
Инструкции за регистрация и кандидатстване 

1. Отваряне на адреса в браузер : 

https://ksk.uft-plovdiv.bg/ 

2. Натиснете бутона „Регистрация на нов кандидат“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Нова регистрация е необходима САМО за тези, които 

не са направили такава по време на предварителните изпити! 

 

3. Попълвате всички приложими полета, като тези със звезда са 

задължителни. Слагате отметка за съгласие за обработка на личните Bи 

данни и изпращате с бутона „Запази“ 

 



4. Ще получите E-mail с входящия Bи номер и паролата за вход в 

системата. 

 

5. След попълване на потребителското име и паролата във формата в 

горния десен ъгъл се визуализират достъпните Bи менюта. 

6. Кандидатстване и попълване на желаните специалности може да 

направите от секцията „Кандидатстване“ 

 

7. От дясната секция „Специалности“ с помощта на мишката, 

издърпвате желаната специалност в секцията „Избор“. 

В секцията „Завършено средно училище“ попълвате данните на 

завършеното училище. 



Вие нямате възможност да нанесете оценките от дипломата си, за това 

трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да изпратете на e-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg 

четливо сканирано нейно копие. 

Ако желаете да се явите на изпит (тези които имат успешно положена 

матура или вече са се явявали на предварителен изпит не е задължително), 

може да го заявите като поставите отметка в съответното квадратче. 

Слагате отметка за съгласие за обработка на личните Bи данни и 

изпращате с бутона „Запази“ 

 

 

 

8. Може да промените реда на желанията си, като изберете 

специалността и я преместите нагоре или надолу в списъка с желания (в 

колоната „Избор“). 



 

9. След натискане на бутона „Запази“ се извежда на екрана съобщение 

„Кандидат студентът е записан успешно“. 

10. До преглеждане на Вашите документи от инспектор статусът на 

Вашето заявление ще е „Ново“. Ако желаете, може да промените реда на 

желанията си и да ги запишете от бутона „Запази“. 

  
11.След преглед от инспектор на изпратените документи (диплома, 

свидетелство за професионална квалификация, превод от банката на 

таксата и други) статусът се сменя на „В обработка“. След това не може да 

коригирате данни от платформата. 

Когато статусът е „В обработка“ вие участвате в класиране.  

12.След провеждането на класиране ще се отвори допълнителна секция 

в менюто „Резултати“, където може да видите Вашето класиране. 

УСПЕХ! 


