
 Влезте в страницата за регистрация чрез бутона „ВХОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ“. 

В лявото полето „НОВИ РЕГИСТРАЦИИ“, след текста „За да започнете процеса по регистрация за участие в 

Кандидат-студентска кампания 2022/2023 г. изберете и натиснете ТУК!. 

 

  



 Страница за регистрация 

 

  

 На страницата за регистрация, попълнете полетата, като 

въвеждате коректна информация. Ако някое от 

задължителните полета не е попълнено или сте въвели 

некоректна информация, на екрана ще се изведат 

предупреждения. 

 Завършете регистрацията с отметката за съгласие за 

обработка на личните данни и бутона „Регистрирай“ 

 



 

 След като попълнете формата с лични данни и се регистрирате ще получите имейл за активиране на профила. 

Активирайте регистрацията си с линка в имейла. 

 

 

 

  



 Ако в следващите 30 минути не получите писмо, моля да проверите посочения от Вас имейл и поискайте ново 

„Писмо за активация“. 

 

 

  



 

 След активирането на профила ще можете да влизате в него през полето разположено отдясно на екрана 

„ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“, и обозначено „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“. 

Попълнете Вашия E-Mail адрес и парола в полетата в секцията „За регистрирани кандидати“ и натиснете бутона за 

Вход. 

 Влизайки в профила ще можете да попълните формата „СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН“. Той съдържа данни за: 

дипломата за завършено висше образование; списък, от който можете да изберете ЕДНА желана специалност; да 

прикачите задължителни и допълнителни документи. Процесът завършва с ЗАПИСВАНЕ на попълнената 

информация. 

 

  



 „СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН“ 

 

Попълнете полетата с данни за дипломата:  

 серия и номер; 

 отбележете какво висше образование имате; 

 изберете ЕДНА желана специалност. В зависимост 

от избраната специалност автоматично ще се 

избере изпитната дата и дължима такса; 

 прикачете копие на дипломата за висше 

образование – НЕ ПОЛЗВАЙТЕ - .PDF ФАЙЛОВЕ; 

 отметнете полето за верността на данните; 

 запишете . 



 

 

 

 

 

 

Следващата стъпка е „ПЛАЩАНЕ“. В отворения екран имате възможност да 

изберете един от трите електронни начина на заплащане: Epay, EasyPay и 

PosTerminal (с кредитна или дебитна карта). След направения избор следвате 

екраните за съответното плащане. В указаните срокове ще получите известие, 

имейл, за направено плащане. 

Други форми на плащания освен посочените не се приемат! 



РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРИМЕРНИТЕ ЕКРАНИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НАЧИНИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 

 Epay  

 

 

  



 

  



 EasyPay 

 

  



 

 

  

 При заплащане на дължимата такса съобщете 

генерираният код в офиса на Изипей. 



 PosTerminal 

 

 

  



 

 



 След успешно плащате ще получите следното съобщение: 

 

 

 

 

  



 Вход „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“ 

 

  



 Преди да бъдете одобрени от комисия регистрацията Ви се води като: „Незавършена регистрация“ 

 

 



  

 След одобрение от комисия на имела Ви ще бъде 

изпратен Състезателен картон и талон за участие в 

изпит (долната част на документа).  

 Талонът и личната карта задължително се носят в 

деня на изпита и са пропуск за допускане в зала. 

 



 Завършена регистрация. 

 


