Bulgarian Examination Board 1

Main office: Varna, 9000
A2, 30 Yankul vojvoda Str.
Tel: (052) 600 516
Fax: (052) 655 504
bexb@mbox.contact.bg
www.PTE-Bulgaria.com

CANDIDATE REGISTRATION FORM

CANDIDATE`S PERSONAL DETAILS

* Please complete the following form using BLOCK CAPITALS or TYPE.
Please attach copy of Proof of payment.
As in your identity card in English.


FAMILY NAME



GIVEN and MIDDLE name(s)



Gender /Please tick 
Male

Female



Date of birth

Date

Month

Year



Full postal address for correspondence



City/ town/ village



Telephone number(s) (including mobile)



Email address

▪

Do you need any special exam arrangements (hearing/ visual impairments, reader assistance)?
If yes, please state and support with medical statement(s).

Postal code

▪ Where have you prepared for the exam and which course book did you use for your preparation?

CANDIDATE`S EXAM CHOICE

▪

Which EXAM session do you prefer?

May

June

November

1

December

▪

Which EXAM level do you choose?

Please tick the exam you wish to register for.

Pearson Test of English General

LEVEL A1 FOUNDATION
LEVEL 1 ELEMENTARY
LEVEL 2 INTERMEDIATE
LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE
LEVEL 4 ADVANCED
LEVEL 5 PROFICIENT

Pearson Test of English Young Learners

FIRSTWORDS
SPRINGBOARD
QUICKMARCH
BREAKTHROUGH

Signed

Date

* The form must be signed, dated and submitted to our Test centres.
Thank you for completing the above information. We wish you good luck!

PAYMENT DETAILS (office/ administration use only)
▪ FEE amount in BG lv: _________________________
▪ Date of Payment _____/______/______
(Day / month / year)
▪ Cash Receipt Number: _________________________
▪ Bank Transfer Number:_________________________
▪ Checked ID and documentation: _____
▪ Full name and signature of registering officer:
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Условия при регистрация и провеждане на изпита:
Къде да се регистрирате?
Регистрацията за явяване на изпит на Pearson Test of English General и Pearson Test of English
Young Learners се прави лично на място в:
- школата или училището, където изучавате английски език, ако те са акредитирани за Изпитен
център.
- офисите на Bulgarian Examination Board 1 (PTE-Bulgaria):
Варна:9000, ул. ‘Янкул Войвода’ 30 А2, тел. 052 600 516
София:1000, ул. ‘Врабча’ 13, тел. 02 980 50 93
Пловдив: 4000, ул. ‘Цанко Дюстабанов’ 43, тел. 032 635 628
Бургас: 8000, ул. ‘Възраждане’ 12, ет.1, тел. 056 827 029
- във всеки от лицензираните изпитни центрове в страната.
Как да се регистрирате?
1. Ако школата/ училището Ви е Изпитен център на Pearson:
Можете да се регистрирате за избрания от Вас изпит в училището или школата, в която изучавате
английски език, ако те са акредитирани за Изпитен център на Pearson.
Обърнете се към Вашия преподавател по английски или директор на школата/ училището и те ще
ви обяснят процедурата по регистрацията и начина на плащане.
2. Ако Вашето училище/ школа не e Изпитен център:
Ако мястото, което сте избрали за изучаване на английски език, не е акредитиран изпитен център
на Pearson, можете да се свържете с нас на най- удобния за Вас офис във Варна, София,
Пловдив и Бургас или да се обърнете към някой от акредитираните изпитни центрове.
Информация можете да намерите в сайта ни: www.PTE-Bulgaria.com
Не забравяйте да носите документ за самоличност. За да приемем вашата заявка за регистрация,
трябва да приложите документ за заплатена такса за избраното от Вас ниво.
Как да заплатите таксата за изпита?
Ако школата/ училището, в което изучавате английски език, е Изпитен център на Pearson, моля
обърнете се към Вашия преподавател по английски или директор на школата/ училището, който
ще Ви насочи към възможностите за плащане.
Ако се регистрирате на място в офисите ни, можете да заплатите таксата си в брой или по банков
път на. Моля свържете се с най-близкия офис, за да получите информация за банковата сметка
на фирмата.
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* При плащане по банков път:
Кандидатите, които са платили таксата по банков път, трябва да предоставят четливо копие от
платежното нареждане като доказателство за плащането, което остава за администрацията на
Бългериън Екзаминейшън Борд 1. Потвърждението за успешна регистрация става само след
получаване на сумата по банковата сметка на фирмата:
* Моля,в ‘Основание за плащане’ напишете:
Трите си имена, ниво, на което ще се явявате и град.
* При плащане в брой, регистрацията Ви се потвърждава в същия момент.
Веднъж внесена, таксата е валидна само за предстоящата сесия и не се връща. При неявяване на
изпита на посочената дата за изпитна сесия, кандидатът губи таксата, и тя не може да бъде
прехвърлена за друга изпитна сесия.
Всички успешно регистрирани кандидати ще получат информация/ statement of entry/ от
Bulgarian Examination Board 1 за провеждане на изпита - дата, час, място и полезна информация
чрез имейл.
Моля носете личната си карта при явяване на устен и писмен изпит.
Пожелаваме Ви успех на изпита!
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