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УВОД
Настоящото Ръководство е насочено към преподавателите
от курсовете за
професионално обучение, предлагани от Центъра за професионално обучение към
НСБС.
Основната цел на Ръководството е да даде базови познания, необходими за
успешната работа в системата за дистанционно обучение, или по-конкретно:









ориентация в платформата и във виртуалните пространства на курсовете
основни комуникационни канали със студентите
споделяне на файлове и линкове в електронните курсове
създаване на уеб страници като учебни ресурси
работа с форумите
задаване на задание и да връщане на обратна връзка
работа с учебната дейност уики
възможност за работа по групи

Ръководството не претендира за изчерпателност на разглежданите теми, нито че
обхваща всички елементи от учебния процес в ЦПО-НСБС.
Ще се радваме да споделите Вашето мнение, препоръки, предложения и забележки
както по него, така и по платформата за електронно обучение. Пишете на имейл
pkrastanova@nsbs.bg, secretariat@nsbs.bg или се свържете с нас на 02/971 48 22.

ЦПО НСБС
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НАЧАЛО
Достъпът до електронната система за обучение се осъществява през интернет
страницата на НСБС http://nsbs.bg, бутон E-Learning
адрес: http://elearning.nsbs.bg/login/index.php.
По-долу е показана началната страница на системата, преди потребителят да влезе
в нея.

Фигура 1. Начална страница на електронната система за обучение

В десния панел чрез активни линкове ще намерите информация за формата на
дистанционно обучение и учебните модули.
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Уеб браузър – Mozilla Firefox 3 или по-висока версия или Internet Explorer 7 или повисока версия. Препоръчителна е употребата на последната версия на Mozilla Firefox
( http://www.mozilla.com/en-US/firefox/firefox.html ). Останалите уеб браузъри може и
да работят, но няма да поддържат цялата функционалност на платформата.
На вашия уеб браузър трябва да има инсталирани и разрешени Java, cookies
(бисквитки) и Pop-ups (изкачащи прозорци).
Платформата за електронно обучение има мобилна версия.
Препоръчваме ви да ползвате Moodle - НСБС с нова версия на избран от вас
браузър!

РЕГИСТРИРАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
За да влезете в електронната система за обучение, въведете
потребителското име и парола, които сте получили като преподавател.

вашето

НАЧАЛНА СТРАНИЦА – МОИТЕ КУРСОВЕ
След като влезете в платформата за дистанционно обучение с потребителското си
име и парола, ще се зареди следната страница:
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Фигура 2. Начална страница след влизане в системата
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Главно меню
От това меню можете да намерите бързи връзки към различните програми за
обучение на ЦПО НСБС, в които преподавате.

Централна секция „Преглед на курс”
В централната част на екрана са представени курсовете, в които сте записани като
преподавател. За да влезете в даден курс, кликнете върху линка с наименованието
му. Под всеки курс може да намерите полезна информация, свързана с дейностите и
промените в него (например сроковете на заданията, предадени задания, нови
постове по форумите, и т.н.).

Лява секция – Навигация
Това е основното меню за навигация в платформата за електронно обучение. Чрез
него имате бърз достъп:
 От линка „Начална страница“ до разглежданата тук страница
 От линка „Страници от сайта“ до новинарския форум и общ календар
 От линка „Моят профил“ до вашия профил, последно публикуваните от вас
теми и постове, списък със съобщенията от други потребители; вашите
лични файлове
 От линка „Моите курсове“ до курсовете, в които преподавате

Лява секция – Настройки
Това е основното меню за администриране и управление в платформата за
електронно обучение. Чрез него имате достъп и можете да извършвате следните
функции:







Включване на редактирането за създаване на учебните ресурси и дейности
Промяна на настройките
Журнал с оценките на курсистите
Архивиране
Публикуване
Банка с въпроси за тестовете

Дясна секция - Календар
От тук можете да видите списък с предстоящите събития, курсове, практически
задания и изпити.
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СТРАНИЦА НА КУРСА

Фигура 3. Меню за курса в електронната платформа

Във всеки един курс можете да намерите следните елементи:

Редактиране и преглеждане на курс като преподавател
В лявото меню „Настройки“ – „Администрация на курс“ се намира линк „Включи
редактирането“. При натискането му преминавате в режим на редактиране на курс, в
който можете да създавате/редактирате учебните ресурси и дейности.
Под него се намира меню „Преминаване към роля“, чрез което можете да влезете в
ролята на студенти и да „видите“ курса през неговите очи.

Основна секция на курса
В центъра на екрана е разположена основната секция на курса. В нея са подредени
учебните дейности и ресурси по тематичен принцип.

Ръководство Moodle 2/2013
Page 8 of 29

В първия блок се съдържа информация и дейности, отнасящи се до целия курс:
 новинарски форум, форум въпроси и отговори, чат форум
 обратна връзка – анонимна анкета
 подробен учебен план

Лява колона
Меню „Потребители”
Това меню визуализира студентите и преподавателите, които в момента се намират
в конкретния курс.
Меню „Дейности”
В това меню са систематизирани различните видове дейности, които са заложени в
даден курс. Те могат да бъдат:
 Дейност „Форуми” представя в табличен вид информация относно
използваните в дадения курс форуми. За повече информация вижте частта от
инструкцията относно „Форум”.
 Дейност „Тестове“ представя в табличен вид информацията относно
използваните в дадения курс тестове. За повече информация вижте частта от
инструкцията относно „Тестове“.
 Дейност „Задания” представя в табличен вид информация, отнасяща се до
възложените в дадения курс задания: тематичен блок/ седмица, наименование
на заданието, краен срок, както и информация за датата на изпращането и за
евентуалната оценка. При кликване върху наименованието на дадено задание
пред потребителя се зарежда подробна информация за въпросното задание
(вижте повече частта за „Задания”), а от колонка „Изпратено“ се показва броят
на предадените задания. Учебната дейност „Задание“ е разгледана поподробно в следващ раздел на настоящото ръководство.
 Дейност „Уики” представя в табличен вид информация относно използваните в
дадения курс уикита. За повече информация вижте частта от инструкцията
относно „Уики”.
Меню „Последни дейности”
От това меню можете да се осведомите за всяка промяна, настъпила в курса за
периода от последното Ви влизане до настоящия момент (нов качен ресурс, ново
съобщение във форума и т.н.).

Календар
Меню „Календар” дава възможност за визуализация на всички събития в даден курс
или във всички курсове, в които е записан потребителят.
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Фигура 4. Календар

В зависимост от обхвата си събитията във Вашия календар са групирани в следните
категории:
 Курсови събития – събитието се отнася до всички регистрирани в даден курс
потребители. Такива събития са оцветени в оранжев цвят.
 Групови събития – събитието се отнася до всички регистрирани в даден курс
потребители, които са членове на дадена група. Такива събития са оцветени в
жълт цвят.
 Потребителски събития – събитието се отнася само за даден потребител.
Такива събития са оцветени в светлосин цвят.
При кликване върху името на дадено събитие пред потребителя се отваря прозорец,
съдържащ подробна информация за даденото събитие.

Ръководство Moodle 2/2013
Page 10 of 29

Чрез бутон „Ново събитие“ можете да създадете събитие за курса, дадена група или
за самите себе си. В зависимост от неговия обхват то се появява в календарите на
потребителите.
Допълнително можете да експортирате календара към файл, който след това да
въведете във Вашия Microsoft Outlook. Това се осъществява от бутон „Export
Calendar”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Платформата за електронно обучение не известява автоматично
студентите за добавени/ редактирани събития в календара. Добра практика е да
използвате новинарския форум в курса, където може да посочите и допълнителна
информация.

РЕДАКТИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУРС
Всеки потребител, с роля на преподавател в курс, може да манипулира
съдържанието му. За целта трябва да мине в режим редактиране.
За да преминете в режим на редактиране на курс, кликнете върху линка „Включи
редактирането“ от лявото меню. До всеки един от ресурсите и дейностите в
централната част на курса се поява допълнително меню.

Фигура 5. Изглед на курс в режим редактиране
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Иконите, намиращи се до елементите в централната част на курса, са:
Преместване на елемента в различните седмици на курса. Кликнете с
левия бутон на мишката върху иконата и завлечете елемента до
желаното място.
Преместване на елемента вдясно
Редактиране на свойствата на елемента
Дублиране на елемента
Изтриване на елемента от курса
Скриване на елемента. В скрит режим даден елемент е видим само за
преподаватели, но не и за студентите в курса.
Преминаване между различните групови режими – без групи, видими
групи, отделни групи
Задаване на роли
В централната част на курса можете да добавяте учебни ресурси и учебни дейности.
Учебните ресурси могат да бъдат:





връзка към файл (pdf, docx, pptx или друг вид файл)
връзка към уебстраница
връзка към папка с файлове в курса
уебстраница

Заб. Добавянето на учебни ресурси е разгледано подробно по-долу.
Учебните дейности могат да бъдат:






форум
задание
уики
тест
речник и др.

Заб.Добавянето на учебни дейности е разгледано подробно по-долу.
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КОМУНИКАЦИЯ С КУРСИСТИТЕ
Новинарски форум
Новинарският форум е специфичен форум, който се използва за общи съобщения. В
началната страница и за всеки модул има само по един новинарски форум. Право да
публикуват съобщения в него имат само преподавателите и администраторите. По
подразбиране всеки курсист получава съобщение при публикуване на новини в
даден курс. Последните постинги от този форум могат да се визуализират в меню
„Последни новини” от главните страници на курсовете.
Новинарският форум е основният инструмент за комуникация с курсистите.
Когато актуализирате съдържанието на даден модул (например добавяте файлове,
ново задание и т.н.) или пък искате да подсетите студентите за дадена учебна
дейност (например практически задания, казуси, виртуална групова работа, т.н.),
правилното място е за това е новинарският форум.

Фигура 6. Изглед на меню „Последни новини"
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Дискусионен / чат форум
Това е форум, в който всеки потребител в курса има право да публикува нови теми
или мнения на вече открити теми. В даден курс може да има повече от един форум в
зависимост от учебния план. Така например, ако имате различни теми за дискусия,
по всяка тема може да бъде организирана в отделен форум. По този начин е полесно да се проследява дейността на курсистите.

Лични съобщения
Имате възможност да изпратите съобщение до всеки един участник във Вашия
модул. Изберете името на въпросния участник и от профила му кликнете върху бутон
„Изпрати съобщение“.

ДОБАВЯНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ
В тази секция от Ръководството са разгледани качването и споделянето на файлове,
споделянето на линкове и папки и създаването на уебстраници.

Връзка към файл
Преминете в режим „Редактиране“. В съответната тема от падащо меню „Добавяне
на ресурс“ изберете „файл“.
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Фигура7. Изглед на екрана при добавяне на файл

 В полето „Име“ въведете кратко наименование на файла. То ще се
визуализира в централната част на курса.
 В полето „Описание“ въведете кратко описание на файла.
 Маркирайте отметката „Показване на описанието на страницата на курса“, за
да визуализирате съдържанието на поле „Описание“ в централната част на
курса.
 Кликнете върху бутон „Добавяне“. Пред Вас ще се отвори списък с
възможностите, от където може да добавите файл.
Ръководство Moodle 2/2013
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Фигура 8. Възможности, от където могат да се качват файлове

Отваря се меню, в което имате следните опции:
1. Файлове на сървъра – изберете файл, който се намира в общото пространство
на сървъра и го добавете към ресурса
2. Последно използвани файлове – изберете файл, от последно използваните от
вас
3. Качване на файл – изберете файл от вашия компютър и го добавете
4. Лични файлове – изберете файл от вашето лично пространство с файлове на
сървъра и го добавете
5. Google Docs – изберете файл от вашия потребител в Google Docs – трябва да
влезете във вашия потребител
Най-отгоре може да окажете как да бъдат визуализирани файловете – като икони
или като списък. За да запазите промените, кликнете върху бутон „Запиши и се
върни в курса“.
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Споделяне на линкове към уебстраници
Преминете в режим „Редактиране“. В съответната тема / предмет, от падащо меню
„Добавяне на ресурс“, изберете „URL”. Въведете име на ресурса, описание и URL.

Връзка към папка
Папката представлява списък от файлове, които курсистът може да свали.
Преминете в режим „Редактиране“. В съответната тема / предмет, от падащо меню
„Добавяне на ресурс“, изберете „Папка“. Вижте секция „Връзка към файл“.

Създаване на уебстраници
Преминете в режим „Редактиране“. В съответната тема / предмет, от падащо меню
„Добавяне на ресурс“ изберете „Страница“. От появилия се екран въведете име,
кратко резюме и чрез HTML редактора можете да създадете уебстраница.
ЗАБЕЛЕЖКА: При споделянето на файлове, папки и линкове и създаването на
уебстраници, системата не известява автоматично курсистите за тях. Добра практика
е да използвате новинарския форум в курса, където можете да посочите и
допълнителна информация.

ДОБАВЯНЕ НА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ – ЗАДАНИЕ
Какво представлява заданието?
Заданието е учебна дейност, която намира най-добро приложение във формата на
практическо задание ПЗ (казус, попълване на документи, тарифиране и др.).
Позволява на преподавателите да съберат работа от курсистите, да я прегледат, да
дадат обратна връзка и оценка.

Видове задания
В електронната платформа за обучение имате възможност да създадете следните
видове задания:
 Предаване на единичен файл: всеки студент прилага решение на заданието в
един файл. Няма ограничения за вида на файла – docs, ppt, pdf и т.н.
 Предаване на няколко файла: всеки студент прилага повече от един файл като
решение на заданието. Например това задание може да се приложи, като
студентът предава чернова, а преподавателят му връща обратна връзка, на
база на която студентът предава окончателния вариант.
 Онлайн тест: всеки студент публикува решението си чрез онлайн редактора.
 Дейност извън системата: преподавателят може да постави оценка на
студентите, без от тях да се изисква онлайн интеракция. Така например това е
полезна функция, когато се дава оценка на дейност от присъствено семинарно
занятие.
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Създаване и редактиране на задание
Влезте в режим „Редактиране“ на даден курс. В съответната седмица от падащо
меню „Добавяне на дейност“ изберете „Задание“:
Въведете наименование на заданието. В поле „Описание“ въведете като онлайн
текст практическото задание, казус или линк към файл.
От падащите менюта на полета „Начало“ и „Краен срок“ можете да укажете времеви
интервал за заданието.
В поле „Забрана за предаване след крайния срок“ се посочва дали ще бъдат
приемани заданията на студентите след крайния срок (когато от падащото меню е
избрана опция „не“) или няма (опция „да“).
От поле „Имейл съобщения до преподавателя“ имате възможност да се абонирате за
имейл, когато даден студент предаде решение (опция „Да“).
След като изберете настройки за свойствата на заданието, кликнете върху бутон
„Съхрани и се върни в курса“ или „Съхрани и визуализирай“.
ЗАБЕЛЕЖКА: При създаването на задание системата не известява автоматично
курсистите за него. Добра практика е да използвате новинарския форум в курса,
където можете да посочите и допълнителна информация.
Фигура 9. Екран за създаване/редактиране на задание тип "Предаване на единичен файл"
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Даване на обратна връзка
Когато влезете в дадено задание, под текста на заданието се появява статистика за
предадените работи и работите, които не са оценени.

Фигура 20. Екран на изпратено задание: списък със студентите

Срещу съответния курсист от колонка „Последно модифициран“ можете да изтеглите
файла с отговора на студента. В колонка „Оценка“ (на екрана не се вижда) от
падащото меню можете да му дадете оценка, а в колонка „Коментар“ – и обратна
връзка. Препоръчително и по-удобно е да използвате бутон „Оценка“ в колонка
„Състояние“. Чрез него се отваря нов прозорец, където в HTML редактора можете да
върнете обратна връзка и да дадете оценка.
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ДОБАВЯНЕ НА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ – ФОРУМ
Форумите в платформата за електронно обучение са място за асинхронни дискусии и
могат да бъдат публични (видими за всички) или скрити – достъпни само за
определени хора или групи (например форум на преподавателите).
Обикновено дискусиите във форумите са организирани по теми, като отговорите на
участниците в дадена тема са наречени постове.

Видове форуми
Класификация на форумите съобразно тяхната функционалност:
 Стандартен дискусионен форум: това е форум, в който всеки има право да
публикува нови теми или мнения на вече открити теми.
 Стандартен дискусионен форум, визуализиран като блог.
 Единична дискусия: форум, съдържащ само една тема, в която участниците
могат да публикуват постове.
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 Всеки потребител задава една тема: в този вид форум могат да се включат
всички. Подходящо е например всеки студент да си публикува рефлексията по
темата, като останалите студенти могат да се включат с коментар.
 Въпроси и отговори: този тип форум изисква от курсистите да публикуват пост
в дискусията, преди да видят отговорите на останалите участници.
Независимо от режима, дискусиите и постовете са видими за преподавателя.

Създаване и редактиране на форум
Преминете в режим на редактиране. В съответната седмица от падащото меню
„Добавяне на учебна дейност“ изберете „Форум“.

Фигура 31. Екран при създаване/редактиране на свойствата на форум
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Когато един участник е абониран за форум той получава по имейл копия от
постингите във форума. От полето „Вид на абонирането“ имате избор измежду
следните възможности:
 Абониране по избор - участникът може да избере дали да се абонира
 Принудително абониране - всеки е абониран и не може да откаже абониране
 Автоматично абониране - всеки е първоначално абониран, но може по-късно
да откаже абониране
 Забранено абониране - абониране не е разрешено
От полето „Показване на четеното във форума“ се указва дали участниците могат да
видят кои теми и мнения във форума са прочетени или не. Имате избор измежду
следните възможности:
 По избор - участниците могат да избират дали да се показва четенето във
форума
 Винаги - четенето винаги се показва
 Никога - четенето никога не се показва
В полето „Максимален размер на прилаганите файлове“ можете да зададете
размера на файловете, които участниците могат да прилагат към своите постове.
Той може да бъде между 500 Кб и 32 Мб.
От менюто „Максимален брой на прикачените файлове“ може да зададете броят
файлове, които могат да се прикачат към даден пост.
В полето „Групов режим“ можете да определите дали форумът е стандартен за
всички потребители, дали е за отделни групи, или за видими групи, или за всички
потребители.
След като изберете Вашите настройки за свойствата на форума, кликнете върху
бутон „Съхрани и се върни в курса“ или „Съхрани и визуализирай“.
ЗАБЕЛЕЖКА: Платформата не известява автоматично студентите, когато има
създаден/редактиран форум. Добра практика е да използвате новинарския форум в
курса, където можете да посочите и допълнителна информация.

Абониране за форуми
Тази функция позволява на участниците да получават поместените във форума
мнения като съобщения по електронната поща. По подразбиране всички
потребители са абонирани за всички форуми.

Следене на четеното
Тази функция позволява на участниците при влизане във форума да видят в кои
теми има непрочетени от тях съобщения.
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ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи нямате права да променяте настройките по
абонирането и следенето на някои форуми (например при новинарския форум). В
такъв случай съответните бутони за следене и абониране не са активни.

Публикуване във форум
За да добавите нова тема, изберете бутон „Добавяне на нова тема”. Използвайте
стандартния текстов редактор, за да оформите своето мнение. В зависимост от
настройките на форума имате възможност да прикачите и един файл или няколко
файла към всяка Вашата публикация.
Отговор на тема във форума – изберете мнение на участник в дискусията и
натиснете линк „Отговор”. Чрез линк „Източник” можете да видите „родителя” (към
коя тема е разглежданият отговор) на дадена тема.
ЗАБЕЛЕЖКА: След публикуването на даден отговор или нова тема разполагате с 30
минути, за да я коригирате или изтриете. През това време можете да прегледате
текста си, да внесете корекции или дори да изтриете темата си.

ДОБАВЯНЕ НА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ – УИКИ
„Уики” (на англ. „Wiki”) представлява мрежова технология за организиране на
свързани помежду си уебстраници, всяка от които може да бъде посетена и
редактирана от потребителите по всяко време, като историята и всички версии на
страниците се запазват.

Създаване на уики
Влезте в режим „Редактиране“ в даден курс. В съответната седмица от падащо меню
„Добавяне на учебна дейност“ изберете Wiki:
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Фигура 14. Създаване на УИКИ

Работа с УИКИ в MOODLE
От страницата на курса избирате съответното Wiki или от блок „Дейности” – Уики.
Уикитата могат да бъдат публични (видими за всички) или скрити – достъпни само за
определени хора или групи.
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Фигура 13. Първоначален екран на УИКИ

На този екран можете да се запознаете със съдържанието на страницата в момента.
За да редактирате съдържанието, кликнете върху таб „Редактиране”. За да добавяте
или редактирате съдържание, използвайте стандартния за Moodle редактор.
Забележка: Дадена страница не може да се редактира от повече от един потребител
едновременно. Когато даден потребител започне да работи по дадена страница, тя
се заключва и не е достъпна за редакция от останалите.

РАБОТА ПО ГРУПИ
Платформата за електронно обучение позволява участниците във всеки курс да
бъдат разделяни на неограничен брой групи. Даден участник може да бъде член на
повече от една група.
Учебните дейности позволяват два режима за работа по групи:
 Отделни групи: всеки член на групата има достъп и може да редактира само
работата на своята група
 Видими групи: всеки член на групата може да редактира само работата на
собствената си група, но има достъп да разглежда работата на останалите
групи.
Този формат е подходящ за виртуални дискусии по дадена тема (например 4 групи
по 5-има души са по-удачен формат за дискусия от една група от 20 души) или пък
при решаване на казус (например всяка група има форум или уики, в което
независимо от останалите групи да реши дадения казус).

Разделяне на участниците в курса по групи
Сформирайте групите и предайте списъка на административния директор на
съответната програма. Не забравяйте да актуализирате съответния групов режим на
форумите, уикитата и другите учебни дейности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.: РАБОТА С ВГРАДЕНИЯ HTML РЕДАКТОР

Фигура 14. Меню на HTML редактор

Менюто на вградения HTML редактор се състои от следните елементи:
СИМВОЛ ОПИСАНИЕ
падащ списък за избор на вида на шрифт; по подразбиране в
електронната система за обучение се използва шрифт Trebuchet;
от този падащ списък се избира размерът на буквите;
От този падащ списък се избира стила на текста (заглавие, параграф и
т.н.)
Отмяна или повтаряне на последното действие;
Търсене на текст
Търсене и заместване на текст
Включване / изключване на редактора на цял екран
за удебеляване на текст;
за наклон на текст;
за подчертаване на текст;
за зачертаване на текст;
текстът да се позиционира като долен индекс;
текстът да се позиционира като горен индекс;
Подравняване на текста (ляво, центрирано или дясно)
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СИМВОЛ ОПИСАНИЕ
Изчистване на HTML кода
Изчистване на форматирането на текста
Поставяне като текст (без оформление
оптимизиране на текст, копиран от Word;
Избор на цвят на буквите
Избор на цвят на фона
писане от ляво на дясно;
писане от дясно на ляво;
номериран списък;
неномериран списък (с точки);
TAB бутон;
връщане на табулациите;
вмъкване на връзка;
премахване на връзка;
Избягване на създаване на автоматични връзки
добавяне на изображение;
добавяне на мултимедия;
Добавяне на непрекъсваем интервал. Той се използва само за
поставяне на място между знакове, думи или др. елементи, които не
трябва да бъдат разделени едни от други, като математически
уравнения, имена или дати.
добавяне на специален знак;
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СИМВОЛ ОПИСАНИЕ
добавяне на таблица;
работа само чрез ръчно въвеждане на HTML кодове/ тагове – изисква
познания по HTML;
Включване/изключване на проверката на правописа;
Таблица 1. Описание на символите на HTML редактора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВМЪКВАНЕ НА ВИДЕО ОТ YOUTUBE ИЛИ ДРУГ САЙТ
Стъпка 1
1. Създайте връзка към линка на видеото (дългият
http://www.youtube.com/watch?v=********* ). На сайта на Youtube копирайте кода
за вмъкване:
На мястото на връзката ще се визуализира видеото.
Стъпка 2
От меню добавяне на „Ресурс“ изберете URL, копирайте линка на видеото в екрана
„външен URL“.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Ще се радваме да споделите вашите препоръки, предложения и забележки относно
електронната система за обучение. За целта можете да използвате общия
дискусионен форум или да пишете на имейл: pkrastanova@nsbs.bg, secretariat@nsbs.bg.

Ръководството е подготвено от Поликсена Кръстанова, ръководител ЦПО НСБС (pkrastanova@nsbs.bg),
ползвайки за основа ръководството на Георги Ядков от НБУ.

София, Юли 2013
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