
Указания за решаване на проблеми, възникнали по време на електронен изпит 

1.  При възникване на технически проблем от страна на студента и липса на съмнение за 
измама председателят на изпитната комисия е в правото си да даде възможност за 
довършване на изпита. Не е необходимо насочване на студента за разрешение от УКК  
или проверка от ИКО. 

2.  При технически проблем от страна на катедрата или МУ(грешка в теста, в програмата, 
и др.), изпитната комисия е длъжна своевременно да отстрани проблема и проведе 
изпита. 

3.  При сигурни данни за измама председателят на изпитната комисия изпраща доклад 
до ръководителя на катедрата, съдържащ и доказателства за измамата, който го изпраща 
до ректора за решение по случая и наказание. 

4.  При съмнение за измама се следва процедурата, описана в препоръките на ЦЕДО, 
която е приложена и по-долу и включва следните стъпки: 

4. 1. катедрата съставя протокол с описание на случая и евентуална заявка за проверка от 
ИКО, съдържаща изброените данни; изпраща се до УКК;  

4. 2. разглеждане на случая от УКК и евентуално насочване за проверка от ИКО и ФКК;  

4. 3. проверки на ИКО и/или ФКК, резултатите от които се връщат до УКК  

4. 4. становище на УКК, което се изпраща до катедрата. Има следните опции: 

·    При потвърждаване на съмнението за измама става валидна хипотеза 3.  

·    При невъзможност за доказване или отпадане на съмнението за измама 
катедрата би могла по възможност  да разреши своевременно ново явяване на 
изпит.  

·      При отпадане на съмнението за измама, но с установен технически проблем 
от страна на катедрата или МУ се връщаме към хипотеза 2.    

5. Студентите имат право да подадат оплаквания съгласно Процедура за подаване и 
разглеждане на оплаквания - https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/06/protsedura-
podavane-razglezhdane-oplakvaniya-mu-plovdiv.pdf. В посочената процедура са 
предвидени три етапа на решаване на проблем, първият от които е комуникация с 
катедрата. Желателно е решението да бъде намерено още на този етап. 

Препоръчително е всяка катедра да предупреди, че предадени от името на друг акаунт 
тестове няма да се приемат. Това ще намали значително техническите проблеми по време 
на изпит. 
Пълен обем от препоръки за провеждане на електронни изпити са налични на страницата 
на ЦЕДО 
- https://muplovdivbg.sharepoint.com/teams/dlcinfo/SitePages/A%D0%BB%D0%B3%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%



D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82.aspx 

Процедура по регистриране на съмнение за измама 

Съмнение за измама и/или доказана измама по време или след изпита се отчита и 
обосновава в протокол в свободен текст. Той се подава до председателя на изпитната 
комисия заедно със запис на срещата, в която е проведен изпита, както и протокола за 
поведението и затрудненията на студентите, воден по време на изпита от екзаминатора.  

Резолюцията на председателя на изпитната комисия се изпраща до УКК за 
регистриране.  

Заявка за извършване на проверка за конкретни съмнения се подава като доклад от 
Ръководител катедра или председател на изпитната комисия до УКК, в който се 
посочват:   

·      ден и час на провеждане на изпита;  

·      място на провеждане на изпита (име на екип и канал);  

·      факултетен номер на студента;  

·      описание на основанието за съмнение;  

·      предприети действия от страна на екзаминатора.  

УКК преценя дали е необходима допълнителна информация, от отдел ИКО, при 
разглеждането на сигнала за нарушение.  

Отдел ИКО има възможност да издаде справка в рамките на до 30 дни назад от датата на 
поискване, която да послужи пред УКК, за:  

·      влизане в системата на MS Office 365 на студента в деня и уречения час на изпита;  

·      влизане в MS Forms в деня и уречения час на изпита;  

·      участие на студента в срещата, организирана за изпита в MS Teams;  

·      вид използвано устройство по време на изпита (компютър/лаптоп или 
смартфон/таблет).  

Отдел ИКО НЯМА възможност да издава справки или да добие информация за:  

·      поведението на студентите по време на изпитите;  

·      активността на студентите по време на изпитите;  

·      текущото състояние на изпитната работа на студентите;  



·      истинността на твърденията за технически проблеми;  

·      съдържанието на съобщения, текстове и разговори. 


