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KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2023 
 

Състезание по английски език за ученици от училищата – членове на  
сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е най-голямото училищно състезание 
по английски език в света. Състезанието KGL се организира от International Testing Authority и 
Institute for the Development of Educational Assessment. У нас състезанието KGL се провежда от 
сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.  

В състезанието KGL могат да участват учениците от училищата/специализираните учебни 
центрове за допълнително обучение по чужд език (наричани занапред „Учебно заведение“), членове на 
сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ (наричана занапред „Асоциацията“).  

Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език с връстниците си 
в България (на вътрешноучилищен и национален етап), а победителите – и на международен етап, с 
ученици от други страни. 

 
I.  Право на участие  
             В състезанието има право да участва всеки ученик от Учебно заведение, което е настоящ 
член на Асоциацията, в случаите, когато Учебното заведение е взело решение да участва в 
състезанието, като цяло, и е подало заявление за участие съгласно Приложение 1 – не по-късно от 
9 (девети) януари и е регистрирало участниците на www.KGLcontest.com – не по-късно от 27 
януари, като е посочило вярно трите имена, датата на раждане и нивото, на което се явяват. Изисква се 
Учебното заведение да е регистрирало минимум 10 участника за етап 1. 

 
II.         Формати, кръгове и нива 

Състезанието е предназначено за всички ученици на възраст между 8 и 18 години, които 
изучават английски като първи или втори чужд език в Учебното заведение, член на Асоциацията. Не се 
допускат участници, за които английският език е роден език.  

 
Състезанието се провежда в три кръга – вътрешноучилищен, национален и международен. 

 
Всяка година биват определяни и оповестявани нивата съгласно формата на Общата 

европейска езикова рамка, за които бъде проведено състезанието. Нивата са както следва: Pre-A1, A1, А1 
Senior, A2, В1, B2. 

 
Важно! За състезанието, което се провежда през 2023 г., са определени нивата както 

следва: 
За кръг 1 (вътрешноучилищен) са определени нива: Pre-A1, А1, А1 Senior, А2, В1, В2 
За кръг 2 (национален) са определени нива: Pre-A1+, А1+, А1 Senior, А2+, В1+, В2+ 

 
 
Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители в 

Учебното заведение съобразно възрастта и текущото ниво на знанията им с оглед на долупосочената 
информация: 
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Възраст Кръг 1 Кръг 2 

родени след 01.01.2012 година (на възраст макс. 11 години) PRE A1 PRE A1+ 

родени след 01.01.2011 година (на възраст макс. 12 години) A1 A1+ 

родени след 01.01.2008 година (на възраст макс. 15 години) 
А1 
Senior 

А1+ 
Senior 

родени след 01.01.2009 година (на възраст макс. 14 години) А2 А2+ 

родени след 01.01.2007 година (на възраст макс. 16 години) В1 В1+ 

родени след 01.01.2005 година (на възраст макс. 18 години) B2 B2+ 

 
Текущото ниво се определя като нивото, на което е бил ученикът към края на предходната учебна 
година. (Пример: Студент „А“, който е бил на ниво А2 в края на учебната 2022 г., може да участва на ниво 
А2 през 2023 г.). Допуска се ученици, определени възрастово за по-ниско ниво, да се явят на по-високо 
ниво. 

Важно! Не се допуска ученик, който се е явил на национален кръг да участва на 
следващата година в състезанието на същото ниво.  Ученик може да се яви отново на същото 
ниво като предишната година, само ако не е бил класиран на национален кръг.   

Допускането на ученици с по-високо ниво на знанията на по-ниско ниво на състезанието е 
недопустимо. Ученици, за които това бъде установено, ще бъдат дисквалифицирани. 

 

III .      Записване за участие 

 

             3.1. Записване за вътрешноучилищния кръг 1 
За да могат учениците от Учебното заведение – член на Асоциацията, да вземат участие в 

състезанието, директорът или отговорникът на Учебното заведение или упълномощен от колегите 
учител трябва да попълни и изпрати в срок до 9 (девети) януари заявление за участие съгласно 
Приложение 1 на следният имейл: p.andreeva@klett.bg. На посочения в заявлението имейл на  
отговорника ще бъде изпратен линк и парола за достъп за регистрация на учениците –  в 
портала трябва да са посочени вярно двете имена на латински на ученика, дата на раждане и 
нивото, на което се явява. До 27.01.2023 г. трябва да бъде направена регистрацията във формата 
за регистрация. 

Промени в списъците на участниците след изтичането на крайния срок 27.01.2023 г. за 
регистрация не се допускат. 

 

Важно! Датата за провеждане на вътрешноучилищен кръг 1 на състезанието е определена от 
международната институция и не може да бъде променяна. За 2023 г. датата за провеждане на 
вътрешноучилищния кръг във всички училища е 11 февруари 2023 г. 

Важно! Таксата за участие в състезанието е само една и се заплаща наведнъж при 
записването на участниците за вътрешноучилищния кръг 1. Размерът на таксата е 18 (осемнадесет) 
лева за един кандидат. 

 

Учебното заведение е длъжно да преведе по сметка на Асоциацията 17 лв. (седемнадесет) 
лева от таксата за участие. 1 лв. остава в Учебното заведение за покриване разходите за размножаване на 
изпитните материали за вътрешноучилищния кръг (за повече информация виж точка IV. Такси за 
участие). Таксата се превежда от името на Учебното заведение нацяло. Крайната дата за постъпване 
на сумата за такси за участие в състезанието 2023 г. трябва да бъде до 02.02.2023 г.  

Само участниците, за които е постъпила таксата за участие по сметка на Асоциацията, имат право 
да участват във вътрешноучилищния кръг 1 на състезанието. Участниците, за които таксата не е 
преведена своевременно, няма да бъдат допускани за участие в състезанието.  

С цел осигуряване на публичност и прозрачност списъците с учениците, допуснати до 
вътрешноучилищния кръг, задължително се поставят на видно място в Учебното заведение по 
традиционния за това начин и/или се поместват на уебсайта на Учебното заведение. 

 

             3.2. Записване за националния кръг 

Асоциацията уведомява Учебното заведение кои ученици са класирани за националния кръг. 
Важно! Датата за провеждане на националния кръг на състезанието е определена от 

международната институция и не може да бъде променяна. За 2023 г. датата за провеждане на 
националния кръг е 11 март 2023 г. Залите и точното място на провеждане на състезанието ще 
бъдат уточнени допълнително. 

Учебното заведение подава имената на децата, които желаят да се явят на нац. кръг, както 
и имената на подготвилите ги училители със заявка (Приложение № 2) на следния имейл: 
p.andreeva@klett.bg.   
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IV.       Такса за участие 
Таксата за участие в състезанието се определя от Управителния съвет на Асоциацията. Съгласно 

действащото решение на Управителния съвет на Асоциацията таксата за участие в състезанието KGL 
е в размер на 18 (осемнадесет) лева на ученик.  

Таксата за участие се превежда наведнъж за всички ученици, които са записани за явяване 
на вътрешноучилищния кръг. Индивидуално заплащане на таксите от учениците не се допуска. 
Индивидуално преведени такси няма да бъдат зачитани. Такси за неявили се на 
вътрешноучилищиния или на националния кръг на състезанието ученици не се възстановяват.  

От  всяка  събрана  такса  за  участие  във вътрешноучилищния  кръг  на  състезанието KGL 
Учебното заведение задържа 1 лв. (един лев). Останалата сума от 17 (седемнадесет) лева се 
превеждат по сметката на Асоциацията: ПИБ АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: 
BG61FINV91501200222417, основание за плащане: СЪСТЕЗАНИЕ, ИМЕ НА УЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ, НАСЕЛЕНО МЯСТО.  

Приходите от таксите, постъпващи по сметката на Асоциацията, се използват за покриване 
разходите по организиране и провеждане на състезанието, за изготвяне и размножаване на изпитните 
материали, за осигуряване награди за победителите и пр. 

 

V.         Време на провеждане на двата кръга 

 

5.1. Вътрешноучилищен кръг 1 
Вътрешноучилищният кръг на състезанието се провежда в Учебните заведения на определената 

дата. Асоциацията изпраща предварително на Учебното заведение файла за размножаване. След 
провеждане на изпита Учебното заведение изпраща на Асоциацията бланката с отговори (Answer 
sheets) на участниците за сканиране. Проверка на тестовете в Учебното заведение не се изисква. 

 

Важно! Датата за провеждане на вътрешноучилищен кръг 1 на състезанието е определена от 
международната институция и не може да бъде променяна. За 2023 г. датата за провеждане на 
вътрешноучилищния кръг е 11 февруари 2023 г. 
 
             5.2. Национален кръг 

Датата за провеждане на националния кръг 2 на състезанието се определя от международната 
институция и се съгласува с Общото събрание на Асоциацията. Мястото за провеждане на националния 
кръг на състезанието също се определя от Общото събрание на Асоциацията в предходната година.  
Учебното заведение или учебните заведения домакин осигуряват зали, квестори и необходимите 
условия за провеждането на състезанието. 

 

За 2023 г. датата за провеждане на националния кръг е 11 март 2023 г.  
Залите и точното място на провеждане на състезанието ще бъдат уточнени допълнително. 

 

             5.3. Международен кръг 
Международният кръг 3 на състезанието се провежда в рамките на три дни в предварително 

определена от изпитната институция страна домакин. Класираните за международния кръг, придружени 
от учител, участват в събитията около провеждането на международния кръг. 

 

VI.        Тестове 
Състезанието включва тестове на различни нива, ориентирани към Европейската езикова рамка 

за езици.  
Тестът на вътрешноучилищния кръг 1 включва въпроси с множествен избор, за които учениците 

имат 45 минути (ниво PRE A1 ) и 60 минути (всички останали нива).  
Тестът на националния кръг 2 включва въпроси с множествен избор, 1 задача за слушане (10 

мин.) и една писмена задача.  
Изпитът на международния кръг 3 включва задачи, определени от международния изпитен борд, 

като например компютърно базиран езиков тест, писмена задача, устно представяне, презентация на 
кратко видео, представено от финалистите пред международния изпитен борд.  
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Материалите  за  вътрешноучилищния  и  националния  кръг  на  състезанието  се  изработват  от  
международния изпитен борд и се предоставят на учебните заведения от Асоциацията. 

Внимание! Училищата и езиковите центрове могат да използват само тестовете по изрично  
определения за тях формат и нямат право да използват за провеждане на изпитите изпитни материали, 
които не са предназначени за тях. 

 

За вътрешноучилищния кръг изпитните материали се изпращат в pdf формат на имейла на 
директора на съответното Учебно заведение и се размножават от Учебното заведение съгласно 
броя участници, включени в Заявление 1.  

За националния кръг материалите се размножават от Асоциацията и се раздават на 
участниците в деня на провеждане на състезанието. 

 

VII.      Провеждане на състезанието 

 

             7.1. Провеждане на вътрешноучилищния кръг 1 
След подаване на заявлението за участие от Учебното заведение и превеждане на таксите за 

участие Асоциацията изпраща на имейла на директора на съответното Учебно заведение готовите 
изпитни материали в pdf формат, които се размножават от Учебното заведение съгласно броя ученици, 
записани за участие във вътрешноучилищния кръг. 

 

Внимание! Учебното заведение няма право да използва повторно или за каквато и да било 
друга цел освен за вътрешноучилищния кръг на конкретното състезание предоставените му от 
Асоциацията готови изпитни материали. 

 

Заедно с изпитните материали Учебното заведение получава насоки за провеждане на 
вътрешноучилищния кръг 1, регистрационна форма за всеки участник, съдържаща неговия номер в 
състезанието и форма на протокол (Приложение №3) на явилите се ученици на състезанието. В 
определения ден и час за провеждане на изпита учителите и квесторите са длъжни да раздадат на 
учениците регистрационните форми и готовите изпитни материали. 

 

Учителите по английски език от Учебното заведение нямат право да бъдат квестори и да 
подпомагат участниците в изпита под каквато и да било форма. При установяване на нередности 
участниците от Учебното заведение ще бъдат дисквалифицирани и няма да бъдат допуснати до 
националния кръг на състезанието. 

 

След провеждане на теста Учебното заведение изпраща на Асоциацията за проверка 
бланките с отговорите на учениците и подписания от участниците и квесторите протокол  
(Приложение № 3).  

Тестовете се проверяват от международния изпитен борд. Резултатите се обявяват на 
уебсайта на Асоциацията до 1 месец след провеждане на вътрешноучилищния кръг 1. 

Асоциацията информира Учебното заведение за учениците, които са класирани за националния 
кръг 2. 

 

             7.2. Провеждане на националния кръг 2 
Националният кръг се провежда на дата, определена от международния изпитен борд, и на място, 

определено от Общото събрание на Асоциацията. Учебното заведение или училищата домакини се 
задължават да осигурят достатъчен брой стаи и квестори за провеждането на националния кръг от 
състезанието. Учителите по английски език нямат право да бъдат квестори. Изпитните материали се 
предоставят от Асоциацията.  

Участниците се разпределят по залите и заемат местата си съгласно списъците, които са 
поставени на вратите на стаите.  

Квесторите се събират в уреченото място за провеждане на инструктаж. След като заемат местата 
си по стаите, квесторите са длъжни да проверят участниците по документ за самоличност, да отбележат в 
предоставените им списъци присъстващите и да инструктират участниците за времетраенето и начина на 
провеждане на изпита. 
Учениците трябва да попълнят четливо според инструкцията на латиница трите си имена,  
номера си, учебното заведение и града на отбелязаните за целта полета в изпитните материали, както и 
да попълнят бланката с отговори в изпитните материали, тъй като само отговорите в нея ще бъдат  
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зачетени от проверяващите. В часа, обявен за начало на състезанието, квесторите раздават на 
участниците папките с изпитните материали и изпитът започва. 

Квесторите нямат право да удължават изпита извън определеното му време.  
При предаване на изпитните материали от участниците квесторите отбелязват времето на 

предаване в предоставените им за целта списъци. Всички изпитни материали се предават на 
отговорника, посочен от Асоциацията.  

Проверяването и оценяването на материалите от националния кръг се извършва от 
международния изпитен борд. Учебните заведения получават информация за класираните ученици на 
първо, второ и трето място, както и за това кои ученици ще отидат на международен кръг 3. 

 

Важно! В случаите, за които бъде установено, че Учебното заведение е допуснало за участие 
в националния кръг ученици, които не са се явявали на вътрешноучилищния кръг, както и други 
нарушения на този регламент, всички участници от Учебното заведение се дисквалифицират от 
националния кръг. 

 

             7.3. Провеждане на международния кръг 3. 
Победители от етап 2 (националния кръг) се присъединяват към останалите победители от 

другите страни и учасват в Global Winner Еvent, който се провежда в определената за съответната година 
страна домакин. Няма категории Pre-A1 и А1 Senior на на международния кръг Global Winner Еvent.  
Учениците могат да бъдат придружени само от техния преподавател по време на пътуването. Крайният 
срок за потвърждаване на участие в международния кръг е 9 май 2023 г. 

Разходи за пътуване се поемат от Асоциацията, а за настаняване – от организаторите на 
международния кръг – изпитния борд.  

Победителят в Global Winner contest се избира на базата на представянето му на компютърно 
преведен тест, писмена работа и устно представяне пред международна комисия. 

За 2023 г. датите за провеждане на международния кръг са  22-23-24 септември 2023 г. 
 

 

VIII.     Оценяване и класиране. Награждаване 

 

             8.1. Проверяване и оценяване  
Проверяването и оценяването на материалите от вътрешноучилищния и от националния кръг се 

извършва от международния изпитен борд. Резултатите се публикуват на определен за целта уебсайт, 
за който учебните заведения се уведомяват. 

 

             8.2. Класиране 
До националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на вътрешноучилищния кръг 

от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки. 
(При до 10 участници във вътрешноучилищния кръг на ниво за националния се класира един 

ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво.)  
При наличие на повече участници с равен брой точки за националния кръг се класира най- 

младият участник.  
Победители  в  националния  кръг  се явяват  участниците с най-висок  резултат  от  всяко  ниво. 

Награди за първо, второ и трето място се присъждат на учениците и подготвилите ги учители от 
Учебното заведение, което е заявило участие в състезанието. При участници с еднакъв брой точки 
могат да се присъждат повече от едно първо, второ или трето място. 
 
             8.3. Сертификати и награди  

За участието си във вътрешноучилищния кръг всички участници получават сертификат, който се 
изпраща до Учебното заведение след 20 дена от оповестяване резултатите от вътрешноучилищния кръг. 

Учениците, класирани на първите три места в националния кръг на състезанието, получават като 
награда сертификат за участие и предметна награда.  

Учителите, подготвили победителите в Учебнбото заведение, което е подало заявленията за 
участие, получават сертификат и предметна награда. Внимание! Само учителите, чиито имена 
фигурират в списъците с участниците за националния кръг, подадени от Учебното заведение, 
получават награда.  

Награждаването на победителите се извършва по време на националната конференция на 
учителите по английски език – Ден на Кеймбридж.   

Учениците, победители в международния кръг на първите три места, получават награди, 
определени за съответната година от международния борд. 
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