-

струменти, класическа 

китара, флейта - с изпит 

по солфеж. 

Приемните изпити за 

предучилищен и I клас 

започват от 4 май. Сро-

кът за подаване на до-

кументи е от 15 до 25 ап-

рил. НУИ „В. Стоянов“ 

организира интензивни 

курсове и консултации 

за кандидатстващите от 

8 до 26 юни. 

Към училището има 

две школи - музикална и 

по изкуствата. Музикал-

ната школа е безплатна 

и е предвидена за деца 

в предучилищна въз-

раст, навършили 5 годи-

ни. Предоставя обучение 

по пиано, цигулка и вио-

лончело. Приемният из-

пит е по солфеж. Школа-

та по изкуствата е плате-

на и за нея няма възрас-

тови ограничения. Пре-

доставя обучение по кла-

сически и народни ин-

струменти, солфеж, кла-

сическо и народно, поп и 

джаз пеене, балет, модер-

ни танци, изобразително 

изкуство, фотография. 

Към нея има вокално сту-

дио. Записванията започ-

ват от 16 септември. 

Профилирано 
обучение

Национално музикално 
училище „Любомир 
Пипков“, София   18

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Съвременното училищеСъвременното училище

„Туй наше вечно утре”„Туй наше вечно утре”**

Частно средно общообразователно 
училище „Рьорих” работи по 
интригуващ и рядък учебен план, 
утвърден от МОН, който съчетава 
интензивното езиково обучение 
от най-ранна възраст с висок 
общообразователен стандарт и 
засилен акцент върху изкуствата. 
И това не са случайно налучкани 
търговски приоритети, а част от 
философията на училището.

„Да си възпитаник на тази инсти-
туция означава да градиш себе си 
като образован човек, който умее 
да разбира и има куража да развива 
света около себе си чрез знанието 
и творческите си способности.”

Р. Карагьозова,
съосновател и директор

Драгалевци, 
ул. Камен дел № 4 А,

тел: 967 50 10, 
www.roerich-school.org

Родният език и английският 
вървят ръка за ръка в на-
чалната училищна степен. 
Втори чужд език може да 
се изучава от III клас под 
формата на занимание по 
интереси. Програмата е обо-
гатена с приказки за изку-
ството, театър, разнообразие 
от занимания с изящно и 
приложно изкуство, музика 
и спорт. Целодневната 
организация на учебния 
ден до VII клас включител-
но позволява балансирано 
разнообразие от дейности 
в седмичното разписание, 
които насърчават смислени 
междупредметни връзки и 
здравословен ритъм в жи-
вота на учениците. Добрият 
образователен и възпитате-
лен заряд водят до отлични 
резултати на олимпиади, 
състезания и конкурси, 
висока конкурентност на 
завършващите VII клас и 
впечатляваща реализация 
на завършилите XII клас, 
както в български, така и 
в чуждестранни универси-
тети.

И ако това може да се 
сподели за всяко добро 
българско училище, за 
«Рьорих» можем да добавим 
още няколко допълнителни 
щрихи:

Програма за интегрирано 
обучение на деца със 
специфични образователни 
потребности
Във всеки клас от I до VII може да се обуча-
ва едно дете със специални образователни 
потребности. Екип от специални педагози, 
логопед и психолог се грижат за балансира-
ната схема на обучение и интеграцията на 
първите четири деца в програмата. Нивото 

на толерантност към индивидуалните 
различия е много високо и далеч надскача 
обществената нагласа, която е повече декла-
ративна, отколкото действена.

Годишна стипендия за успех 
и принос към училищния 
живот,  
учредена на името на другия основател на 
училището, Диана Йорданова, послучай 

10-годишния юбилей на училището. За сти-
пендията в размер на 1000 евро се състеза-
ват с учебните си резултати и постиженията 
си учениците от пети до единадесети клас.

Музикален салон „Рьорих” 
Годишно концертно издание на възпита-
ниците на училището заедно с гостуващи 
млади или вече утвърдени на музикалната 
сцена изпълнители. На последното издание 

на 23 май 2008 е учредена 
стипендия за студент от 
НМА, средствата за която се 
набират на самия концерт. 
Първият стипендиант вече 
е факт.

Дискусионен 
форум
Темата се предлага от 
учениците, а за участие се 
канят видни и интересни 
обществени фигури.  От 
2005г. Форумът се провежда 
съвместно с Българската 
асоциация на частните учи-
лища. На 25 март т.г., по-
редното издание на Форума 
в Пресклуб БТА привлече 
вниманието към актуалната 
тема: „Средното образование 
в България – ефективност и 
конкурентноспособност на 
изхода”.

Споменатите инициативи са 
само част от модела, който 
превръща училището в 
реален двигател на ангажи-
раност у учениците, не чрез 
дидактическо упражнение, 
а чрез реално житейско 
действие. И тогава вместо 
да възпитаваш чрез ре-
стрикции, мотивираш чрез 
отговорности и творчество. 

Перифразиран, въпросът за 
ценностите в един обра-
зователен модел може да 
звучи и така: По-различен 
ли е светът, в който живеем, 
поради това, че училище 
като „Рьорих” съществува? 
Категорично да, за хората, 
които са го разпознали. А 
техният брой расте, посте-
пенно, но стабилно, защото 
все повече хора разбират и 
подкрепят разликата, която 
то създава днес.

Брюксел: докосване до историята и изкуството, 
наши ученици след успешен партньорски проект 
с лицея „Мишел Роданж” в Люксембург

*Заглавие на разказ от сборника на Ъпдайк “Задачи”
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Най-старото музикално 

учебно заведение в Бъл-

гария предлага обучение 

в три жанрови профила - 

класически, фолклорен 

и поп и джаз. Специално-

стите са разпределени в 

три основни направления 

- инструментална подго-

товка, включваща обуче-

ние по пиано, струнни, 

духови и ударни инстру-

менти; народни инстру-

менти, в което се изуча-

ват кавал, гайда, тамбу-

ра, гъдулка; вокална гру-

па, което засяга класиче-

ско пеене, народно пеене, 

поп и джаз пеене. 

Училището предлага 

прием както за I, така и 

за подготвителен клас. 

В подготвителен клас 

могат да кандидатстват 

деца, навършили 5 годи-

ни. Приемът за него се из-

вършва чрез проверка на 

слуховите заложби на де-

тето. За I клас освен про-

верка на слуховите за-

ложби децата трябва да 

се явят и на изпит по из-

пълнение на избран ин-

струмент. Срокът за по-

даване на документи е от 

15 до 22 април. Изпитите 

ще се провеждат от 28 ап-

рил до 15 май. Училище-

то организира консулта-

ции, които започват от 15 

април и са в рамките на 

две седмици. 

Национално училище 
за музикални и 
сценични изкуства 
„Христина Морфова“, 
Стара Загора

Училището предлага 

прием за подготвителен 

и за I клас. В подготви-

телен клас за специали-

зирано обучение само по 

музикален инструмент и 

солфеж се приемат деца 

по специалностите пиа-

но, цигулка и виолонче-

ло. За I клас към същите 

специалности се приба-

вя и възможност за спе-

циализирано обучение по 

ударни инструменти. 

Приемните изпити 

за предучилищен клас 

включват: изпяване и 

транспониране на зау-

чена песен по даден на-

чален тон; подражател-

но възпроизвеждане на 

кратки мелодични фра-

зи с текст; подражателно 

повторение на сричката 

„та“ на метроритмично 

организирани фрази вър-

ху един тон. За прием в I 

клас децата трябва да се 

явят на практически и ус-

тен изпит. Практически-

ят изпит се състои в из-

пълнение по съответния 

музикален инструмент, 

за ударни инструменти 

изпитът е само по сол-

феж. Солфеж влиза и в 

устния изпит. 

Документи за канди-

датстване се подават от 

15 до 25 април. Изпитите 

ще се провеждат след 25 

април до края на месеца 

по график.

Национално училище 
за музикално и 
танцово изкуство 
„Добрин Петков“, 
Пловдив

НУМТИ „Добрин Пет-

ков“ предоставя възмож-

ност за цялостно обуче-

ние - от I до XII клас, по 

общообразователните, 

музикално-теоретичните 

и специалните предмети 

за професиите музикант-

инструменталист, музи-

кант-вокалист и балетист 

(с обучение след V клас). 

За професията музикант-

инструменталист се учат 

по избор пиано, цигулка, 

виола, виолончело, кон-

трабас, класическа ки-

тара, арфа, флейта, обой, 

кларнет, саксофон, фа-

гот, валдхорна, тромпет, 

цугтромбон, туба, ударни 

инструменти и акордеон. 

>> от стр. 17
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Направленията за профе-

сия „Музикант-вокалист“ 

са класическо пеене и 

поп и джаз пеене. Преду-

чилищното обучение по 

музика включва специал-

ностите пиано, цигулка и 

виолончело. Приемният 

изпит е по солфеж. 

За I клас към изброени-

те специалности за под-

готвителния клас се при-

бавя възможност за обу-

чение и по виола, класи-

ческа китара, флейта и 

ударни инструменти. За 

пиано и цигулка се пола-

га изпит по инструмент и 

по солфеж; за останалите 

специалности - само по 

солфеж.

Кандидатстването за 

предучилищен клас е 

между 29 юни и 3 юли, а 

документи се приемат от 

16 до 25 юни. Документи 

за I клас се приемат от 15 

до 24 април, а изпитите са 

на 29 и 30 април.

Национално училище 
за музика и сценично 
изкуство „Проф. 
Панчо Владигеров“, 
Бургас

НУМСИ „П. Владиге-

ров“ предлага обучение 

за 4 професии: „Музи-

кант-инструменталист“ 

- специалност инстру-

ментална музика; „Му-

зикант-вокалист“ - спе-

циалност класическо пе-

ене; „Балетист“ - специ-

алност класически танц; 

„Актьор“ - специалност 

драматичен театър. При-

ем от I клас има само за 

музикалното инструмен-

тално направление. За 

него се осигурява обуче-

ние по един от инстру-

ментите: пиано, цигул-

ка, виола, виолончело, 

контрабас, флейта, обой, 

кларнет, фагот, валдхор-

на, тромпет, цугтромбон, 

ударни инструменти, кла-

сическа китара или акор-

деон; както и обща музи-

кално-теоретична подго-

товка и методика по спе-

циалността. За ученици-

те от I клас има платена 

занималня, по време на 

която се вземат уроци по 

съответния инструмент 

и се изучава английски 

език.

Срокът за подаване на 

документи е от 15 до 22 

април, а приемните из-

пити са от 28 април до 15 

май. При незаети бройки 

по съответните специал-

ности се провежда втори 

изпитен и приемен пери-

од - между 25 и  29 август, 

а документи за кандидат-

стване се подават между 

18 и 22 август.

Към НУМСИ „П. Вла-

дигеров“ има Свобод-

на школа по изкуства-

та. Тя е платена, за нея 

няма приемни изпити 

и възрастови ограниче-

ния. Там могат да се учат 

всички класически музи-

кални инструменти, кла-

сическо пеене, поп и джаз 

пеене, танцово изкуство, 

музикално-теоретични 

дисциплини.

Начално обучение 
по изобразително 
изкуство 

Частно 
общообразователно 
училище по изкуства 
„Артстел“, 
София

Учебният план на 

„Артстел“ предвижда 

програми за индивиду-

ално обучение - по му-

зикален инструмент, и 

за групово обучение - по 

солфеж с елементарна 

теория на музиката, по 

изобразително изкуство 

- раздел „Изящни изку-

ства“, танцово изкуство, 

както и по разделите кла-

сически балет, характер-

ни, модерни и фолклор-

ни танци.

Записване на учени-

ци за предподготвител-

на и подготвителна пре-

дучилищна група, както 

и ученици за I и II клас 

става след предварител-

но уточняване на среща 

по телефона с училищ-

ната администрация. За 

всички кандидати се про-

вежда проверка на спо-

собностите в момента на 

записването на детето. 

За модул „Музика“ се из-

вършва проверка за ме-

лодичен слух, за метро-

ритмика, за музикална 

памет. За модул „Изобра-

зително изкуство“ се про-

верява възприятието за 

форма и цвят на детето. 

За модул „Танцово изку-

ство“ се изпитват метро-

ритмичният усет, плас-

тичността, артистич-

ността на кандидатите. 

Училището прилага про-

верка на способностите 

на децата, за която не се 

изисква предварителна 

подготовка. Записване-

то на деца, навършили 5 

години, става през цяла-

та учебна година. 

Частно средно училище 
по изкуства и чужди 
езици „Артис“

„Артис“ участва в ев-

ропейската училищна 

мрежа Еuropean School 

Net, ръководена от Ко-

мисията по образова-

ние и култура на ЕС. Ра-

боти по програмите на 

ЕС Socrates Comenius и 

eTwinning, световната 

програма на ЮНЕСКО за 

интеркултурно обучение 

Mondialogo и световна-

та програма за устойчи-

во развитие и екологич-

но съзнание ENO. 

Обучението по изку-

ства в „Артис“ е комбини-

рано с обучение по общо-

образователни предмети, 

езиково обучение, класи-

чески езици и култури. 

Провежда се от I до XII 

клас, като броят на часо-

вете и на учебните пред-

мети варира според класа 

и профила. В профил „Из-

куство“ са застъпени две 

направления - изобрази-

телно изкуство и музика. 

В раздел изобразително 

изкуство се изучават ри-

суване, живопис, прилож-

ни изкуства и дизайн, ху-

дожествена фотография, 

компютърна графика и 

дизайн, история на изку-

ството, комбинаторика и 

пространство. Училището 

традиционно организира 

два или три пъти в годи-

ната изложби на свои уче-

ници в различни столич-

ни галерии. Два пъти го-

дишно пък се правят пле-

нери или учебна практи-

ка, която е задължителна 

част от учебната програ-

ма и се оценява като отде-

лен предмет. 

В направление „Музи-

ка“ е предвидено обуче-

ние по пиано, солфеж и 

начална хармония, ана-

лиз на музика и музикал-

на литература. Учени-

ците имат възможност в 

края на всяка учебна го-

дина да се явяват на изпи-

ти пред специална коми-

сия за получаване на до-

кумент за завършен клас 

към Кралския колеж по 

музика - Лондон. Про-

веждат се редовни кон-

церти в музикален цен-

тър „Борис Христов“. Ди-

пломата, която предоста-

вя ЧСОУ „Артис“, е едно-

временно диплома от ези-

кова гимназия и от гим-

назия по изкуства. 

Учениците се приемат в 

I клас след интервю с де-

тето и родителите. 
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Изпитите 
на Cambridge вече 
и на компютър

От края на 2008 г. FCE и CAE 
се провеждат в нов формат

Таня ОБУЩАРОВА

  21

Т
ри от езикови-
те тестове 
на Cambridge - 
КЕТ (Key English 
Test), РЕТ 

(Preliminary English Test) 
и ВЕС (Business English 
Certifi cate), се сдобиха 
с компютърно базира-
ни версии през мина-
лата година. До края 
на 2009 г. се очаква да 
бъде въведен компю-
търен вариант и на 
First Certifi cate in English 
(FCE), а по-късно и на 
другите две нива от 
системата. 

„Въвеждането на ком-

пютърните версии няма 

да елиминира писмени-

те изпити, те са напълно 

равностойни и идентич-

ни“, казва Дафина Ико-

номова, координатор по 

изпитната дейност на 

Британския съвет, Со-

фия. „Това се прави за 

удобство на кандидати-

те, тъй като по-младите 

поколения вече са свик-

нали да работят изцяло с 

компютър и биха предпо-

чели да се явят на изпи-

та в този формат“, обяс-

нява тя. 

Едно от предимствата 

на компютърните версии 

на изпитите е, че те се 

провеждат много по-чес-

то от останалите. Датите 

за писмените версии на 

КЕТ, РЕТ и ВЕС напри-

мер са три пъти в годи-

ната, а за компютърни-

те - осем. Освен това бла-

годарение на компютър-

но базираните варианти 

се ускорява оценяването 

на изпитите и така кан-

дидатите получават бър-

за обратна връзка за сво-

ето представяне, разяс-

няват от Британския съ-

вет - единствения отори-

зиран изпитен център на 

Cambridge ESOL (English 

for Speakers of  Other 

Languages) в България. 

Новостите в FCE и CAE 
От края на 2008 г. два от 

най-популярните изпи-

ти на Cambridge ESOL  - 

First Certificate in English 

(FCE) и Certificate of  

Advanced English (CAE), 

се провеждат в нов фор-

мат. Те са по-кратки като 

времетраене и са структу-

рирани по сходен начин, 

така че да има логична и 

пряка прогресия от едно-

то към другото ниво. Със-

тавителите на изпити-

те са направили тези но-

вовъдения, за да улеснят 

кандидатите в подготов-

ката им, както и учители-

те, които преподават FCE, 

CAE и CPE (Certificate of  

Proficiency in English). 

Тези три нива отговарят 

съответно на нивата В2, 

С1 и С2 според Европей-

ската езикова рамка. 

И двата изпита са с на-

малена продължител-

ност, но тестват същия 

набор от познания по 

английски език, твър-

дят съставителите от 

Cambridge ESOL. При 

FCE броят на задачите в 

частта за четене с разби-

ране е намален от чети-

ри на три, като се набля-

га на въпросите от тип 

multiple choice. Към съ-

щата секция на изпита за 

напреднали CAE са при-

бавени тематични тексто-

ве. Като цяло при него се 

разширява разнообрази-

ето на видовете текстове 

за четене с разбиране.

Една от основните про-

мени и при двата изпита 

е, че се набляга на писане-

то на по-кратки текстове, 

тъй като това е умение, 

приложимо в реалния жи-

вот. Към частта за съста-

вяне на текст в FCE е при-

бавено писането на имей-

ли, тъй като експертите 

са преценили, че имейл 

съобщенията са една от 

най-често използваните 

форми на комуникация 

в днешно време. Продъл-

жителността на тази сек-

ция от изпитите е значи-

телно скъсена при изпита 

за напреднали - с половин 

час. Въпросите от секция-

та Use of  English намаля-

ват от 80 на 50, като това 

води до скъсяване на вре-

мето за тази част с още 

половин час. И при двете 

нива е премахната частта 

за поправяне на грешки, 

тъй като съставителите 

са преценили, че грама-

тиката, която проверя-

ва това упражнение, се 

тества в писмената част 

на изпита. 

Голямата промяна в 

секцията за слушане с 

разбиране е, че кандида-

тите ще могат да изслуш-

ват текстовете по два 

пъти. Форматът на тази 

част от изпита ще бъде 

стандартизиран, за да 

бъде подобен на другите 

нива и разновидности на 

изпитите на Cambridge. 

И в устната част проме-

ните ще бъдат с цел да 

съответстват на другите 

устни тестове в общите 

изпити на Cambridge. Ос-

вен това кандидатите ще 

получават и в писмена 

форма въпросите, на кои-

то трябва да отговарят по 

време на устния изпит. 

Професионални 
квалификации

„В последните някол-

ко години в България на-

бират популярност и из-

питите на Cambridge за 

бизнес (BEC), юридиче-

ски (ILEC) и финансов 

английски (ICFE), както 

и изпитите на професи-

онални асоциации и ор-

ганизации от различни 

браншове“, казва Дафи-

на Икономова. Най-ма-

совият от професионал-

ните изпити остава този 

на Британската асоциа-

ция на дипломираните 

експерт-счетоводители 

(АССА), който се призна-

ва от много български и 

международни 
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IELTS конкурира TOEFL
Тестът IELTS 
(International English 
Language Testing System), 
чиито официални 
партньори са Cambridge 
ESOL и British Council, 
набира все по-голяма 
популярност през 
последните години. 
Той се провежда в два 
варианта в зависимост 
от предназначението 
си: Аcademic или General 
Training, като канди-
датът избира кой от 
двата модула да държи. 
Академичният модул 
на изпита се превърна 
в основен конкурент 
на TOEFL за прием в 
университетите, 
където обучението се 
провежда на английски 
език. Модулът за 

General Training IELTS се 
признава като доказа-
телство за владеене на 
английски език от имиг-
рационните власти и 
правителствата на 
САЩ, Великобритания, 
Австралия, Канада и 
Нова Зеландия. 
Основната разлика 
между него и TOEFL е, че 
разговорните умения 
на кандидатите, пола-
гащи IELTS, се изпитват 
от жив човек, а не от 
компютър. Резултати-
те от изпита са гото-
ви 13 дни след датата 
на полагането. Както 
при TOEFL, резултати-
те от IELTS са валидни 
в продължение на две 
години след явяването 
на изпита. 

>> от стр. 20
счетоводни и одиторски 

компании. Много от бази-

раните в България клоно-

ве на международни фир-

ми спонсорират явяване-

то на служителите си на 

тези изпити, защото ком-

панията майка го изисква 

или просто защото това е 

международна гаранция 

за качеството на придо-

битите квалификации. В 

Британския съвет в Со-

фия се провеждат също 

писмените и компютър-

ните изпити на Институ-

та за счетоводен менидж-

мънт (СIМА), на Институ-

та по маркетинг (CIM) и 

на Института по застра-

ховане (CII). 

Изпити от разстояние
След влизането на Бъл-

гария в ЕС значително се 

е увеличил броят на бъл-

гарските студенти в бри-

тански университети, ко-

ито полагат изпитите си 

дистанционно в Бълга-

рия. „Ако това е разреше-

но от вуза, в който учите, 

ние можем да проведем 

изпит в същия ден и час, 

в който го провежда уни-

верситетът във Велико-

британия“, обяснява Надя 

Огорелкова, мениджър 

„Изпитна дейност“ в Бри-

танския съвет. „За целта 

предварително трябва да 

сте заявили желанието 

си да се явите на изпита 

дистанционно и да сте го 

съгласували с универси-

тета, в който следвате“, 

добавя тя. Тази практи-

ка е особено популярна 

сред работещите профе-

сионалисти, които не ис-

кат да губят време и сред-

ства за пътувания до Ос-

трова. Те плащат такса, 

която покрива разходи-

те за провеждането на из-

пита и изпращането на 

документите обратно до 

университета. 

В изпитния център 

на Британски съвет ре-

довно се провеждат та-

кива изпити за сту-

денти на University of  

London, University of  

Warwick, London School 

o f  Economics,  Open 

University in London, 

Heriot-Watt University и 

други британски вузо-

ве. „Тази практика може 

да се осъществи с всеки 

един британски универ-

ситет“, допълва Огорел-

кова. 
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По-близо 
до Изтока

Л
юбопит-
ство към 
други свето-
ве и култу-
ри. Засилва-

щи се бизнес връзки. 
Повече възможности 
за туристически и де-
лови пътувания. Това 
са част от причините 
за интереса към изуча-
ването на редки езици. 
Какви са възможности-
те да учите япон-
ски, китайски, корей-
ски или арабски, ако не 
следвате съответна-
та филология?

Японски език
Нивата за изучаване 

на японски език според 

JLPT - Japanese-Language 

Proficiency Test, са чети-

ри, като най-ниско е чет-

въртото. От следващата 

година ще бъде въведено 

още едно ниво, което ще 

направи по-плавен прехо-

да между трето и второ. В 

стартовото ниво се изуча-

ват две азбуки - Хирагана 

и Катакана, 800 думи, 100 

канджи (йероглифи), ба-

зова граматика. JLPT се 

провежда веднъж годиш-

но през първата седмица 

на декември от Японската 

фондация към посолство-

то на Япония в София. 

Сектор „Следдиплом-

на квалификация“ във 

Факултета по класиче-

ски и нови филологии 

на СУ „Св. Кл. Охрид-

ски“ организира курс по 

японски език, в който мо-

гат да се запишат студен-

ти, бакалаври или магис-

три независимо от специ-

алността, която завърш-

ват или са завършили. 

Обучението продължава 

две години по два семес-

търа. Преподавателите са 

българи и японци от спе-

циалност „Японистика“ 

в университета. Обучава-

щите се започват от ну-

лево ниво. Занятията се 

провеждат три пъти сед-

мично от 18 до 21 ч. Так-

сата за обучение е 720 лв. 

на година и се плаща по 

банков път. Записвания-

та за следващата учебна 

година са от 1 април до 15 

септември. 

От февруари м.г. към 

18-о училище „Уилям 

Гладстон“ в София ра-

боти Българско-японски 

образователен и културен 

център. Изборът не е слу-

чаен - 18-о СОУ е първото 

в Европа, което още през 

1992 г. въведе японския 

като задължителен пред-

мет в учебната програма 

на гимназията. А от 2005 

г. учениците тук могат да 

изучават този език още от 

първи клас. Българско-

японският образователен 

и културен център дава 

възможност на всеки же-

лаещ да изучава японски, 

без да е ученик в учили-

щето, независимо от въз-

растта, образованието и 

професията. Всяка сряда 

в центъра се провеждат 

безплатни курсове за на-

чинаещи. От средата на 

април т.г. ще стартират и 

платени вечерни курсове  

както за начинаещи, така 

и за напреднали. Обуче-

нието е по 80 учебни часа 

и струва 180 лв. В центъра 

се провежда и подготовка 

за JLPT.

Курсове по японски за 

начинаещи и напредна-

ли, както и за подготов-

ка за JLPT организира и 

Международната фон-

дация „Св. св. Кирил и 

Методий“. Заниманията 

са вечерни или съботно-

неделни. Групите за на-

чинаещи работят по 150 

учебни часа, за които се 

плащат 584 лв. За след-

ващо ниво са предвиде-

ни 200 учебни часа срещу 

820 лв. такса. Сумите се 

внасят на два пъти - в на-

чалото и в средата на кур-

са. Има намаление при за-

писване за втори и след-

ващ курс. 

Изучаване на японски 

език предлагат и някои 

частни школи. В езиков 

център „Нов стандарт“ 

в София модулите са по 

100 учебни часа, заняти-

ята се провеждат вечер 

- 2 или 3 пъти седмично. 

Възможно е и съботно-не-

делно обучение по 6 учеб-

ни часа. Цената е 350 лв. 

„Нов стандарт“ предлага 

и индивидуално обуче-

ние на цена 12 лв. за уче-

бен час.  Индивидуална-

та подготовка за изпит за 

сертификат струва 15 лв. 

за учебен час.

Японски може да се учи 

и в софийския център на 

Berlitz България. Ези-

кът се изучава в 4 моду-

ла до средно ниво на вла-

деене на езика (В1 по об-

щата европейска езико-

ва рамка).  Едно ниво е 60 

учебни часа.  Курсистите 

трябва да са навършили 

16 години. Цената е 5 лв. 

за учебен час в група от 

минимум 7 и максимум 8 

човека. За индивидуално 

обучение се плащат по 48 

лв. за учебен час.

Езикова школа „Линг-

ва М“ в София също пред-

лага курсове по японски.  

Модулите продължават 

по 80 часа на цена от 250 

лв. Индивидуалните за-

нимания са по 15-20 лева 

на учебен час.

Офисът на учебен цен-

тър „Елвис“ в София ор-

ганизира индивидуално 

обучение по японски. Це-

ната стартира от 240 лв. 

за 30 учебни часа или 280 

лв. за 40 учебни часа. За 

всеки следващ модул (а 

те са 5) сумата пораства 

с 20 лв. Възможно е ин-

дивидуално обучение по 

договорка.

Любопитство и бизнес 
връзки провокират интереса 
към редките езици
Мара ГЕОРГИЕВА

  24

© SHUTTERSTOCK



24 ОБРАЗОВАНИЕ март 2009 г.

ОБРАЗОВАНИЕ // ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

И в езиков център 

„Белатур“ в София може 

да се изучава японски в 

модули от по 50 или 100 

учебни часа. Курсовете 

са дневни, вечерни или 

съботно-неделни. Цена-

та за 100 учебни часа гру-

пово обучение е 300 лв. За 

20 учебни часа индивиду-

ални занимания таксата е 

200 лв., а обучението про-

дължава 2 месеца. Ако 

курсистът желае 30 учеб-

ни часа, ще трябва да пла-

ти 300 лв. и да си вземе ча-

совете в рамките на 3 ме-

сеца. Тези, които се обу-

чават в група, но имат 

нужда от индивидуални 

часове,  плащат по 8 лв. за 

учебен час. Школата под-

готвя и за международен 

сертификат по езика.

Японски може да се 

изучава и извън столи-

цата. В езикова шко-

ла „Знание“ в Пловдив 

обучението е в три моду-

ла по два месеца всеки. 

Занятията са три пъти в 

седмицата вечер или съ-

ботно-неделни. Цената за 

100 учебни часа е 420 лв. 

Пак в Пловдив - в „Кем-

бридж център за чуж-

да езици и култура“,  се 

предлага групово обуче-

ние по японски по заяв-

ка на фирми. Занятията 

се провеждат в удобно за 

курсистите време - днев-

ни, вечерни, съботно-не-

делни. Цената за 100 учеб-

ни часа е около 460 лв.  

Обучение по японски 

в три модула предлага 

British Academic Center 

- Пловдив. Всяко ниво е 

по 100 учебни часа, а так-

сата е 425 лв. Учебници-

те са оригинални, внесе-

ни от Япония. Центърът 

работи и по заявка на 

фирми.

Китайски 
език

Курсове по китайски 

език и култура се органи-

зират в институт „Кон-

фуций“ в София, който 

се помещава в Центъра 

за източни езици и култу-

ри. Институтът е учреден 

с подкрепата на канцела-

рията на Съвета за меж-

дународно разпростра-

нение на китайския език 

(Ханбан) като съвмест-

но начинание между СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

и Пекинския университет 

за чужди езици.

Тук се водят различни 

по интензивност и про-

дължителност курсо-

ве. Максималният брой 

участници в една група 

е 12 души, а минимални-

ят - 5. По-малки групи, 

както и индивидуални 

занимания, се уговарят 

допълнително.

Обучението е вечер, два 

или три пъти в седмица-

та. Има и интензивни съ-

ботни курсове по 6 учебни 

часа на ден. За 72 учебни 

часа се плащат 360 лв.

Съществува възмож-

ност и за мултимедиен 

курс „Китайски език: ос-

нови на комуникацията“ 

в 6 степени. По същество 

това е дистанционно обу-

чение по интерактивната 

обучителна система Great 

Wall Chinese. Обучението 

е индивидуално - всеки 

провежда своите занима-

ния независимо от други-

те ползватели на система-

та и може да започне вед-

нага. Участниците могат 

да ползват езикови кон-

султации онлайн с пре-

подавател от институ-

та в София. Цената за це-

лия срок на курса е една 

и съща независимо от мо-

мента на включването - 98 

лв. за всяка степен.  Цени-

те включват учебните ма-

териали и тетрадки. За-

почва се с изучаване на 

йероглифика, фонетика, 

граматика. Водят се уп-

ражнения по четене, слу-

хово възприятие, разго-

вор, писане на йероглифи.

Институтът предлага и 

специализирани курсо-

ве - например интензив-

но обучение по бизнес 

китайски. В този курс се 

усвояват 500 от най-често 

използваните в различни 

бизнес ситуации изрече-

ния, както и свързаната с 

тях лексика от около 1000 

думи. Тематичните уроци 

са посветени на първата 

среща, официална вече-

ря, външнотърговска по-

литика, ценово запитва-

не, предлагане на офер-

та, обсъждане на цена, 

отстъпки, разплащания, 

опаковки, застраховки, 

неустойки и др. Темите в 

съботния курс за учени-

ци (в три степени) пък са 

съобразени с интересите 

на младите хора  - работа, 

хоби, храни и напитки, 

транспорт и туризъм, учи-

лищен живот, семейство, 

приятели, пазаруване, 

мода и забавления и др. 

Желаещите могат да се 

явят и на теста HSK и да 

получат китайски сер-

тификат за съответното 

ниво на владеене на ези-

ка. Тестът е разделен на 

11 степени на трудност. 

За отличилите се на те-

ста китайските власти 

са учредили стипендии 

за обучение по китайски 

език, история, култура 

и философия в китайски 

университет. 

Някои езикови шко-

ли също предлагат кур-

сове по китайски език. В 

„Белатур“ - София, обу-

чението започва с модул 

от 30 учебни часа - нуле-

во ниво за фонетично про-

изношение, преди същин-

ското изучаване на езика. 

Останалите модули са по 

50 учебни часа, а таксата 

е 350 лв. Обучението про-

дължава 12 седмици. За-

нятията в група са днев-

ни или вечерни. За 20 

учебни часа индивидуал-

но обучение по китайски 

в центъра се плащат 300 

лв. за 2 месеца, а 30 учеб-

ни часа струват 350 лв. и 

трябва да се вземат в рам-

ките на 3 месеца.

Китайски преподават 

и в British Academic 

Center в Пловдив. Учеб-

ниците са оригинални, 

занятията са в три моду-

ла. Цената за 100 учебни 

часа е 425 лв. 

В „Кембридж център 

за чужда езици и кул-

тура“ в Пловдив органи-

зират обучение по езика 

по заявка. Най-често това 

става по искане на бизнес-

мени, които търгуват с 

Китай. Заниманията са в 

удобно за курсистите вре-

ме. За 100 учебни часа се 

плащат около 460 лв.

В езикова школа „Зна-

ние“ в Пловдив китайски 

се изучава в три модула 

по 2 месеца. Занятията са 

три пъти в седмицата ве-

чер или в събота и неде-

ля. Цената е около 420 лв. 

за 100 учебни часа.

Корейски 
език

За съжаление предло-

женията за изучаване на 

корейски език извън СУ 

„Св. Кл. Охридски“ са ос-

къдни. Университетска-

та специалност е уникал-

на и е открита през 1995 г. 

Остра нужда от кореисти 

има не само в България, 

но и в Грузия, Армения, 

Македония, където пре-

подават български възпи-

таници на университета. 

Собствениците на езико-

ви школи твърдят, че им 

липсват преподаватели 

по този рядък език, зато-

ва не го и предлагат. 

Изключение прави со-

фийският езиков център 

„Белатур“. В него обуче-

нието по корейски е раз-

делено на модули от по 

100 учебни часа на цена 

300 лв., които продължа-

ват по 12 седмици. Ако 

се избере обучение в съ-

бота или в неделя вари-

ант, курсът продължава 

24 седмици. Предлагат 

се 6 нива на обучение, 

но за високите обикнове-

но няма кандидати. Въз-

можни са и индивидуал-

ни уроци. В този случай 

цената за 30 учебни часа 

е 300 лв. за 3 месеца. 

Арабски и 
персийски 
език

Арабски език може да 

се изучава в Департа-

мента за езиково обу-

чение (бивш Институт 

за чуждестранни сту-

денти - ИЧС) в столица-

та. Нивата са пет, всяко 

е по 150 учебни часа, за 

които се плащат по 399 

лв. Групите са от 4 до 13 

души. Може да се органи-

зира и индивидуално обу-

чение, за което се плащат 

по 19 лв. на учебен час в 

сградата на института и 

по 25 лв. извън сградата. 

Организират се и курсове 

във фирмени офиси.

В езикова школа 

„Лингва М“ в София обу-

чението е по учебници на 

студентите от СУ „Св. Кл. 

Охридски“. Всеки модул е 

по 80 учебни часа, за които 

се плащат 250 лв. Школата 

предлага и индивидуални 

уроци на цена 15-20 лв. на 

учебен час. В „Лингва М“ 

може да се изучава и пер-

сийски език. 

И трите офиса на уче-

бен център „Елвис“ в 

София, Варна и Пловдив 

предлагат индивидуално 

обучение по арабски. Ези-

ковите нива са пет. В Со-

фия за стартов модул се 

плащат 240 лв. за 30 учеб-

ни часа или 280 лв. за 40. 

За всяко следващо так-

сата се вдига с 20 лв. Във 

Варна и в Пловдив цена-

та е по-ниска. Само в со-

фийския офис на центъра 

може да се изучава осма-

но-турски, на който е на-

писан Коранът. Нивата 

са пет по 40 учебни часа. 

Таксата започва от 260 

лв. и се повишава с по 20 

лв. за всеки следващ мо-

дул. Центърът предла-

га и двуезично обучение, 

което не включва посред-

ничеството на българ-

ския език - примерно тур-

ски и османо-турски. Пак 

само в софийския офис се 

изучава индивидуално 

персийски.  

Училището за чужди 

езици „Успех“ в София 

също организира курсо-

ве по арабски. Няма опре-

делени дни за стартира-

не, групите се формират 

при минимум двама же-

лаещи. Всяко ниво се със-

тои от два модула. А все-

ки модул е от 40 учебни 

часа по 40 минути и стру-

ва 270 лв. Възможно е ин-

дивидуално обучение по 

договаряне в удобно вре-

ме. Цената е 15 лв. на уче-

бен час, като трябва да се 

вземат минимум 2 учеб-

ни часа.

Арабски се изучава и 

в учебен център „Дел-

фин“ в столицата. Kур-

совете се провеждат по 

учебник на преподавате-

ли от Катедрата по ара-

бистика към Софийския 

университет „Св.Кли-

мент Охридски“. Обуче-

нието е в 4 нива, всяко е 

по 90 учебни часа, за ко-

ито се плащат 350 лв. Ин-

дивидуалното обучение е 

по договаряне, един уче-

бен час струва 15 лв.

В софийския езиков 

център „Белатур“ обуче-

нието по арабски протича 

в 5 или 6 модула, всеки по 

80 учебни часа. Занятията 

са вечер, в събота или не-

деля. Цената за ниво е 350 

лв. За индивидуално обу-

чение се плащат 200 лв. за 

15 учебни часа в рамките 

на един месец, а 30 учеб-

ни часа за 2 месеца стру-

ват 300 лв. Курсисти, ко-

ито се обучават в групо-

вите езикови курсове, но 

имат нужда от  индивиду-

ални часове, плащат по 5 

лв. за учебен час.

В пловдивската езико-

ва школа „Знание“ так-

сата е около 420 лв. за 100 

учебни часа. Обучение-

то е в 3 модула по два ме-

сеца всеки. Курсовете се 

провеждат 3 пъти в сед-

мицата вечер или в двата 

почивни дни.

В пловдивския British 

Academic Center също 

се предлага обучение по 

арабски. Занятията са 

дневни, вечерни или съ-

ботно-неделни. Обучени-

ето е в три нива. За 100 

учебни часа в група се 

плащат 425 лв. за начал-

ното ниво. Индивидуал-

ното обучение е по дого-

варяне. Цената е между 

15 и 25 лв. на учебен час. 

В „Кембридж център 

за чужди езици и култу-

ра“ - Пловдив, за 100 учеб-

ни часа се плащат около 

460 лв. Центърът органи-

зира и фирмено обуче-

ние. 

>> от стр. 23

Мнения и коментари на адрес 
prilojenia@capital.bg или на 
тел. 02/9376 342

Адрес
София 1000
ул. „Иван Вазов“ 20, ет. 3

Отговорен редактор
Екатерина Попова

Редактор специални издания 
Боряна Семкова-Вулова

Реклама 
Оля Рахнева, тел. 02/9376 396
e-mail: oly@capital.bg

Райна Радкова, тел. 02/9376 361
e-mail: rainar@capital.bg

Илюстрация © Елена Дочева
Дизайн и предпечат  

Индекс на рекламите

Аво - Бел - Частно училище 
за  английски език 15
Агенция за изгодни пътувания 
USIT COLOURS 3
Американски университет 
в България  13
Висше Училище по Застраховане 
и Финанси 18
Интеграл Образователни 
Програми ООД  7/8/23
Консултантска къща за образование 
в чужбина Дарби, Darbi Collage 19
Международно висше 
бизнес училище - City University 4
Образователен център 
Британика ООД  20/23
Orange Education 22
Училища Европа ООД 21
Училища за чужди езици 
и компютърно обучение ФАРОС 5
Частна езикова гимназия 
„Проф. Д-р. В.Златарски“  16
ЧСОУ “Рьорих”  17
Wonder Group - ЧСОУ “Св. Георги” 9

© ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА



СПРАВОЧНИК // ОБРАЗОВАНИЕ

25ОБРАЗОВАНИЕ март 2009 г.

ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

Име Град Чужди езици 
Престой 

в градината
Допълнителни занимания Такса

„Алиса“ 
www.alissa-bg.com

„Лозенец“ - 
София

английски - 10 часа 
седмично, немски - по избор

8.00 - мин. 18.30 ч. 
(в събота и  неделя - 
по заявка)

изобразително и приложно изкуство, спортни и
 характерни танци, музика, балет, ски, 
тенис на корт, плуване

22 лв. на ден, без допълнителни дейности

„Веда“
www.vedabg.com

район „Сердика“, 
кв. Манастирски 
ливади - запад“ - София

обучение на немски 
и на български език

8.00 - 18.00 ч.
музика, модерни и народни танци, балет, 
немски език, плуване, ски, тенис на корт, езда

2700 евро годишно при еднократна вноска, 
за транспорт - допълнително 1600 лв. год. 

„Дойче шуле“ 
www.deutscheschulesofi a.com

„Горна баня“ - София

немска детска градина: обу-
чение изцяло на немски език 
с учителки германки; англий-
ска детска градина - обуче-
ние изцяло на английски език

8.30 - 17.00 ч.
танци, пиано, изобразително и приложно 
изкуство, ритмика, пластика, 
плуване, ски, сноуборд, тенис на корт

420 лв. на месец плюс 6 лв. на ден за  храна, транс-
порт - допълнително 

„Д-р Мария Монтесори“ 
www.montessori-bg.org

„Горна баня“ - София английски 8.00 - 17.00 ч.
бални и народни танци, изобразително 
изкуство, пиано, плуване, ски, тенис на корт 

3200 евро год., за предучилищната  група - 3500 
евро год. - с храна и транспорт 

„Д-р Петър Берон“
www.pberon.com

„Лозенец“ - София
английски, немски - 10 часа 
седмично 

8.00 - 17.30 ч. 
драматизация, кукловодство, народни и спортни 
танци, плуване, ски, карате

2000 евро год., без транспорт 

„Дрита“ 
www.dritaschool.com 

„Симеоново“ - София английски - 15 часа седмично
8.00 - до 14.00 или до 16.30 
ч.

пиано, компютри, музика, изкуства, 
фолклор, танци, плуване

около 2400 евро год. - полудневно обучение, около 
2800 евро год. целодневно обучение, за подгот-
вителния клас - около 3100 евро год., за транс-
порт - допълнително около 700 евро на година 

„Дъга“ 
www.dagajunior.com

Банкя - София
английски - 5 часа седмично; 
руски

7.30 - 18.30 ч.
театрално студио, пиано, етикет,
стъклопис, вокална група, плуване, 
тенис, карате, ски, народни танци, балет

3000 евро год., вкл. транспорт 

„Ерих Кестнер“ 
www.eks-bg.eu

„Люлин“ - София немски - 20 часа седмично 8.30 - 18.00 ч.
танци, изобразително и приложно 
изкуство, музика, театър, карате, 
художествена гимнастика, ски, плуване

около 2750 евро год., предучилищна  група - около 
3300 евро, без транспорт

„Космос - Кидс“ 
www.cosmos-kids.org

Орлов мост - София английски, немски

8.00 - 18.00 ч. 
(възможност до 23.00 ч., 
събота и  неделя - по 
заявка) 

танци, музика, изобразително 
изкуство, плуване, карате, тенис

700 лв. мес. за цял ден, 500 лв. мес. за половин 
ден, за храна и транспорт - допълнително

„Малечко“ 
www.malechko.hit.bg

„Княжево“ - София английски - 6 часа седмично 8.00 - 18.00 ч.
музика, изобразително изкуство, 
танци, плуване, тенис на корт, ски, карате 

410 лв. месечно, без транспорт и спортни зани-
мания, за транспорт - средно 120 лв. на месец

„Мария Магдалена“
www.detstvo-bg.com

„Гоце Делчев“ - София английски, немски, руски 8.00 - 19.00 ч. 
пиано, театрално и  изобразително изкуство, 
плуване

450 лв. месечно, без транспорт

„Меридиан 22“ 
www.meridian22-edu.com

„Младост 2“ - София
английски - 10 часа  седмично, 
предучилищната  група - 15 
часа седмично

8.15 - 17.30 ч.
изобразително и приложно изкуство, вокална гру-
па, балет, плуване, тенис на корт, карате

за детската градина - 180-200 евро на  месец, без 
транспорт, предучилищна  група - 2400-2800 евро 
год. в зависимост от броя на вноските, без 
транспорт

„Пейо Яворов“ 
„Руски 
паметник“ - София

английски, испански, 
немски, френски, руски - по 
желание

7.30 - 18.30 ч. театър, музика,  изобразително изкуство, спорт 420 лв. месечно, без транспорт

„Приятел на детето“
www.eufriend.net

комплекс на БАН - 
София

английски - 8 часа седмично 8. 00 - 18.00 ч.
музика, танци, театър, рецитация, 
 изобразително и приложно  изкуство,  компютър, 
лего, спортни танци

320 лв. на месец, за обяд -  допълнително 3.50 лв. 
на присъствен ден

„Първа частна 
детска градина“

„Подуяне“ - София английски - 3 пъти седмично 8.00 до 20.00 ч.
изобразително и приложно изкуство,  музика, пиа-
но, солфеж, танци,  художествена гимнастика, зеле-
но и бяло училище

400 лв. на месец, за храна -  допълнително, 
за транспорт - 4 лв. в една посока

„Рай“
www.gradina-rai.com

„Малинова  долина“ - 
София

английски - 
всеки ден, немски

8.00 - 18.30 ч. 
 (допълнително 
почасово по желание)

етикет, фолклор, екология, музика и изобразител-
но изкуство, балет, детски оркестър,  плуване, 
спортна гимнастика, ски, айкидо

около 260 евро на  месец, без транспорт 

„Рьорих“ „Драгалевци“ - София английски 8.30 - 16.15 ч.

музика, танци, изобразително  изкуство,  ателие 
„Приложно изкуство“,  вокална  група, пиано, проле-
тен училищен пленер,  плуване, планински походи, 
ски, сноуборд

2200 евро год. или 12 вноски по 200 евро, 
за транспорт - 800 евро год.

„Св. Кл. Охридски“ 
„Дианабад“, 
Студентска 
община - София

английски - 10 часа седм., 
немски - 8 часа седм.

8.30 - 17.00 ч.

музикален английски език, клуб „Математика“ - 8 
часа седм., български език - 8 часа седм., Клуб на 
 знаещите и можещите, изобразително изкуство, 
спортни танци, плуване, тенис на корт, шах

420 лв. месечно, без транспорт

„Свети Наум“ 
http://svetinaum.net/

„Бояна“ - София английски, немски 8.00 - 17.00 ч.
чуждоезиково обучение, музика,  балет, 
карате, плуване, ски, футбол 

500 лв. месечно, без транспорт

„Светлина“ - 
ясла и градина 
www.svetlina.net

„Зона Б-5“ и 
в кв. „Овча 
купел“ - София

английски - целодневно, 
испански, френски

7.30 - 18 .00 ч.

музика, изобразително и приложно изкуство, тан-
ци, театър, финансово възпитание по  програмата 
„Потоци пари“, ски, кънки,  плуване, гимнастика, 
туризъм, училище за скаути 

от 280-300 евро на  месец, без транспорт 

„Увекинд“ 
www.uwekind.com

„Бояна“ - София
половин ден обучение 
изцяло на немски 

8.00 - 18.00 ч.
танци, изобразително и приложно  изкуство, 
музика, театър, ски, карате

около 2500 евро год., за храна и 
транспорт - допълнително

Целодневен детски 
център „Wonder World“ 
и детска градина „Чуден свят“ 

„Драгалевци“ - София

в центъра -  целодневни, а в 
детската  градина - два 
пъти дневно  занимания на 
английски

8.00 - 17.00 ч.

музика, танци, учебни предмети 
„философия с деца“ и „добродетели“,  плуване,
 тенис на корт,  художествена гимнастика, 
зелено училище, ски  

550 евро на месец за английския център или 350 
евро месечно за детската градина,  транспорт и 
спортни занимания - допълнително

„Малкият принц“ 
www.edu-varna.com

Варна
английски - ежедневно, 
немски, френски - 
индивидуални занимания

8.00 - 18.00 ч.
изобразително и приложно изкуство, пиано, 
 танци, музика, театър, пластика, спортна и 
 художествена гимнастика, плуване, езда, тенис

около 22 лв. на ден,  транспорт - допълнително

„Ян Бибиян“ Стара Загора английски - 5 часа седмично 8.00 - 18.00 ч. изобразително изкуство, музика, танци 
150 лв. месечно, без транспорт, 170-190 лв. ме-
сечно с транспорт, без допълнителните 
занимания
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ЧАСТНИ УЧИЛИЩА С ПРИЕМ ОТ 1   до 7 КЛАС

Име Град Степен 
Прием на 

документи
Прием 
в 1 клас

Прием 
след 1 клас

Чужди езици
Занимания 

по интереси
Спорт Такси

„Веда“
www.vedabg.com

София Основно от 1 април 

тест за 
 училищна 
готовност 
и събеседване 

 български език, ма-
тематика и немски 
език

немски - 11-20 часа  седмично, 
английски - от 5 клас - 4 часа 
седмично

компютър, актьорско 
майсторство 
(на немски език), изобра-
зително и приложно 
 изкуство, пиано, спорт-
ни,  народни и модерни 
танци, модерен балет

плуване, ски, 
шахмат, тенис 
на маса, 
тенис на корт, 
футбол, езда

1-3 кл. - 3450 евро годишно при 
еднократна вноска, след 4 кл. - 
2700 евро год. при еднократна 
вноска, без транспорт

„Дойче шуле“
www.deutscheschulesofi a.com

София Средно от 1 февруари събеседване

тест по немски 
(за немския раздел), 
по английски (за ан-
глийския раздел), 
български, матема-
тика, тест-разговор 

само целодневно обучение 1-4 кл.: 
немски раздел - немски - 22 часа 
седм., английски - факултативно 
от 3 клас; английски раздел - англ. 
- 22 часа седмично, немски - факул-
тативно от 3 клас, само в 5 кл. - 1 
паралелка с 20 часа седм. немски 
ез. за начинаещи, 1 паралелка с 20 
ч. седм. английски ез. за 
начинаещи 

театрално студио, 
 пиано, модерни танци, 
компютърно обучение

плуване, тенис 
на корт, ски, 
сноуборд, те-
нис на маса, во-
лейбол, баскет-
бол, футбол

1- 4 кл. - 2600 евро год. цело-
дневно обучение, 5 кл. с нулеви 
познания по езика - 2800 евро. 
год., 5-8 кл. - полудневно (до 
14.45 ч.) - 2000 евро год., без 
транспорт и без храна

„Д-р Мария Монтесори“
www.montessori-bg.org

„Горна баня“ 
- София

Основно от 1 април

сключване на 
договор и 
плащане на 
първа  вноска до 
30 май

удостоверение за 
преместване 
в друго училище

английски; от 5 кл. -  немски, 
италиански, испански

компютър, керамична 
пластика, дърворезба, 
пиано, бални, народни и 
модерни танци, хор

плуване, тенис 
на корт и на 
маса, фитнес, 
ски, волейбол, 
баскетбол, 
футбол

3700 евро годишно със занима-
ния до 14.30 ч. с транспорт, 
4300 евро със занимания до 
17.00 ч. с транспорт, отстъп-
ка за две и повече деца, въз-
можност за разсрочено 
плащане

„Д-р Петър Берон“
www.pberon.com

София Основно от 1 април
тест за начал-
на училищна 
готовност

тест по български, 
 математика, чужд 
език

английски - 10 часа седм., 
немски - 10 часа седм., 
испански, руски, френски след 5 кл.

компютър, ателиета по 
театър, изобразителни 
дейности, журналисти-
ка, танци

тенис на корт, 
ски, плуване, 
карате

около 3000 евро год. без транс-
порт, целодневно обучение

„Дрита“
www.dritaschool.com

„Симеоново“ 
- София

Средно
до края 
на април

тест за учи-
лищна 
готовност

тестове по българ-
ски език, математи-
ка, английски език 

английски - 15 часа седм., 
испански, немски, руски - 
от  5 клас

компютърен клуб, теа-
трална и вокална група, 
издаване на вестник, 
иконопис, танци

ски, футбол, во-
лейбол, плуване, 
тенис на маса, 
шахмат, хокей 
на трева

1- 4 кл. - около 3700 евро год., 
5-7 клас - около 2950 евро год., 
за транспорт - допълнително 
около 700 евро год.

„Дружба“
www.drujba.org

„Обеля 2“ -
 София

Основно постоянен
събеседване с 
родителите

проверка на знания-
та по английски език

английски - 3-6 часа  седмично, 
след 6 клас - испански

компютри, пиано, 
 народни танци, клубове 
по природни науки и 
чужди езици

футбол, 
баскетбол, 
шах

1700 евро год., за транспорт - 
допълнително 500 евро год.

„Дъга“
www.dagajunior.com

Банкя 
- София

Основно май, юни

тест за учи-
лищна готов-
ност и 
събеседване

тест по  английски 
език

английски, немски, руски, френски

компютър, драматичен 
състав, вокална група, 
народни танци, балет, 
стъклопис

плуване, кара-
те, тенис, 
футбол, 
шахмат

3000 евро годишно, 
вкл. транспорт

„Ерих Кестнер“
www.eks-bg.eu

София Основно от 15 април 

тест за учи-
лищна готов-
ност, за изуча-
валите немски 
език - събесед-
ване по немски 
език

тестове по българ-
ски, математика и 
немски език, прием и 
с нулево ниво

немски - 15 часа седмично, 
английски - от 4 клас 4 часа 
седмично

компютър, клубове по 
изобразително и при-
ложно изкуство, танци, 
вокална група

плуване, бас-
кетбол, тенис 
на маса, тенис 
на корт, шах-
мат, карате, 
художествена 
гимнастика, 
футбол, ски, 
джудо

1- 4 кл. - около 4000 евро год., 
без транспорт, 5-7 клас - около 
3000 евро, по желание храна 
(около 850 евро год.) и клубове 
по интереси (около 300 евро 
год.), за транспорт - около 900 
евро год.

„Иван Вазов“
www.ivazovschool.com

 „Княжево“ - 
 София

Основно от април събеседване
тест по английски 
език, при наличие на 
свободни места

английски език - 14 часа седм.
приложни  изкуства, 
балет

плуване, бейз-
бол, тенис на 
корт, ски 

4000 лв. год., без транспорт и 
спортни занимания

„Меридиан 22“
www.meridian22-edu.com

„Младост 2“ 
- София 

Основно

подготвителен 
и 1 кл. - 2 февру-
ари - 27 март, 
2-7 кл. - 26 - 29 
май

интервю, проб-
но петдневно 
обучение, тест 
за училищна 
готовност

тест по английски, 
български, 
математика, 
пробно обучение

английски - 10 часа седмично, 
след 5 клас - испански или немски 

компютър от 1 клас, 
програма по гражданско 
образование, приложни 
изкуства, народни, 
спортни и латино тан-
ци, театрална и вокална 
група

баскетбол, плу-
ване, тенис на 
корт и на маса, 
ски, брейк, худо-
жествена гим-
настика, 
карате

2400-2800 евро годишно за 
подготвителния клас, 2800-
3000 евро годишно - за 1 клас, 
3400-4200 евро годишно - за 2-7 
клас в зависимост от броя на 
вноските, без транспорт, 5% 
отстъпка за второ дете, 10% 
- за трето дете

„Немско училище - София“ 
(към немското посолство)
www.deutscheschule-sofi a.com

София Средно
19 януари - 6 
февруари

приемен изпит 
по немски език

приемен изпит по 
немски език

преподава се само на немски по 
немската образователна систе-
ма, за българските деца - допълни-
телни часове по български език и 
история, след 3 клас - английски

работни групи по 
 приложно изкуство,
театрален проект, учи-
лищен хор, народни тан-
ци, пиано

плуване, айкидо, 
шах, таекуондо

предучилищен клас - 3200 евро 
год. при еднократна вноска, 
1-4 клас за българи - 3700 евро 
год. при еднократна вноска, 
5-8 клас за българи - 4000 евро 
год. при еднократна вноска, 
без транспорт

„Пейо Яворов“
www.yavorovschool.org

София Средно от март
тест и 
събеседване

тест за чужд език, 
български 
и математика

английски, френски,  немски, 
испански, руски, полски

изкуства,  компютър,
народни танци

плуване, бас-
кетбол, тенис 
на маса, фитнес

1500 eвро за целодневно обуче-
ние, без храна и транспорт

„Питър Пан“ 
„Красно 
село“ - 
София

Основно от 1 май по документи
свидетелство за за-
вършено начално 
образование

английски - 6 часа седм. за 1 клас, 
в 5 клас - немски, френски, 
испански

моделиране, рисуване, 
балет, народни танци

спортни 
занимания

за половин ден - 1300 евро без 
транспорт, за цял ден - 1800 
евро без храна и транспорт, 
възможност за плащане на 
вноски

„П. Р. Славейков“
www.slaveikov-school.com

София Основно 1 - 15 юни
тест за начал-
на училищна 
готовност

тест по  български, 
английски, 
математика

английски - 7-8 часа седмично

клуб „Християнска ети-
ка“, арт школа по рисува-
не и приложни дей-
ности, пиано, народни 
танци

плуване
около 2500 лева годишно, за 
храна - 5 лв. на ден , за транс-
порт - около 180 лв. на месец
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ЧАСТНИ УЧИЛИЩА С ПРИЕМ ОТ 1   до 7 КЛАС

Име Град Степен 
Прием на 

документи
Прием 
в 1 клас

Прием 
след 1 клас

Чужди езици
Занимания 

по интереси
Спорт Такси

Първа частна матема-
тическа гимназия
www.parvamatematicheska.com  

„Редута“ 
- София

Средно от май няма
след 4 клас - изпит 
по математика

английски - 5 часа седмично
компютър, клуб 
„Млад журналист“, учи-
лищен вестник

футбол, 
баскетбол

1450 евро годишно, без храна 
и транспорт, възможност за 
плащане на 10 вноски

„Рьорих“
www.rschool.hit.bg

Драгалевци 
- София

Средно от 1 март
тест за начал-
на училищна 
готовност

тест по български 
език и математика, 
тест за ниво на ан-
глийски език

английски - 10 часа седм., 
от 3 кл. - немски, френски, 
испански, руски, италиански 

пиано, театър, компю-
три, вокална група, учи-
лищен вестник, танци

плуване, волей-
бол, баскетбол, 
ски, сноуборд

целодневно обучение - 2960 
евро. годишно или 12 вноски 
по 260 евро, за транспорт - 
800 евро годишно

„Св. Георги“ 
„Лозенец“ 
- София

Средно
от 15 
февруари

тест по бъл-
гарски, мате-
матика и ан-
глийски, 
разговори с пси-
холог и с учи-
лищното 
ръководство

прием за 5 клас - 
тест по български, 
математика и ан-
глийски, разговори с 
психолог и с училищ-
ното ръководство

половината учебна програма е на 
английски, втори чужд език - 
от  3 клас

пиано, компютър, тан-
ци, „философия с деца“ и 
„добродетели“, изобра-
зително изкуство, ате-
лиета по кукловодство, 
журналистика, актьор-
ско майсторство, млад 
изследовател и др.

плуване, тенис, 
футбол, худо-
жествена гим-
настика, спорт-
ни танци, ски, 
зелено училище

около 5500 евро на година, 
без транспорт и допълнител-
ни спортни занимания

„Св. Кл. Охридски“
www.st-kliment.hit.bg

София Основно от 1 март  

диагностика 
от комисия с 
участие на пси-
хотерапевт и с 
родителите

тестове по българ-
ски език, математи-
ка, чужд език

основни езици по избор: английски 
по 10 часа седмично, немски - 8 
часа седм., италиански - 8 часа 
седм., след 5 клас - френски, испан-
ски, италиански; разговорен ан-
глийски 8 часа месечно с препода-
вател психолог от Американския 
колеж

математика - 8 часа 
седм. плюс 3 часа клуб 
„Математика“, компю-
тър - от предучилищна 
възраст, пазарни отно-
шения, изобразително 
изкуство, европейска ци-
вилизация, училищен 
вестник на английски 
език

тенис на корт, 
плуване, ски, 
шахмат, синьо 
училище 

от 1-4 кл.- 6200 лв. годишно, 
от 5 клас - 6700 лв. годишно, 
с храна, без транспорт

„Св. Наум“
http://svetinaum.net/

Бояна 
- София

Средно от 1 март
тест за учи-
лищна 
готовност

удостоверение за за-
вършен клас и тест 
по чуждия език

немски, английски - 16 ч. седмично 
с компютър, след 5 клас - 
испански, френски, италиански 

компютър, музика, изоб-
разително изкуство

плуване, тенис, 
футбол, ски, 
спортни тан-
ци, баскетбол

 2800 евро годишно с храна, 
без транспорт и спортни 
занимания

„Св. Св. Кирил 
и Методий“ 
http://kmschool.info

 „Слатина“ - 
София

Основно до 31 май

пробно учили-
ще за една сед-
мица, прием в 
предучилищна 
група - 
 събеседване с 
родителите 

тестове по англий-
ски език и по общо-
образователна под-
готовка между 15 
май и 15 юни

английски - 13 ч.  седмично, от 5 
клас по избор - немски, френски, 
руски, испански 

компютър, LEGO кон-
струиране, пиано, соло-
во пеене, екоклуб, танци

тенис на корт, 
плуване, фут-
бол, фитнес

за предучилищна група - около 
2500 евро годишно, с храна, 
без транспорт, 1-4 клас - около 
3300 евро годишно, с храна, 
без транспорт, 5-7 кл. - около 
3600 евро годишно, с храна, 
без транспорт, за транспорт 
-  1000 евро годишно

„Св. София“
www.svetasofi a.com

Княжево 
- София

Основно

предучилищeн 
и 1 клас - от 1 
март, остана-
лите - 1-15 юни

тест за 
училищна 
готовност

тест по български, 
математика, 
английски и 
събеседване

английски - 10 часа  седмично, 
немски или руски от 5 кл.

музика и пиано, танци и 
хореография, изобрази-
телно и приложно изку-
ство, компютър

тенис на корт 
и на маса, бас-
кетбол, волей-
бол, футбол, 
лека атлетика, 
ски, шах

около 3800 евро годишно, 
с храна и транспорт

„Светлина“
www.svetlina.net

София Начално от 1 май
тест за учи-
лищна 
готовност

нямат прием засега
английски - над 20 часа седм., 
испански, френски

компютър, музика, тан-
ци, театър, 
литература

плуване, зимни 
кънки, ски, езда, 
туризъм

около 2600 евро год., 
без транспорт 

„Евроучилище Ровел“
www.rovel.bg

Иваняне 
- София

Средно от 1 март

събеседване, 
проверка на 
нагласата за 
училищна 
готовност

приемни входни те-
стове на училището 
по всички общообра-
зователни предме-
ти, капаро 1000 евро 

английски - 10 часа седм., немски, 
испански 

компютър, изобразител-
но изкуство, народни 
традиции и обичаи, во-
кална група, театрално 
студио, модерни танци, 
уебдизайн

тенис на корт, 
плуване, фит-
нес, бойни изку-
ства, ски, 
футбол

между 3000 и 4000 евро год. в 
зависимост от ползването на 
транспорт, възможност за 
разсрочено плащане на 2 пъти. 

„Увекинд“
www.uwekind.com

Княжево 
- София

Средно от 1 март

разговор и 
тест за учи-
лищна 
готовност

тест по немски 
език, по български и 
математика

немски - 16 ч. седм. в първи клас, 
английски от 3 клас

театър, изобразително 
изкуство, танци

ски, сърф, 
туризъм, 
карате

около 2700 евро годишно, 
за храна и транспорт 
- допълнително

„Артис“
www.lyceum-artis.eu

„Ив. Вазов“ 
- София

Средно
1 февруари - 30 
юни

интервю интервю 
италиански: от 1 кл. - 8 часа седм., 
английски: 1-7 кл. - 2 часа седм., 
 латински: от 5 клас - 2 часа седм.

изобразително изкуство 
и пластика или музика - 
6 часа седм., компютър, 
рисуване с компютри, 
участие в пленери

спортни 
занимания

2400 евро годишно, с храна, 
плюс 100 евро при записване, 
без транспорт 

„Бъдеще“
www.stoyanstroi-
highschool.com

Пловдив Основно от 1 март по документи
за 2, 5 и 6 клас - 
по документи

английски - за 1 клас - 3 часа днев-
но, за 5 и 6 клас - 6 часа дневно, 
след 5 клас - немски, испански, 
руски - по избор

пиано, музика, изобрази-
телно изкуство, 
театър

тенис на корт, 
тенис на маса, 
баскетбол, во-
лейбол, шах

950 евро годишно, без храна и 
транспорт. Отстъпки за вто-
ро дете в семейството

„Малкият принц“
www.edu-varna.com  

Варна Основно 

1-4 клас - 
до 12 юни, 
5-7 клас - 
до 26 юни

тест за учи-
лищна 
готовност

тест по английски 
език, тестове за 
проверка на лично-
стните качества

от 1 кл. - английски - 8 часа сед-
мично, 2-7 кл. - английски - 6 часа 
седм., от 3-7 кл. - руски език - 2 
часа седм., след 5 кл. - френски - 
4 часа седм. 

компютър, танци, теа-
тър, музика, философия 
на поведението

плуване, тенис, 
езда, ски 

1-4 клас - около 22 лв. на ден с 
храна, без транспорт, 5-7 клас 
- около 20 лв. на ден с храна, 
без транспорт

„Едмънд Бърк“ Пловдив Средно от 30 март събеседване
проверка на знания-
та по английски език

английски - 4-5 часа седм., след 2 
клас - китайски или корейски по 
избор

компютърна зала, 
ситуативни игри

бойни изкуства 
и танци

1125 евро годишно - с храна 

„Елин Пелин“
www.elin-pelin.biz

Стара 
Загора

Основно от 1 февруари събеседване

успех от 
 предходната  година 
не по-нисък от 4.50, 
събеседване

английски - в 1 кл. - 3 часа седмич-
но, 2-4 кл. - 5 часа седм., 5 и 6 кл. - 
6 ч. седм., 7 кл. - 5 ч. седм. плюс
допълнителни часове по желание

театрално-музикални 
занимания, танци, изоб-
разително-творчески 
дейности

спортни 
занимания

от 1800-2000 лв. год., с храна, 
без транспорт, от 2100-2300 
лв. годишно с храна и 
транспорт

„Класик“
www.classik.plov.org

Пловдив Средно от април
тест за 
училищна 
готовност

тест „Класик“ 
на училището

английски - 9 часа седм., след 5 
клас - испански, немски, 
италиански по избор

компютър, информати-
ка, музикален театър, 
мултимедиен клуб, ком-
пютърен дизайн

тенис, бойни 
изкуства, ски, 
аеробика, 
скуош, фитнес 
клуб

начален и среден курс - 1300 
евро годишно, без храна и 
транспорт
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ЧАСТНИ УЧИЛИЩА С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС  

Име Условия за кандидатстване Годишна такса, профили

ГРАД СОФИЯ

Американски колеж в София 
www.acs.bg

Приемен изпит: съчинение на тема, която не е свързана с 
изучаваното в училище, и тест с четири раздела. 
Кандидатите трябва да имат среден успех, не по-нисък от 
5.00 от първия учебен срок на 7 клас, за да се регистрират 
за изпита, и успех, не по-нисък от 5.00 от свидетелството 
за завършен 7 клас, за да се запишат в колежа.

Левовата равностойност на 5500 евро. Всички класирани ученици могат да кандидатстват за намаляване на учеб-
ната такса от 5% до 100%. Колежът е акредитиран от Американската акредитационна образователна асоциация 
MSACS, както и от Международната бакалауреатска организация IBO. При завършване учениците получават две 
дипломи за средно образование - българска и американска.

Национален учебен комплекс по култура 
с лицей за изучаване на италиански език и 
култура - София (държавен) - Горна баня 
www.nukk.org

изпити по български език (отговор на литературен 
въпрос) и по математика с продължителност 4 часа

такса за един изпит - 6 лв., такса за транспорт, охрана и здравна осигуровка -  допълнително. Дипломите 
на завършилите се признават във висши учебни  заведения в  Република Италия без изпит, дипломите са
легитимни и за България. 

Частна английска гимназия 
„Проф. Иван Апостолов“ (с профили) 
www.ivanapostolov.bg

За профили „право“, „мениджмънт“ и „хуманитарен“ - тест 
по български език и трансформиращ преразказ на непознат 
текст или есе, за профил „технологичен (информационни 
технологии)“ се прибавя и тест по математика 

за новоприети - около 2300 евро годишна такса обучение, 4 профила - право, мениджмънт,  хуманитарен, техноло-
гичен (информационни технологии), интензивно изучаване на английски език.

Частна професионална гимназия по бъл-
гарска национална кухня, ресторантьор-
ски и хотелиерски мениджмънт 
„Братя Вълчеви“ 
www.bratiavaltchevi.com

приемен тест 

840 евро, специалности: ресторантьор, хотелиер, фирмен мениджър с възможност да  продължат в Частния колеж 
по туризъм „Братя Вълчеви“ със специалност  „мениджмънт на  хотела и ресторанта“ и професия „фирмен мени-
джър“, интензивно изучаване на  английски език и информационни технологии, стаж в големи туристически 
комплекси

Професионална езикова гимназия по 
 мениджмънт и бизнес администрация 
„Хелиос 2000“ 
www.heliosschool.com

общообразователен тест
1680 евро, интензивно изучаване на английски или немски език, профили: икономика и мениджмънт; туризъм; спе-
циалности: икономика и мениджмънт, бизнес администрация, маркетинг, счетоводна отчетност, икономика на 
търговията, банково, застрахователно и осигурително право, икономическа информатика. 

Частна професионална гимназия „Банкер“ 
www.banker-school.com тест и есе

около 1400 евро, 2 специалности: „Финанси, банково и застрахователно дело“ и „Малък и среден бизнес“, и двете - с 
интензивно изучаване на англ. език, ежегодни практики по програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС, факултативно ко-
рейски език  

Частна професионална гимназия по 
 туризъм „Св. Мина“ 
www.svetimina.eu

прием по документи 
1000 евро годишно, специалности: мениджмънт в туризма, организация на хотелиерството, производство и об-
служване в заведенията за хранене, готвач, сервитьор-барман, 2 форми на обучение - редовна и самостоятелна (за 
навършили 16 г.), интензивна чуждоезикова подготовка, компютърно обучение

Първа частна английска гимназия 
„Уилям Шекспир“ 
www.fpels.ws

тест за обща култура и съчинение на свободна тема

около 2100 евро, втори чужд език - немски, френски, испански, руски; допълнително профилиране с разширено изуча-
ване на български език и литература и история и цивилизация или химия и опазване на околната среда, или биоло-
гия и здравно образование, или математика, география и икономика; акредитиран член на ОПТИМА - Бълг. асоциа-
ция за качествени езикови услуги, знания по бизнес мениджмънт по програма на американската фондация 
„Джуниър ачийвмънт“; лицензиран изпитен център по английски на City & Guilds. 

Средно общообразователно училище с 
ранно чуждоезиково обучение „Дрита“ 
www.dritaschool.com

тест по български и математика и изпит за ниво
по английски 

около 1800 евро  годишно , транспорт около 700 евро, два профила - езиков и природо-математически, учениците 
излизат с българска диплома и с международна диплома за английски език на Anglia Examination Syndicate

Немска езикова гимназия „Ерих Кестнер“ 
www.eks-bg.eu

успех от 7 клас над 5.00, тест по  математика и  български 
език и литература и входящ тест по  немски за паралелките 
с по-високо ниво на немски

около 2000 евро  годишно  учебна такса, по желание храна (около 850 евро  годишно ) и клубове по интереси (около 
300 евро  годишно ), за транспорт - около 900 евро  годишно , диплома Sprachdiplom DSD С1, участие в българско-
немски проект „Училище с интеркултурно обучение“ 

Средно общообразователно училище 
„Евроучилище Ровел“ 
www.rovel.bg

общообразователен тест, капаро 1000 евро за новите 
ученици

8-9 кл. - целодневен режим на обучение, 10-12 кл. - полудневна форма на обучение. Цената е в зависимост от избра-
ните услуги: целодневен режим, полудневен, с транспорт, без транспорт или пансион - между 2200 евро и 5500 
евро. Предлага се разсрочено плащане на 2 пъти. Прием след 7 кл. в профил „чуждоезиков“ с английски, немски,-
испански; информационни технологии; история и цивилизации. Руски, френски, уебдизайн, подготовка за междуна-
родно признати сертификати по английски език

Профилирана гимназия с чуждоезиково 
обучение „Св. Наум“ - 
кв. Бояна 
http://svetinaum.net/

тест по обща култура 1850 евро полудневно обучение, с 2 профила - английски и немски език, подготовка за SAT, TOEFL, за сертификатите 
на Гьоте институт, базово училище на СУ „Св. Кл. Охридски“

Частна езикова гимназия 
„Проф. В. Златарски“ - IB world school  
www.zlatarskischool.org

Приемен изпит за 8 клас от три компонента: математика, 
литература (преразказ), езикова култура. Изпит за прием в 
IB Diploma Programme за 11 и 12 клас: английски език, българ-
ски език и литература и математика. При подаване на заяв-
ление за явяване на приемен изпит училището предоставя 
примерни изпитни материали 

За първа степен - 8, 9 и 10 клас - 2600 – 2800 евро. За ученици на гимназията по IB Diploma Programme - 5500 евро, 
за ученици от други училища - 5 980 евро. Оторизиран член на International Baccalaureate. В края на 10 клас - избор на 
профили: хуманитарен, математика, икономика и природни науки. IB Diploma Programme в 11 и 12 клас е целенасо-
чена подготовка за университетско образование. Завършилите IB Diploma Programme получават два дипломи: бъл-
гарска и международна - IB. IB дипломата осигурява прием в университетите по света без изпити и допълнителни 
условия. В сътрудничество с Universe Education London гимназията създаде собствен кандидатстудентски център, 
регистриран UCAS център за кандидатстване в университети във Великобритания.

Частно бизнес училище „Евростандарт“ 
www.eurostandart.org

тестове по математика, български език и литература - 30 
въпроса и преразказ на непознат текст, изпитът е в един 
ден от 9 до 12 часа, 3 изпитни периода, признава се най-ви-
сокият постигнат резултат

1890 евро, специалности: икономика и мениджмънт; интензивно изучаване на английски език; втори западен език - 
немски, испански; специализирано компютърно обучение

Професионална гимназия по икономика, 
туризъм и информатика „Булпрогрес“ 
www.bulprogress.com

тест по български език и литература 1150 евро с включено зелено училище. Специалности: туризъм, информатика, хотелиерство. Засилено изучаване 
на английски, испански, немски език 

Гимназия с езиков, хуманитарен 
и технологичен профил „Пейо Яворов“  
www.yavorovschool.org

интервю по български език и литература и  математика по 
материала от 7 клас и психологически тест,  признават се и 
оценките от националните изпити

1500 евро. Профили - чуждоезиков (английски, френски, немски, испански, италиански, руски), хуманитарен (чуждое-
зиково обучение плюс разширено изучаване на литература и история), технологичен (чуждоезиково обучение плюс 
информатика, информационни технологии и мениджмънт, компютърен дизайн и фотография), изкуства (чуждое-
зиково обучение плюс журналистика, театър, изобразително изкуство) 

Частна профилирана гимназия 
„Балканика“ 
www.balkanika.bg

тест по езикова култура и преразказ на непознат текст
3100 лв., за транспорт - 1300 лв. Два първи езика - английски и втори европейски по избор. Третият език се избира 
между немски, френски, испански, италиански и руски. Гимназията е асоциирана към Нов български университет и 
e в сътрудничество с University of Sheffi  eld в Солун

Частна софийска езикова гимназия 
www.cegbg.com

тест за логическо и асоциативно мислене или по  успех от 
изпитите за държавните училища

1600 евро, възможност за плащане на вноски, интензивно изучаване на английски език, след 9 клас - втори западен 
език по избор - френски, немски, испански, възможен е трети западен език по желание, от 10 кл. - профилиране: ху-
манитарен и природо-математически профил, професионално обучение - хотелиерство и екскурзоводство и прак-
тика в хотел „Радисън“, интензивна подготовка в рамките на учебния процес за TOEFL и SAT

Частна профилирана гимназия с интен-
зивно изучаване на чужди езици 
„Езиков свят“ 
www.ezikovsviat.com

събеседване и тест по български език и  литература или
математика, признават се резулатите от националните 
изпити

1500 евро, интензивно изучаване на английски, японски, немски, руски, испански, изучаване на бизнес мениджмънт 
като свободно избираема подготовка; прием за класове след 8 клас - след приравнителен изпит по чужд език или 
индивидуално обучение, билингвално обучение; член на Асоциацията на училищата с изучаване на японски език и на 
Асоциацията на Кембридж училищата в България

Гимназия „Рьорих“ 
www.rschool.hit.bg общообразователен тест и тест за входно ниво по език

1300 евро или 12-месечни вноски по 120 евро, за сутрешен транспорт - 300 евро  годишно , два профила - чуждоези-
ков и технологичен, първи чужд език по избор - английски, френски, немски, испански, италиански, втори чужд език - 
по избор

Частна профилирана гимназия с 
 чуждоезиково обучение „Меридиан 22“ 
www.meridian22-edu.com

признават се оценките от националните изпити или тест 
по български език и математика в училището

1800 евро  годишно , английска и немска езикови гимназия - по програмите на държавните езикови гимназии; подго-
товка за езикови сертификати по английски и немски език (по желание), изключителни представители на колежа 
„Сейнт Андрюс“ - Кембридж, IB програма

Частна профилирана гимназия с  изучаване 
на чужди езици „Св. св. Кирил и Методий“ 
http://kmschool.info

тест по езикова култура и математика и есе, признават се 
резултатите от националните изпити

2100 евро  годишно  за полудневно обучение, интензивно изучаване на английски и испански език по избор, профи-
лирана подготовка в 4 профила от 10 клас - чуждоезиков, хуманитарен, природо-математически, технологичен; 
транспорт по желание - 1000 евро  годишно 

Частна профилирана гимназия „Дружба“ 
www.drujba.org тест по български език, математика и логическа задача 1700 евро - разсрочено плащане на 5 вноски. Профили: хуманитарен и природо-математически. Училището има 

пансион

Средно общообразователно училище по 
изкуства и чужди езици „Артис“ изпит по изкуство и тест по български език 2400 евро, интензивно изучаване на английски език, изобразително изкуство, пластика, художествена фотогра-

фия, компютърен дизайн
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Име Условия за кандидатстване Годишна такса, профили

Частна немска гимназия „Веда“ 
по успех и комбиниран тест по български и 
математика; при свободни места се признават резултати-
те от нац. изпити

1900 евро  годишно  при еднократна вноска, подготовка за получаване на немска езикова диплома Sрrachdiplom ІІ

Частна профилирана немска и английска 
гимназия „Дойче шуле“ 
www.deutscheschulesofi a.com

тест и събеседване 1800 евро - немски или английски раздел, подготовка за Sрrachdiplom ІІ; предлага се китайски език като профилиращ 
предмет с преподавател китаец, част от световна едноименна верига училища

Частна профилирана езикова гимназия 
„Д-р Мария Монтесори“ 
www.montessori-bg.org

сключване на договор и плащане на първа вноска до 30 май

2400 евро  годишно , с транспорт, 8 клас - подготвителен по английски език, втори чужд език от 9 клас - испански, 
немски, италиански, изучаване на трети чужд език по желание, допълнителни часове по информационни техноло-
гии в СИП; гимназията е асоцииран член към Академията за информационни технологии на „Майкрософт“ и осигу-
рява сертификати в края на 12 кл. с международна валидност 

Частна гимназия „Увекинд“ 
www.uwekind.com тест по български и математика около 2700 евро  годишно , засилено чуждоезиково обучение по немски и английски език

Първа частна математическа гимназия 
www.parvamatematicheska.com  изпит по математика 1450 евро, възможност за разсрочено плащане на 10 вноски. Профилиращи предмети: математика, английски език, 

информатика, информационни технологии. В 8 клас интензивно изучаване на английски или немски език 

Частна професионална гимназия 
по мултимедия, компютърен графичен 
дизайн и анимация 
www.codam.net

общообразователен тест по български език и литература, 
математика и информационни технологии, събеседване по 
изобразително изкуство и компютърни умения; прием след 
8 клас - тест по английски език и събеседване по изобрази-
телно изкуство и компютърни умения

1100 евро, специалности: компютърна техника и технологии, програмно осигуряване, 
компютърни мрежи, филмов монтажист, компютърна графика, компютърна анимация

Частно училище за танцово изкуство 
„Г. С. Уланова“ 
www.ruballetschool.org

медицински преглед, музикални умения, физически и природ-
ни данни за танц

620 евро, с храна. Плаща се на 4 вноски. Обучение и придобиване на трета степен по специалности: 1. Професия 
„Балетист“ - специалност „Класически танц“ - прием след 3 клас, 2. Професия „Танцьор“ - специалност „Модерни 
танци“ прием след 7 клас; редовна и индивидуална форма на обучение; интензивно изучаване на руски и английски 
език 

Първа частна професионална гимназия по 
охрана и сигурност 
„Св. Георги Победоносец“ 
www.security-school-bg.com

след 8 клас - приемен изпит по физическа подготовка и тест 
за психологическа пригодност за обучение

1050 евро  годишно  Специалност: лична охрана. Подготовка по право, криминалистика, лична защита, специална 
психология, оръжезнание, стрелкова подготовка, бойни приложни техники и др.

ОБЛАСТ БУРГАС

Частна профилирана гимназия с изучаване 
на английски език „Британика“ 
www.britanika-bg.com

тест и събеседване, успех над 4.50

1950 евро. Ученици с успех 6.00 и класирани на международни и национални изяви не плащат такса. Ученици с успех 
над 5.50 и класирани на международни и национални изяви са с намалена такса. Намалена такса за деца с един роди-
тел, братя и сестри или близнаци, които учат в училището, и деца на учители. Интензивно изучаване на два чуж-
ди езика - първи задължителен английски, втори по избор - немски, испански, френски или руски. Информатика и ин-
формационни технологии от първата до последната година

ОБЛАСТ ВАРНА
Частна професионална гимназия 
„Бизнесбанк училище“ 
www.businessbankschool-bg.com

тест и събеседване
4 вноски по 295 евро, след 7 и 8 клас специалностите са: икономика и мениджмънт, бизнес администрация, счето-
водна отчетност, банково дело, организация и управление на хотел.  Интензивно изучаване на английски и немски 
език и компютри. Мултимедийно обучение, учебна практика във фирми и банки  

Частна професионална гимназия по икономи-
ка и бизнес администрация „Атанас Буров“
http://byron-school.my.contact.bg

тест по избор - български език или математика 900 евро. Специалности: счетоводство, банково и застрахователно дело, стопански мениджмънт, бизнес админи-
страция, информатика. Интензивно изучаване на английски език.  Вземат се две дипломи -  икономическа и езикова 

Национална верига училища по туризъм - 
гимназии и колежи „Константин Фоти-
нов“  - Варна, Смолян, Старо Оряхово, Со-
фия, Каварна, Созопол, Стара Загора 
www.kfotinov.com

Прием след 7 клас - общообразователен тест, прием след 8 
клас - приравнителен изпит по английски език

900 евро. Специалности: организация на туризма и свободното време, организация на хотелиерството, менидж-
мънт в туризма, кетъринг, производство и обслужване в заведенията за храненe, селски туризъм (за гимназиите 
в Старо Оряхово, Смолян, София и Каварна), екскурзоводство, туристическа анимация. Интензивно изучаване на 
чужди езици - английски, немски, руски. Производствена и учебна практика - във висококатегорийни хотели и рес-
торанти. Партньорство с Националната агенция по труда на Германия и осигурени платени 3-месечни стажове в 
Германия. Признати за обучаваща институция в сферата на туризма от Националната агенция на труда в Герма-
ния. Осигурява се работа след завършване 

Частна професионална гимназия със 
 специалности с интензивно изучаване 
на чужди езици 
www.uk-varna.hit.bg

тест
1500 евро. Професии: „Организатор на туристическа агентска дейност“, „Хотелиер“, „Готвач“, „Оперативен сче-
товодител“ ; 4-годишен курс на обучение със специалности  готвач, сервитьор, барман, сладкар. Интензивно изу-
чаване на чужди езици - английски, немски, руски. Възможен е и друг език по желание

Частна езикова гимназия с изучаване на 
чужди езици „Джордж Байрон“ http://
byron-school.my.contact.bg

тест по избор - български език или математика 900 евро. Езици - английски, немски, френски  

Профилирана гимназия по  информационни 
технологии и обществени комуникации 
„А. Екзюпери“ 
www.edu-varna.com  

успех - много добър, тест по английски език и събеседване
2800 лв.  годишно , профилиращи предмети - английски, немски език, информатика и информационни технологии, 
SISCO академия, регистриран професионален център с лицензирани 10 компютърни специалности, сред които гра-
фичен дизайн и компютърна анимация, сертифициран изпитен и учебен център Cambridge Computer School.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Частна професионална гимназия 
по мениджмънт 
www.chpgmvt.hit.bg

по документи
990 евро, специалности след 7 клас - икономика и мениджмънт, митническа и данъчна администрация, с разширено 
изучаване на английски език, задочно обучение за граждани 2 години по специалността „оперативно счетовод-
ство“ и „икономика и мениджмънт“

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Частна професионална гимназия 
„Бизнес и банково дело“  
http://pbbschool.hit.bg/

тест за интелигентност

800 евро. Професии и специалности: данъчен и митнически посредник със специалност „Митническа и данъчна ад-
имнистрация“, финансист с 2 специалности - „Банковно дело“ и „Застрахователно и осигурително дело“, иконо-
мист информатик, офис мениджър, счетоводител със специалност „Счетоводна отчетност“. Интензивно изуча-
ване на английски език 

Частна профилирана  езикова гимназия 
„Едмънд Бърк“ тест за интелигентност 800 евро. Профил - английски език. Обучение по програмите за държавните езикови училища

Профилирана гимназия „Класик“ 
www.classik.plov.org

успех над 5.00 и тест за прием „Класик“ на гимназията
с успех над 70 точки 

1400 евро, профилирани паралелки по английски език и компютри, официален изпитен център на „Майкрософт“, 
eдинствен център за полагане на TOEIC (Test of English for International Communication) в България, администриран 
от ETS (Educational Testing Services)

Частна профилирана гимназия 
с  чуждоезиково обучение „Стоянстрой“ 
www.stoyanstroi-highschool.com

успех, не по-нисък от 4.50, признаване на националния из-
пит по български език и литература (БЕЛ) с оценка, не по-ни-
ска от добър 4 или тест по БЕЛ на гимназията; прием след 8 
клас - по всяко време на учебната година с приравнителни 
изпити

8-12 клас -1450 евро  годишно , има общежитие. Чуждоезиков профил: първи чужд език - английски или испански, 
втори чужд език - английски, испански, немски. Към гимназията има център за професионално обучение - предлагат 
се 10 професии - в системата на ресторантьорството и туризма, бизнес администрацията, чуждоезикова и ком-
пютърна подготовка, мениджър в малкия и средния бизнес, офис секретари. Отстъпки за второ дете в 
семейството 

Частна професионална гимназия 
„Акад. Любомир Илиев“ 
www.school-inform.com

успех от 7 клас най-малко мн. добър 5, тест
900 евро. Професия - програмист с 2 специалности: програмно осигуряване и системно  програмиране. Интензивно 
изучаване на английски език. Специализирани в областта на софтуерното обучение. Получаване на европейски 
сертификати за компютърни знания и умения ЕСDL

Частна профилирана гимназия 
„Акад. Любомир Илиев“ 
www.school-inform.com

успех от 7 клас най-малко мн. добър 5, тест 900 евро. Два профила: природо-математически - информатика; технологичен - право и публична администрация. 
Получаване на европейски сертификати за компютърни знания и умения ЕСDL

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Частна профилирана гимназия 
с чуждоезиково обучение „Челопеч“ 
http://www.pelss-chelopech.bg

тест по практическа граматика на българския език 
и математика - 5 часа, втори изпит - есе и логически 
задачи - 3.5 часа

500 лв. - плаща се разсрочено на 2 или 4 пъти. Класически тип английска езикова гимназия. Допълнителни часове по 
компютърна грамотност. Издава се сертификат за компютърна грамотност. Единствената в България частна 
фирмена гимназия. Издържа се от „Челопеч майниниг“ ЕАД 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Частна профилирана гимназия „Траяна“ 
www.trajana.hit.bg тест по български език и математика 2000 лв., 8 кл. - целодневно обучение, първи чужд език английски, втори - немски или  испански, профил - 

технологичен, паралелка след завършен 8 клас със същия профил 
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Възраст на 

обучаемите
Цена

„Алианс“ ЕООД - София, 
клон в Шумен 
www.alliance-bg.com

английски - официален представител на L.C.C.I за изпитите JET, 
SET, London Tests of English for Children; подготовка за изпити на 
университета „Кембридж“, подготовка за TOEFL, представител 
на верига училища във Великобритания и Малта, бизнес курсове 
по английски в 3 нива; немски - лиценз на Гьоте институт за 
сертификат ZD, провежда изпитите: Start Deutsch 1 и 2, Zertifi kat 
Deutsch für Jugendliche (ZDJ); италиански; френски; испански; 
руски: аудио- и видеоуроци

за ученици - целогодишно, за възрастни - целогодиш-
но, дългосрочни - 4 години, краткосрочни - 2 години, 
интензивно - 2-3- месечни, суперинтензивни летни 
курсове - 1-месечни, всеки ден по 5 часа; лятно обу-
чение в Англия и Малта за деца и възрастни.

деца от 5 години, 
ученици, студенти, 
възрастни

средна цена на учебен час - 1.75 лв. без ДДС, 
без учебници, таксите са плащат разсро-
чено - на 4 вноски за ученици, на 2 вноски - 
за възрастни, отстъпка за две деца в се-
мейство, трето дете и пълни сираци 
учат безплатно, отстъпка за два езика

Департамент за езиково 
 обучение (бивш ИЧС) - София 
www.deo.uni-sofi a.bg

английски - общ, бизнес, подготовка за сертификати за TOEFL и 
SAT 1, „Кембридж“; лицензиран изпитен център на Лондонската 
търговско-индустриална камара; подготовка и провеждане на 
сертификатните изпити ECCE и ECRE на Мичиганския универси-
тет; френски - общ, специализиран, „Цивилизация и разговор“, 
фрeнски език за европейските институции, подготовка за сер-
тификат TCF и TCF за Квебек - лицензиран изпитен център; нем-
ски - подготовка за изпит DаF; испански - общ и подготовка за 
серитификат DELE Intermedio; гръцки - лицензиран център за 
международно признат сертификат по гръцки - изпит на Цен-
търа за гръцки език (КЕГ); руски - лицензиран център за междуна-
родно признат сертификат по руски език - ТРКИ; сръбски; хър-
ватски; италиански - общ и подготовка за сертификат CELI; 
турски; арабски; полски; холандски 

интензивно - 1- месечен, 3 - месечен - всеки ден по 6 
часа, полуинтензивен - дневен или вечерен - 3 пъти  
х 4 часа, вечерен - 2 пъти седмично х 6 часа, събот-
но-неделен по 6 часа

деца от 5 години, 
ученици, студенти, 
възрастни

за всички езици 360 часа - 900 лв., 150 часа - 
399 лв., без учебници, подготовка за TOEFL 
и SAT 1 - 60 часа - 210 лв., подготовка за 
сертификати на „Кембридж“ - 180 часа - 
499 лв.; френски - 60 часа - 180 лв.; руски - 
30 часа - 105 лв.; гръцки - подготвителни 
курсове за сертификат - 40 часа - 140 лв.; 
немски - подготовка за сертификати DaF - 
60 часа - 180 лв.; испански - подготовка за 
сертификат DELE Intemedio и италиански - 
подготовка за сертификат CELI - 120 часа - 
360 лв.

Britanica - София, Пловдив, 
Варна и Бургас  
www.britanica-edu.org

английски за деца, ученици и възрастни: общ, делови, бизнес, 
подготвителни сертификатни програми за сертификатите на 
University of Cambridge - FCE, CAE, CPE, BEC, IЕLTS, както и за 
Cambridge Young Learners - Starters, Movers, Flyers

целогодишна и интензивна форма на обучение, гру-
пова и индивидуална във филиалите на Britanica, кор-
поративно - на място в компанията възложител 
или в центровете на Britanica. Допълнителни форми 
на обучение към основните програми - програми за 
индивидуална работа, културнообразователни 
клубни програми през уикендите за деца и ученици, 
програми за развиване на комуникативни и бизнес 
умения - „Business Skills“, „Big City Communication 
Classes“, 10-дневни образователни английски програ-
ми в планината през юли (Britanica Summerland), ед-
номесечни културни програми в чужбина (Children 
International Summer Villades)

деца от 4.5 години, 
ученици, студенти, 
работещи

интензивни курсове в София - от 298 до 
368 евро, годишно обучение: от 214 до 524 
евро за учебна година

British Сouncil /Британски 
съвет 
www.britishcouncil.org/bg/
bulgaria.htm

общ и бизнес английски, разговорен английски, подготвителни 
курсове за изпитите на „Кембридж“, юридически английски, 
IELTS; курсове за деца и ученици, корпоративно обучение, корпо-
ративни бизнес семинари, преподаватели с роден език 
английски 

за възрастни - 2 пъти седмично по 2 часа или 4 часа 
в събота, интензивни курсове през лятото; за деца 
- 2 пъти седмично по 1.5 часа, за ученици - 2 пъти по 
2 часа седмично или 4 часа в събота

деца и ученици от 5 до 
17 години и възрастни 

Възрастни: за 24 часа - 440 лв.; за 48 часа - 
770 лв.; деца и ученици: за 36 часа - 650 
лева, за 48 часа - 850 лева, един учебен час е 
55 минути; таксата включва: учебници и 
материали, членство в библиотеката на 
Британския съвет

Британско-български информа-
ционен и езиков център 
(бивш BBC център) - София 
www.bbilcentre.com

английски - общ (всички нива), бизнес; подготовка за изпитите 
на „Кембридж“, клуб по разговорен английски

За ученици - целогодишно, 2 пъти седмично по 2 уч. 
ч. За възрастни - 3.5 месеца, вечерни курсове - 2 
пъти седмично по 4 уч. ч., сутрешни курсове - 3 
пъти седмично по 3 уч. ч. Летни интензивни курсо-
ве: за ученици - 2-6 седмици (на модули), за възраст-
ни - 1 месец

ученици от 5-18 
години, възрастни

За ученици: от 310 до 455 евро на година 
(на 3 вноски). За възрастни: тримесечни 
курсове (120 уч. ч.- 130 уч. ч.) - 365 - 395 
евро (на вноски), подготовка за изпитите 
на „Кембридж“  (130 уч. ч.) - 395 евро, Клуб 
по разговорен английски - 165 евро. Цени-
те вкл. оригинални учебници, членство 
към библиотеката на центъра. Отстъп-
ки: за семейства, при записване на двама 
души едновременно  - 5% отстъпка за все-
ки, за плащане на цялата такса за обуче-
ние в началото на курса 10%, за презапис-
ване -5/10%

Фарос - училища за чужди 
 езици и компютърно обучение 
www.pharos.bg

английски, немски, френски, италиански, испански, компютър, 
подготовка за изпити на „Кембридж“, IЕLTS, TOEFL, TOEFL IBT 
формат, корпоративно обучение, над 20 клона в страната,
преподаватели с роден език английски 

целогодишно, тримесечни курсове, разговорен 
английски - 3 месеца, съботно-неделно, дневно, 
вечерно, летни курсове

деца от 5 години, 
ученици до 12 клас, 
студенти, възрастни

средно 4.80 лева цена за учебен час на уче-
ник при групово обучение, възможност за 
разсрочено плащане на 4 и повече вноски, 
за учебници - допълнително, отстъпки за: 
втори и следващ член на семейството, за 
корпоративни клиенти, за втори курс на 
обучение във фирмата, за преподаватели 
в държавни училища, за летен курс

BELS & BELIN - София 
www.belsbelin.com

английски  - общ, бизнес, специализиран, сертификатен; езиков 
одит за фирми, обучение по месторабота; английски за различ-
ни сфери - право, човешки ресурси, маркетинг, счетоводство, 
презентации и др.; подготовка за изпита на „Кембридж“ - ниво 
CAE, разговорен английски. Немски по месторабота - общ, 
бизнес

целогодишно, 4 - месечно, съботно-неделно, летни 
интензивни курсове, групово и индивдиуално обуче-
ние, формат по желание на корпоративни клиенти

над 16 години 

от 194 до 690 лв. за ниво с ДДС, без учебни-
ци, отстъпки за постоянни клиенти, за 
втори член на семейство, възможност за 
разсрочено плащане, ползване на 
библиотека 

АВО „Бел“ - София 
www.avo-bell.com

подготовка за сертификатите на „Кембридж“, английски за 
деца и ученици - ранно чуждоезиково обучение с преподаватели 
англичани за ученици до 4-ти клас, полудневна програма с посе-
щение веднъж седмично, програма „Първокласник“; английски за 
възрастни: общ, бизнес, за комуникация, обучение по местора-
бота, езиков одит

за ученици: 1 или 2 пъти седмично сутрин или следо-
бед, летни програми през юни за деца до IV клас – 
полудневни и целодневни модули, интензивни лет-
ни програми и мултимедийни модули за ученици 
среден курс. За възрастни: летни интензивни, полу-
интензивни, 4-месечни, 8-месечни. Време на посеще-
ние: делнични дни/събота, вечер/сутрин,  1, 2 или 3 
пъти седмично

5-6-годишни деца, 
ученици, студенти, 
възрастни

от 399 лв. до 799 лв. за ниво, преференци-
ални цени за начинаещи ученици до 3 клас, 
отстъпка за летни интензивни курсове, 
отстъпки за студенти редовно обучение 

„Престиж“ - София 
www.prestige.bg

английски, немски, бизнес профил за английски език от типа мул-
тилевъл, лицензиран изпитен център за европейски езиков сер-
тификат TELC

интензивно, 3 - месечно, дневно, вечерно, съботно-
неделно, летни курсове за деца и възрастни

деца от 6 години, 
ученици, студенти, 
възрастни

от 210 до 290 лв. за ниво, 10% отстъпка за 
досегашни курсисти, семейна отстъпка по 
10% за всеки член на семейството, отстъп-
ка за близнаци, учебници - допълнително 

Berlitz - София 
www.berlitz.bg

английски - общ, специализиран: бизнес, банково и финансово 
дело, изкуство и развлечение, срещи и презентации, делови пре-
говори; немски, испански, френски, италиански, руски, японски; 
подготовка за сертификати по всички езици; обучение на корпо-
ративни клиенти; детски езикови летни лагери, преподаватели 
с роден език за езика, който преподават  

целогодишно, интензивно, полуинтензивно, инди-
видуално, полуиндивидуално - за 2-3 души, обучение 
в 3 вида групи с различен размер (до 4 души, до 6 
души, до 8 души), съботни, летни интензивни 

деца от 4 год.,
ученици, студенти, 
възрастни

от 5 до 48 лв. на учебен час в зависимост 
от формата на обучение (индивидуално, 
полуиндивидуално, типа група), без учебни-
ци, разсрочено плащане

„Космос - София 
www.cosmos-edu.org

английски - общ, разговорен, бизнес, за WORK &TRAVEL, за юрис-
ти, за медици, за служители от държавната администрация; 
подготовка за сертификати на „Кембридж“, IЕLTS, TOEFL; немски 
- общ, бизнес, подготовка за изпитите на Гьоте институт и 
DSH; испански - общ, подготовка за DELE; корпоративно обуче-
ние; студентски програми в САЩ, детска езикова занималня 

целогодишно, полугодишно, интензивно, лятно, 
съботно-неделно, дневно, вечерно, по месторабота

деца от 3 г., ученици, 
студенти, възрастни

от 225 лв. до 525 лв. за ниво според броя 
на часовете, отстъпки от 5% до 15% за 
ученици, за студенти, за безработни, за 
всеки пореден курс



СПРАВОЧНИК // ОБРАЗОВАНИЕ

31ОБРАЗОВАНИЕ март 2009 г.

ЧУДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ  

Фирма Обучение по Форми на обучение
Възраст на 

обучаемите
Цена

Център „Дива“ - София, Варна 
www.diva-centre.org

английски - общ, бизнес, подготовка за сертификати на 
„Кембридж“, корпоративно обучение, семинарни обучения по ези-
ка по поръчка на клиента, френски - общ, бизнес

индивидуално и групово, целогодишно, интензивно - 
1.5-2 месеца, дневни, вечерни, съботно-неделни 
курсове

ученици, студенти, 
възрастни

от 400 лв. до 600 лв. на ниво, без учебници, 
отстъпки за повече от един член на 
семейството

Американски колеж - София 
www.acs.bg

английски - разговорен, бизнес, подготовка за ТОЕFL и SAT 1, ин-
дивдиуално обучение по заявка, корпоративно обучение по заяв-
ка, възможност за полагане на изпита ТОЕFL в колежа, ваканци-
онни програми - пролетно и лятно училище, преподаватели с 
роден език английски

целогодишно за деца и ученици в събота; 2.5 месеца, 
събота и неделя за възрастни, интензивно за всич-
ки възрасти през юли, пролетно (през април) и лят-
но (през юли) езиково училище само за деца и учени-
ци целодневно на английски език с възможност за 
ползване на общежитие

деца от 6 г., ученици, 
студенти, възрастни

720 лв. за деца (октомври - юни) - 120 
akaд.ч. ; 570 лв. за възрастни (100 акад. ч.); 
подготовка за ТOEFL и SAT 1 - 640 лв. (60 ч.); 
SAT 1 математика - 360 лв. (30 aкад. ч.); ин-
дивидуално обучение, английски език - 26 
лв./академичен час; бизнес английски  - 640 
лв. (60 акад. ч.). Пролетно училище - 06 -10 
април, целодневно, 430 лв.; лятно училище 
- 06 - 31 юли, целодневно, 1080 лв. Цените 
са с вкл. учебни материали, а за ваканцион-
ните програми и храноден. Отстъпка от 
10% за втори член на семейството.

Американо-английска  
академия - София 
www.aea-bg.com

английски - общ и разговорен, преподаватели с роден език 
английски

само летни курсове - юни и юли
деца от 6  години, 
ученици 

средна цена около 900 лв. за 2-месечен курс, 
с учебни помагала

Училища“ Хай тайм“ - София - 
„Лозенец“, „Овча купел“, 
„Красна поляна“ 
www.hightime-bg.com

английски, немски, френски, испански, италиански, руски език; 
специализиран английски за медици, юристи, застрахователи; 
бизнес английски и немски; разговорен английски и немски за въз-
растни; езиков одит; подготовка за матура и кандидатсту-
дентски изпит по английски, подготовка за изпитите на 
„Кембридж“, IELTS, TOEFL, занималня за деца от 1-4 клас 

целогодишни, полуинтензивни, интензивни; летни, 
съботно-неделни; индивидуално обучение; обучение 
в училища „Хай-Тайм“ или на територията на фир-
ми и учреждения

деца, ученици, 
студенти, възрастни

от 175 до 505 евро

Международна фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“ - 
София 
www.cmfnd.org

английски  - общ, разговорен, бизнес офис, за кандидат студен-
ти, подготовка за матура, фирмен; сертификатна подготовка - 
TOEFL, SAT, GRE, GMAT, IELTS, Cambridge, BEC, ILEC; немски - общ и 
кандидатстудентски; испански, руски, френски, японски за начи-
наещи и напреднали

целогодишно - 2 или 3 пъти седмично сутрин, следо-
бед, вечер; съботно-неделни групи; интензивни - 
ваканционни курсове; възможност за фирмено обу-
чение по месторабота с избрани от клиента време 
и интензивност

ученици - над 15 
 години, студенти, 
възрастни

английски - 390-445 лв. (130 уч. ч.), сертифи-
катни нива по английски - от 227 лв. до 
442 лв., разговорен английски - 185 лв. (50 
уч.ч.), бизнес офис английски - 475 лв. (150 
уч.ч.), английски за кандидат-студенти - 
252 лв. (60 уч.ч.), матура по английски - 225 
лв. (60 уч. ч.); немски - 365-480 лв. (120-140 
уч. ч.), испански - 375-395 лв. (100 уч. ч.), 
руски - 270 лв. (80 уч.ч.), френски - 336 лв. 
(100 уч. ч.), японски (начинаещи - 584 лв. за 
150 уч. ч., напреднали - 2 модула по 100 уч. 
ч. - 2 по 390 лв.) 

Учебен център „МаксимУм“ - 
София 
www.maximum-center.com 

английски - общ, бизнес с профил банково дело, IT и маркетинг, 
инженеринг, архитектура; немски - общ, специализиран с профил 
банково дело, IT и маркетинг; корпоративно обучение, канди-
датстудентски курсове, целогодишен алианс за ученици от 1 до 
4 и 5 до 8 клас, предучилищна подготовка по английски, подго-
товка за IELTS, TOEFL и „Кембридж“ 

целогодишно за ученици, сутрешни, дневни, 
вечерни, съботно-неделни курсове за възрастни, 
интензивни летни курсове

деца над 4 г., ученици, 
студенти, възрастни

378 лв. за ниво за общ английски/немски с 
хорариум 100-120 уч. часа, между 300 и 420 
лв. за специализирини бизнес курсове с хо-
рариум 80 уч. часа, 120 лв. месечно за дет-
ски програми, 5 лв. на учебен час за разго-
ворни курсове, отстъпки от 5% за 
следващо ниво, от 10% - за втори член на 
семейство и за редовни клиенти след пър-
вото обучение, учебен комплект бонус за 
трето и по-високо ниво

„Крег едюкейшън“ -  Варна 
http://kreg.bg

английски - общ, специализиран, бизнес, подготовка за изпитите 
на „Кембридж“, английски за деца, фирмено обучение, тематични 
модули - бизнес общуване, счетоводство, езикови програми за 
туризъм - хотелиерство, ресторантьорство; немски - само за 
възрастни - общ, тематични модули хотелиерство и ресторан-
тьорство, подготовка за изпитите за европейски езиков серти-
фикат - TELC, френски, испански

целогодишно за деца, групово, индивидуално, днев-
но, вечерно, съботно, фирмено обучение по заявка

деца от 6 г., ученици, 
студенти, възрастни

от 250 до 590 лв. на ниво, без  учебен ком-
плект, 10% отстъпки за ученици и студен-
ти редовно обучение в курсове за възраст-
ни, от 5% до 10% отстъпка за стари 
курсисти

Гьоте институт - София 
www.goethe.de/Ins/bg/sof/
bgindex.htm

немски език - общи курсове, курсове за начинаещи, разговорен 
немски, специализирани курсове - икономически немски, делово 
общуване, немски за юристи, смесено обучение (дистанционно 
чрез компютър и присъствени фази), младежки курсове, задочни 
курсове, които се ръководят от централата на института в 
Германия, курсове за подготовка за изпити - ZDfB, TestDaF, 
Zertifi kat B2, Zertifi kat C1, ZDj, PWD 

1-2-3-4-5 пъти седмично, екстензивни - 15 седмици 
по 6 уч. часа седмично, интензивни - 15 седмици по 
12 уч. часа седмично, суперинтензивни - 4 седмици 
по 24 уч. часа седмично, по уговорка: курсове за мал-
ки групи, индивидуални и фирмени, летни, младежки 
курсове през лятото за 14-16-годишни, смесено обу-
чение, разговорни курсове

за курсисти - навърши-
ли 16 години, за лет-
ните младежки курсо-
ве - навършили 14 
години

от 220 лв. за 45 уч. часа до 760 лв. за 180 уч. 
часа, диференцирано и според профила на 
курса и времето на провеждане 

Френски културен институт - 
София 
www.institutfrance.bg

френски - общ, бизнес, за работещи в туризма, курсове „Евро-
пейски съюз“, френски висше ниво, ателиета: разговор, цивили-
зация, курс за усъвършенстване, подготовка за изпитите DALF/
DELF

2-3-4-5-седмично, интензивни курсове,  дневни, 
вечерни и съботно-неделни курсове

деца oт 3 години до 14 
години и за възрастни

от 100 до 240 лв., учебници - от 25 до 50 
лв.

„Данте Алигиери“ - София 
www.dante-sofi a.net

Италиански език: общоезикови курсове, бизнес италиански,  раз-
говорен италиански, изпити за получаване на сертификат за 
владеене на италиански език PLIDA - валиден за работа и обуче-
ние в Италия, подготовка за изпитите за сертификат PLIDA

дневни, вечерни и съботно-неделни  стандартни, 
полуинтензивни и ускорени курсове

ученици, възрастни
от 250 лв. до 400 лв. в зависимост от мо-
дула, вкл. учебници и учебни материали

Институт „Сервантес“ - 
София 
http://sofi a.cervantes.es

общи курсове по испански - 30 и 60 уч. ч., интензивни курсове, 
специализирани курсове: подготовка за изпити DELE (Диплома за 
испански като чужд език), бизнес испански, курс по симултанен и 
консекутивен превод, курс по граматика, готварски курс, курс за 
деца и подрастващи, курс за испански говорещи деца и 
подрастващи

курсове през делничните дни, гъвкав график 
през целия ден, съботни и съботно-неделни курсове

Над 16 години (с изклю-
чение на курсовете за 
деца и подрастващи - 
над 8 години)

общоезикови курсове: сутрешни - 190 лв., 
обедни - 160 лв., следобедни и вечерни - 210 
лв., съботни и съботно-неделни курсове - 
230 лв., специализирани курсове - 250-275 
лв., отстъпки при записване в курсове и 
изпити DELE за курсисти на института, 
безплатен достъп до библиотеката 

British Training Solutions 
http://btsnetwork.eu

Специализиран английски (бизнес, юридически, финансов), семи-
нари на английски по ръководство на екип, мениджмънт, кому-
никативни способности, обслужване на клиенти и маркетинг; 
специализирано езиково обучение под формата на бизнес семи-
нари и корпоративни обучения от преподаватели с роден език 
английски, английски за деца; подготовка за сертификати на 
университета „Кембридж“

2 пъти седмично по 2 часа,  индивидуализирани 
схеми, съботни курсове по 4 часа

деца от 6 години, 
ученици, студенти, 
възрастни 

44 учебни часа - 620 лв., за деца - 50 уч. часа  
- 600 лв., включва учебници и материали; 
бизнес семинари – гъвкави цени; отстъпки 
- 5% за записване за втори пореден път, 
10% за записване за трети/четвърти по-
реден път; възможност за разсрочено 
плащане 

Образователен център 
„Дарби“ 
www.darbi.eu

Подготовка за изпитите за IELTS, общ английски в 3 и в 6 нива, 
бизнес английски в 4 нива, индивидуални часове

целогодишно, интензивно - 
60 ч., 3-месечно, по заявка 

деца от 6 години, 
ученици, студенти, 
възрастни

Общ английски за деца - 200-280 лв. на 
ниво, общ английски за ученици и студен-
ти - 300-400 лв. на ниво, общ английски за 
възрастни - 450 лв. за 100 часа, подготовка 
за IELTS - 350 лв. за 60 часа, 750 лв. - за 180 
часа. Без учебните материали. Отстъпки 
от 10% при записване на втори член от 
семейството

Таблицитe подготви Мара ГЕОРГИЕВА




