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1. Въведение
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор № ДО3-144/22.10.2015, с предмет
„Изграждане на обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно
образование“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и
съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ и има за цел да улесни работата на потребителите в
системата чрез представяне на основните дейности и начина за работа със същата.
2. Вход в обединяващ електронен регистър на учениците
Вход в обединяващият електронен регистър на учениците се осъществява чрез достъпване
от интернет страницата на Министерство на образованието и науката (МОН)

-

http://www.mon.bg/.
3. Начална страница
При избор на линка за отваряне на обединяващия електронен регистър на учениците се
отваря началната страница на обединяващия регистър, която представлява и страница за
вход и регистрация в системата:

Фиг. 1

Началната страница съдържа бутони:


„Регистрация“ – Води към страница Регистрация на потребител;



„Вход“ – Води към страница Вход в системата;



„Забравена парола“ – Води към страница Забравена парола;



„Справки“ – Води към страница за извършване на справки.

4. Справки
При избор на бутон „Справки“ се извежда меню с предоставяните справки:

Фиг. 2

Страницата съдържа следните менюта:
 Класация на училищата от Държавни зрелостни изпити;


Класация на училищата от Национално външно оценяване;



Справки за завършилите средно образование на базата на въведените в регистъра
документи.

4.1. Класация на училищата от Държавни зрелостни изпити
При избор на меню „Класация на училищата от Държавни зрелостни изпити“ се отваря
формата, представена по-долу:

Фиг. 3

Попълват се следните полета:
 Учебна година
 Държавен зрелостен изпит
 Област
 Община
 Населено място
Полетата означени със следния символ „*“ са задължителни за попълване. След
попълване на съответните полета се натиска бутон „Търсене“. Системата извежда данни
отговарящи на зададените критерии за справка. Потребителят може да види какви са
зададени критериите за справката като избере бутон „Отвори филтъра“:

Фиг. 4

4.2. Класация на училищата от Национално външно оценяване
При избор на меню „Класация на училищата от Национално външно оценяване“ се
отваря формата, представена по-долу:

Фиг. 5

Попълват се следните полета:
 Учебна година
 Клас
 Предмет
 Област
 Община
 Населено място
Полетата означени със следния символ „*“ са задължителни за попълване. След попълване
на съответните полета се натиска бутон „Търсене“. Системата извежда данни отговарящи
на зададените критерии за справка. Потребителят може да види какви са зададени
критериите за справката като избере бутон „Отвори филтъра“:

Фиг. 6

4.3. Справки за завършилите средно образование на базата на въведените в
регистъра документи
При избор на меню „Справки за завършилите средно образование на базата на
въведените в регистъра документи“ се отваря формата, представена по-долу:

Фиг. 7

