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Първо, трябва да се регистрирате като кандидат към ESP Web App и да кандидатствате като 

участник. След това анкетите за самооценка, демонстрационният и сертификационният изпит 

ще Ви излязат като достъпни, един по един. След като попълните двата теста за самооценка, 

ще можете да свалите своя доклад. След като попълните сертификационния изпит, ще можете 

да изтеглите своя сертификат. 

ЛИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ  НА УЧЕНИК  

Регистрация За да стигнете до ESP Web App, 
използвайте следния линк: 
https://esponline.eu 

За да се регистрирате, кликнете 

върху Регистрация. 

Платформата има версия на 
български език. Ако не ви се 
зарежда автоматично, кликнете 
горе вдясно на „български“. 

 

Попълнете 
регистрационния 
формуляр 

Попълнете регистрационния 
формуляр.  

Внимание! Паролата трябва да 
съдържа поне 8 знака, от които 
поне една главна буква, една 
цифра и един специален 
символ. 

 

Приемете Декларацията за 
поверителност и кликнете върху 
Регистрация. 

 

Изчакайте 
потвърждението 
на електронната 
Ви поща. 

 

Имейл с потвърждение ще бъде 
изпратен до Вашия имейл адрес, 
който се използвали за 
регистрацията.  

Ако не получите имейл: 

 Проверете в папка Спам 
 Кликнете на Send again 

(изпрати отново) 

След като получите имейла, може 
да затворите страницата. 

 

Кандидатстване Ако кликнете върху линка за 
потвърждение в имейла, ще 
стигнете до този сайт. 

Кликнете на Apply as Candidate 
(кандидатствайте като кандидат 
за сертификат), за да продължите 

с регистрацията. 

 

https://esponline.eu/
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Попълнете 
регистрационния 
код 

Копирайте регистрационния код, 
който сте получили от Вашия  
учител. Когато потвърдите с 
ENTER, останалите полета, като 
тези за държава, град, тестови 
център и обучител ще бъдат 
попълнени автоматично. 
Потвърдете Декларацията за 
поверителност и кликнете върху 
Apply as Candidate, за да 

завършите регистрацията.  

 

 

ЗАПОЧНЕТЕ ПЪРВИЯ ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА  

Започнете 
първия тест за 
самооценка 

Отидете на Моето табло и 

кликнете на бутона Start, за да 
започнете първия тест за 
самооценка.  

 

Проверете 
данните на 
първия тест за 
самооценка 

Прочетете обяснението 
внимателно и проверете дали 
всички данни са верни. 

Ако всичко е вярно, кликнете на  
Start.  

 

Преглед на 
теста за 
самооценка 

Тестът за самооценка стартира 
със  страницата за преглед, 
където може да видите колко 
блока с въпроси се разглеждат в 
момента. 

Кликнете върху зеления бутон, 
за да стигнете до първия блок с 
въпроси. 

 

Отговорете на 
блоковете с 
въпроси 

Първият тест за самооценка 
съдържа 4 блока с въпроси. Вие 
трябва да отговорите на всеки 
един въпрос в даден блок. 
Изберете отговор и кликнете на 
2, за да продължите към 

следващия въпрос. 
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Придвижете 
се до 
следващия 
блок с 
въпроси 

Всеки отговорен въпрос е 
отбелязан с тикче.  Ако сте 
попълнили целия блок с 
въпроси, кликнете върху Next, за 
да стигнете до следващия блок с 
въпроси.  

 

ESP – Статус Ако кликнете на ESP Status, ще 
видите кои блокове с въпроси са 
вече попълнени и кои остава да 
бъдат отговорени. 

 

Въпроси с 
един отговор 

Някои въпроси са само с един 
отговор. Изберете една от 
опциите, за да отговорите на 
въпроса. 

 

Матрични 
въпроси 

Повечето въпроси са матрични 
въпроси. Трябва да изберете 
една от опциите на всеки ред, за 
да отговорите на въпроса. Ако 
пропуснете един от редовете, 
няма да можете да завършите 
въпросника. 

 

Прекъсване 
на въпросника 

Ако желаете да продължите с 
попълването по-късно, можете 
да затворите прозореца с теста 
за самооценка. 

Бутонът Start в ESP Web App ще 
остане активен и когато кликнете 
върху него, Вие ще се върнете 
обратно към теста. Въпросите, 
на които вече сте отговорили, ще 
бъдат запазени. Така Вие ще 
можете да продължите оттам, 
докъдето сте стигнали. 
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Завършване 
на въпросника 

Когато сте попълнили всички 
въпроси, можете да предадете 
въпросника. 

Отидете на overview и кликнете 
върху Finish / Submit. Ще 
получите съобщение, че след 
изпълнението на това действие 
вече няма да можете да 
променяте своите отговори.  

 

Върнете се за 
следващия 
тест 

Първият тест за самооценка е 
вече със статут завършен 
(Finished).  

Вие ще можете да попълните 
втория тест за самооценка, 
когато той бъде активиран. 
Процесът е еднакъв както за 
тестовете за самооценка, така и 
за демонстрационния и 
сертификационния изпит. 

Затова – моля, не забравяйте 
своята парола!  

  

 


