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I. Информация за електронните ресурси на Бургаският свободен университет 
Информационните ресурси на Бургаския свободен университет включват: Интернет сайт, Електронен прием, 

Електронни услуги, Електронно обучение и Microsoft 365.  

1. Интернет сайт 
Съдържа информация за университета, актуални новини и събития, международни програми, достъп до 

различните информационни ресурси и др. За връзка с преподавателите се използва страница Контакти. 

2. Електронен прием 
Платформата Е-прием предоставя на кандидат-студентите: информация за класиране, записване, получаване 

на факултетен номер и плащане на първа семестриална такса. 

3. Електронни услуги 
Платформата Е-услуги предоставя на студентите: информация за учебен график, изпитна сесия и оценки от 

изпити, електронно плащане на административни и семестриални такси, връзка с пакет облачни услуги 

Microsoft 365 и продукта Microsoft Teams. 

4. Електронно обучение 
Платформата Е-обучение предоставя на студентите: учебни материали, лекции, упражнения, литература, 

тестове и изпити, организирани в електронни курсове, структурирани по центрове, степени и дисциплини. В 

курсовете има контакт с преподавателя и указания за провеждане на занятия и изпити. 

5. Microsoft 365 
Microsoft 365 съдържа популярни уеб приложения, предоставящи на преподавателите и студентите 

възможност да работят съвместно и комуникират безпроблемно. 

II. Достъп до електронните ресурси на Бургаският свободен университет 

1. Е-услуги и Е-обучение 
За достъп до Е-услуги и Е-обучение е необходима Регистрация, която е еднократна процедура. 

За вход в платформите Е-услуги и Е-обучение се използват факултетн номер като потребителско име и 

избраната парола. 

В платформата за Е-обучение студентите се самозаписват в дисциплините (курсове) по техният Учебен план. 

При Забравена парола платформата генерира автоматично нова парола.  

2. Microsoft Teams 
Предвид пандемичната ситуация с COVID-19 учебният процес се провежда дистанционно в Microsoft Teams. 

Студентите използват различно потребителско име и парола за достъп до Microsoft. 

Потребителкото име е електронна поща в следния вид: [факултетен номер]@students.bfu.bg. Например 

студент с факултетен номер 20421001 има потребителско име 20421001@students.bfu.bg.  

Парола за достъп може да бъде получена при вход в Е-услуги. 

При първо влизане са необходими еднократни настройки: задаване на постоянна парола, работен език и 

часова зона, както и мобилен телефон и електронна поща за допълнителна сигурност. 
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