
BULGARIA
INFORMATIONAL BROCHURE





INTRODUCTION
This Informational Brochure will give you an idea 
about the cultural background of Bulgaria, some local 
traditions and customs, important holidays, behavioral 
specifics of the local people, basic information on the 
local language, etc. The Brochure also reveals the 
benefits and opportunities of education and language 
learning for integration into society, the structure of the 
educational system in Bulgaria as well as opportuni-
ties offered by pre-primary and primary education for 
successful start in life for young children.

The first part of the Brochure will help you understand 
better the view of life of the Bulgarian society, where 
specific traditions come from and how Bulgarians 
celebrate them, what is accepted and what not while 
communicating with Bulgarian people, what you 
should expect when starting to learn the Bulgarian 
language, etc.

The second part of the Brochure gives information on 
why is early education important for your child, espe-
cially if put in the context of social inclusion, what are 
the benefits of early education for your child’s future, 
what does the Bulgarian educational system offer for 
young children, from what age and under what condi-
tions, where and how you can enroll your child, etc. 

This Informational Brochure has been developed un-
der the project “WelComm: Communication Skills 
for Migrants” which has the goal to create innovative 
language learning methods and products for young 
children with migrant background and thus support 
their transition and future inclusion into the host 
country society. 



TALK TO ME…
• The official language of Bulgaria is Bulgarian. 
• Bulgarian is the first Slavic language ever to appear in writing. 
• The Bulgarian language uses the Cyrillic alphabet and has 30 letters. 
• Most letters in the Bulgarian alphabet stand for just one specific sound. 
• With Bulgaria joining the European Union on January 1, 2007, 
 the Cyrillic alphabet became the third official alphabet of the EU.



HOME SWEET HOME…
• Bulgarian customs are rooted in antiquity and are closely tied to the country’s history and 
 expression of Eastern Orthodox Christianity
• Some of the most famous treasures in the world were discovered at the Varna necropolis, 
 including the world’s oldest golden ornaments 
• An important part of the Bulgarian culture is folk music and national dances, such as the horó
• Bulgarian folksongs are handed down orally from one generation to the next
• The Rose is the symbol of Bulgaria
• The family is the fundamental social unit in Bulgaria. Several generations may still all be found 

living under the same roof
• Bulgarians generally pride themselves on their hospitality and neighborliness
• Every year at exactly 12:00 on 2 June, air raid sirens throughout all of Bulgaria resonate for a 

minute to honour those who died for the freedom of Bulgaria. Wherever they are, people stand 
still until the sirens stop



OLD HABITS DIE HARD…
MARTENITSA
It is an ancient custom in Bulgaria for family-members and friends to exchange Martenitsas every year on 
March 1st. The Martenitsa is a piece of adornment made of white and red yarn and it is considered a sym-
bol of health, happiness and longevity. When someone gives you a Martenitsa you should wear it either on 
your clothes or on your hand until you see a stork or a tree in blossom for the first time in the season. After 
that you can tie it on a blossoming branch of a tree or put it under a stone. This holiday is called Baba Mar-
ta (Grandma Marta) and it is related to welcoming the approaching spring. According to one of the many 
legends, this tradition dates back to the 7th century and it is related to the founding of the Bulgarian state in 
681 AD.

KUKERI
Perhaps the most spectacular and ancient manifestation of Bulgarian folk culture are the Kukeri proces-
sions. The kukeri are costumed men who seek to scare away evil spirits and bring good harvest and health 
to the community. The costumes, made of animal furs and fleeces, cover the whole of the body. The ritual 
consists of dancing, jumping and shouting in an attempt to banish all evil from the village.
This festival occurs in villages across Bulgaria seven weeks before Easter and illustrates the Bulgarian 
ancient tradition of meeting the spring with a “Kukeri” masquerade. The procession stops at every village 
home, where the kukeri men are provided with homemade food and drink

NESTINARSTvO
Another ancient Bulgarian custom is called Nestinarstvo, or firedancing, in 
which people dance barefoot on glowing embers (live coals). By tradition, the 
nestinari (fire dancers) dance into the fire in the night of the feast day of Saints 
Konstantin and Helena (3 and 4 June, according to the old style).  Amazingly, 
they never get hurt or burn their feet. The nestinari prepare for their dance by 
spending hours locked in a chapel, venerating the icons of the two saints while 
listening to the beating of drums and the music of gaidas (Bulgarian bagpipes), 
after which they often fall into trance. In Bulgaria the ritual is preserved in its 
authentic form only in the Mount Strandzha region in South-East Bulgaria.



HAPPY HOLIDAY!
March 3 –> Liberation Day 
On this day people commemorate those who died for the liberation of Bulgaria from Ottoman rule in 1878. 
Official ceremony takes place at the Monument of the Unknown Warrior in the capital Sofia, where the 
Bulgarian flag is raised and flowers and wreaths are placed at the monument. 

May 6 –> St. George’s Day 
This day marks the Day of the Bulgarian army and the national feast Gergyovden – the celebration of one 
of the most popular saints in Bulgaria – St. George. A common ritual is to cook and eat a whole lamb, which 
is an ancient practice possibly related to Slavic pagan sacrificial traditions. 

May 24 –> Day of the Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture
On this day Bulgarians from around the country and the world pay tribute to the legacy of Saint Cyril 
and Saint Methodius, the creators of the Cyrillic alphabet. In Sofia, a manifestation walks from the National 
Palace of Culture to the monument of the two brothers. 

September 6 –> National Unification Day 
On this day Bulgaria celebrates the anniversary of the Unification of the Principality of Bulgaria and Eastern 
Rumelia. The national celebration is traditionally hosted by the city of Plovdiv, where most of the Unification 
activities took place in 1885, but the holiday is marked with events all across the country. 

September 22 –> Bulgarian Independence Day 
On this day Bulgaria marks the anniversary of the formal declaration of its independence from the Ottoman 
Empire in 1908. 

November 1 –> Leaders of the Bulgarian Revival Day (National Enlighteners Day)
On this day Bulgarians pay tribute to all those committed to the Bulgarian culture and education. 
It is traditionally a day to give awards to outstanding teachers, actors, and artists. 



WE DO IT LIKE THIS…
• Usually, greetings in Bulgaria consist of a firm handshake, direct eye contact and the appropriate greeting for the time of day
• Initially, people address one another with Mr, Mrs or Ms followed by the surname. In order to make the address informal it is 

expected to ask for permission
• Only friends and family address each other with first names and a hug or kiss.
• Bulgarians shake their heads when they mean “Yes” and nod when they mean “No”
• Often Bulgarians perform a good-luck ritual by splashing water in front of a person who goes off to an important event (exam, 

meeting) and saying “Let the good luck goes with you as running water.”
• In public transportation, it is expected that younger people will give up a seat to the elderly or to a parent with a young child. 

Failure to do so invites public censure from other passengers
• If giving flowers as a gift avoid chrysanthemums, lilies or gladiolas as they are used at funerals
• Make sure the flowers are an odd number of stems. Even number of flowers are brought only to funerals
• Every third family in Bulgaria produces their own alcoholic drink (rakia, wine, etc.) 
• Preparation for long winters includes drying of herbs and mushrooms, pickling of vegetables, making jams, etc.



BON APPÉTIT!
BANITSA
Banitsa is a traditional pastry prepared by layering a mixture of whisked eggs 
with Bulgarian white cheese (sirene), pumpkin, rice, spinach, or leeks, and then 
baking it in an oven. For snacks and breakfast, it is accompanied by plain yogurt, 
ayran or boza.

KISELO MLYAKO (BULgARIAN YOgURT)
The Bulgarian yogurt (kiselo mlyako) is known all over the world for the qualities 
of its taste. It is part of the Bulgarians’ daily menu and it is always present on the 
table. The Bulgarian yogurt is produced through the bacterial fermentation 
of milk, using a live culture of Lactobacillus bulgaricus. 

SHKEMBE CHORBA (TRIPE SOUP)
The shkembe chorba takes as its basis the thick lining of the cleaned stomach 
of cattle, prepared with milk and seasoned with vinegar, garlic and hot peppers. 
Among others, it is also considered as a great hangover remedy. 



HELP YOURSELF!
Early childhood education and care (ECEC) is 
important in addressing issues of social inclusion 
and inclusive citizenry, especially the poverty and 
marginalization of migrant communities.

Some of the benefits from ECEC include:
• Early childhood is the stage at which education 

can most effectively influence children’s develop-
ment

• Contributes to better child well-being and learning 
outcomes

• Addresses school readiness and language 
 acquisition
• Helps children overcome educational disadvan-

tage
• Enables children to enter kindergarten and primary 

school with more advanced skills
• Facilitates the integration of immigrant families 
 into the host society
• Increases the intergenerational social mobility
• Supports parents and boosts female employment
• Contributes to better social and economic 
 development of the society
 



HELP YOUR CHILD!
The Bulgarian formal educational system is structured as follows:
• pre-primary education (0 to 6 years)
• primary education (first through fourth grade)
• lower-secondary education (fifth through eighth grade)
• upper-secondary education (ninth through twelfth grade)
• higher education

All classes in public schools and universities are taught in Bulgarian. The 
school year is divided into two terms for students in schools, and two se-
mesters for university students. Classes in schools start on September 15th 
and the school year ends on June 30th for high school students. Younger 
students finish by the end of May or mid-June. Throughout the school year, 
the students’ skills and knowledge are tested through oral, written, practi-
cal exams and tests. The Bulgarian grading system is based on a 6 grade 
qualitative and quantitative scale (poor 2, fair 3, good 4, very good 5, and 
excellent 6). 

Pre-Primary Education
Pre-primary education in Bulgaria is provided for children between 3 and 6/7 
years old. As of 2016/2017, pre-primary education will be compulsory either 
at kindergarten or in preparatory groups at primary schools for children at 
the age of four. Currently, the compulsory pre-primary education concerns 
children aged five.
Free education aids for children in the compulsory pre-primary groups are 
provided by the state. Parents pay only a monthly fee for food. Additional 
lessons in Bulgarian are provided for children who do not speak the 
language or have problems speaking it. 
Kindergartens and nursing schools operate Monday to Friday, 7.00-19.00, 
but parents can choose to take their children home around lunch time. 
There are nursery schools for children aged 0-3 and kindergartens for 
children aged 3 to 6/7 years.

Nurseries are available to take care of and educate children from three 
months to three years.
To enroll at a nursery, parents will need to provide the following:
• An application form
• A birth certificate

• The medical status register which every child has from birth
• Test results for pathogenic intestinal diseases and intestinal parasites. 

These tests must be carried out 15 days before the child starts nursery 
school

• Urine and blood tests of the child, done up to one month before the child 
goes to the nursery school

Kindergartens in Bulgaria are available for children from three years onward 
until they start primary school. Foreign citizens resident in Bulgaria have the 
right to enroll their child in a public kindergarten. Each municipality agrees on 
the kind of procedure and criteria applicable for child enrolment. 

Primary Education
The duration of primary education is four years. Normally, it starts when a 
child turns seven, but it is not uncommon for parents to send their children in 
the 1st grade at the age of six. There are no restrictions regarding the choice 
of non-specialized primary schools. However, some schools would only 
accept children with an address registration in the neighbourhood where the 
school is located.
Once the child has reached the age of seven (or six if the parent chooses), 
parents can enroll their child at a school of their choice. Enrolment takes 
place at the school itself. The documents required for enrolment may vary 
from one municipality to another but in general the parents must provide:
• copy of the birth certificate
• certificate proving completion of the compulsory pre-school years 
• application form

Documents not in Bulgarian need to be translated by an official translator 
and in some cases diplomas and certificates from foreign countries will need 
to be approved by the Ministry of Education and Science.
In Bulgarian public schools tuition in the Bulgarian language must be provid-
ed for children that do not speak the language.



(OUR) HELP IS ON THE WAY!
The project “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants” 
aims to increase motivation for language learning and promote opportunities for 
equal start in education of migrant children in pre-primary and primary school 
age through creating innovative learning methods and products. The project will 
develop a Multimedia Learning Kit for Migrant Children creating basic com-
munication skills in Bulgarian and helping migrant children understand better the 
content of lessons taught, increase their interest in the benefits of learning and 
raise motivation. 

The Kit will include:
• Animated films (mini-series) divided within themes and produced as time lapse 

animation;
• Language games and visual learning materials as follow-up of each mini-series 

providing practical activities for mastering perceived content;
• Comic books based on adapted fairy tales revealing the cultural background 

and behaviour patterns in Bulgaria.

For more information about the project, please visit www.welcomm-project.com 
or contact:
 

 

KU TU Ltd.
52 Vitosha blvd, 1000 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 981 61 43
email: office@kutu-bg.eu  
website: www.kutu-bg.eu  

“The European Commission support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsi-
ble for any use which may be made of the information 
contained therein.”

http://www.welcomm-project.com
mailto:www.kutu-bg.eu?subject=
http://www.kutu-bg.eu


ВЪВЕДЕНИЕ
Тази Информационна Брошура ще ви даде пред-
става за културните особености на България, 
някои местни традиции и обичаи, важни празни-
ци, особености на поведение на местните хора, 
основна информация за езика на страната и т.н. 
Брошурата също така разкрива ползите и въз-
можностите от образованието и езиковото обуче-
ние за интеграция в обществото, структурата на 
образователната система на България, както и 
важността на предучилищното и началното об-
разование за успешен старт в живота на малки 
деца. 

Първата част на Брошурата ще ви помогне да раз-
берете по-добре светогледа на българското обще-
ство, откъде идват определени традиции и как ги 
отбелязват българите, какво е приемливо и какво 
не в комуникацията с българи, какво трябва да 
очаквате преди да започнете да учите български 
език и т.н.
Втората част на Брошурата обяснява защо ран-
ното образование е важно, особено в контекста 
на социалното включване, какви са ползите от 
ранното образование за бъдещето на вашето 
дете, какво предлага българската образователна 
система за малки деца, от каква възраст и при 
какви условия, къде и как можете да запишете 
вашето дете да учи и т.н.

Тази Информационна Брошура е разработена в 
рамките на проект „WelComm: Комуникативни 
умения за интеграция на имигранти”, който има 
за цел да създаде иновативни езикови методи и 
продукти за малки деца с имигрантски произход и 
по този начин да подпомогне тяхната адаптация и 
бъдещо включване в приемното общество. 



ГОВОРИ МИ, ГОВОРИ МИ…
• Официалният език на България е българският.
• Българският е първият славянски език, който има собствена 

писменост.
• Българският език използва азбуката „кирилица” и има 30 букви.
• Повечето букви в българския език отговарят на един определен 

звук.
• С приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г., 

кирилицата става третата официална азбука на Съюза.



ДОМ, МИЛ ДОМ…
• Българските обичаи водят своите корени от античността и са тясно свързани с историята 

на държавата и проповядването на източно православното християнство
• Някои от най-известните съкровища в света са открити във Варненския некропол, 

включително и най-старите златни орнаменти в света
• Важна част от българската култура са фолклорната музика и народните танци, като 

„хорото”
• Българските фолклорни песни се предават от уста на уста и от поколение на поколение
• Символът на България е розата
• Семейството е основната социална единица в България. Дори и днес често се срещат 

няколко поколения, живеещи под един и същ покрив
• Българите се гордеят със своето гостоприемство и добросъседство 
• Всяка година точно в 12:00 ч. на обяд на 2 юни, в цяла България зазвучават сирени в 

рамките на една минута в памет на хората, загинали за свободата на България. Където 
 и да се намират, хората застават прави за почест, докато не спрат сирените



СТАРИТЕ НАВИЦИ УМИРАТ ТРУДНО…
МАРТЕНИЦА
Стар български обичай е членове на семейството и приятели да си разменят мартеници всяка 
година на 1 март. Мартеницата е вид украшение, направено от бяла и червена прежда, и се счита 
за символ на здраве, щастие и дълголетие. Когато някой ти даде мартеница, трябва да я носиш 
на дрехата си или на ръката си докато не видиш щъркел или разцъфнало дърво за пръв път през 
сезона. След това можеш да я свалиш и да я завържеш на разцъфнало клонче или да я сложиш под 
камък. Този обичай се нарича Баба Марта и е свързан с посрещането на идващата пролет. Според 
една от многото легенди, тази традиция датира от VII век и се свързва с основаването на първата 
българска държава през 681 г. сл. Хр.  

КУКЕРИ
Може би най-зрелищната и древна изява на българската фолклорна култура са шествията на 
кукерите. Кукерите са костюмирани мъже, които целят да изгонят злите духове и да донесат 
добра реколта и здраве на хората. Костюмите, които са направени от животински кожи и козина и 
страшни маски, покриват цялото тяло на кукерите. Ритуалът включва танцуване, скачане и викане 
в опит да бъде прогонено цялото зло от селището. Обичаят се празнува в населени места в цяла 
България седем седмици преди Великден и онагледява древната българска традиция за посрещане 
на пролетта. Кукерите спират във всяка къща в селото, където стопаните ги черпят с домашно 
приготвена храна и напитка.   

НЕСТИНАРСТВО
Друг древен български обичай е нестинарството, при което хора 
танцуват боси върху жарава (горящи въглени). По традиция, нестинарите 
танцуват вечерта на деня на св. Константин и Елена (3 и 4 юни, по стар 
стил). Забележителното е, че след танца си нестинарите нямат рани 
или изгаряния по краката. Нестинарите се подготвят за танците си като 
прекарват часове наред затворени в параклис, почитайки иконите на 
двамата светци и слушайки непрекъснатото биене на тъпани и звук на 
гайди, след което изпадат в транс. В България този ритуал е запазен в 
автентичния си вид само в планината Странджа в Югоизточна България.   



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
3 март –> Ден на Освобождението 
На този ден хората почитат тези, които са загинали за освобождението на България от османско 
владичество през 1878 г. Пред Паметника на незнайния воин в столицата София се провежда официална 
церемония, където се вдига българското знаме и се полагат цветя и венци. 

6 май –> Гергьовден 
На този ден се отбелязват деня на Българската армия и националния празник Гергьовден – денят на един 
от най-почитаните светци в България – свети Георги. Обичайно е да се сготви и изяде цяло агне, което е 
древна практика, свързвана със славянските езически обичаи за правене на жертвоприношения. 

24 май –> Ден на славянската азбука, българската просвета и култура
На този ден българите в цялата страна и по света отдават почест на наследството на св. св. Кирил и 
Методий, създателите на славянската писменост. В София се провежда манифестация, която преминава 
от Националния Дворец на Културата до Паметника на двамата братя просветители. 

6 септември –> Ден на Съединението 
На този ден България празнува годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 
Националните тържества традиционно се провеждат в град Пловдив, където са се случили повечето 
от събитията по време на Съединението през 1885 г., но празникът се отбелязва със събития в цялата 
държава. 

22 септември –> Ден на Независимостта на България 
На този ден България отбелязва годишнината от официалното обявяване на Независимостта на 
държавата от Османската империя през 1908 г. 

1 ноември –> Ден на народните будители
На този ден българите отдават почест на всички хора, отдадени на българската култура, просвета и 
образование. Традиционно на този ден се присъждат награди на отличили се учители, актьори и артисти. 



НИЕ ГО ПРАВИМ ТАКА…
• Обикновено, поздравите в България се състоят от здраво ръкостискане, директен контакт с очите и съответния поздрав 

за деня („добро утро”, „добър ден”, „добър вечер”)
• В началото на познанство, хората се обръщат един към друг с „господин”, „госпожо” или „госпожице”, последвано от 

фамилното име. За да се премине на по-неформални обръщения, обикновено се иска позволение. 
• Само членове на семейството и приятели се обръщат един към друг с първо име и се поздравяват с прегръдка и целувки 

по бузите.
• Българите клатят глава (хоризонтално), когато искат да кажат „да”, и кимат (вертикално), когато искат да кажат „не”
• Често българите извършват ритуал за добър късмет като изливат вода пред човек, който отива на важно събитие (изпит, 

среща, т.н.) и казват „Да ти върви като по вода!”
• В публичния транспорт се очаква по-младите да отстъпят седящото си място на по-възрастни хора или родители с малки 

деца. Ако не го направят, останалите пътници изразяват бурно недоволство.
• Ако подарявате цветя, избягвайте хризантемите, лилиите и гладиолите, тъй като те се използват за погребения
• Също така цветя, които се подаряват, трябва да бъдат нечетен брой. Четният брой цветя се носи само на погребения
• Всяко трето семейство в България си произвежда собствен алкохол (ракия, вино, т.н.)
• Подготовката за дълга зима включва сушене на билки, правене на зеленчукови туршии, правене на конфитюри и др.



ДОБЪР АПЕТИТ!
БАНИЦА
Баницата е традиционно ястие, което се приготвя като се нареждат на 
пластове тънки кори, яйца и българско бяло сирене, след което се пече 
във фурна. Има различни варианти на баницата, като тя може да се 
приготви и със спанак, тиква, праз лук и др. Баницата често се консумира 
с кисело мляко, айран или боза.  

КИСЕЛО МЛяКО
Българското кисело мляко е известно в цял свят с невероятния си вкус. 
То е част от всекидневното меню на българите и винаги присъства на 
тяхната трапеза. Българското кисело мляко се произвежда в резултат 
на млечнокиселинна ферментация в млякото, дължаща се на бактерията 
Lactobacillus bulgaricus.

ШКЕМБЕ ЧОРБА
Шкембе чорбата се приготвя от добре почистено и нарязано телешко или 
свинско шкембе (стомах), мляко и подправки (оцет, чесън и люти чушки). 
Освен всичко друго, шкембе чорбата се използва и като много добро 
средство за лекуване на махмурлук.



ПОМОГНЕТЕ СИ САМИ!
Образованието и грижите в ранна детска възраст 
могат да положат основите за успех на по-късен 
етап от живота по отношение на образованието, 
подобряване на достъпа до услуги и социалната 
интеграция,  особено за децата от семейства в 
неравностойно положение.
Някои от ползите от образованието в ранна детска 
възраст включват:
• Ранната детска възраст е периодът, в който 

образованието може най-ефективно да повлияе 
върху развитието на децата

• Допринася за благополучието на децата и 
техните по-добри учебни резултати 

• Подпомага готовността за започване на училище 
и придобиването на езикови умения

• Помага на децата да превъзмогнат определени 
образователни трудности

• Подпомага децата да влязат в детската градина 
и в началното училище с по-добри умения

• Улеснява интеграцията на семейства с 
имигрантски произход в приемното общество

• Повишава социалното включване и 
комуникацията между различни поколения

• Подпомага родителите и насърчава заетостта на 
жени

• Допринася за по-доброто социално и 
икономическо развитие на обществото 



ПОМОГНЕТЕ НА ДЕТЕТО СИ!
Българската образователна система е структурирана по следния 
начин:
• Предучилищно образование (от 0 до 6 години)
• Начално образование (от първи до четвърти клас)
• Основно образование (от пети до осми клас)
• Средно образование (от девети до дванадесети клас)
• Висше образование

Всички учебни занимания в държавни училища и университети се 
провеждат на български език. Учебната година е разделена на два 
срока в училищата и на два семестъра в университетите. Часовете в 
училищата започват на 15 септември, а учебната година приключва на 
30 юни за учениците в гимназията. По-малките ученици приключват 
годината в края на месец май или средата на месец юни. През учебна-
та година напредъкът и познанията на учениците се проверяват чрез 
устни, писмени и практически изпити и тестове. Българската оценъчна 
система е базирана на скалата от 2 до 6 (слаб 2, среден 3, добър 4, 
много добър 5, отличен 6)

Предучилищно образование
Предучилищно образование в България се предоставя на деца между 
3 и 6/7 годишна възраст. От учебната 2016/2017 г., предучилищното 
образование ще бъде задължително или в детската градина, или в 
подготвителни групи към началните училища за деца на 4 години. В 
момента, задължителното предучилищно образование се отнася за 
деца на 5 г. Държавата предоставя безплатна помощ за деца, участва-
щи в задължителните предучилищни групи. Родителите плащат само 
месечна такса за храна. Допълнителни уроци по български език се 
провеждат за деца, които не говорят езика или имат проблеми с гово-
ренето му. Детските градини и забавачките работят от понеделник до 
петък, от 7:00 до 19:00 ч., но родителите могат да взимат децата си и 
по обяд. Забавачките са за деца на възраст 0-3 г., а детските градини 
– за деца на възраст 3-6/7 г.
Забавачките полагат грижи за деца на възраст между 3 месеца и 3 
години. За записване на дете в забавачка, родителите трябва да пред-
ставят следните документи:
• Формуляр за кандидатстване

• Акт за раждане
• Медицински картон, който всяко дете има от раждането си
• Медицински резултати от изследване за патогенни чревни бактерии 

и чревни паразити. Такива тестове трябва да бъдат направени 15 дни 
преди постъпване на детето в забавачка

• Изследвания на кръв и урина на детето, направени до един месец 
преди постъпване на детето в забавачка

Детските градини в България са достъпни за деца от 3-годишна възраст 
до започване на начално училище. Чуждестранни граждани, живеещи в 
България, имат право да запишат децата си в държавна детска гради-
на. Всяка община има определена процедура и критерии за записване 
на деца. 

Начално образование
Продължителността на началното образование е четири години. Обик-
новено, то започва, когато детето е навършило 7-годишна възраст, но 
често родителите изпращат децата си в първи клас и на 6 години. Няма 
ограничения за избор на неспециализирани начални училища. Някои 
училища, обаче, приемат само деца с адресна регистрация в квартала, 
където се намира училището.  
Когато детето е навършило 6/7 години, родителите могат да го запишат 
в училище по техен избор. Записването се извършва на място в самото 
училище. Необходимите документи за записване могат да бъдат раз-
лични в различните общини, но като цяло родителите трябва да пред-
ставят:
• Копие от Акт за раждане
• Удостоверение за завършена задължителна предучилищна подготовка
• Формуляр за кандидатстване

Документи, които не са на български език, трябва да бъдат преведени 
официално и в някои случаи дипломи и удостоверения от други държа-
ви трябва да бъдат одобрени от Министерството на Образованието и 
Науката. 
В българските държавни училища уроци по български език трябва да 
бъдат предоставяни на деца, които не говорят езика. 



(НАШАТА) ПОМОЩ Е НА ПЪТ!
Проектът „WelComm: Комуникативни умения за интеграция на 
имигранти” цели да повиши мотивацията за езиково обучение и да 
предостави възможности за равен старт в образованието на деца на 
имигранти в предучилищна и начално-училищна възраст чрез създаване 
на иновативни езикови методи и продукти. Проектът разработва 
Мултимедийно учебно помагало за деца на имигранти, развиващо основни 
езикови умения на български език и подпомагащо децата да усвояват по-
добре съдържанието на уроците, да засилят интереса си към ползите от 
ученето и да повишат мотивацията си. 

Помагалото включва:  
• Анимирани филми (мини-серии), разделени по теми;
• Езикови игри и визуални учебни материали като продължение на всяка 

от мини-сериите, предоставящи практически дейности за усвояване на 
съдържанието;

• Книжки с комикси, базирани на адаптирани приказки, които разкриват 
културни особености и норми на поведение в България.

За повече информация за проекта, моля посетете www.welcomm-project.com 
или се свържете с:
 

 

КУ ТУ ООД
бул. Витоша 52, София 1000, България
тел: (02) 981 61 43
email: office@kutu-bg.eu  
уебсайт: www.kutu-bg.eu  

Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Тази публикация отразява 
само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност 
за използването на съдържащата се в нея 
информация.

http://www.welcomm-project.com
mailto:www.kutu-bg.eu?subject=
http://www.kutu-bg.eu
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