
Това са инструкции за подаване на електронен формуляр за явяване на изпит JLPT-България. 

Моля, прочетете ги внимателно, разпечатайте или отворете в отделен прозорец, за да ги имате 

под ръка за справка по време на самия процес по регистрация. 

За успешно подаване на формуляра ще са ви необходими – файлове с актуална паспортна 

снимка, платежно, декларация от родители (ако сте под 16 години), медицински (ако сте със 

специални потребности). 

Влезте в системата чрез LOG IN, като попълните вече регистрираното си потребителско име и 

парола. Не забравяйте да отбележите квадратчето за автоматична проверка. 

 

За да подадете своя онлайн формуляр-заявка за явяване на изпит попълнете данните както 

следва: 

1. Ако сте кандидат със специални потребности, моля, отбележете съответното квадратче 

и прочетете инструкциите. Ако не – не отбелязвате нищо на този етап и кликвате NEXT 

PAGE 

2. От падащото меню изберете на кое ниво ще се явявате (N1 е най-високото, а N5 – най-

ниското) 

3. Изберете 8-цифрено число, което да е паролата ви за проверка на резултатите в 

електронната система. Резултатите ще са готови в края на януари (за декемврийския 

изпит) и в края на август (за юлския) и могат да бъдат проверени на сайта 

https://www.jlpt.jp/e/  

4. Прикачете своя снимка. Снимката трябва да е портретна, паспортен формат, актуална. 

Размерът не бива да превишава 3 MB. Допустимите файлови типове са  jpg jpeg png 

5. Name of institution where you are studying（or studied）Japanese language - В 

свободната клетка изпишете институцията, където учите японски език понастоящем или 

където сте учили в миналото. 

6. Place where you are learning Japanese – изберете от падащото меню най-близкото 

съответствие 

7. Reason for taking this exam – изберете от падащото меню причината, поради която се 

явявате на изпита 

8. Occupation – от падащото меню изберете най-близкото съответствие по отношение на 

това, с което се занимавате в момента (професионално). 

9. Media via which you come into contact with Japanese language – отбележете 

източниците на контакт с японския език (множество възможни отговори) 

10. The person with whom you usually communicate in Japanese – попълнете анкетата за 

ситуациите, в които използвате японски език 

11. Times of taking JLPT and "Pass" or "Fail" – попълнете анкетата за броя явявания на 

изпита JLPT за всяко ниво поотделно, като отбележите резултата си при последното 

явяване на съответното ниво - дали сте го издържали или не (PASS or FAIL) 

12. Системата ще провери дали сте попълнили всички задължителни полета и когато 

натиснете NEXT тя или ще ви напомни да попълните пропуснати полета, или ще ви 

насочи към следващата страница, ако на тази всичко е наред. 

13. На следващата страница потвърждавате плащането. Моля, прикачете платежното от 

банката, което сте сканирали/снимали предварително. Файлът не бива да е по-голям от 

3MB, във формати  jpg jpeg png pdf. Таксите за нивата са различни, затова 

убедете се, че сте платили точната сума за нивото, на което се явявате. 

Банковата трансакция трябва да покрива и таксите за превод. Детайлите за 

превода са както следва: 



Банка: БНБ 

Адрес: Площад „Александър I“, №1, 1000 София 

IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01 

BIC: BNBGBGSD 

Основание: изпит за установяване на ниво на владеене на японски език 

14. След като качите файла на платежното, може да запазите и проверите всичко въведeно 

дотук ИЛИ директно да потвърдите изпращане чрез SUBMIT. 

15. Системата ще провери и ако всичко е наред, ще отвори страница, на която пише - Thank 

you, your submission has been received. 

16. Когато формулярът бъде обработен, ще получите обратна връзка на мейл адреса, с 

който сте регистрирани в платформата. Инструкции за провеждането на самия изпит, 

разпределение по зали и други също ще получите впоследствие на този мейл адрес. 

 

УСПЕХ! 


