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Уважаеми колеги и гости, 

  

Публичната дистанционна защита на дисертационния труд на 

Даниел Петров Полихронов ще се проведе на 21 май 2020 г. (четвъртък) 

от 13,00 ч., като се използва виртуална класна стая в платформата ZOOM. 

Желаещите да присъстват на дистанционната публична защита е 

необходимо да влязат в посочената виртуална класна стая в определения 

час. Влизането става чрез линка, който прилагаме по-долу. Отворете го и 

изпълнете инструкциите (виж стр. 2). Необходимите ви технически 

средства са: компютър, камера, микрофон и слушалки. Възможно е да се 

влезе във виртуалната класна стая и чрез мобилен телефон, на който 

трябва да се инсталира предварително приложението ZOOM. 

 

Линк за влизане във виртуална класна стая в ZOOM: 
 

https://us04web.zoom.us/j/3132417205?pwd=a1lyZ2prUlpyQlA3OGVxM3MrZ0hndz09 

 

Парола за виртуалната класна стая: 
 

918289 

 

 

 

 

По-надолу прилагаме ръководство за инсталиране на ZOOM (виж 

страница 2).  

(Инсталация не е необходима, ако вече разполагате със ZООМ – при 

отваряне на горепосочения линк ZООМ ще се стартира.) 
 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че по време на публичната защита се прави 

официален видеозапис.  

Забраняват се всички други нерегламентирани аудио, фото и 

видеозаписи съгласно чл. 32 ал. 2 от КРБ. 
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Ръководство за инсталиране на Zoom: 

Стъпка 1: Отворете посочения линк за достъп до 

виртуалната класна стая. 

 

Стъпка 2: Ще се отвори нов прозорец в браузъра и 

автоматично ще започне сваляне на инсталационен 

файл. Запазете този файл. 
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Стъпка 3: След като файлът се свали, натиснете 

върху него, за да започнете инсталация. 
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Стъпка 4: При достигане на 90% от инсталацията 

програмата ще поиска да разрешите промените – 

натиснете бутон YES (ДА). 
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Стъпка 5: Изчакайте на този екран, докато 

комисията даде старт на провеждането на 

публичната защита. 
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Стъпка 6: На този екран въведете Вашето име и 

изберете Join Meeting. 
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Стъпка 7: Съгласете се с общите условия (I Agree), 

след което се присъединете с видео (Join with 

Video). 
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Стъпка 8: Изчакайте, докато бъдете допуснати във 

виртуалната класна стая, а на следващ екран 

изберете (Join with Computer Audio). 
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Важно! При поискване на парола въведете 

посочената под първоначалния линк парола. 

Парола: 918289 

Важно! Продължителността на сесията е 40 

мин. След изтичането им е необходимо да 

влезете отново във виртуалната класна стая, 

използвайки отново същия линк (виж стр. 1). 

 

Край на ръководството. 
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