
ПРЕГЛЕДПРЕГЛЕД КОНТАКТ 
Нива на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

A1
Може да съставя и разбира съвсем прости 
изречения, да изказва конкретни нужди, да 
задава въпроси за личността и да отговаря 
на подобни въпроси.

A2
Може да общува в обикновени, рутинни 
ситуации и да обменя информация за 
познати и обичайни неща.

B1
Може да се изразява просто и смислено по 
познати теми и теми от своя кръг от интереси 
и накратко да представи основания 
и обяснения за мечтите, надеждите,  
плановете и мненията си.

B2

Може да разбира сложни текстове 
по абстрактни теми и дори да следи 
специализирани дискусии в областта на 
специалността си, да се изразява спонтанно  
и свободно и да обясни предимствата и 
недостатъците на различни възможности.

C1

Може да схваща и имплицитното значение 
на сложни текстове, да се изразява 
спонтанно и гладко, да се изказва по 
сложни теми и въпроси и да използва при 
това различни средства за изграждане на 
собствен текст.

C2
Може да разбира практически всичко без 
затруднение, да се изразява много гладко 
и спонтанно и да отличава фини смислови 
нюанси дори в по-сложни ситуации.

Немската езикова диплома (DSD) е общ проект на 
федерацията и федералните провинции.
Всички въпроси относно DSD се обсъждат в Централната 
комисия за Немската езикова диплома.

Председател на Централната комисия за DSD:

Телефон: +49 (0) 89 2186 2345
e-mail: auslandsschulen@kmk.org

Секретариат на Постоянната конференция на министрите 
на културата и образованието на федералните провинции:

Телефон: +49 (0) 30 25418-419
e-mail: auslandsschulen@kmk.org

Централната служба за обучение в чужбина (ZfA) отговаря 
за разработването на изпитните материали, логистиката, 
провеждането на изпитите на място и оценяването им.

Телефон: +49 (0)228 99 358-8631
e-mail: dsd@bva.bund.de
Интернет: www.auslandsschulwesen.de/dsd

Компетентни органи за контакт във Вашата страна:
Бюрото за консултиране и координиране на обучението  
по немски език на ZfA, с което можете да се свържете по 
Интернет на адрес www.auslandsschulwesen.de/fachbera-
tung, чрез Посолството на Федерална република Германия 
или Генералното консулство в София

Бюро за консултиране и координиране на обучението по 
немски език

Йорг Каснер (Jörg Kassner)
с/о Посолство на ФРГ
ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 25 А
BG 1113 София
Телефон: +359 (0) 2-9630300
Телефакс:  +359 (0) 2-9632865
e-mail:  sofi a@auslandsschulwesen.de
Интернет:  www.auslandsschulwesen.de/sofi a
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ДИПЛОМИ ДИПЛОМИ ИЗПИТ КАЧЕСТВО 

ПОСТИЖЕНИЯ 

DSD – A 2
 съответства на ниво А2 Общата европейска 

езикова рамка
 удостоверява знания по немски език на 

ниво А2
 дава предимство при кандидатстване

DSD – първо ниво
 съответства на ниво В1 от Общата 

европейска езикова рамка
 удостоверява знания по немски език, 

нужни за приемане в подготвителен курс за 
следване в Германия

 дава предимство при кандидатстване за 
следване в Германия

DSD – второ ниво
 съответства на ниво В2/С1 от Общата 

европейска езикова рамка
 удостоверява знания по немски език, нужни 

за следване във ВУЗ в Германия

Компоненти на изпита
 четене с разбиране
 слушане с разбиране
 писмено общуване
 устно общуване

Типове задачи
 въпроси от тип многовариантен избор
 въпроси за съпоставяне (свързване)
 текстове за попълване на празни места
 въпроси от вида „вярно – невярно“
 създаване на писмени текстове
 презентация
 диалог

Провеждане
 централизиран изпит, който се провежда само в 

утвърдени DSD училища в чужбина

Оценяване
 централизирано оценяване на писмените 

компоненти на изпитите в Германия

 Ориентиране
• към нивото на немското училищно 

образование
• към Общата европейска езикова рамка

 Осигуряване на качеството посредством научен 
мониторинг и научно-методичен анализ на 
тестовете 

 изпити в повече от 65 страни
 с около 59 000 участници и участнички 

годишно

DSD – удостоверение за владеене на немски език, предлагано в цял свят

снимки: DS Genf


