
ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИДЕО ФИЛМИ ПО 

„УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА“ 

 

1. Сваляте Movies_BDP.rar от предоставения Ви линк. 

2. В зависимост от настройките на Вашия браузер файлът ще се свали или в папка Downloads или ще Ви 

попита, къде искате да го свалите (в този случай пропускате т. 3). 

3. Копирате го на желано от Вас място на Вашия компютър. 

4. Разархивирате Movies_BDP.rar на избрано от Вас място на Вашия компютър. 

5. Стартирате файла Movies_BDP.ppsx от папката, в която сте разархивирали файловете. 

6. Избирате филм за гледане и натискате линка. 

7. Появява Ви се следният прозорец: 

 

 

 

8. Изпращате на нашия е-mail: didacta@didactaconsult.com кода от полето Machine ID и: 

- Вашите имена; 

- Името на фирмата и града; 

- e-mail и телефон за връзка; 

- данни за фактура, ако желаете да Ви бъде изпратена такава. 

 

9. След като получим от потвърждение за извършено плащане от Ваша страна, на Вашия мейл ще 

получите код. 

10. Стартирате отново файла Movies_BDP.ppsx. 

11. Избирате филм за гледане и натискате линка. 

12. Появява Ви се отново следният прозорец: 

 

Изпращате 

кода на нашия 

e-mail 



 

 

13. Вмъквате получения код в полето Password. 

14. Натискате бутон Play. 

 

Забележка: За да не ви се появява този прозорец при всяко стартиране на програмата, чекнете 

боксчето: Don’t show this dialog anain, което се намира под бутона Play. 

 

Можете да направите плащане по следната банкова сметка: 

 

"ДИДАКТА КОНСУЛТ КС" ЕООД 

Алианц Банк България АД 

клон Европа 

BIC код: BUINBGSF 

IBAN: BG47BUIN74441095931214 

 

Вмъквате 

полученият от 

нас код 



 
6. Натискате бутона Open! 

Първоначалното зареждане на учебника отнема известно време – моля, изчакайте! 

 

7. Необходимо е заедно с кода да ни изпратите и: 

- Вашите имена; 

- Името на училището и града; 

- e-mail и телефон за връзка; 

- данни за фактура, ако икате да Ви бъде издадена такава. 

 

 

Можете да направите плащането по следната банкова сметка: 

"ДИДАКТА КОНСУЛТ КС" ЕООД 

Алианц Банк България АД 

клон Европа 

BIC код: BUINBGSF 

IBAN: BG47BUIN74441095931214 

 

 

ПРИЯТНА РАБОТА!!! 

Вмъквате 

полученият от 

нас код 


