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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ №19, www.unwe.bg 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 
 

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ и ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК 
за учебната 2023/2024 година 

 

Входящ №      

(попълва се от УНСС) 
 

1. ЕГН            
             

 2. Име                 

   

Презиме                 

   

Фамилия                 

 
3.  Телефон за връзка: ___________________ е-поща: ………………………….…………… 
 

4.  Месторождение:    

       Държава: ……………………………….………… Област: ………………………………….…… 

      Община: ………………………….………………. Град: ……………….…………………………. 
 

5.   Постоянен адрес (по лична карта):  

       Държава: ……………………………………….… Област: ………………………………………. 

     Община: ……………………………..……….….  Град: ………………………………………….. 

       Адрес ………………………………………………………………………………….………………. 
 

6.   Лична карта №                                                  издадена от МВР……………………. 
 

       дата на издаване          
 

                   
                         

7.     Предварителни изпити във формат ЕПИ 
         
          Период на явяване (10 – 13 април 2023 г., вкл.) 
          Ще положа следните изпити:   
 

ЕПИ (модул 1 + модул 2) + модул 3 „Математика”  

ЕПИ (модул 1 + модул 2) + модул 3 „Български език и литература”  

Английски език  

Немски език  

Френски език  

Испански език  

Руски език  

         

http://www.unwe.bg/


2 

 

 
          Период на явяване (09 – 12 май 2023 г., вкл.) 
          Ще положа следните изпити:  
 

ЕПИ (модул 1 + модул 2) + модул 3 „Математика”  

ЕПИ (модул 1 + модул 2) + модул 3 „Български език и литература”  

Английски език  

Немски език  

Френски език  

Испански език  

Руски език  

 
8.       Предварителни изпити във формат ДЗИ (матура) 
 

Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 
език и литература (гр. Гоце Делчев - 23.03.2023 г.) 

 
 
 Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 

език и литература (гр. Хасково - 21.04.2023 г.) 
 

Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 
език и литература (гр. Ямбол - 29.04.2023 г.) 

 

Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 
език и литература (08.04.2023 г.) 

 

Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 
език и литература (23.04.2023 г.) 

 

Предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български 
език и литература (30.04.2023 г.) 

 

 

9. Такса, внесена в банка    в размер на    лв. 
 

  с платежен документ от дата         
 

 
 

Запознат съм с правилата на ЕПИ и ТЧЕ от уеб-сайта на университета!  

 
 
 
 

Декларирам, че съм попълнил(а) собственоръчно всички данни и поемам всички последици за допуснати от мен технически грешки. 

 
 

Дата:   
  

    Подпис на кандидат-студента:  

 
 

Приел и проверил: 
 

    (подпис и печат) 

 
 

УНСС е администратор на лични данни съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и осигурява защитата им съгласно разпоредбите на същия Закон.  
Събираните лични данни ще се използват само за служебни цели на структурите на УНСС.  
Събираните лични данни ще се предоставят само на лицето, което ги е предоставило, както и на органи, упълномощени от нормативни 
актове. 

(попълва се с химикал) 


