
 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Педагогически указания B3 / 32 

Основна цел 
 
B : Да се информира/ Да се документира                            
 

Степен на трудност 
 
3 
 

Междинна цел 
 
3 : Да се разгледа документ 
 

Оперативна цел 

 
2 : Да се анализират и  публикуват специфичните статии в 
пресата.                              
 
     Под теми :           
B3/32-1.0 : Да се прочетат обявите в местен вестник: 
1.1 : Да се подбере местен вестник.     
1.2 : Да се прочетат обявите за имоти.  
1.3 : Да се прочетат обявите за работа.  
1.4 : Да се прочетат съкращенията.  
1.5 : Да се напишат съкращения.  
1.6 : Да се прочетат съкращенията на малките обяви( Пример за 
съкращение) 
B3/32-2.0 : Да се прочете списание 
2.1 : Да се прочете съдържанието на списанието 
2.2 : Да се прочете рубриката за автомобили в списанието  
2.3 : Да се прочете рубриката за кино в списанието.  
 

Предварителни 
умения 

 
Aucun  
 

Брой на 
предложените 
упражнения 

 
B3/32-1.0 : 6 exercices 
B3/32-2.0 : 3 exercices 
 

Обобщаващо 
упражнение 

 
B3/32-1.6 
B3/32-2.3 
 

Приложение 
(примери) 

 
Необходими материали ?         

• Малък местен вестник, най-често безплатно разпространяван.  
• Списанията са на различни теми и поради това може да се 

преработи упрежнение B3/32-2.1  
 

Евентуални 
забележки 

 

 



 

B3 / 32 – 1.1900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Eval. : 

 
Да се подбере местен вестник                             

 
 
Пред вас има вестник, който всяка седмица публикува интересни неща от града 
до вас. 
 
Разгледайте вестника, така че да можете да отговорите на следните проучвания. 
 
 
Прочетете описаната ситуация и отбележете страниците, където може да открие 
търсената информация.                
 

1- Господин Дюран иска да пусне обява във вестника, за да продаде мотора си. 
Какво трябва да направи, за да публикува своята обява във вестника?  

 
Страница (и): 
….…………………………………………… 
 

2- Госпожа Ерве иска да се омъжи отново за изключителен мъж.    
 
Страница (и): 
……………………………………… 
 

3- Марио търси кола от автокъща, но не много скъпа.      
 
Страница (и): 
 ……………………………………..  

 
4- Симон иска да купи за компютъра си не много скъп принтер.               

 
Страница (и): 
…………………………………….. 

 
5- Напишете номерата на всички страници, на които могат да се намерят обяви 

свързани с имоти.                   
 
Страница (и):  
……………………………………. 

 
 
 

Вижте  B3 / 32 – 1.1 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Отговор 
 

B3 / 32 – 1.1

 
 

 
 

 
 
 
 
 
       

Situations
 

Page(s) 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

 



 

B3 / 32 – 1.2900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Eval. : 

 
Прочетете обявите за недвижимо имущество 

 
 
 

Искате  да наемете апартамент. Живеете заедно с 2-ма  приятели.              
Максимално може да дадете 200 лв за наем. Коя, между всички обяви, може да ви 

заинтересува ?                  
 
1- Прочетете и подчертайте обявите, които отговарят на вашите изисквания.       

 
2- Между обявите, които подбрахте, някои са непълни относно : цената, броя на 

стаите, номера на телефон за връзка, адреса, ...не са казани. Сложете един « ? » 
до тях и отбележете какво липсва. (например : цена ? )             

 
 
 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, цена 
по договаряне, 
082/456734 
 

Под наем, къща 3 
стаи, кухня, баня, 
гараж,  Русе, 250 
лв/месец, 
0888764523 

Под наем, 
Апартамент 1 стая, 
кухня, баня, 
паркинг, краен 
квартал, Русе, ул. 
Борисова 32, 
60лв/месец, 
0886/776534 

Под наем, 
Апартамент 3 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, 
250лв/месец 
082/499731 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, краен 
квартал , Русе.  
 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, ул. 
Враждебна, ет.2 ап.7
 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, Русе,  кв. 
Чайка, бл.43, вх. А 
ап.6  
 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, център, 
Русе, ул. Победа 33, 
вх. Б, ет. 2 ап. 5, 180 
лв/месец. 
0884/456734 

Под наем, 
Апартамент 1 стая, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе. 
110лв/месец, 
082/653421 

 
Вижте  B3/32–1.2



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Отговор 
 

B3 / 32 – 1.2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, цена 
по договаряне, 
082/456734 
 

Под наем, къща 3 
стаи, кухня, баня, 
гараж,  Русе, 250 
лв/месец, 
0888764523 

Под наем, 
Апартамент 1 стая, 
кухня, баня, 
паркинг, краен 
квартал, Русе, ул. 
Борисова 32, 
60лв/месец, 
0886/776534 

Под наем, 
Апартамент 3 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, 
250лв/месец 
082/499731 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, краен 
квартал , Русе.  
? телефон 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе, ул. 
Враждебна, ет.2 ап.7
? неточен адрес   

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, Русе,  кв. 
Чайка, бл.43, вх. А 
ап.6  
? цена 

Под наем, 
Апартамент 2 стаи, 
кухня, баня, 
паркинг, център, 
Русе, ул. Победа 33, 
вх. Б, ет. 2 ап. 5, 180 
лв/месец. 
0884/456734 

Под наем, 
Апартамент 1 стая, 
кухня, баня, 
паркинг, идеален 
център, Русе. 
110лв/месец, 
082/653421 

 
 
 
 
 



 

B3 / 32 – 1.3900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Eval. : 

 
Прочетете обявите за работа 

 

 
 
 

Търсите работа на непълно работно време и разполагате с компютър.             
Ето обявите за работа, публикувани във вестника тази седмица.          
Кои биха ви заинтересували ?                 
 
 
1/ Допълнителна работа за мотивирани 
хора.  0495/342133 
 

2/ Спечелете колкото бихте искали. Работете чрез 
вашия компютър.  0476/34 65 88 

 
 

3/ ПЛОМБЕЛ търси квалифициран заварчик за заместване.  
  Минимум 3 години опит.               
  Статут работник.  
  Постоянна работа за сериозен работник.         

 
 

4/ Палата за независими търговци. Необходим е e-mail .Oсигурено обучение.. 0456/ 34 
76 84 след 19ч 
 
 

5/ Брюкселски Бутик за дамска мода 
търси динамичен, добър и 
представителен продавач.Опит.    
5дена/сед.     0478/ 360264 

 
6/ РЕСТ. Намур търси работник 
в кухня на пълно работно 
време.  0473/337709 
 

Вижте  B3/32-1.3 



 
 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Отговор 
 

B3 / 32 – 1.3

 
Прочетете обявите за работа 

 

 
 
 

Търсите работа на непълно работно време и разполагате с компютър.             
Ето обявите за работа, публикувани във вестника тази седмица.          
Кои биха ви заинтересували ?                 
 
 
1/ Допълнителна работа за мотивирани 
хора.  0495/342133 
 

2/ Спечелете колкото бихте искали. Работете чрез 
вашия компютър.  0476/34 65 88 

 
 

3/ ПЛОМБЕЛ търси квалифициран заварчик за заместване.  
  Минимум 3 години опит.               
  Статут работник.  
  Постоянна работа за сериозен работник.         

 
 

4/ Палата за независими търговци. Необходим е e-mail .Oсигурено обучение.. 0456/ 34 
76 84 след 19ч 
 
 

5/ Брюкселски Бутик за дамска мода 
търси динамичен, добър и 
представителен продавач.Опит.    
5дена/сед.     0478/ 360264 

 
6/ РЕСТ. Намур търси работник 
в кухня на пълно работно 
време.  0473/337709 
 



 
 

B3 / 32 – 2.1900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Eval. : 

 
Прочетете съдържанието на списание                

 
 
Ще се настанявате в хубава къща с градина.                            
Търсите идеи...                   
Купувате си списание  « Хубава къща  » от месец май.          
Отваряте на първата страница, където е съдържанието на списанието.       
 
 
 
На следващата страница от това упражнение ще откриете съдържанието на 
списанието. Прочетете го и отбележете страниците, на които можете да намерите идеи 
за :                
 

• Подредбата на терсата си...                
 
• Подредбата на градината ви...                   

 
• Начина да живеете в градината през хубаво време ...           

 
• Оригинален начин да поправите фасадата. ..                

 
• Ресторантите, където може да се храните сред природата... 

 
• Нови мебели...                   

 
• Интересни книги....                     

 
 
 

 
 
 
 

 
Минете на следващата страница 



Съдържание  ������ ����     
n°60 

 
 

Открита врата 
54 Тайните на стилистите  
56 Да приложите във вас 
114 Да направите различно: фасада облечена в дърво            
122 Да направите различно: фасада от метал             
130 Фасада и двор : една разходка в интериора 
134 Къщата като стоманен пашкул              
  
Още         
158 Голяма къща облечена в зеленина 
  
Събрано за вас  
69 На края извън къщата 
70 Пазаруване: идеи да жиеем навън           
80 Тераса :  Красота под небето 
86 Тераса : цветове на високо 
110 Полезни адреси за хранене навън 
  
Създаване 
30 Създайте гранчарско ателие             
  
Зелено пространство 
94 Растителна мозайка 
  
Среща           
8 Място : салона за мебели в Милано      
14 Бележник 
16 Литература 
156 Информация за „ моята къща” 
175 Информация за услугите 
178 В следващия брой 
 

Вижте  B3/32-2.1 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Отговор 
 

B3 / 32 – 2.1

 
 

 
 

Подредба на терасата ви              
 

p 80, p 86 

Подредба на градината ви         
 

p 158, p 94 

Начина да живеете в градината през 
хубаво време 
 

p 69, p 70,  

Оригинален начин да поправите 
фасадата 
 

p 114, p 122, p 130, p 134,  

Ресторантите, където може да се 
храните сред природата  
 

p 110 

Нови мебели  
 

p 8, p 10 

Книги за прочит 
 

p 16 

Различна информация              
 

P 156, p 175 

 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 

B3 / 32 – 2.2

 
Прочетете рубриката за автомобили в списанието 

 
Мислите да си купите кола и искате да получите информация относно конфорта 
на колата, в сравнение с няколко други автомобили. 

Купивате си вестник  « Авто Мото » брой  120.  
Ето страницата, която съдържа колите, които ви интересуват.          
 
 
ПЕЖО 106 XRD 
Пежо 106  предпазва живота на пътниците, чрез основните си вътрешни 
форми и забележително завършване на Пежо 206, също и забележителна 
изолация на звука. Така че е нормално е да искате повече от оборудването в 
колата и сгъване на таблото за хората в по-голям ръст 
 
ФИАТ УНО DS 
По-малко внимание е отделено за оформянето и качеството на гъвкавите 
части, не много удобно, оборудването е малко и вибрациите от забавения 
мотор не се харесват на купувача. Но трябва да се признае, че от практична 
гледна точка, основната причина за купуването на колата е ниската й цена.  
 
СИТРОЕН AX CABAN D 
Изцяло подобрение на оформянето на AX ново поколение.        
Добра позиция за каране с възможност за почивка на крака, управление, което 
приляга на ръката, достатъчни удобства и две огледала за предимство. АХ 
има с какво да ви спечели ! Забележка : неговите огледала са трудни за 
нагласяне.                    
 
ОПЕЛ КОРСА BEAUTY 1.5 D 
Не достатъчно удобен, за да се оцени страхотното му оборудване. Дори да 
остане на мода заради наличието на забележителни инструменти и 
конкурентната цена, Корса търпи дефектите на старата направа : лошо 
окачване, ограничено пространство и остарял вътрешен дизаин.      
 
РЕНИ КЛИО  RL 1.9 D 
Въпреки всичките си качества, тя е слабо оборудвана. Малкото Рено стана   
най-общо оголено. Но удобството и обеззвучаването са сред положителните 
черти.                                        
 
 

Минете на следващата страница 



 

B3 / 32 – 2.2900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Eval. : 

 
 
Направете таблица за сравнение, като си помогате с тази таблица :                 
 
 

 + - 
Peugeot  
106 XRD 
 
 
 
 

 
 

 

Fiat  
Uno DS 
 
 
 
 

  

Citroën  
AX Caban D 
 
 
 
 

  

Opel  
Corsa Beauty 
1.5 D 
 
 
 

  

Renault  
Clio RL 1.9 D 
 
 
 
 

  

 
 

Вижте B3/32-2.2 
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Отговор 
 

B3 / 32 – 2.2

 
 

 + - 

 
Peugeot  
106 XRD 

 
- класически форми                
- забележително 
обеззвучаване 
- забележително завършване 
на Пежо 206 
 

 
- не добро оборудване            
- разчупеността на таблото не е 
подходяща за хора с голям ръст           

 
Fiat  
Uno DS 
 

 
- основна посещаемост     
- практичен 
- ниска цена 

 
- малко внимание е отделено за 
оформянето и качеството на 
гъвкавите части 
- не много удобно 
- оборудването е малко 
- вибрациите от забавения мотор  
 

 
Citroën  
AX Caban D 
 

 
- подобрение на 
оформянето 
- Добра позиция за каране 
- управление, което 
приляга на ръката 
- краката почиват 
достатъчни удобства - 2 
огледала за обобство 
 

 
- огледала са трудни за 
нагласяне.                    
 

 
Opel  
Corsa Beauty 
1.5 D 
 

 
- страхотно оборудване 
забележителни 
инструменти - конкурентна 
цена 
 

 
- лошо окачване        
- ограничено место  
- остарял вътрешен дизаин 

 
Renault  
Clio RL 1.9 D 
 

 
- удобство и обеззвучаване

 
- слабо оборудвано 
- напълно оголено        

 
 

 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обобщаващо 
упражнение 

 

B3 / 32 – 2.3

 
Ето рубрика за киното в списание. Прочетете я, после преминете на следващата 
страница.          

 
Филми на месеца    

Нашият избор е коментиран от Луис Данвер     
 
1/ **** Селото :от майстора на съмнението и болката М.Найт 
Шиамалан, филм дълбоко мистериозен и завладяващи емоции, богат 
на стил и изненадващи обрати.      
 
2/ **** Животът е чудо: Неповторимият Костурица възпява любовта и 
хумора пред лицето на ужасната война***  
 
3/ *** Ай Фон Кис : Кен Лоч възпява със справедливост и щедрост този 
химн на смесването отвъд предразсъдаците и тежестта на традициите.           
 
4/ *** Спомени за Убиеца : Криминално заподозрян кореец, добре 
изиграно на сцена и богат на световни отзиви.                   
 
5/ *** Капричио: документален филм, глупав и стастен, отнасящ се до 
разрушителните връзки на едно семейство, чиито два члена са 
обвинени в педофилско насилие 
 
6/ *** Ladykillers: чудесен « ремейк» на класикака на черен английски 
хумор от вечните братя Каен.                       
 
7/ *** лечителят: личен Алмодовар, болезнен, изстрадал, подхранван 
със спомени от детството деликатно са намесени. . 
 
8/ ** Карцера: филм, впечатляващ с играта на незабравимото дуо Алек 
Болдуин и Уилям Х.Маси. .           
 
9/ ** Фаренхайт 9/11: панфлет насочен срещу Буш от Майкал Мур, 
който използва големи и често огромни средства в логическата си 
борба с електората.              
 
10/ ** Лишеи: този филм описва вълнуващо опасния път на няколко 
имигранта дошли от Изтока.                                      
 

 
 

Минете на следващата страница 



 

B3 / 32 – 2.3900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обобщаващо 
упражнение 

 Eval. : 
 

Прочетете рубриката за кино в списанието 
 
Тази вечер, имате желание да отидете на кино с приятел.  
След като сте прочели рубриката за кино в списанието, кой филм сте избрали ?             
 
 

 
Искате да гледате филм : 

 

 
N° des films : 

 
• документален 
 

 

 
• романтичен 

 

 

 
• за съмнения и болка       

 

 

 
• комедия          

 

 

 
• който засяга политически и 

социални теми          
 

 

 
• който ви връща в детството 

 

 

 
 
 

Вижте  B3/32-2.3 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори 
 

B3 / 32 – 2.3

 
 

Прочетете рубриката за кино в списанието 
 
Тази вечер, имате желание да отидете на кино с приятел.  
След като сте прочели рубриката за кино в списанието, кой филм сте избрали ?             
 
 

 
Искате да гледате филм : 

 

 
 N° на филма : 

 
• документален 
 

 
5 

 
• романтичен 

 

 
2 

 
• за съмнения и болка       

 

 
1, 4 

 
• комедия          

 

 
2, 6 

 
• който засяга политически и 

социални теми          
 

 
3, 5, 8, 9, 10 

 
• който ви връща в детството 

 

 
7 
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