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Вие сте продавач в един голям магазин на щанда за електроуреди. В магазина е 
открита нова голяма част. Тя е предназначена за продажба на английски стоки: 
книги, CD, DVD, дрехи, хранителни стоки, занаятчийски продукти. На І-вия етаж 
един ресторант и салон за чай ще демонстрират английски специалитети чрез 
дегустация.  
 
Мнозина англичани от вашия град се снабдяват от този магазин. Вие искате да 
работите в тая част на магазина, която е определена за английски стоки и за 
няколко поста: дегустация, салон за чай и продажба. Заемането на няколко 
длъжности ще ви донесе по-висока заплата, а и работата ще бъде по-разнообразна.  
 
Но вашето ниво на английски език не е много добро, особено устния език. Липсват 
ви и познания за културата и навиците на англичаните. 
 
Чували сте, че има европейски програми за европейски езици и култура и които 
подпомагат младежите да минат субсидирани стажове. 
 
Взели сте следната информация: 
 
 

 
Условия за престой в една страна от Европейския съюз за 

изучаване на езика и културата 
- Да сте между 18 и 25 години 
- Да имате проект и да можете да го представите и 

аргументирате 
- Да попълните формуляр за кандидатстване и да го 

изпратите в 2 екземпляра до националната агенция и 2 
екземпляра до Европейската комисия в Брюксел до 
определената крайна дата  за представяне. 

 

 
 
 

1-ва част 
 

 
 
Вие имате 4 седмици отпуск през октомври, но желаете стажа да трае поне 2 
месеца. Вие питате началника на персонала дали може да отсъствате и през месец 
ноември заради стажа си, без заплата естествено. Ще му обясните, че ще бъдете на 
работа на 1 декември, за да поемете коледните продажби. Ще му обясните също, че 
може да ви замести през ноември един ваш приятел, който търси работа като 
продавач. 
 

 
Минете на следващата страница 
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Началникът на персонала ви дава принципно съгласие, но иска да напишете 
молба. Така че, ще съставите тази молба до г-н Моро, началник на персонала на 
магазин Еврошоп. 
 
 

 
Дани Дюпюи 
Ул. Шато № 20     Булон, 11 януари 07 
F-92100 Булон 
 
 
      До г-н Моро 
    Началник на персонала на магазин Еврошоп 
 
 
 
  Г-н Началник на персонала, 
 
  Тъй като бих желал в бъдеще да получа пост, включващ 
няколко дейности в частта от магазина, предназначена за английски 
стоки, бих искал да мина двумесечен стаж в Англия, за да подобря 
познанията си по езика и културата на тази страна.  
 
  За тази цел моля за разрешението да удължа отпуска си с 
1 месец, разбира се без заплащане. Ще отсъствам от 1 октомври до 
30 ноември, което ще позволи да се върна на старото си място за 
коледните продажби. Мога да предложа заместник по време на 
отсъствието си, един приятел – специалист по продажбите.  
 
  Като се надявам, че молбата ми ще бъде приета, аз ви 
благодаря за вниманието, което отделихте на моето писмо и ви 
моля, Господин началник на персонала, да приемете моето най-
дълбото уважение. 
 
 

Дани Дюпюи, 
  Отоговорник по продажбите на щанда за електроуреди 

 
 
 
 

 
 

 
 

Минете на следващата страница 



 
 

 

ИЗХОДНО НИВО 
Стр. 3 

 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация Примерен отговор 

Умение D 
Ниво 2 

 
 

2-ра част 
 
 

Вие сте получили съгласието на Ръководството. Сега трябва да организирате престоя 
си в Англия и да напишете молба за субсидия. 
 
Вашият братовчед е бил в Лондон. Живял е в едно френско – английско семейство в 
стая под наем (не висок) с включена закуска. Той ви дава адреса. Вие пишете на 
семейството, за да получите писмен отговор, който ще ви служи за молбата за 
субсидия. 
 
Пишете на г-жа и г-н Шапие, за да питате дали стаята е свободна от 1 октомври до 30 
ноември и дали са съгласни да я дадат под наем на вас. Не забравяйте и въпроса с 
плащането. 

 
 
 

 
Дани Дюпюи 
Ул. Шато № 20     Булон, 16 януари 07 
F-92100 Булон 
 
 
 
  Госпожо, Господине, 
 

  Позволявам си да ви пиша по съвета на моя братовчед Рафаел 
Дюпюи. Той е много доволен от престоя си у вас и бих бил много щастрив, 
ако е възможно, също да отседна у вас.  
 
  Ще бъда на езиков курс в Лондон от 1 октомври до 30 ноември 
2007 и търся жилище: стая със закуска. 
 
  Склонни ли сте да ми дадете под наем стаята, който е заемал 
моя братовчед Рафаел, за тия 2 месеца, ако тя е свободна, разбира се. 
Какви ще бъдат финансовите условия: наем за 2 месеца и капаро, което 
да внеса, за да резервирам жилището. 
 
  Предварително ви благодаря за отговора и ви моля да приемете, 
Госпожо, Господине, най-сърдечните ми поздрави. 

 
Дани Дюпюи 
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3-та част 
 
 

Семейство Шапие ви отговарят, че могат да ви приемат и техните условия ви 
подхождат. А сега, субсидията... 
 
От интернет сте извадили формуляра за кандидатстване за европейската програма 
„Младежта в Европа”. Но след като сте го прочели, изпадате  за известно време в 
паника, защото въпросникът ви изглежда дълъг и сложен! 
 
Във всички европейски страни има Агенция за европейски програми, която дава 
сведения за кандидатстването. Вие се обаждате в Агенцията на вашата страна. 
 
По време на разговора, си водите бележки за всеки отговор на въпросите ви. 
 

Ето бележките ви: 
 
1 – 3 дати за представяне на кандидат: 12 февруари, 12 май, 12 септември, по 
избор 
 
2 – да се изпрати кандидатурата в 3 екземпляра в Националната Агенция, ул. 
Старата мелница № 3, Верноа льо Бюнсоа 
 
4 – Събрание за подготовка на стажа, организирано от Националната Агенция, 
провежда се във Верноа, след около 2 месеца след предаване на кандидатурите 
 
2 – Да представя следните документи: фотокопие от диплома, фотокопие на 
съгласие от работодателя 
  
4 – Събрание за подготовка – важно – Да отида 
 
3 – За формуляра – да не превишава броя думи, посочени за всеки отговор 
 
3 – Да отговаря на ВСИЧКИ въпроси от формуляра, дори отговора да е „не”(пиша 
«не») 
 
4 – Решение за молба за субсидиране дават по пощата приблизително 1 месец след 
датата на внасяне на формуляра 
 
3 – Формул.: добре е да се каже, че вече има възможно жилище. 
 
1 – Изпраща кандид. не след крайна дата, гледа се пощ. клеймо  
 
3 – Формуляр: за 2 мес.: максимална сума 600 €. 
 
2 – Допълнителни документи: съгласие на родители при малолетни 
 
1 – За престой следващия окотомври е добре пращане кандидатура 12 февруари. 
Ако не е приета, отново 12 май. 
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Преди да напишете бележките си в пълен вид, вие ще ги групирате, за да бъдат 
подредени по теми. Вие решавате да напишете: 
 
- 1 – до бележките относно изискванията за изпращане на формуляра. 
 
- 2 - до бележките относно документите, които трябва да предоставите, освен пълния 
формуляр. 
 
- 3 - до бележките относно отговорите ви във формуляра. 
 
- 4 – до други бележки. 
 

4-та част 
 

Сега ще напишете бележките си пълни и подредени. Пишете с ясен език това, което 
сте си отбелязали, като слагате заглавие на всяка част. 
 

 

Изпращане на кандидатурата 
 

- 3 дати са възможни за представяне на кандидатурата: 12 февруари, 12 
май, 12 септември 
- За пребиваване през октомври, най-добре е да се кандидатства за 12 
февруари. Ако не бъде приета тогава, може отново да се кандидатства за 
12 май. 
- Трябва да се изпрати кандидатурата в 3 екземпляра до Нац. Агенция, ул. 
Старата мелница № 3, във Верноа льо Бюисон. 
- Внимание! Да не се изпраща след крайната дата, гледа се пощенското 
клеймо 
- Решението по молбата за субсидия се получава по пощата, около 1 месец 
след датата на кандидатстване. 

 

Да се представят следните документи: 
 

Фотокопие от последните оценки в училище, фотокопие от съгласието на 
работодателя и съгласие на родителите за малолетните деца. 

 

Отговори на въпросите във формуляра за кандидатстване 
 

- Да не се надхвърля максималния брой думи, посочени за отговор. 
- Да се отговори на ВСИЧКИ въпроси, дори отговорът да е „на” (в такъв 
случай да се пише "не”) 
- Добре е да се каже, че вече е осигурено възможно жилище. 
- За престой от 2 месеца, максималната сума, която може да се иска е 600 € 

 

Други  
 

Нац. Агенция организира подготвитерна среща. Тя се провежда във Верноа 
около 2 месеца след представянето на кандидатурата. Тази среща е важна. 
Трябва да се присъства. 
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5-та част 
 
 

ПРОГРАМА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПА 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
 
 
Моля отговорете на всички въпроси, като се съобразявате с максималния посочен 
брой думи. 
 
 

1. Самоличност на кандидата: 
 

 
 

Име: Дани 
 

Презиме: Дюпюи 
 

Адрес: ул. Шато № 20 
 

Град: Булон 
 

Пощ. код: F-92100 
 

Държава: Франция 
 

Tел. : 01 46 04 28 19 
 

Мобилен тел.: 06 60 13 36 49 
 

 
 

2. Обстотелства на престоя 
 
 

 
 

В коя страна на Европа желаете да направите престой - Англия 
 

С каква продължителност ще бъде престоя? 2 мес. 3 мес.  6 мес. 
 

За каква субсидия молите (в евро) : 600 € 
 

Къде ще отседнете? Стая в едно семейство 
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6-та част 
 

3. Аргументи за престоя 
 
Каква полза ще извлечете от вашия престой. Направете списък започвайки от 
най-важното за вас към най-маловажното /максимум 70 думи/ 
 
 

 

- Да подобря нивото на английския си език, особено устен 
- Да усъвършенствам познанията си относно английската култура и 
традиции. 

- Да опозная столицата, да се разхождам там, да посетя музеи  
- Да се сприятеля с англичани, които бих поканил в моята страна 
- Да отида на концерти на любимите ми състави  
- Да пазарувам и да си донеса хубави неща 
- Да опозная истинската английска кухня. 
- И др. 

 
 
 
Професионална ли е целта на вашия престой? Ако „да” обяснете точно каква е? 
(максимум 70 думи). 
 

 

Моят престой има професионална цел, защото искам да работя след известно 
време в магазин, една част , от който е посветена на английски стоки. Тъй 
като английската клиентела е голяма, за мен е важно да подобря английския 
си, особено устния. Трябва също да усъвършенствам знанията си за 
английската култура и обичаи, а това е важно при продажбите на английски 
стоки, особено за клиентела, която не е британска. 

 
 
Смятате ли за в бъдеще да работите в друга страна извън вашата? Ако да, коя и 
защо? (максимум 70 думи). 
 

 

Засега нямам намерение да работя в друга страна, но с бързото развитие на 
Европейския съюз, е възможно да отида на работа в Англия, защото страната 
и езикът ме привилчат и ми харесват. 
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7-ма част 
 

Резюме на вашата молба 
 

Моля направете резюме на вашата молба (максимум 200 думи). 
Това резюме е важно, защото трябва да убеди Европейската комисия да ви 
отпусне исканата субсидия. Планът на вашето резюме е следният: настояща 

работа – проект – идея /и/ на престоя – очакване резултати. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАЙ НА ИЗХОДНОТО НИВО 
______________________________________________________________ 

 
Бележка: темата на този текст не е чиста измислица! Наистина съществуват 
европейски програми във всички европейски страни, които отпускат субсидии 
за проект или престой за усъвършенствуване на езика, какъвто е този случай. 
Наистина трябва да се представи кандидатура до точни срокове, но 
представения тук формуляр  е опростен в сравнение с формулярите на 
Европейската комисия. 

 

 
Понастоящем работя като продавач на щанда за електроуреди в голям 
магазин в Булон /Франция/. Тъй като наскоро се откри нова част от 
магазина, предназначена за английски стоки, бих желал да заема 
полевалентна длъжност, която включва продажба (CD, DVD, книги, 
хранителни стоки, дрехи и занаятчийски произведения) и служба в 
ресторанта и салона за чай. Разнообразието на работата и контакта с 
клиентелата, която е англоезична, би ми допаднало много. Ето защо се 
надявам да мога да получа субсидия за един езиков курс и културен стаж в 
Лондон за 2 месеца. Усаваршенстването на знанията ми за английската 
култура и традициите  /обичаите/ ще ми бъде от помощ при 
представянето на стоките на неанглийската клиентела, която също 
посещава щандовете с английски стоки и задава въпроси. И накрая, 
получаването на тази длъжност ще ми осигури по-добра заплата. 
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