
РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ 
 
 
1. Кликнете върху синия бутон MyEnergyLab. 

 
 
2. Кликнете върху бутона „Регистрирай нов потребител”. 

 
 
3. Въведете кода от Вашия Energiser – отпечатан върху предната вътрешна 
корица. 

 
 



4. Кликнете върху бутона „Въведи”. 

 
 
5. Потвърдете, че посоченият продукт е Вашия и прочетете Правила за ползване 
на сайта. 
Кликнете в квадратчето пред текста „Съгласен съм с продукта и общите правила”, ако 
посоченият продукт е Вашия и сте съгласни с общите правила за използване на 
Уебсайта. 

 
 
6. Кликнете върху бутона „Напред”, за да продължите с регистрацията. 

 



 
7. Попълнете всички полета в регистрационния формуляр.  
Потребителско име – задължително се изписва на латиница 
Имейл – задължително се изписва на латиница. Препоръчително е да запишете имейл, който ползвате 
редовно, тъй като ще се използва за комуникация между Вас и Вашия преподавател, или при запитване 
от Ваша страна към администратора на MyEnergyLab. 
Парола – задължително се изписва на латиница 
Потвърди парола – задължително се изписва на латиница 

 
 
 
Име – може да е на латиница или кирилица 
Фамилия – може да е на латиница или кирилица 
Град – може да е на латиница или кирилица 
Училище – може да е на латиница или кирилица 

 
Моля запишете или запомнете добре своето Потребителско име, 
Парола и Имейл. 
 
8. След като сте попълнили всички полета, моля кликнете върху бутона „Въведи”. 
 



9. На екрана ще видите въведената от Вас информация.  
Моля прочетете внимателно и се уверете, че регистрацията Ви е правилна. 
Ако въведените данни са верни, кликнете върху бутона „Влез”. 

 
 
10. Имате достъп до всички материали в платформата и можете да я ползвате 
самостоятелно. 
 
11. В случай, че Вашият преподавател желае да се включите в неговия виртуален 
клас, който е създал, кликнете върху бутона „Запишете се в класа на Вашия 
преподавател.” 

 
 
12. Въведете кода, който Ви е предоставен от Вашия преподавател. След това 
кликнете върху „Изпрати”.  
 

 



13. Информация, в кой клас сте записани, се вижда на Вашия екран. 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражненията могат да се правят до 3 пъти. 
 
В менюто на всеки юнит е отбелязано за всяко упражнение по колко опита сте 
направили и какъв е последния Ви резултат.  

 
 
При повторно или трето отваряне на упражнението ще видите информация колко пъти 
сте го изпълнявали до момента и какъв е резултат от последното Ви изпълнение. 
 

  
 


