
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
за установяване степента на владеене на български език при придобиване на 

българско гражданство по натурализация 

 

Тестът съдържа 20 езикови задачи.  

Всяка задача има само един верен отговор. 

Изберете само един от предложените отговори и заградете с кръгче буквата пред 

него. 

В посочения пример избирате за верен отговор  Б)      А)   Б)   В)   Г) 

 

В следващия пример се отказвате и избирате  Г)    А)   Б)   В)   Г) 

 
 

 

Прочетете текста и решете задачи 1-5. 

 

Тетевен е малък живописен град в България, разположен само на 120 км от 

София в полите на Централна Стара планина на 418 м надморска височина. Заобиколен 

отвсякъде с  красиви върхове, той е приятна среда за туризъм и отдих – пешеходна 

разходка, ловуване, бране на диви плодове, билки, гъби, алпинизъм.  През града минава 

река Вит, което го прави привлекателен център за риболов. Зимата тук е мека, а лятото 

– прохладно. Климатът е особено подходящ за хора с белодробни заболявания.  

На 12 км югоизточно от Тетевен се намира живописният планински курорт 

Рибарица. Множество хотели, малки вилички и къщи, потънали в зеленина и цветя, 

предлагат на гостите на този край не само тишина и спокойствие, но и възможност да 

се потопят в автентичната и неповторима атмосфера, бит и традиции на българите. Тук 

можете да видите как се приготвя прочутото балканско саламурено сирене, как се вари 

сливова ракия или как се тъкат пъстри черги и се правят най-вкусните сладка от горски 

плодове.  

Заради уникалното съчетание на прекрасна природна среда, благоприятни 

климатични условия и богато културно-историческо наследство Тетевен е 

привлекателна туристическа дестинация, а от няколко години е обявен за най-зеления 

град на България. 

 

1. Коя е темата на текста? 
А) географски особености на Централна Стара планина 

Б) исторически забележителности в град Тетевен 

В) Тетевен – привлекателна туристическа дестинация 

Г) планински ски курорти и хотели в Стара планина 
 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Разстоянието от София до Тетевен е 418 километра. 

Б) Рибарица се намира на 12 км  югоизточно от Тетевен. 

В) Климатът в града е подходящ за хора със сърдечни заболявания. 

Г) Всяка година зимата в Тетевен е дълга, студена и мразовита. 

 

 

 
 



3. От какво жителите на Тетевен приготвят вкусни сладка според текста? 

А) от сирене и ракия  

Б) от билки и гъби 

В) от сливи и грозде 

Г) от горски плодове 
 

4. Съчетанието на кои фактори прави Тетевен привлекателна туристическа 

дестинация? 

А) хранително-вкусова промишленост и модерно здравеопазване 

Б) красива природа, благоприятен климат и културни паметници 

В) условия за ски туризъм и производство на уникални килими 

Г) развито селско стопанство, занаяти и модерни търговски обекти   

 

5. Кое е основното глаголно време в текста? 

А) сегашно 

Б) минало свършено 

В) минало несвършено  

Г) бъдеще 
 

С коя дума може да се попълни празното място в изречението (задачи 6 - 8)? 
 

6. Билети за градския транспорт могат да се закупят и от ………. на автобуса. 

А) началника 

Б) машиниста 

В) шофьора 

Г) управителя 
 

7. Град Велико Търново е ………… столица на България. 

А) стар 

Б) стара 

В) старо 

Г) стари 
 

8. Новината бе съобщена на първа страница във ……………….. . 

А) телевизията 

Б) радиото 

В) предаването 

Г) вестника 

 

 

В кой ред думите имат близки значения (задачи 9 -11)? 

9. 
А) изправен – изгърбен  

Б) излишен – непотребен  

В) разбран – разпран   

Г) полезен – вреден 

 

10. 

А) час – част  

Б) ден – нощ 

В) къща – дом  

Г) вода – извод 
 



11.  

А) отварям – затварям 

Б) бягам – тичам 

В) чувам – чувствам  

Г) обаждам – обиждам  
 

В кой ред думите са с противоположни значения  

(задачи 12 – 14)?  

12. 
А) насърчавам – окуражавам 

Б) обличам – събличам 

В) чувам – чувствам 

Г) празнувам – пазарувам 
 

13. 

А) щастие – нещастие   

Б) желание – стремеж 

В) любов – обич 

Г) радост – гордост 

 

14. 

А) честен – частен 

Б) кратък – кротък 

В) здрав – болен    

Г) упорит – настоятелен 

 

Какво означават изразите (задачи 15 - 16)? 
15. стоя на кръстопът 

А) двоумя се 

Б) радвам се 

В) оплаквам се  

Г) гордея се 

 

16. на мравката път прави  

А) приказлив, весел и остроумен човек 

Б) лош, нервен и заядлив човек  

В) добър, кротък и отстъпчив човек 

Г) смел, горд и храбър човек 

 

В кой ред има грешка (задачи 17 – 19)? 

17. 
А) каменна 

Б) есенна  

В) пролетнна 

Г) сезонна 
 

18. 

А) млъкнал  

Б) донесъл  

В) казал 

Г) рекал 
 



19. 

А) недоказан 

Б) немисля 

В) невиждан 

Г) незнаещ 
 

20. В кой ред има пунктуационна грешка? 
А) Утре ще ти се обадя, за да се разберем къде ще се видим. 

Б) Разбрахме се, да отидем заедно в парка на разходка. 

В) Сутрин трябва да ставам рано, за да отида на работа. 

Г) Ще му помогна да си научи, да си напише домашното. 



ОТГОВОРИ: 

 

1. Коя е темата на текста? 

в. Тетевен – привлекателна туристическа дестинация 

 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

б. Рибарица се намира на 12 км  югоизточно от Тетевен. 

 

3. От какво жителите на Тетевен приготвят вкусни сладка според текста? 

г. от горски плодове 

 

4. Съчетанието на кои фактори прави Тетевен привлекателна туристическа дестинация? 

6. красива природа, благоприятен климат и културни паметници 

 

5. Кое е основното глаголно време в текста? 

а.сегашно 

 

6. Билети за градския транспорт могат да се закупят и от ………. на автобуса. 

в. шофьора 

 

7. Град Велико Търново е ………… столица на България. 

б. стара 

 

8. Новината бе съобщена на първа страница във ……………….. . 

г. вестника 

 

9. 

б. излишен – непотребен  

 

10. 

в. къща – дом  

 

11.  

б. бягам – тичам 

 

12. 

б. обличам – събличам 

 

13. 

а. щастие – нещастие   

 

14. 

в. здрав – болен    

 

15. стоя на кръстопът 

а. двоумя се 

 

16. на мравката път прави  

в. добър, кротък и отстъпчив човек 

 

17. 

в. пролетнна 

 

18. 

г. рекал 

 

19. 

б. немисля 

 

20. В кой ред има пунктуационна грешка? 

б. Разбрахме се, да отидем заедно в парка на разходка. 
 


