Разпечатването на служебни бележки(пропуски) за явяване на вътрешните профилиращи
приемни изпити в НПМГ се прави само от кандидати, които са подали заявка online.

От https://admission.npmg.org/ заредете в браузера страницата на системата за подаване на
документи:
Въведете мейл-адреса, с който сте
се регистрирали в системата за
прием

Въведете паролата, която сте си
избрали

Щракнете с мишката върху бутона
за да влезете в системата

Когато влезнете в профила си трябва да виждате картинка,
подобна на следната:

Информация, кой е Вашият
входящ номер за приемната
кампания на НПМГ.
(на картинката е примерен и не
съвпада с Вашия истински!)

Щракнете с мишката върху бутона
за да се покаже текстът на
бележката.

Ето част от бележката (пропуска Ви за изпитите)

Щракнете с мишката върху бутона за да се
покаже диалоговото прозорче за избор на
принтер и отпечатването на бележката

Вижте на следващата страница важни указания, какво да правите, ако всичко показано до
тук не се случва на Вашия компютър!

Ако по някаква причина не можете да влезнете в профила си, има резервен вариант 
1. Изпратете мейл на следния адрес priem@npmg.org
2. В полето „subject” (или „относно“, ако системата Ви е кирилизирана) напишете
следния текст:
Print for EGN
и допишете ЕГН на кандидата, за който трябва да се разпечата служебната бележка
(пропуск). Няма нужда в текста на мейла да пишете каквото и да е – писмото ще бъде
обработено от автомат, който ще разгледа само съдържанието на полето„subject”.
Бележката ще бъде разпечатана в НПМГ.
3. В деня на първия изпит, на който ще се явявате, трябва да сте в 7:00 часа пред входа
на НПМГ (ул. „Бигла“ 52), независимо дали ще полагате изпита в сградата на НПМГ
или в друга сграда, за да си получите бележката срещу валиден документ за
самоличност на кандидата.
4. За валидни документи за самоличност ще се считат:
международен паспорт
лична карта, издадена от МВР (за кандидати, навършили 14 години)
ученическа книжка (бележник)
ученическа лична карта
Ученическата книжка (бележникът) и/или ученическата лична карта трябва да имат
различим печат на училището върху снимката на кандидата!

Не забравяйте предния ден преди всеки от изпитите, на които ще се явявате,
да проверявате в страницата на приемната кампания на НПМГ къде Ви е
определено да полагате съответния изпит. Част от кандидатите ще полагат
изпити в сградите на близките факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

