
 

 

 

Указания за кандидата 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ 

 A1, А2 писмен изпит –  25.06.2021 г. (продължителност 1:40 ч.) 

В1 писмен изпит – 26.06.2021 г., 10:30 ч. (продължителност 1:45 ч.) 

В2 писмен изпит –  26.06.2012 г. 14:00 ч. (продължителност 2:30 ч.) 

Устен изпит A1, A2, B1, B2 – 19.06.2021 г., 20.06.2021 г., 27.06.2021 г.  (по 

график) 

Часът за начало на писмен изпит А1, А2 ще бъде обявен допълнително. 

Промяна на лични данни след 27.06.2021 г. няма да бъде възможна.  
Явяването на писмен и устен изпит става с лична карта и Convocation.  

Датите за устен изпит подлежат на промяна, определят се автоматично, не по 

желание на кандидата. 
 

При записването 

• Кандидатът получава разписка за внесената такса, в която фигурират 

сайтът за информация на изпитния център и номерът на кандидата. Този 

12 цифрен номер (№ Candidat) е много важен – той фигурира на всички 

документи, които ще ви бъдат издадени, вписва се на съответното място 

на писмената работа и важи за следващи записвания за DELF/DALF както 

за нашия изпитен център, така и за всички други центрове у нас и в 

чужбина. 

• От 7 до 10 дни след записването за DELF кандидатът получава чрез учителя 

по френски език convocation, в който са указани датите, часовете на 

започване и залите за писмения и за устния изпит. Пазете го и не го 

забравяйте за изпитите! 

Проверете внимателно дали са вярно изписани имената ви на латиница /по 
лична карта/, датата и мястото на раждане и нивото на изпита, за което сте се 
записали. Ако има несъответствие, обадете се на телефоните за контакт 
(0889266068 – Галина Бечева, 0888466986 -  Калина Стефанова), за да бъде 
отстранена грешката. 
За писмения изпит 

• Кандидатът се явява 30 мин. преди часа, указан в convocation и заема 

мястото си в посочената зала. Ученик, който е закъснял за началото на 

изпита, по какъвто и да е повод, не се допуска в залата и пропуска сесията. 

Внесената при записването такса не се връща. 

• Задължително носи документ за самоличност със снимка и получения 

convocation. 



• По време на изпита няма право да излиза, да ползва мобилен телефон или 

други технически устройства, да подсказва, преписва или да пречи по 

какъвто и да начин на провеждането на изпита. При установяване на 

нарушение, изпитът се анулира. 

За устния изпит 

• Влиза в сградата на гимназията 5 минути преди часа, указан в convocation 

и изчаква пред залата, определена за подготовка /информация – в сайта/, 

повикването от квестора. Едва след приключването на времето за 

подготовка отива в стаята, за която е разпределен. 

• Задължително носи документ за самоличност със снимка и получения 

convocation. 

• След приключването на изпита веднага напуска сградата на гимназията. 

 

Резултати и сертификати 

• Резултатите се обявяват около 20 дни след писмения изпит след 

заседанието на Националната комисия. Можете да ги видите в 

съответната рубрика в информационния ни сайт.  

• Кандидатът има право да види писмената си работа в срок от 2 седмици 

след публикуване на резултатите след подаване на писмена молба до г-жа 

Галина Бечева – председател на изпитния център. В нея да фигурират 

номерът на стаята от писмени изпит и телефон за обратна връзка. 

• На кандидатите издържали успешно изпитите се издава Attestation с 

резултатите. Той се дава заедно с дипломите. Изключение се допуска само 

за учениците /главно от 12 клас/, които трябва да удостоверят с документ 

нивото си пред друга институция преди да са получени дипломите. 

• Дипломите се издават от CIEP във Франция. Изпитният център не носи 

отговорност за сроковете. /Обикновено идват около 3 месеца след 

изпитите/. Ученикът получава дипломата си във Френската гимназия 

лично срещу подпис. Изпитният център не издава дубликат на диплома. 

ВАЖНО! 
ДАТИТЕ ЗА ИЗПИТИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ В САЙТА НАЙ-МАЛКО 3 МЕСЕЦА 

ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ. 

  ЗА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ТЕ СА ЕДИННИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И НЕ МОГАТ 

ДА СЕ ПРОМЕНЯТ. 

  ЗА УСТНИЯ ИЗПИТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ И ЧАСОВЕ СЕ ПРАВИ 

ОТ СОФТУЕЪРЕН ПРОДУКТ. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ПРОМЕНИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ. 

 

Следете редовно сайта за информация на изпитния център 

delf.alle.bg 


