
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за дейността на ДЕО в периода 

юни, 2020- септември, 2021г. 

 

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

КБЕСОЧ 

За уч. 2020/2021г. в ДЕО се обучаваха 92 чуждестранни студенти и курсисти. Като се 

има предвид сложната пандемична ситуация, това е изключително постижение за нашия 

департамент.  

Студентите за изминалата вече учебна година бяха разпределени, както следва: 

- Турция- 60 

- Гърция- 8 

- Китай - 4 

- Армения- 4 

- Виетнам -4 

- Сирия – 2 

- Монголия – 2 

- Кипър - 2 

- Албания, Беларус, Мароко, Украйна – по 1.  

В МШБЕК за летния период, 2020г. са се обучавали 43 души, а през учебната 2020-2021 

– още 69. 

За периода юни- август, 2020г  в индивидуално обучение са участвали 15 души, а за 

учебната година – още 46. През лятото на 2020г. са проведени 8 сертификационни изпита 

по български език, а през уч.2020/21 г.  още 33. Общо проведените изпити за гражданство 

за отчетния период са 23. 

През учебната 2020/2021 г. обучението в Катедрата по български език и специализирано 

обучение на чужденци (КБЕСОЧ) протeчe изцяло в дистанционна форма. 

Обучението в дистанционен формат изисква преподавателите по отделните дисциплини, 

застъпени в учебния план, да имат добри умения за работа във виртуална среда.  За тази 

цел преди началото на учебната година беше организирано обучение за работа с 

електроннaта платформа на СУ Moodle. Обучението беше проведено от д-р Симеон 

Хинковски от СУ, който извършваше  и регистрацията на електронните курсове на ДЕО  

и осъществяваше тяхната технологична и техническа поддръжка. Някои преподаватели 

бяха подготвили и резервни платформи в случай на технически проблеми с основната 

платформа. 



По основните учебни дисциплини, преподавани в ДЕО, бяха регистрирани и създадени  

27 електронни курса - https://elearn.fcml.uni-sofia.bg/ (модул: Departament for language 

teaching) 

Административната организация на дистанционното обучение в ДЕО се осъществяваше 

от служители на Учебен отдел, които събираха първоначалната информация за 

студентите и курсистите (лични данни за записване, имейли, телефони и др.), формираха 

електронните групи, поддържаха връзка с администратора на курсовете (С. Хинковски), 

подаваха необходимите за регистрация данни  и бяха в постоянен контакт със студентите 

и преподавателите (график на учебната година, разписание на занятията, посещаемост, 

графици на междинни и финални изпити, ваканции и др.) 

Дистанционното обучение в Катедрата протече в следните основни форми:  

1. Обучение във виртуална класна стая в синхронен формат (90% от хорариума 

на съответната учебна дисциплина) 

2. Асинхронно обучение под формата на самостоятелна работа с електронни 

ресурси  – 10 % от хорариума по съответната учебна дисциплина 

3. Допълнителни  дейности на преподавателите (асинхронно) като: планиране на 

уроци, изработване на задания и презентации, проверка и оценяване на 

задания и контролни работи,  качване на ресурси - файлове, изображения, 

линкове, хиперлинкове и др.; извънаудиторна  връзка със студентите (по 

различни канали за комуникация).  

Основните учебни материали, използвани при обучението на чуждестранните студенти, 

бяха:  

1. Учебни и методически материали на хартиен носител, закупувани от 

студентите онлайн (учебници, учебни помагала) 

2. Учебни материали и модули за обучение и оценяване на знанията по 

български и английски език, разположени на платформата на ДЕО 

Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български 

език и по чужди езици: https://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/login/index.php 

3. Лекции и задания в електронен формат 

4. Презентации в електронен формат 

5. Дигитализирани уроци, базирани в Интернет (Академико и др.) 

6. Други интерактивни учебни материали, базирани в Интернет   

Мотивираните студенти присъстваха редовно и участваха активно в учебния процес. 

Оценките им от финалните изпити са показателни за системната им работа по време на 

курса и за ефективността на провежданото дистанционно обучение. Имаше обаче и 

студенти /курсисти, които симулираха присъствие в учебния процес, участвайки в него 

само със слушалки, без микрофон, като се оправдаваха с технически проблеми на 

интернет връзката им по местоживеене. 

Финалните изпити по отделните дисциплини  се проведоха онлайн съгласно учебния 

график по утвърдени изпитни процедури и при включени камери. 

https://elearn.fcml.uni-sofia.bg/
https://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/login/index.php


Основните технически проблеми по време на обучението бяха: 

1. Разпадане на интернет връзката при някои студенти от неевропейски страни 

(Турция, Виетнам, Монголия, Сирия), прекъсване на интернет поради спиране 

на тока 

2. Претоварване на платформата при едновременно включване на много 

потребители от различни курсове. 

Въпреки тези технически и организационни трудности обаче обучението в КБЕСОЧ през 

уч. 2020/ 2021г. премина успешно. 

Нещо повече, по време на дистанционното обучение бяха утвърдени и някои добри 

практики: 

1. Формиране на електронни групи и канали за комуникация: създаване на 

електронни групи в електронната поща, по Вайбър, Скайп и др., за да имаме бърза 

връзка със студентите в случай на нужда, да им изпращаме съобщения, учебни 

материали, приложение файлове със сканирани уроци, писмени задачи и др. 

2. Използване на интерактивни учебни материали – презентации, допълнителни 

текстове за слушане и четене, визуални и аудио материали и др.  

3. Записване на проведените във виртуалните класни стаи лекции и упражнения 

4. Използване на Shared Notes във виртуалната класна стая на Moodle като дъска, на 

която преподаватели и студенти пишат; запазване и архивиране на записките от 

всеки урок 

5.  Електронни презентации на студенти за тяхната  родина, забележителности, 

музика и др. с визуални и аудиовизуални материали, базирани в Интернет. 

 

Основни дейности на заседанията на Катедрения съвет: 

1. Обсъждане на учебни въпроси във връзка с организацията и осъществяването 

на учебния процес  в епидемична обстановка, разпределението на учебната 

заетост, формата и съдържанието текущия контрол и на финалните изпити и 

др. 

2. Избор на хонорувани преподаватели за уч. 2019/2020 и 2020/2021 г.  

3. Обсъждане на предложения за промени на „Вътрешни правила за организация 

на учебната дейност с чуждестранните студенти и курсисти през 

подготвителната година“  

4. Обсъждане на учебна програма  по Български език за дистанционно обучение 

в присъствена форма по български език с хорариум 120 ч. за чужденци, 

кандидатстващи във висшите училища на Република България  

5. Обсъждане на учебни програма по Български език и литература и по 

Математика за Държавен зрелостен изпит за 10 клас 

6. Обсъждане и приемане на  електронен изпит по български език за 

ликвидационната сесия  (ниво B1). 

7. Обсъждане на личен отчет на научно-преподавателския състав в ДЕО, 

изработен от Комисия по атестиране в Департамента 

8. Апробация на дисертационния труд на докторантката на самостоятелна 

подготовка Рени Радкова на тема: „Формиране на езикови компетентности за 

междукултурно общуване в европейски образователен контекст чрез 



Фулбрайтов обмен” и предложение трудът да бъде насочен за официална 

защита към Научния съвет на ФКНФ (2 юли 2020) 

9. Избор на научно жури за официалната защита на дисертацията на докторантката 

Рени Радкова (02.7. 2020 г.) 

10. Избор на научно жури за конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по  професионално направление 2.1. Филология (Български език – 

социолингвистика) (01.10.2020 г.) 

11. Презентации на електронните курсове по български език за уч. 2020/2021 г. 

 

Извънаудиторна заетост 

1. Участие в обучение за работа с електронната платформа Moodle 

2. Съставяне на учебна програма за езикова подготовка по български език на 

чуждестранни граждани, кандидатстващи във висшите училища на Република 

България (хорариум 120 ч.) 

3. Създаване на електронни курсове по изучаваните в ДЕО учебни дисциплини 

4. Съставяне на електронни версии на Първи прагов тест  - първи и втори вариант 

5. Съставяне на електронни версии на Финален изпит по български език – първи и 

втори вариант 

6. Съставяне на електронен изпит за ниво B1 (за ликвидационната сесия по 

български език) 

7. Съставяне и редактиране на електронни упражнения по български език за нива  

A2, B1, B2 и C1  

8. Съставяне на електронни версии на контролни работи по български език. 

Изработване на детайлизирани скали за оценяване на резултатите от 

сертификационните изпити по български език. 

За отчетния период особено интензивен беше процесът по сертифициране на знанията 

на ученици от български неделни училища. През периода юни-август, 2020 бяха 

изпитани 68 ученици, а през учебната 2020/2021година – още 226. 

 Така общият брой изпитани ученици за отчетния период е 294. 

Както отбелязах, все повече нараства интересът към сертификата по български език на 

ДЕО от българските училища зад граница. Този интерес е резултат както от ролята на 

сертификата за кандидатстване в български университети, така и от постоянните 

интензивни контакти с учителите ни зад граница. Въпреки кризисната ситуация, в която 

училищата работеха основно онлайн, благодарение на настоятелността на нашия 

координатор Пенка Михайлова във всеки възможен период бяха организирани изпитни 

сесии. За уч. 2020/ 2021г. бяха организирани 24 изпитни сесии. 

Така, както отбелязах, изпитаните ученици от БНУ за отчетния период са почти 300.  

През същия период са създадени по няколко нови варианта на изпитните тестове за 

нивата А2, В2 и С1. За ниво А2 вече има 3 варианта, за В1 - 8 варианта, за В2- 8 варианта, 

за С1 - 4 варианта, за С2 -2 варианта. 

Важна задача в този смисъл беше и утвърждаване ролята на ДЕО като основен партньор 

на българските неделни училища при оптимизиране на учебната дейност зад граница. В 



тази връзка през отчетния период бяха реализирани 4 обучения на учители от чужбина: 

1 през лятото на 2020г. и 3 през пролетта  на 2021г.  Обученията бяха финансирани по 

НП „Роден език и култура зад граница“ на МОН и в тях взеха участие 85 учители от 

чужбина. 

През 2020г. бяха издадени и учебници по БЕ за обучението в чужбина на колектив от 

нашия департамент.  

През юли, 2021г. по решение на АС за нуждите на ДЕО беше създаден Център за 

методическа подкрепа на обучението по български език в чужбина. Дейността на този 

Център ще бъде насочена основно към оптимизиране на учебния процес по български 

език зад граница. За реализиране на дейностите на Центъра ще се търси основно външно 

финансиране. 

                       ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

По справка от Учебен отдел за периода: 

 от месец Юни до месец Август 2020 г. са се обучавали 62 курсисти в курсове по 

чужд език. През този период в индивидуална форма на обучение са се обучавали 

13 курсисти; 

 от месец Септември 2020 г. до края на септември, 2021г. са се обучавали 321 

курсисти в курсове по чужд език. През този период в индивидуална форма са се 

обучавали 72 курсисти. 

Ученици в курсовете на ЧШУ:  

 в курсовете по английски език за ученици за учебната 2020/2021 г. са се обучавали  

57 ученици – I-срок и 54 ученици – II-срок (за миналата учебна година са се 

обучавали  73 ученици – I-срок и 67 ученици – II-срок);  

 в курсовете по немски език – 16 ученици – I-срок и 14 ученици – II-срок (за 

миналата учебна година – са се обучавали  22 ученици – I-срок и 17 ученици – II-

срок). 

На сертификатни изпити по чужди езици от месец Юни до месец Август 2020 г. са се 

явили 3 души. За същия период на изпити за ниво на владеене на чужд език са се явили 

3 души. 

На сертификатни изпити по чужди езици от месец Септември 2020 г. до месец 

септември 2021 г. са се явили 26 души. За същия период на изпити за ниво на владеене 

на чужд език са се явили 13 души. 

В компютърните курсове са се обучавали 36 курсисти (от тях 34 курсисти са 

продължаващи от групите на СЕМ, които са прекъснали обучението поради 

пандемията); през този период е проведен и 1 изпит за компютърна грамотност на лице, 

което не е обучавано в ДЕО .            

              



Учебната дейност в ЦИЧЕ също беше реализирана от разстояние в електронна среда. 

Разбира се, този тип обучение  не е предпочитан от курсистите, което се отрази и на 

техния брой. Както и досега, преди формиране на групите кандидатите определяха 

актуалното си ниво на езика с онлайн тест. Такъв в момента съществува по няколко 

езика: английски, немски, испански и френски. Обучението се провеждаше с 

утвърдените за всеки език учебни системи, като се използваха и хартиеният, и 

електронният вариант на учебниците. 

Продължи да функционира и Чуждоезиковата школа за ученици към ЦИЧЕ. 

Обучението на учениците през уч. 2020/2021г. беше проведено в хибридна форма: 

присъствена и онлайн част съобразно актуалните към всеки момент заповеди на 

министъра на здравеопазването. Продължава индивидуалното дистанционно 

обучение по английски език, както и индивидуалното електронно и присъствено 

обучение  по предлаганите от ЦИЧЕ езици. 

      Нови дейности: 

 Във връзка с нуждите на онлайн обучението бяха осигурени безплатно 

електронни учебници и учебни тетрадки на Оксфорд Юнивърсити Прес за 

всички нива по английски език за ученици и възрастни. За онлайн курсовете ни 

по немски език (за възрастни и деца) бяха закупени електронни учебници и 

учебни тетрадки за всички нива и учебни системи, с които работим. 

 Бяха разработени финални онлайн тестове по: 

 английски език за нивата от А1 до С1 – по два варианта на изпит; 

 немски език- за всяко от нивата от А1 до С1 (по 1 вариант). 

 Бяха изработени финални тестове по италиански език (ниво А1), турски език 

(нива С1 и С2), испански език (ниво С1). 

 Бе изработена учебна програма за академичен английски, ниво С1, във връзка с 

провеждането на такъв курс. 

 Бяха създадени нови учебни програми по английски език за 1ви и 2ри клас, 

поради смяна/актуализация на учебната система. 

 Гъвкаво бе променян графикът на курсовете в Центъра, за да се даде възможност 

за повече варианти, съобразно променящата се епидемиологична ситуация. 

 

II. РЕКЛАМНО- ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Както бях отбелязала в предходния си отчетен доклад, по мое настояване на 

Академичния съвет беше взето решение разходите за рекламната кампания по набиране 

на чуждестранни студенти да бъдат поети от общоуниверситетската  партида. За 

отчетния период бяха предвидени участия на наши представители в рекламни изложения 

на образователни агенти във Виетнам, както и 2 рекламни тура в Турция. За съжаление, 

кризисната ситуация с пандемията не позволи тези събития да се реализират. За отчетния 

период беше реализирано само 1 участие в онлайн изложение на групата ICEF  през юни, 

2021г. Бяха организирани над 30 срещи с образователни агенти от различни африкански 

държави: Мароко, Тунис, Судан, Нигерия, Южна Африка. 



За радост, през септември, 2021г. ситуацията позволи присъствено провеждане на  

панаир на образованието в Русия: Москва и Санкт-Петербург, където наши 

представители взеха активно участие. За отбелязване е , че финансирането на това 

участие беше изцяло за сметка на общоуниверситетските разходи. 

За популяризиране на курсовете ни по чужди езици бяха проведени 2 онлайн кампании: 

през юни, 2020 и през юни, 2021г. Резултатите обаче не са особено обнадеждаващи. 

Причините са основно две: от една страна, късното връщане към присъствено обучение, 

и от друга – необходимостта от основно оптимизиране на сайта ни, което обаче ще бъде 

доста сериозен разход. 

                                      

III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

За радост, в КБЕСОЧ вече има нов доцент- Данка Апостолова.  

Очевидно цялостната напрегната ситуация се отрази неблагоприятно върху 

научноизследователската ни работа. От преподаватели в ДЕО за отчетния период са 

публикувани: 1 монография, 4 учебни помагала, само 3 статии, изнесени са 2 доклада на 

конференции. 

 

IV. МАТЕРИАЛНА БАЗА 

За нормалното провеждане на учебните занятия в ДЕО през отчетния период от 

съществено значение беше и създадената организация по прилагане и контрол на 

спазване на противоепидемичните мерки. Във всяка учебна стая беше осигурен 

дезинфектант. В коридорите бяха поставени също дезинфектанти и насочващи стрелки, 

обозначаващи посоката на движение. По време на почивките всички стаи с учебни 

занятия бяха своевременно дезинфекцирани. Спазваше се и изискването за контрол на 

температурата с терморамката на входа на департамента. За по-голяма сигурност 

временно беше ограничен достъпът от вратата към паркинга. 

В общежитието също бяха прилагани разписаните противоепидемични мерки.   

По решение на СД бяха закупени 4 рутера. Рутерите са поставени на втория и четвъртия 

етаж с цел осигуряване на по-добра интернет връзка при реализиране на учебния  процес 

през новата учебна година. 

Основните ремонтни дейности, реализирани със собствени сили, бяха: 

- текущ ремонт на стаи в общежитието 

- водопровод за топла вода в  тоалетните на първия етаж в общежитието 

- частичен ремонт на покрива на учебната сграда 

- частична смяна на щрангови водопроводни тръби в общежитието 

- ремонт на тоалетни в учебната сграда 

- разчертаване на паркоместа на паркинга.  

Към 30.09. 2021г. в общежитието са заети 180 стаи от общо 202. Тъй като има 7 стаи за 

ремонт, остават незаети 15 стаи, годни за ползване: 9 реновирани и 6 нереновирани. 



Беше отдадена под наем спортната зала, която беше реновирана и в момента 

функционира доста добре. 

За съжаление, имахме сериозни проблеми с отдаденото под наем кафене в двора. Във 

връзка с емидемичната обстановка наемателят спря започнатия ремонт и в крайна сметка 

прекрати договора си с Университета. През септември, 2021г. на АС беше взето решение 

за откриване на тръжна процедура, която трябва да се проведе съвсем скоро.  

От почти година текат консултации с отговорните служби в Университета относно 

ремонт на външната фасада на централната сграда. До момента със собствени сили сме 

изрязали дърветата в проблемния участък и очакваме всеки момент да започнат 

ремонтните дейности. 

 

V.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

С оглед спазване на финансова дисциплина за отчетния период бяха взети следните 

мерки: 

- в бюджета на Департамента бяха съкратени разходите за командировки и 

ремонти. 

- през уч. 2020/21 г. в изпълнение на решение на СД всички преподаватели от 

КБЕСОЧ направиха по 100 допълнителни часа над аудиторната заетост. Четирима 

от преподавателите изпълниха двойно повече наднормени часове. В ЦИЧЕ само 

2 преподаватели не са направили тези наднормени часове. 

Както отбелязах, ремонтните дейности бяха извършвани със собствени усилия, без да се 

налага използване на външни фирми. 

За увеличаване приходите на департамента по предложение на СД през юни, 2021г. АС 

гласува нова цени за ползване на паркинга: 

- за обучаеми и живущи в общежитието -  50 лв./ месец 

- за наематели в ДЕО - 75 лв./ месец 

- за външни клиенти -  95 лв./ месец. 

С гордост отбелязвам, че успешно приключиха усилията ми за намаляване на 

отчисленията на ДЕО за СУ. За първи път те са намалени от 25 на 10 процента. 

Положените усилия от целия колектив за спазване на финансова дисциплина дадоха 

своите плодове. Прогнозираният финансов резултат за 2020г. беше дефицит от над 300 

000 лв. Финансовият резултат на ДЕО за 2020г. е – 103 006 лв. Това е изключителен 

резултат предвид тежката ситуация със здравната криза, която се отрази  както върху 

броя на курсистите по чужди езици, така и върху приходите от наеми, за които стана 

дума. 

Стриктното спазване на финансова дисциплина продължава и през настоящата година. 

Към 25. септември, 2021 г. по данни на нашето счетоводство категорично продължават 

да се редуцират разходи за: 

- хонорари         

- командировки 



- външни услуги.  

Въпреки трудностите и усилията, които трябва да полагаме за осигуряване на 

финансовата стабилност на департамента, и тази година бяха направени положителни 

стъпки за колектива : 

- и тази година се раздадоха ваучери за храна;  

-продължи изплащането на допълнителни възнаграждения на колегите, навършили 60-

годишна възраст, съгласно КТД. 

                             

 

      Директор: 

       /проф. д-р Св. Халачева/ 


