
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ 

 

1. Въведете ЕГН и изберете бутона     

2. Попълнете полетата за имейл и парола. Въведете в последния прозорец кода, който виждате. 

Изберете бутона    

 

3. Въведете посочените лични данни. Имате възможност да зададете въпрос към комисията (не е 

задължително). Изберете бутона     

 



4. Ще се появи прозорец с декларация за личните данни. За да продължите, изберете „ОК“ 

Виждате входящия си номер.  

Ще се появят изпитите с активен период за подаване заявка за явяване. 

5. Маркирайте квадратчето пред избрания изпит. Прикачете файл (копие на документа за платена 

такса) и изберете бутона   

 

Повторете действията от т. 5 за всеки изпит, на който желаете да се явите. 

Ако ще се явявате на повече от един изпит и документът за платена такса е общ, то прикачете 

файла за платена такса на толкова места, колкото е необходимо (за колкото изпити е таксата). 

 

 



 

 

Ще виждате статуса на заявката за изпит - „Подадена“. Служител на Университета ще провери 

заявките и документите. Ако заявката е приета от служителя, статусът й ще се смени на „Приета“. 

Тогава ще имате възможност за отпечатване на талона за изпита. 

Срещу всяка заявка за изпит ще виждате залата за изпит ( един ден преди определената за изпита 

дата) и оценката (след обявяване на резултатите). 

 

 

 

6. Ако желаете да участвате в ранен прием за бакалавърските специалности,  отбележете своя избор в 

прозореца за ранен прием. 

 

За да заявите участие в ранен прием с изпит, е необходимо първо да изберете изпита. Отбележете 

специалността, за която ще участвате. (За ранен прием можете да изберете само една специалност) 

 

 

                  Натиснете бутона  

 



За да участвате в ранния прием с оценка от ДЗИ (за завършилите средно образование в предходни 

години), е необходимо да отбележите своя избор и да прикачите два файла - за платена такса и 

дипломата за средно образование. 

 

                   

                  Натиснете бутона  

 

Имате възможност да участвате в ранния прием с: 

- изпит  

- ДЗИ ( ако имате вече диплома) 

- по двата начина ( ако имате вече диплома) 

 Ще виждате статус „Участва“. Той се сменя след провеждането на изпитите в предварителна 

сесия и утвърждаването на кандидатите с най-високи оценки. 


