Exam Centre BG015 ECET – Europe Schools
Общи правила и условия на Cambridge
Assessment English и Изпитен център BG015 –
Europe Schools за явяване на изпит
Кой може да се яви на изпит?
Не съществуват никакви ограничения по възраст, пол, раса, националност или
вероизповедание за явяване на изпитите на Cambridge Assessment English.
Регистрация
Регистрирането става чрез оторизиран изпитен център, към който се заплаща и
таксата за изпита. Плащането става по банков път. Примерно платежно
нареждане може да намерите тук. За да завършите регистрацията си е
необходимо да ни изпратите документ ( сканиран по имейла или копие по
пощата) за платена такса.
BG015 ECET – Europe Schools е оторизиран изпитен център на Cambridge
Assessment English и спазва всичи изисквания и норми при организирането и
провеждането на изпитите.
Регистрацията трябва да се направи до датата, оповестена в календара. Тя е
персонална и не може да се прехвърля на друго лице. Не може да се
прехвърля регистрация за един изпит на друг.
След регистрацията всеки кандидат получава по имейл документ Confirmation
of Entry, който потвърждава регистрацията и съдържа информация за
провеждането на изпита. Заедно с него ще получите и документи, които
представят условията и реда на провеждане на изпити на Cambridge
Assessment English.

Ако до 10 дни преди изпита не получите документ за регистрацията, трябва
незабавно да се свържете с изпитния център.
Специални изисквания
Ако имате някакви зрителни, слухови, говорни или обучителни затруднения
трябва да съобщите в изпитния център възможно най-бързо (по възможност 2
седмици преди крайния срок за регистрация), за да се подаде молба за
специално изработени изпитни материали или за допълнителни
административни мерки.
Отмяна на изпит
Можете да отмените изпитната си регистрация без допълнително заплащане
преди изтичане срока за регистрация на съответния изпит. За целта трябва да
уведомите писмено Изпитен център BG015. В подобни случаи Изпитен център
BG015 ще направи всичко възможно да Ви предложи друга изпитна сесия на
Cambridge Assessment English .
Възстановяване на такса
Изпитна такса може да се възстанови напълно или частично в следните случаи:
•
•
•

при болест
при други изключителни обстоятелства, които са се случили
непосредствено преди или в деня на изпита
ако не се проведе изпит поради недостатъчен брой кандидати

При всички случаи в изпитния център се подава писмено заявление,
придружено от съответните документи, които доказват причината за неявяване.
Явяване на изпит
Изпитният център ще ви даде информация за датата, часа и мястото на
провеждане на изпита. Трябва да се явите на мястото 30 минути преди
началото. Явяването на изпит става с валиден документ за самоличност (лична
карта или паспорт). Такъв не се изисква за изпитите YLE.
Без документ за самоличност няма да бъдете допуснати до явяване на
изпит.
Не се допуска наличието на електронни устройства в изпитната зала по време
на целия изпит.

Заснемане
Ако се явявате на изпитите B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) и C2 Proficiency
(CPE), трябва да Ви бъде направена снимка в деня на изпита за допълнително
удостоверяване на Вашата самоличност.
За тази цел е необходимо да попълните Декларация за съгласието на Ваш
родител, ако сте под 18 години или Декларация за съгласие, ако сте на/над 18
години и да я изпратите (на имейл или по поща) до BG015 ECET – Europe
Schools в рамките на три работни дни от деня на регистрация. E-mail:
exams@ecet.bg. Адрес: София 1000, ул. Княз Борис I" №99.
Резултати
Резултатите излизат от 4 до 6 седмици след датата на изпита.
Всеки кандидат може да провери резултата от изпита като се регистрира на
сайта Results Online. Изпитният център ще Ви осигури данни за достъп до него.
Преразглеждане на резултат
Ако не сте доволни от Вашия изпитен резултат, може да подадете чрез
изпитния център заявление за преразглеждане на резултата. Има формална
процедура за обжалване със срокове и такси.
Компонентът Говорене не подлежи на преразглеждане.
Сертификати
Сертификатите се получават 3 седмици след излизането на резултатите.
Получават се лично от кандидата или от упълномощено лице
(родител/настойник) след представяне на документ за самоличност.
Непотърсени сертификати могат да бъдат унищожени след 1 година.
Ако загубите сертификата си, може да кандидатствате за удостоверение, което
официално потвърждава вашия резултат срещу такса за издаването му.
Авторско право
Всички изпитни материали са собственост на Cambridge Assessment English.
Забранено е изнасянето на материали от изпитните зали.

Cambridge Assessment English не позволява да се разглеждат изпитните работи
и не връща никакви изпитни материали на кандидатите, училищата или
изпитния център.
Защита на личните данни
Cambridge Assessment English спазва законите за защита на информацията на
Обединеното Кралство, а Вашите данни ще бъдат съхранявани и обработвани
от Изпитен център BG015 – Europe Schools според законодателството на Р
България и новия Регламент (ЕС) 2016/679. Тези данни ще бъдат използвани
единствено за провеждане на изпита и съхранявани за период от време,
изискван от законодателя. Повече информация за това как обработваме и
съхраняваме Вашите лични данни може да намерите в нашите Правила за
конфиденциалност.

