
Инструкции за регистрация в платформата Kyoso HUB и записване за 
участие Пробни изпити по формата на НВО 7. Клас - 2022 г.  

1. Регистрация в платформата Kyoso HUB (Еднократна)
a. Моля направете си регистрация, посещавайки следния линк https://platform.kyoso.tech/hub
b. Регистрацията в платформата е еднократна и при участие в бъдещи събития няма да се налага

повторна такава, стига да се записвате със същия имейл адрес.
c. След регистрация получавате имейл за потвърждение с линк!

2. Първи стъпки при първоначален вход в платформата
a. Ако желаете можете да попълните някои от данните тук, които ще се запазят в профила Ви и

ще могат да се използват при записване за други събития в платформата.

b. Стрелката надясно Ви отвежда към ГЕНЕРАЛНА Декларация – СЪГЛАСИЕ за лични данни, която
може да запази подписа Ви, който да бъде използван по Ваше желание при участие на детето
в събития в платформата.

c. С това настройката на профила Ви е готова.

3. Поръчка и записване за участие
a. За да се запишете за участие е необходимо да отидете в секция Състезания, индикирана със

следната иконка:



b. Там трябва да виждате следния екран 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако желаете да закупите ПАКЕТ за участие в пробните по БЕЛ и по Математика, можете да го намерите 
в „Търсене на пакетни планове“. 

 
Натискайки бутона „Запиши се!“ за пакетния план, виждате страницата за поръчка и записване за 
участие. 

 
 
Попълнените тук данни ще се използват за автоматично 
записване за двата пробни изпита. Ако по някаква причина 
се налага данните да бъдат различни за двата пробни 
изпита, или променени в последствие, след успешна 
поръчка можете по всяко време да ги редактирате 
индивидуално за всеки изпит. 
 
 
Уверете се, че и двата пробни изпита са избрани с тикчета. 
Тук можете и да се запознаете с повече подробности като 
регламент, инструкции, провеждане, натискайки ‘i‘ 
бутончето, което отваря нова страница с информация. 
 
 
Плащането се извършва пряко към организатора, 
информация за което получавате след финализиране на 
записването. 
 
 
 
 
 



Натискайки бутона за финализиране на записването, се появява следният прозорец. 

 
Отдясно виждате инструкциите и данни за плащане на организатора. 
 
Копие на всичката тази информация, включително данните за плащане се изпраща и на email. 
 
Записването за един пробен изпит става, избирайки „Търсене на състезания, изпити и тестове“ от 
началния екран на секция Състезания. 

 
Натискайки „Запиши се!“ първо минавате през страницата с подробности за състезанието като 
регламент и инструкции, след което отново натискайки бутона „Запиши се!“, виждате страницата за 
поръчка и записване. 

 
Лявата колона изисква попълване на данните на участника. 
Тези данни могат да бъдат променяни в последствие. 
 
 
Плащането се извършва пряко към организатора, 
информация за което получавате след финализиране на 
записването. 
 
Преди финализиране на записването, обърнете внимание и 
на дясната колона. 
 
 
 
 



 
 

 
В дясната колона има ЕДНОКРАТНА 
Декларация – СЪГЛАСИЕ за лични данни.  
Декларацията автоматично взима данните, 
въведени в лявата колонка. 
 
Ако желаете детето Ви да участва в 
публичните класирания със своето име, 
училище, град, можете да подпишете 
декларацията. 
 
Ако вече сте подписали генералната 
декларация при първоначална настройка 
на профила, можете да използвате нея 
чрез сивия бутон. 
 
Подписването на декларацията може да 
стане и на по-късен етап. 
 
 

 
 
Финализирайки записването се появява следния прозорец, потвърждаващ и даващ информация за 
плащане, както и данни за поръчката. 
 

 
 
Отдясно виждате инструкциите и данни за плащане на организатора. 
Копие на всичката тази информация, включително данните за плащане се изпраща и на email. 
 

Затваряйки който и да е от двата прозореца за 
успешно записване, системата Ви връща към 
началния екран на секция Състезания, където вече 
трябва да виждате състезанието. 

 


