
СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗПИТИ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Писане на кирилица на компютър 

Владеенето на кирилицата, а в наши дни това означава и писането на компютър, е част 
от съвременната комуникативна компетентност по езика. Как без това знание 
обучаемите биха могли да поддържат връзки в социалните мрежи или чрез 
електронната поща на български език? Как биха могли да извършват търсения в 
интернет или да създават собствени текстове, проучвания, проекти на български език? 

На второ място, електронният изпит дава възможност за съхранение, статистическа 
обработка и анализ на данните от проведените изпити с цел по-нататъшно 
подобряване на изпитната валидност, надеждност, съдържание, формат.  

Ето защо умението да се пише на кирилица за нивата В2, С1 и С2 е изискване към 
кандидатите. Тези нива са свързани с възможности за следване в български 
университети и сериозна работа с материали от всички сфери на живота, което не е 
възможно без  работа с компютър и интернет. За нивата А1, А2, В1 владеенето на писане 
на кирилица чрез клавиатура е препоръчително, но не е задължително. 

Обучаемите не са задължени да владеят кирилицата по БДС стандарт! 

Подредбата кирилица по БДС стандарт е основната и най-ефективната за скоростно 
писане на български език, тъй като е разработена в резултат на задълбочени 
изследвания и е съобразена със зависимостите между честотата на срещане на всяка 
буква в българския език, между гласни и съгласни, и анатомията на ръката. Проектирана 
с гениална прецизност, клавиатурата БДС е единодушно призната от потребителите за 
една от най-съвършените в Европа. Използването на БДС с помощта на десетопръстна 
система позволява постигането на бързина на въвеждането на информация, близка до 
тази на стенографските машини. Българите първенци по скоростно писане с тази 
клавиатура постигат бързина, съизмерима със скоростта на говорене! 

Подредбата БДС е подходяща обаче само за компютри, на чиито клавиши тя е 
изписана, а много от клавиатурите не са надписани по БДС. Особено в чужбина е много 
трудно да се намери клавиатура с фабричното изписване по БДС и понякога се налага с 
буквите да се залепват с тиксо върху клавишите или да се пишат с флумастер. 

Кандидатите, които полагат Стандартизирания тест, биха могли да използват т. нар. 
фонетична кирилица (Bulgarian phonetic keyboard layout/ Cyrilic Ph/BGPT), която 
съществува като възможност в менюто с езиците в офис пакета на платформите 
Windows и Linux, наред с кирилицата по БДС. Това е писане на български език с 
кирилица, като се използва вариант, базиран на подредбата QWERTY върху 
компютърната клавиатура. Това означава, че пѝшете българската буква чрез клавиша на 
съответната буква на латиница, напр. б печатате, натискайки b, к – натискайки k, л – 
натискайки l, м – натискайки m и пр. Някои специфични български букви са върху 
клавиши на букви, които не съществуват в нашата азбука – ъ на y, я на q, или върху 
периферни клавиши, напр. за скобите [ и ], където са ш, щ, за наклонената отляво 
надясно черта (в долния ляв ъгъл), където е ю, за апостроф ` (в горния ляв ъгъл), където 
е ч. 



Този вариант се наложи с появата на компютърните клавиатури, интернет, мобилните 
телефони (Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език). 
Фонетичната подредба се усвоява лесно, ако човек пише често на английски език. Ако 
ви се налага да пише редовно и на латиница, помненето на две клавиатури затруднява 
(особено тези хора, които никога не са учили БДС подредбата). По-практично се оказва 
превключването между кирилица и латиница, базирани на почти идентично 
разположение на буквите за съответните звукове. Всъщност младите поколения 
българи използват именно тази подредба, защото са билингви във все по-висока 
степен. В края на 2006 г. вариант на фонетичната подредба е включен в стандартните 
опции на операционната система Windows Vista. 


