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Кои сме ние? 
Българският културен център “Кирил и Методий” е организация 
с нестопанска цел (фондация) със седалище в Никозия, Кипър. 
Учредена е през 2008 година. 
 
Появата му цели да популяризира българския език и култура в 
Кипър, като си взаимодейства с държавни институции и 
сдружения на гражданското общество, които водят политика за 
съхраняване, разпространяване и утвърждаване на прякото 
присъствие на българския език и култура в Кипър. 
 
Центърът управлява две училища – Българско училище “Кирил и 
Методий” в Никозия и Българско училище “Кирил и Методий” 
в Лимасол.  
 
За информация и контакти:  
ул. Тисеос №61, Никозия тел. (+357) 99 22 44 57 
info@bgculturalcenter.org   www.bgculturalcenter.org 
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Българското училище в Никозия 
 
Училището е основано през 2006 година и е първото българско училище 
на острова. Учебни занятия се провеждат в Ликео Палюриотиса на ул. 
Христаки Христофис и в офиса на училището на ул. Тисеос №61 до 
Фамагуста гейт. Първият учебен ден ще отпразнуваме на 13 септември от 
10:30 часа в двора на Ликео Палюриотиса.  
 

Свидетелства 
Въз основа на  Постановление №334 от 8 декември 2011 година, 
Българското училище в Никозия е включено в Списък на българските 
училища в чужбина за учебната 2014 – 2015 (под номер 77), който е 
утвърден със заповед № РД 09-397/09.04.2012 г. на министъра на 
Министерството на образованието и науката. Свидетелствата за проведено 
обучение, които издава училището, се признават в България и служат на 
учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да 
държат приравнителни изпити. 

 

Учебници 
Учебниците се осигуряват от училището и не се заплащат допълнително. 
Работи се по адаптираните програми на МОН по български език, 
българска история и география. Всички помагала, с които работим са 
съобразени с Държавните изисквания и са одобрени от МОН. По кои 
учебници учим на този линк: http://bgculturalcenter.org/school-nicosia-
bg/uchebni-pomagala  
 

Български език като чужд 
Училището е единственото в Кипър, което е Изпитен център за изпита ECL 
по български език като чужд за нива от А1 до C2 и издава сертификат за 
владеене на български език, признат от университети в България.   

2014 - 2015 
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Oбучение	  
 Задължителните предмети за изучаване в училището са: 
Български език и литература (от 1. до 12. клас), Роден край (в 
1. клас), Човекът и обществотo (в 3. и 4. клас), История и 
цивилизация (в 5., 6. и 11. клас) и География и икономика (в 8. 
и 10. клас). 
 
Обучението се извършва в три форми:  

• присъствена 

• дистанционна (Виртуално училище) 

• смесена (работи се по одобрен график за провеждане на 
присъствено обучение, а другата половина – дистанционно)  

Независимо от формата на обучение, която са избрали, всички 
ученици имат достъп до електронната платформа на 
училището, за да използват качените от учителите ресурси 
(видеоуроци, презентации, филми и др.), да решават тестове за 
текуща проверка и получават оценка за знания си, да качват свои 
проекти, да  предават домашни работи и т.н. 
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Присъствена форма на 
обучение 

При присъствената форма обучението се провежда по седмичен 
график в малки групи (от 5 до 12 деца) в Ликео Палюриотиса и в 
мултимедийния кабинет за интерактивно обучение на ул. Тисеос 
№61, Никозия.  
 
Извънкласните занимания са по българска култура: децата се 
учат да играят народни танци и посещават АРТ работилница, 
където изработват мартеници, сурвакници, кукерски маски и 
други.  
 
По желание на родителите и сформирана група могат да се 
изучават и математика, английски език и гръцки език. 

Дистанционна форма на 
обучение 

Ученикът, записал дистанционно обучение, не посещава учебни 
занятия в училищна сграда, а се среща с учител направо от своя 
дом в определен ден и час във виртуална класна стая. Нужни са 
интернет връзка, слушалки и микрофон.  

При нас ученето дистанционно не е самостоятелно т.е. ученикът 
не учи сам, а се среща и общува с учител в реално време от 
удобството на своя дом. Така ученикът може да задава въпроси, 
ако нещо не е разбрал на момента, в който се преподава нов урок, 
а учителят да проверя стари знания. 
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В крак с новото време:  
Нашите ученици се докосват до най-модерните 
технологии за преподаване в училищна среда 
 

Мултимедиен 
кабинет 
Mултимедийният  ни 
кабинет e оборудван с 9 
лаптоп таблета, 
интерактивна дъска и 
софтуер, който пренася 
написаното на бялата 
дъска върху екраните на 
лаптопите.  
 

С малките ученици 
работим с Енвижън, 
софтуер, с чиято помощ 
много мишки се 
свързват към един 
компютър, и с 
пчеличката BeeBot, 
която открива верните 
отговори, когато децата 
я програмират правилно. 

Пишем  
на таблет 
В 1. клас тази година 
ще изписваме 
буквичките от 
българската азбука на 
таблети!  
 

Екип от училището 
разработи мобилно 
приложение “Уча 
АБВ”. Децата 
изписват ръкописните 
букви от българската 
азбука, а алгоритъм 
следи дали са спазили 
реда на изписване на 
елементите. 
Повече информация: 
http://bgculturalcenter.o
rg/ucha-abv  
 

Електронно 
обучение 
Всички ученици се 
регистрират в 
платформата на 
училището: 
learn.bgculturalcenter.org.
С потребителско име и 
парола те посещават 
електронен курс, в 
който учителите качват 
различни ресурси 
(видеоуроци, документи, 
тестове, презентации). 
 

Всички ученици на 
училището ще имат през 
учебната 2014 – 2015 
година безплатен 
достъп до уроците на 
Уча.се. 
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Български език като чужд  
Завършилите гимназия в Кипър и непосещавалите българско училище 
кандидат-студенти могат да се подготвят и яват при нас на изпит по 
български език като чужд за вземане на европейски сертификат, признат 
от университети в България.  
Училището e единственото в Кипър със статут на Изпитен център към 
Европейски консорциум за сертифициране на познанията по 
съвременни езици (ЕCL, www.ecl.hu) и издава сертификат за владеене на 
български език като чужд, признат от университети в България.  
 
Подготовка за матура  
Големите си ученици подготвяме за матура по български език и литература 
в 12. клас, с която могат да кандидатстват в български университети.  

Подготовка за 
следване в България  

 
 

ECL Изпитен център 
 
 
 
 

  
за български език като 

чужд 
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Записване и такси

2014 - 2015 

За да се запишете за новата учебна година е необходимо да подготвите 
следните документи:  

! Копие от акт за раждане или от международен паспорт 
! Документ за завършен клас в България (ако детето идва от България и се 
записва за клас различен от първи) 

! Удостоверение за здравен статус 
! Документ, че детето е записано в гръцко или английско училище 
! Попълнено Заявление за записване (може да се попълни и онлайн на 
следния линк: http://bgculturalcenter.org/zapisvane ) 

Документите можете да изпратите на ел. адрес info@bgculturalcenter.org или 
да предадете лично по време на Информационния ден на училището на 5 
септември 2014г. На място ще се раздават и заявления за записване. 
 
Tакси за обучение 

! Дистанционна и присъствена форма на обучение: 35 евро месечна 
такса, дължима в началото на всеки месец; ако платите напред за цялата 
година – 275 евро годишна такса. За записано второ дете от едно 
семейство: 50% намаление от втората месечната такса или 450 евро 
годишна такса за двете деца. 

! Смесена форма на обучение: 25 евро месечно или 200 евро годишно 
! Български език като чужд: 275 евро за вземане на ниво (60 часа) 
! Курсове по математика, английски език и гръцки език -15 евро месечно 

Елате да се запознаете с учителите, да научите повече за обучението и 
програмата и да запишето Вашето дете по време на Информационния ден на 
училището на 5 септември 2014г. от 18:30 часа в залата на ИНЕК, ПЕО. 
Ще демонстрираме и урок с виртуална класна стая. 

Информационен ден
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Заявление за записване  

в Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия 
http://bgculturalcenter.org/zapisvane  

Лични данни 
 
Име, презиме, фамилия на ученика:  

Дата на раждане:  

Месторождение:  

Гражданство:  

Адрес:  

Име на настойник: 

Телефон на настойник:  

ел. поща на настойник:  

 
Обучение 
Клас:  
Форма на обучение:  присъствена  дистанционна  смесена 
/закръглете избраната форма на обучение/ 
 
По желание:  математика  английски език  гръцки език 
 
Необходими документи за записване:  
1. Копие от Акт за раждане или международен паспорт; 2. Копие за завършен клас, ако детето се 
записва в клас различен от 1-ви; 3. Удостоверение за здравен статус; 4. Документ, че детето е 
записано в гръцко или английско училище.  
 
Такси 
Присъствено и дистанционно: 35 евро месечна такса; ако платите за цялата година – 275 евро (За 
второ дете от едно семейство: 50% намаление от таксата на второто дете или 450 евро годишно 
за двете деца) 
Смесено обучение: 25 евро месечно или 200 евро за цялата година 
Математика, английски език, гръцки език се заплащат допълнително – 15 евро месечно. 
 
Сметка на училището:    
Boylgariko Politistiko Kentro Kyrillos Kai Мethodios  
Cooperative Central Bank Ltd., 8 Gregoris Afxentiou Str, 1096 Nicosia 
IBAN: CY33 0070 4210 0000 0000 2088 6766 
BIC: CCBKCY2N   (При превода упоменете името на детето/децата си.) 
 
С подписа си настойникът декларира, че е запознат с правилника на училището, раздаден по време на 
Информационния ден и качен на сайта на училището. 
 
Дата:          Име и подпис:  
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