
Представи си свят, който подкрепя способните и упоритите, свят, който разкрива възможности 
пред амбициозните и талантливите, свят, в който най-добрите не трябва да правят компромиси 
с мечтите си поради финансови причини. Стани част от този свят!
  

Включи се в стипендиантската програма 
на Фондация „Контакти без ограничения“!

Критерии за кандидатстване:
 • Първо желание в заявлението за кандидатстване в НБУ в една от 

следните програми: Антропология, Българистика,  Египтология, Из-
куствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически 
езици, антична култура и литература, Философия.

 • Бал на приемните изпити не по-нисък от средния за НБУ за годината.  
 • Участие в събеседване с двама представители на Фондацията и 

представител на НБУ. Резултатите от събеседването ще имат 
решаващо значение при класиране на кандидатите. 

 • Предимство при равни резултати имат кандидати в неравностой-
но положение (младежи от социални домове, социално слаби семей-
ства, без родители или семейства с един родител). 

Необходими документи:
 • Заявление до Ректора на НБУ с посочени мотиви за избор на програ-

мата; 
 • CV европейски формат;
 • Справка от програмните директори, удостоверяваща: първото 

желание на кандидата в заявлението за кандидатстване; бала от 
приемните изпити; записването му за семестъра към момента на 
кандидатстване;

 • За ползване на предимството при равни резултати в класирането 
е възможно да бъдат изисквани допълнителни документи.

 • Документи за кандидатстване и участие в събеседването се при-
емат в съответните департаменти при програмните директори, 
в последната седмица на месец септември.

Събеседване:
 • Събеседването се провежда в началото на месец октомври. 
 • Точната дата се обявява на интернет страниците на съответните  

департаменти.

Условия за продължаване на стипендията след първия семестър,  
изисквания на Фондацията: 

 • събрани всички необходими кредити по програмата за предходния 
семестър със среден успех не по-нисък от 5.00 в първи, втори, тре-
ти и четвърти семестри и среден успех не по-нисък от 5.50 в пети, 
шести, седми и осми семестри;

 • стипендията се продължава годишно на основание постигнатите 
резултати от предходната година;

 • стипендията може да бъде спряна през пролетен семестър, ако ре-
зултатите от предходния есенен семестър не отговарят на изис-
кванията на Фондацията.

Изплащане на стипендията:
 • за първи семестър стипендията се изплаща след обявяване на резул-

татите от събеседването;
 • за втори и следващите семестри стипендиите се възстановяват 

на стипендианта срещу лична карта в счетоводството на НБУ при 
условие, че: 

 –  са изпълнени изискванията за продължаване на стипендията;
 – стипендиантът се е регистрирал и е платил таксата за  
 обучение в НБУ;

 • срок: до 1 септември и до 4 март.

Забележка: 
Ако стипендията е отпусната за програма, която не стартира, 
стипендиантът може да я запази, ако продължи обучението си 
в някоя от останалите програми, посочени от Фондацията. 

 

 

Стипендиантска програма 
на Фондация „Контакти без ограничения“

за новоприети студенти в НБУ

Кандидатстването за стипендиите е по документи и чрез събеседване.

Свободата да следваш 

мечтите си


