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1. За да се регистрирате в университетската платформа за обучение в електронна 
среда на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, е необходимо да 
изберете линка (Вход) от уеб страницата https://edu.shu.bg. 

 

2. Щракнете върху бутона „Създаване на нова регистрация“ 

 

 

3. Въведете задължителната информация в съответните полета. 

3.1. Потребителското име задължително трябва да бъде изписано на латиница. Не се 
допуска потребителското име да съдържа само главни букви. 
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3.2. Паролата трябва да съдържа най-малко 8 символа без значение какви са символите. 

3.3. В полето „Имейл адрес“ въведете служебния имейл адрес от вида <фак.номер>@shu.bg. 

3.4. В полето „Имейл адрес (отново)“ въведeте отново служебния си имейл. 

3.5. В полето „Име“ въведeте Вашето име. 

 

3.6. В полето „Фамилия“ въведeте Вашата фамилия. В двете полета задължително се 
пише на кирилица! 

3.7. Попълнете полето „Град/село“. 

3.8. Полето „Държава“ е настроено винаги да показва България. 
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3.9. В полето „Въпрос за сигурност“ щракнете върху квадратчето „не съм робот“. Това поле 
(CAPTCHA) предпазва от злоупотреби от страна на автоматични програми. Въведете 
думите от картинката в същия ред, отделени с интервал. Ако не сте сигурни кои са думите, 
щракнете върху "Получаване на нова CAPTCHA", или "Получаване на аудио CAPTCHA" 
за да чуете какви символи да въведете. 

 

След това изберете всички квадрати със съответния текст, който е написан на 
картинката. В този случай трябва да се изберат квадратите със „светофари“. Ако няма 
такива, се кликва върху бутона „Пропускане“. 
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3.10. Щракнете върху квадрата „Разбирам и съм съгласен“, за да продължите напред с 
регистрацията. 

3.11. Накрая щракнете върху бутона „Създаване на моята регистрация“. 

 

 

 

3.12. Ако всичко сте попълнили коректно, ще се появи следната информация: 

„Трябва вече да е изпратен имейл на вашия адрес <фак.номер>@shu.bg“ 

Той съдържа лесни инструкции, как да завършите регистрацията си. 



Тема № 19: Регистриране на студент в платформата Издание 1 Редакция 0 14.08.2020 г. Стр.6 от 7 

 
6 

Ако продължите да срещате трудности, пишете на edu@shu.bg. 

 

3.13. На служебната си поща ще получите съобщение за потвърждаване на регистрацията. 

 

3.14. За да потвърдите регистрацията, трябва да щракнете върху следния адрес, който е 
показан по-долу. 
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3.15. Накрая щракнете върху бутона „Продължаване“. 

 

3.16. След това автоматично ще бъдете пренасочени към университетската платформа. 

 

 


