
УКАЗАНИЯ 

за провеждане на онлайн приемен изпит за УНСС  

Сваляне и инсталиране на приложения за Онлайн приемен изпит 

А) Условия за провеждане на онлайн приемен изпит 

• Изпитът се провежда на телефон с операционна система Android (версия 

5.0 или по-нова), на който операционната система не е била възпряна от 

актуализация и ъпдейт. Допустимо е и използване на таблет при същите 

системни изисквания. 

• Устройството трябва задължително да разполага с предна и задна камера и 

да има постоянна връзка с Интернет (без значение дали през Wi-Fi или през 

мобилен оператор). Устройството трябва да бъде добре заредено преди 

началото на изпита (препоръчително на 100%).По време на изпита, 

кандидат-студентът трябва да разрешени ползване на камерите и 

микрофона на телефона. Ако кандидатът не разреши достъп до камерите и 

микрофона или възпрепятства работата им (вкл. например чрез закриване 

с пръст), изпитът не може да се проведе или ще бъде анулиран 

впоследствие. 

• През цялото време на провеждане на изпита, лицето на кандидата трябва 

да бъде ясно видимо от предната камера на мобилното устройство. Ако 

приложението не е в състояние да заснеме лицето на кандидата, 

независимо по каква причина, изпитът може да бъде анулиран. 

• Кандидатът трябва да е съгласен по време на изпита чрез приложението да 

се прави видео и аудио запис на цялостното провеждане на изпита, както и 

на извършените от кандидата действия и движения, с оглед на провеждане 

на текущ и/или последващ анализ. 

• Кандидатът трябва да предостави свои лични данни на УНСС като 

администратор на лични данни, чрез заснемане на личната карта и 

заснемане на лицето на кандидата, с оглед използването им от УНСС, в т.ч. 

и за идентифициране и автентикиране на кандидата във връзка с 

провеждането на изпита.  

• Телефонът може да не е собственост на кандидата, а да е собственост на 

друг човек, например родител, роднина, приятел, съсед и др. 

https://priem.unwe.bg/apps


• Не се разрешава работа/активиране на други приложения на 

телефонаосвен посочените за провеждане на изпита. 

• На телефона не трябва да има заредени програми със зловредно действие, 

които да водят до нарушаване сигурността на работа на телефона. При 

наличие на такива програми, на този телефон изпитът не може да се 

проведе или провеждането на изпитаможе да бъде прекратено. 

• Забранено е използването на виртуални устройства  

(симулатори/емулатори за Android). 

• Забранено е телефонът да бъде свързван с компютър или с каквото и да е 

друго устройство по време на провеждането на изпита (независимо дали 

чрез USB, Bluetooth, мрежова връзка или др.) 

• Забранено е приемането на обаждания и/или съобщения по време на 

провеждането на изпита. 

• Изпитът трябва да се провежда в помещение, в което няма друг човек освен 

изпитвания. По време на изпита никой друг не трябва да влиза в 

помещението. Помещението трябва да е добре осветено през цялото 

времетраене на изпита. 

• Изпитът се провежда с ползване на маса/бюро, върху което няма нищо 

друго освен 3 празни листа и химикалка. 

• По време на изпита не е разрешено ходенето до тоалетна, пиенето и 

яденето, ставането от стола и излизането от стаята. 

• По време на изпита не е разрешено създаването на допълнителни шумове 

в стаята, освен свързаните с провежданена изпита на телефона. 

• Онлайн приемният изпит се състои от 2 части с общо времетраене 2 часа: 

o Първа част – Начално идентифициране и автентикиране на 

кандидата – 30 мин.; 

o Втора част - Провеждане на изпита – отговаряне на поставените 

въпроси – 1,5 часа. 

• Ако по време на изпита настъпят изключителни обстоятелства и 

извънредни състояния, възпрепятстващи провеждането на изпита, 

кандидатът може да се обади на телефон 02/8195-702 или 02/8195-704 с 

оглед тяхното констатиране и еднократно пренасочване на изпита. 



При неспазване на горните условия, изпитът може да бъде преустановен или анулиран 

от УНСС както по време на неговото провеждане, така и впоследствие след анализ на 

видео и аудио записаното съдържание и на цялостното поведение на кандидата и 

устройството, с което е работил. 

 

Б) Предварителни действия преди започването на самия изпит 

• За провеждане на изпита, кандидатът трябва да зареди в телефона си две 

приложения – едното е на компанията Евротръст Текнолъджис, а другото 

е на УНСС. Зареждането на приложението на фирмата Евротръст 

Текнолъджис става от адрес https://priem.unwe.bg/apps а на УНСС става 

от адрес https://priem.unwe.bg/apps. И двете приложения са безплатни за 

кандидата. Двете приложения работят съвместно за провеждане на изпита. 

• Провеждането на изпита изисква кандидатът да се идентифицира (да се 

представи кой е чрез показване на личната си карта), да се автентикира 

(да докаже кой е) и да подпише цифрово документи, свързани с 

провеждане на изпита. Цифровото подписване се извършва с 

квалифициран електронен подпис (КЕП), който УНСС предоставя на 

кандидата безплатно за провеждане на изпита. Лица под 18 години не 

могат да имат КЕП, поради което не могат да провеждат Онлайн приемен 

изпит. 

• Един или няколко дни преди изпита, или в първия половин час от 

определения двучасов изпитен интервал, кандидатът трябва да активира 

приложението на компанията Евротръст Текнолъджис, за да извърши 

начално идентифициране и автентикиране посредством: 

o Заснемане на личната карта чрез поставянето й пред задната камера 

на телефона, която същевременно да се визуализира фокусирано в 

посочен на екрана правоъгълник – заснема се първо задната страна, 

а след това и предната страна на личната карта  за разчитане на 

данните от личната карта (самото приложение води процеса на 

заснемането); 

o Заснемане на лицето на кандидата в посочена елипса на екрана за 

последващо сравнение; 
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o Данните се сравняват с тези от базата на МВР и при несъответствие 

автоматично се прави аудио връзка от телефона с оператор-

администратор за задаване на допълнителни въпроси, 

автентикиращи кандидата, и свързани с искане на допълнителни 

данни, неприсъстващи в личната карта; 

o За осъществяване на допълнителното автентикиране се предоставят 

и 3 групи въпроси, като от всяка група кандидатът трябва да избере 

по един въпрос – общо 3 въпроса, на които дава 3 отговора. 

Въпросите впоследствие може да бъдат задавани по време на 

изпита, с оглед допълнително автентикиране; 

o Кандидатът определя свой 6 цифров код, за бъдещо ускорено 

разпознаване на кандидата (след проведеното първоначално 

идентифициране и автентикиране), който се използва и при 

цифрово подписване на документи, свързани с провеждането на 

изпита.   

 

В) Провеждане на изпита 

1. Чрез системата на УНСС за онлайн кандидатстване (на Интернет 

страницата на УНСС - https://webpriem.unwe.bg), кандидатът трябва да е 

получил: 

a. двучасов времеви интервал с ден и началенчас за провеждане на 

онлайн приемния изпит; 

b. входящ номер за кандидат-студентската кампания. 

2. За провеждане на изпита сапредвидени 2 часа, като първият половин час  е 

определен за идентификация и автентикация на кандидата чрез 

приложението на Евротръст Текнолъджис (ако кандидатът не е направил 

това в предишни дни) и 1,5 часа са за същинския изпит на УНСС по 

основен предмет. Ако кандидатът се е идентифицирал и автентикирал 

предварително в други дни, то от началото на предвидения 2 часов 

интервал кандидатът може да започне същинския изпит с времетраене 1,5 

часа. 

3. Същинският изпит се провеждачрез активиране на приложението на 

УНСС. 



4. Същинският изпит се състои от 40 въпроса, за които е предвидено 

максимално 1,5 часа за отговаряне. 

5. Преди започване на същинския изпит се изисква: 

a. приемане на посочените по-горе „Условия за провеждане на 

изпита“; 

b. заснемане на 3600 на стаята, в която се провежда изпита; 

c. заснемане на масата/бюрото, на което кандидатът ще провежда 

изпита с допустими на него само 3 листа и химикалка. 

6. По време на целия изпит: 

a. се правят видео и аудио записи с оглед непрекъснато автентикиране 

на кандидата и физическите условия на помещението, където се 

провежда изпита; 

b. се проверява отсъствието на програми в телефона със зловредно 

действие, което да води до разрушаване сигурността на работа на 

телефона, като при откриване на такива програми, изпитът може да 

бъде прекратен и/или анулиран.  

c. се проверява и записва цялостното поведение на кандидат-студента 

в рамките на провеждането на изпита (прекъсвания, излизане от 

приложението, използване на виртуални устройства, свързване с 

други устройства и др.). 

7. Същинският изпит започва със стартиране на изпитното приложение на 

УНСС. 

8. В началото на същинския изпит, кандидатът задава: 

a. ЕГН; 

b. входящ номер. 

Дисциплината на изпита, например „История на България“, „География на 

България“ и др., се избира автоматично, според определения ден/час, установен 

по време на онлайн кандидатстването чрез приемен изпит.  

9. Същинският изпит се провежда чрез представяне на всеки въпрос 

самостоятелно на екрана на телефона. При по-дълъг въпрос, е необходимо 

да се скролира вертикално на екрана на телефона. 

10. Всеки въпрос се състои от условие и 5 възможни отговора, от които само 

един е верен. За посочен верен отговор се получават +4 точки,  за грешен 



отговор се задава -1 точка, а за неотговорен въпрос се получават 0 точки. 

Крайната оценка от изпита се формира на база на получените точки от 

отговори на въпросите. 

11. След всеки въпрос има бутон „Премини към следващ въпрос“, чрез който 

се преминава към следващия въпрос. В края на последния въпрос, преди 

бутона „Завършване отговаряне на въпроси“, се намира бутон „Премини 

към началото на изпита“ за потенциално преглеждане и коригиране на 

някои вече отговорени въпроси, ако има време за това. Приема се 

последната въведена корекция на отговор на даден въпрос. 

12. Същинският изпит завършва: 

a. чрез натискане на бутон „Завършване отговаряне на въпроси“ от 

кандидата, след което следва цифрово подписване на въпросите и 

зададените от кандидата отговори; 

b. при изтичане на 1,5 часа, предвидени за провеждане на изпита; 

c. при изтичане на 2 часовия интервал от време, в който кандидатът 

трябва да се идентифицира и автентикира (ако той не го направил 

предварително), както и да проведе същинския изпит в рамките на 

1,5 часа. 

13. След завършване на отговарянето на въпросите, всички въпроси и 

отговори се регистрират в системата на УНСС чрез цифрово подписване, 

за да може цифрово подписаният проведен изпитда се използва при 

евентуално оспорване на резултатите.  

14. При натискане „Завършване отговаряне на въпроси“, кандидатът 

пристъпва автоматично към цифрово подписване на изпита си (въпроси  и 

избрани отговори на тях), чрез избиране на 6 цифрения код за разпознаване 

на кандидата след проведената предварителна идентификация и 

автентикация. След успешно цифрово подписване на изпита, на екрана на 

телефона на кандидата се извежда съобщение „Край на изпита“.  

15. При приключване на изпита като резултат от изтичане на предвидените за 

него 1,5 часа или на 2 часовия интервал от време, проведеният изпит няма 

да бъде цифрово подписан и съответно не е възможно 

потенциалнооспорване от страна на кандидата на резултатите от изпита. 

16. След приключване на изпита не се допуска преразглеждане на проведения 

изпит и на дадените отговори, освен при възникване на съдебен спор, само 



при положение, че кандидатът е направил цифрово подписване на 

изпитните въпроси и дадените отговори. 

17. След приключване на изпита, в рамките на 2 дни, кандидатите могат да 

проверятоценката си от проведения изпит на Интернет страницата на 

УНСС чрез въвеждане на ЕГН и входящ номер. 

Г) Защита на личните данни 

1. Университет за национално и световно стопанство (Наричано по-долу 

за краткост „Администратор“, „Университетът“ или „ние“) 

осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните 

данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни. 

2. Личните данни на кандидат-студентите събирани при провеждането на 

онлайн приемния изпит се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б „д” от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), а именно при осъществяване на 

официални правомощия, предоставени на Администратора; 

• Университетът определя начините и условията за кандидатстване и 

провеждане на приемни изпити на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от 

Закона за висшето образование във връзка с чл. 5 от Наредба за 

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България, като приема Правилник за 

приемане на студенти за всяка кандидатстудентска кампания, с 

който определя изискванията и условията за прием на български 

граждани и граждани на държави от Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство, завършили средно 

образование, за студенти в Университета за национално и световно 

стопанство. 

3. Университетът събира, обработва и съхранява следните лични данни за 

кандидат-студенти при провеждането на онлайн приемни изпити: 

• ЕГН; 

• Входящ номер за кандидат-студентската кампания; 

• Данни по лична карта; 



• Данни за фотоизображение; 

• Данни за видеоизображение; 

• Данни за аудио запис; 

• Шестцифров код, за бъдещо разпознаване на кандидата, който се 

използва и при цифрово подписване на документи, свързани с 

провеждането на изпита; 

• Отговори на допълнителни въпроси, автентикиращи кандидата. 

4. Цели, за които се събират посочените по-горе данни: 1) идентифициране и 

автентикиране на кандидат-студента, преди и по време на явяване на 

онлайн приемния изпит; 2) осъществяване на наблюдение и преценка за 

спазване на правилата и изискванията за провеждане на онлайн приемния 

изпит; 3) изпращане на изпитната работа за оценка; 4) администриране на 

процеса по провеждане на онлайн приемния изпит; 

5. За целите на обработване на личните Ви данни и провеждането на онлайн 

приемния изпит, Университетът може да предоставя данните Ви на трети 

лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за 

законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви 

данни. 

6. Университетът съхранява Вашите лични данни като кандидат-студент за 

целия срок на провеждане на кандидатстудентската кампания, за която сте 

се записали и за срок до 5 години след приключването й, след което 

Университетът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички 

Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги 

приведе във вид, който не разкрива Вашата личност) и заличава Вашият 

профил в електронната система. 

Можете да се запознаете с пълния текст на Задължителната информация за правата 

на лицата по защита на личните данни на Университета за национално и световно 

стопанство на нашия уебсайт: https://www.unwe.bg/. 
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