
V. КОНСПЕКТ ПО ОБЩ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ~ II курс, НИВО В1 
Synopsis of Bulgarian Language - II course (Language Level Bl) 

Лексикални теми. Lexical Topics: 

1. Личност: индивидуални особености, външност, черти на характера. 
2. Приятелство и партньорство: роднини, приятели, познати; съученици, колеги. 
3. Семейство: членове на семейството, семейни празници, разпределение на задачите в 

семейството. 
4. Жилище: жилищна среда, къща, апартамент, комплекс, обзавеждане и аксесоари, наем, 

сметки, домашна работа. 
5. Пътуване / транспорт: значение на транспорта, разписание, информация, обществен 

транспорт, купуване на билети, документи за пътуване. 
6. Пазаруване/ магазини: магазини, пазари , щандове, хранителни стоки, стоки за 

домашна употреба, облекло, електроуреди. 
7. Комуникация и поддържане на контакти: поща, писма, колети, телефон, електронна 

поща, интернет. 
8. Услуги: банкови услуги- преводи и обмяна; ресторант- меню, поръчване, плащане; 

хотел- резервация, плащане. 
9. Култура/ забавления: гости, кино, театър, музей. 
10. Време и климат: сезони, валежи, прогноза за времето. 
11. Здраве/ болести: при лекаря, често срещани болести и симптомите им, рецепти, 

лекарства, аптека. 
12. Спорт: популярни спортове, национални спортове, спортуване. 
13. Медии: телевизия, радио, вестници, списания. 
14. Хобита: градинарство, направи си сам, четене, слушане на музика, личен компютър. 
15. Учене/ работа: видове училища, предмети, популярни професии. 
16. Европейски съюз: членове на ЕС; страни кандидатки; пътуване, виза, работа, обичаи. 
17. Култура и цивилизация: родина и чужда страна, основна информация за 

родната и чуждата страна- климат, валута, хранителни навици, ежедневие 
празници, възможности за пазаруване; туристически атракции, настаняване, 
ресторанти. 

Grammar 

Perfective and Imperfective Aspect of the Verbs 

Formation of Verbs, Nouns, Pronouns and Adverbs 

The Past Active Participle 

The Present Perfect Tense 

The Past Perfect Tense 

The Future in the Past Tense 

The Present Historic Tense 

The Past Passive Participle 

The Passive Voice 

The Present Active Adjectival Participle 



The Verbal Nouns 

The Imperative Mood 

The Conditional Mood 

Subjunctive Sentences 

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Assessment Criteria 

1. Listening - the student must demonstrate the ability to understand the general sense of 
a conversation between two native speakers on a topic related to the student's experience and 
of simple public utterances. 

2. Oral communication - the student must demonstrate the ability to communicate in 
everyday situations requiring a simple and direct exchange of information. 

3. Reading - the student must demonstrate the ability to understand the general sense of 
short, simple items on familiar topics. 

4. Writing - the student must demonstrate the ability to write brief items relevant to 
everyday situations and conveying basic information. 

VII. ФИНАЛЕН ИЗПИТ 

FINAL EXAM 

The final exam consists of two parts: I. Reading and writing; II. Listening and speaking. Reading , 

writing and listening contain two tasks each (one objective task type and one semi-objective task 

type). The speaking section includes a conversation on an assigned topic and a description of a picture. 

VIII. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

FORM/ FORMAT OF INSTRUCTION: 

Seminars 

Language practice 

Two midterm tests 


