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Разбирам изрази и най-често 
използваната лексика във връзка с 
области от най-непосредствено лично 
значение (напр. съвсем основна лична 
или семейна информация, пазаруване, 
местното населено място, работа). 
Схващам основната идея в кратки, 
ясни, прости послания и съобщения. 

Разбирам основните идеи в ясна, 
стандартна реч по познати теми, 
срещани често на работното място, в 
училище, по време на отдих, и т.н. 
Разбирам основната идея на много 
радио и телевизионни програми по 
актуални теми или въпроси отличен 
или професионален интерес, когато 
речта е относително бавна и ясна. 

Разбирам продължителна реч и лекции 
и следя дори сложни аргументиращи 
изрази, когато темата е сравнително 
позната. Разбирам повечето 
телевизионни новини и програми с 
актуални събития. Разбирам повечето 
филми с реч със стандартен диалект. 

Разбирам продължителна реч, дори и 
когато не е ясно структурирана и 
когато връзките са само загатнати, а не 
ясно изразени. Разбирам телевизионни 
програми и филми без много усилия. 
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Мога да прочета много кратки, 
обикновени текстове. Откривам 
специфична, предсказуема 
информация в прости, всекидневни 
материали като обяви, проспекти, 
менюта и разписания и разбирам 
кратки, обикновени, лични писма. 

Разбирам текстове, които се състоят 
главно от често срещана всекидневна 
или свързана с работата лексика. 
Разбирам описания на събития, 
чувства и пожелания в лични писма. 

Чета статии и доклади във връзка със 
съвременни проблеми, в които 
авторите изразяват особено отношение 
или гледна позиция. Разбирам 
съвременна литературна проза. 

Разбирам дълги и сложни 
фактологични и литературни текстове, 
като оценявам различията в стиловете. 
Разбирам специализирани статии и по-
дълги технически инструкции, дори 
когато не са свързани с моята област. 
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ситуации, които изискват прост и пряк 
обмен на информация по познати теми 
и дейности. Справям се с много кратки 
ситуации на общуване, макар че 
обикновено не разбирам достатъчно, за 
да мога аз сам да поддържам 
разговора. 

Мога да се справя с повечето 
възникнали ситуации по време на 
пътуване в областта, където езикът се 
говори. Мога да се включа 
неподготвен в разговор на тема, която 
е позната, от личен интерес или 
свързана с ежедневието (напр. 
Семейство, хоби, работа, пътуване и 
актуални събития). 

Мога да общувам с известна лекота и 
непринуденост, което прави редовния 
контакт с чужденци напълно 
възможен. 
Мога да участвам активно в дискусии 
по познат контекст като пояснявам и 
поддържам мнението си. 

Мога да се изразявам гладко и 
непринудено без много очевидно 
търсене на изрази. Използвам езика 
гъвкаво и ефективно за социални и 
професионални цели. Формулирам 
точно идеи и умения и умело ги 
свързвам с тези на другите говорещи. 
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Използвам поредица от изрази и 
изречения, за да опиша по прост начин 
семейството си и останалите, 
условията, при които живея, 
образованието, което имам и 
настоящата или предишната си 
професия. 

Мога да свързвам изрази по прост 
начин за да опиша опит и събития, 
своите мечти, надежди и амбиции. 
Мога да дам накратко причини и 
обяснения на мнения и планове. 
Мога да разкажа история или да 
предам сюжета на книга или филм и да 
опиша своите реакции. 

Мога да представя ясно, подробно 
описание по широк кръг от теми 
свързани с моята област на интереси. 
Мога да разясня гледната си точка по 
даден въпрос като посоча 
предимствата и недостатъците на 
различните мнения. 

Мога да представя ясно, подробно 
описание по сложни теми, които 
включват подтеми, като разгледам 
отделни точки и завърша с подходящо 
заключение. 
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Мога да напиша кратки, прости 
бележки и съобщения. Мога да напиша 
много обикновено, лично писмо, напр. 
за да благодаря на някого за нещо. 

Мога да напиша прост свързан текст на 
теми, които са познати или са от личен 
интерес. 
Мога да напиша обикновено, лично 
писмо, което описва опит или 
впечатления. 

Мога да напиша ясен, подробен текст 
по широк кръг от теми свързани с 
моята област на интереси. Мога да 
напиша есе или доклад като предам 
информация или посоча аргументи в 
подкрепа или срещу конкретна гледна 
позиция. Мога да напиша писмо като 
подчертая личното значение на 
събития и опит. 

Мога да се изразявам чрез ясни, добре 
структурирани текстове, като 
пояснявам гледната точка в известна 
дълбочина. Мога да пиша по сложни 
теми в писмо, есе или доклад, като 
подчертавам въпросите, които считам 
за съществени. Мога да избера 
подходящ стил за вероятния читател. 
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