
 
Инструкция за изпълнение на примерен Е-ТОП 

 
 

 В потребителско име въведете Вашия кандидатстудентски номер с 
буквата k (на латиница) отпред.  

 
 В парола въведете Вашето ЕГН. 

 
 Кликнете на бутона „Вход“. 

В зависимост от браузъра, който ползвате, е възможно да ви се появи 
надпис INVALIDPARAMETER. Затворете прозореца и продължете. 

 
 Влезте в меню „Примерен ТОП“ 

В зависимост от браузъра, който ползвате, е възможно да ви се появи 
надпис requireloginerror. Затворете прозореца и продължете. 

 
 Самозаписване. Кликнете „Запишете ме“ 

 
 В Тема 1 и Тема 2 виждате два варианта на ТОП теста, които може да 

изпълните, за да добиете реална представа за приемния изпит в НБУ. 
 

 Кликнете върху единия от двата варианта. Ще ви се появи Упътване за 
работа, в което има кратко описание на теста. След като го прочетете, 
може да пристъпите към решаване. 

 
 Кликнете бутона „Започване на теста сега“. След натискане на бутона 

„Започване на опита“ започва да тече времето за решаване на теста. 
 

 Отделете малко време, за да се запознаете със структурата на теста. Не е 
задължително да започвате от първи раздел. Можете да започнете с 
разделите, в които се чувствате най-уверени. Не се притеснявайте да 
пропуснете отговорите на някои въпроси. Ще имате достатъчно време да 
се върнете към тях.  

 
 В горния ляв ъгъл е разположена навигацията за преминаване от един 

раздел в друг. Виждате въпросите, номерирани от 1 до 100 и отделени по 
раздели, чрез знака i. Можете безпроблемно да преминавате от един 
раздел на теста към друг както напред, така и назад, дори още да не сте 
решили всички въпроси. Номерата на въпросите, на които сте дали 
отговор, се оцветяват в сиво, а нерешените остават в бяло. 

 
 Може да променяте отговорите си по всяко време като маркирате с 

мишката кръгчето пред тях така, че да се появи черна точка. 
 

 Чрез бутона „Следваща страница“, разположен в долната част на 
страницата, може да преминавате към следващата страница/раздел. 

 



 След приключването на десетия раздел или при натискане на бутона 
„Приключване на опита…“, намиращ се под Навигационните полета на 
теста, можете да проследите дали има въпроси, на които сте пропуснали 
да отговорите и да се върнете отново към тях. 

 
 След като се уверите, че сте готови с теста, натиснете бутона „Предаване 

на всичко и приключване“, намиращ се най-долу под списъка с 
отговорите. Ще Ви се появи повторно същото съобщение. В случай, че 
решите да се върнете и да коригирате отговорите си, натиснете 
„Отказване“. След повторното натискане на бутона „Предаване на всичко 
и приключване“ вече няма да имате възможност за промени във Вашите 
отговори! 

 
 Ще ви се покаже на екран отново страницата с Упътване за работа. В 

дъното на страницата ще намерите цифра, посочваща постигнатия от Вас 
резултат. Имате възможност да попълните теста отново като вече 
дадените от вас отговори не се запазват. 

 
 Имате възможност да преминете директно към другия примерен тест. 


