
ОНЛАЙН регистрация и провеждане на Тест по 

общообразователна подготовка на НБУ 

 

Уважаеми кандидат-студенти, 

Поради въведеното извънредно положение в страната, Ви информираме, че записването 

и явяването на кандидатстудентския изпит - Тест по общообразователна подготовка 

(ТОП) ще се извършва онлайн през платформата e-кандидат-студент: 

https://cstudent.nbu.bg. 

 

Онлайн регистрация на кандидат-студенти: 

Онлайн записване  за Тест по общообразователна подготовка (ТОП) може да направите 

през платформата e-кандидат-студент: https://cstudent.nbu.bg, достъп до която получавате 

от меню „Електронни услуги“ на главната страница на университетския сайт – 

www.nbu.bg. 

Регистриране за нови кандидат-студенти: Може да се регистрирате  от  

https://cstudent.nbu.bg/, през меню „Нова регистрация“. След като се регистрирате и 

заплатите таксата за ТОП – ще получите Кандидатстудентски номер, който започва с K 

и съдържа поредица от цифри.  

Заплащане на изпит: В https://cstudent.nbu.bg/, меню Регистрация - Плащане може да 

си разпечатите платежно бордеро за плащане на кандидатстудентски такси по банков път 

или директно да платите онлайн през системата. 

В https://cstudent.nbu.bg/, меню Регистрация - Справка ще видите на коя дата и от 

колко часа ще се проведе вашият онлайн ТОП.  

 

В онлайн кандидатстудентската платформа https://cstudent.nbu.bg/  освен да се 

регистрирате за явяване на ТОП, може да изберете програмите, за които кандидатствате 

и да се регистрирате за класиране. Тук може да проверите резултатите си от ТОП и 

класирането. В е-кандидат-студент ще получавате и важна допълнителна информация.  
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Онлайн провеждане на Тест по общообразователна подготовка 

(ТОП): 

 

 Влезте в https://cstudent.nbu.bg чрез кандидатстудентския Ви номер и парола в деня и 

часа, за които сте се регистрирали и заплатили явяването си. 

 Внимателно разгледайте  „Инструкция за участие в  онлайн Тест по 

общообразователна подготовка“.  

 Кликнете на  kandidati.nbu.bg – като отново въведете кандидатстудентски номер и 

парола. 

 В новия прозорец кликнете върху ОНЛАЙН ТОП, за да Ви се появи линк към теста 

Е-ТОП 2020 г. и кратко представяне. 

 Времето за решаване на теста е 3 астрономически часа. 
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