
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Н. РИЛСКИ" – БЛАГОЕВГРАД 

 

ИНСТРУКЦИЯ КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ОНЛАЙН 

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 

МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ 

24 и 25 септември 2020 г. 

1. Препоръчват се новите версии на Mozilla Firefox браузер или Google Chrome браузер, 

затова ако е необходимо обновете версията на браузера, който ползвате. 

 Можете да изтеглите Mozilla Firefox от тук - https://www.mozilla.org/bg/firefox/new/), да 

запазите файла, след това да го стартирате и инсталирате. 

 Можете да изтеглите Google Chrome от тук - https://www.google.com/chrome/, да 

запазите файла, след това да го стартирате и инсталирате; 

2. Това е линкът, който трябва да копирате и поставите в браузера, 

за да отворите Конференцията - http://bbb.uni-ruse.bg/b/nwu-mx7-rrh  

3. Ако успешно сте заредили линка, трябва да Ви бъде изписано XХІХ МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ - 2020 (Митко Николов Owner).  

 

4. Въвеждате двете си имена (на кирилица) в празното бяло поле (Enter your name) и 

избирате синия Join бутон 

https://www.mozilla.org/bg/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/
http://bbb.uni-ruse.bg/b/nwu-mx7-rrh


 

5. Изберете микрофон и разрешете на браузера да го използва (ако Ви излезе 

съобщение в малък прозорец, изберете - Allow) 

 

Ако всичко е наред давате YES 

 



6. Като влезете във виртуалната зала, ще можете да виждате това, което е споделил 

водещият, ще можете да пишете в чата и да участвате в разговора, като си включвате 

камерата и микрофона (ако желаете). Микрофонът и камерата се управляват от 

кръглите бутони в средата в долния край на екрана. 

 
7. Всички докладчици, могат да изпратят предварително презентациите си, да бъдат качени 

от модератора. В противен случай в деня на конференцията ще трябва да ги качват сами. 

 

8. При качване на презентациите, първо модератора трябва да ви даде право и след това 

качването става от кръглия син бутон с +. Управлението на слайдовете е от стрелките 

в средата в долния край на екрана. 

9. ИЗПИТВАНЕ НА СИСТЕМАТА на 23.09.2020 г. от 9.30. 
На 23 септември виртуалната зала ще бъде отворена от 9.30 часа през целия ден за 

всеки, който желае да тества връзката, да качи презентации и други технически 
уточнения. Всеки от участниците в Конференцията може да се присъедини във 
Виртуална зала и да се запознае предварително с възможностите на системата. 
10. За всякакви въпроси относно Конференцията - тел. 02/988-40-75, GSM: 0879 602 164; 

e-mail: sskb@abv.bg 

Заповядайте! Очакваме ви! Всички са добре дошли 

във виртуалната зала на адрес 

http://bbb.uni-ruse.bg/b/nwu-mx7-rrh 

http://bbb.uni-ruse.bg/b/nwu-mx7-rrh


 

SYSTEM TESTING on 23.09.2020 from 9.30. 

On September 23, the virtual hall will be open from 9.30 am throughout the 

day for anyone wishing to test the connection, to upload presentations and other 

technical specifications. 

Each of the participants in the Conference can join in Virtual hall and get 

acquainted in advance with the capabilities of the system.  

ATTENTION: Currently Eastern European Summer Time (EEST), UTC +3 (Bulgaria) 


