
ПРОГРАМА ЗА  

КОНКУРСЕН ТЕСТ ПО AHГЛИЙCKИ EЗИK 

 

Mогат да кандидатстват без ограничение на успеха от дипломата за средно 

образование всички, които имат достатъчни знания по езика, включващи четене и 

разбиране на оригинален английски текст, писмена грамотност и умения за създаване на 

текст на правилен английски език. 

Изпитът е в два варианта – присъствен и онлайн (с продължителност 1 час и 30 

мин. и се състои от четири компонента, като изходните текстове (публицистични, 

научнопопулярни, художествени) са подбрани тематично от следните области: 

образование, семейство, спорт, опазване на околната среда, туризъм, изкуство, 

здравеопазване, обществен живот и актуална политика. 

Въз основа на резултата от теста може да се кандидатства за специалностите 

„Английска филология“, „Приложна лингвистика“ (Английски език с руски език), 

„Начална училищна педагогика с английски език“ 

КОМПОНЕНТИ НА ТЕСТА 

 

I компонент: ТЕКСТ С ПРАЗНИ МЕСТА представлява автентичен текст на 

английски език, в които са изпуснати десет езикови единици. Този компонент цели 

проверка на цялостното разбиране на чуждоезиковия текст, както и познаването на 

граматическите особености на отделните езикови единици в английския език, и 

способността за правилната им употреба както граматически, така и смислово. 

II компонент: TECT с 10 вариативни отговора (MULTIPLE CHOICE) за 

правилно разбиране на граматични, лексикални и смислови структури върху английски 

текст от 20- 25 машинописни реда. 

III компонент: СЛОВООБРАЗУВАНЕ: Десет изречения, в които е изпусната по 

една дума. В края на изречението е дадена основата, от която трябва да се образува 

търсената лексема. Този компонент има за цел да провери слобообразувателните 

способности на кандидат-студентите. 

IV компонент: ИЗРЕЧЕНИЕ с вариативни отговори, оценяващ правилното 

разбиране на граматичните, лексикалните и смисловите структури в английския език. 

 

За самоподготовка се препоръчват следните източници: 

1. Cunningham S., Moor P, J. C. Carr. Cutting Edge. Advanced. Pearson, Longman: 

England, 2003 

2. O’Connell S. Focus on Proficiency. Nelson English Language Teaching: London, 

1995. 

3. Longman Language Activator. Pearson, Longman: England, 2010. 

4. Alexander, L. G., Longman Advanced Grammar. Longman, 1994. 

5. Vince, M. Advanced Language Practice. Heinemann ELT, Oxford, 1994. 

 

Електронни източници: 

6. English. RHL, 1996-2011. http://www.rhlschool.com/english.htm 

7. Reading Comprehension. RHL, 1996-2011. < 

http://www.rhlschool.com/reading.htm 

8. Vocabulary. Vocabulary.com, 2011.  http://www.vocabulary.com/ 

9. Free Reading A-Z sample. Learning A-Z.com, 2011. 

http://www.readingaz.com/samples/preview.html 

10. The Verb in the Structure of English, Dimiter Spasov, 1999 г. 

11. Paths to Proficiency, Longman, 2008 г. 

12. Advanced English Grammar, Cambridge, 2008 г. 



13. Practical English Grammar. Longman, 2007 г. 

14. Cambridge English Advanced. http://www.cambridgeenglish.org/images/167804-

cambridge-english-advanced-handbook.pdf 

15. The Cambridge Grammar of the English Language. Rodney Huddleston, 

University of Queensland, Geoffrey K. Pullum, University of Edinburgh. Cambridge 

University Press. 

16. https://www.perfect-english-grammar.com/ 
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