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Приложение 3 

 

 

Стипендии на НБУ и процедури за присъждане   

 

 

I. Общи положения  

 

1. НБУ присъжда чрез Комисия за стипендиите академични и социални 

стипендии. 

1.1. Настоятелството на НБУ определя в бюджета за всяка академична година 

финансиране за академични и социални стипендии. 

1.2. Ректорът назначава Комисия по стипендии в състав: Председател - Зам.-

ректорът  по учебната дейност и Членове: Деканите на Факултета за базово 

образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет, и Директора 

на ЦУА. 

1.3. Комисията по стипендии обявява броя на стипендиите до 15 септември 

всяка година на сайта на НБУ. 

1.4. Разпределението на академичните и социални стипендиите е по випуски, с 

изключение на стипендиите за студенти от програма “Архитектура”, които 

в пети и шести курс участват заедно в класирането. Резултатите, с които 

участват кандидатите за стипендии са към деня на подаване на 

документите. 

1.5. Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да са записани 

(регистрирани и платили таксата за обучение) в регламентирания срок. За 

следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са 

се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се 

усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната. Студентите, които не 

са платили семестриална такса, нямат право на стипендия през съответния 

семестър. 

1.6. Комисията по стипендиите класира кандидатите и обявява стипендиантите 

до един месец след подаването на документите и записването на 

студентите в съответната програма. 

1.7. Студентите, на които не е присъдена стипендия, могат да се информират за 

причините от Секретаря на комисията по стипендии. 

1.8. Студентите могат да обжалват решение на Комисията със заявление до 

Ректора в срок до две седмици от  оповестяване на класирането. 

2. В НБУ действат дарителски фондове за стипендии, които се присъждат по 

волята на дарителите. 

 

II. Академични стипендии 

 

1. Академични стипендии за новоприети студенти в бакалавърските програми 

и магистърските програми „Право“ и „Архитектура“. 

 

1.1. Пълни академични стипендии 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците 

май, юли и август; 

- среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от 

зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от 

разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП; 
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b) Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година. 

               c)   Продължителност - една учебна година. 

               d)   Процедура за присъждане:  

- Кандидатстване:  

o срок: след подаване на кандидатстудентски документи; 

o документи: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-

студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.  

- Присъждане: 

o срок: след последното класиране през м. август; 

o оповестяване: м. септември.  

 

   1.2. Частични академични стипендии 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците 

май, юли и август; 

- среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от 

зрелостните изпити; над 65 точки резултат от ТОП; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от 

разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП; 

               b) Размер на стипендията – 50% от две семестриални такси за учебна година. 

               c)   Продължителност - една учебна година. 

               d)   Процедура за присъждане:  

- Кандидатстване:  

o срок: след подаване на кандидатстудентски документи; 

o документи: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-

студенти и студенти“ на Комисията по стипендии. 

- Присъждане: 

o срок: след последното класиране през м. август; 

o оповестяване: м. септември.  

 

2. Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в 

НБУ, от бакалавърските програми и магистърските програми “Право” и 

„Архитектура“.  

 

2.1. Пълни академични стипендии: 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и 

приети по договор с професионални училища, участват в класирането 

ако са се обучавали поне една година в НБУ; 

- среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от 

целия период на обучение в съответната образователно-

квалификационна степен;  

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от предходното образование 

                b) Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност на стипендията - една учебна година. 

d) Процедура за присъждане: 

- Кандидатстване:  

o срок - от 15 до 30 октомври; 

o документи: заявление, обща справка. 

- Присъждане:  

o срок: 01 ноември – 30 ноември; 



 

3 
 

o оповестяване: от 01 декември. 

 

2.2. Частични академични стипендии: 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от 

целия период на обучение в съответната образователно-

квалификационна степен;  

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от целия период на обучение в съответната образователно-

квалификационна степен (и от предходното образование за студенти 

втора година на обучение в НБУ); 

b) Размер на стипендията - 50% от две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност - една учебна година. 

d) Процедура за присъждане: 

- Кандидатстване:  

o срок – 15 октомври - 30 октомври; 

o документи: заявление, обща справка. 

- Присъждане: 

o срок: 01 ноември – 30 ноември; 

o оповестяване: от 01 декември.  

 

3.  Академични стипендии за студенти от магистърските програми. 

 

3.1. Пълни академични стипендии: 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от 

първи семестър на МП; 

- среден успех 6.00 от предходната образователна степен. 

b) Размер на стипендията -  две пълни семестриални такси. 

c) Продължителност -  два семестъра – втори и трети от МП. 

d) Процедура за присъждане: 

- Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври и 15 - 30 март; 

o документи: заявление, обща справка. 

- Присъждане :  

o срок: 01 ноември – 30 ноември и 01 април - 30 април; 

o оповестяване: от 01 декември и от 1 май. 

 

3.2. Частични академични стипендии: 

            а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от 

първи семестър на МП; 

- среден успех над 5.50 от предходната образователна степен;  

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от предходната образователна степен. 

b) Размер на стипендията - 50% от две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност - два семестъра – втори и трети от МП. 

d) Процедура за присъждане: 

-  Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври и 15 - 30 март; 

o документи: заявление, обща справка. 

- Присъждане: 
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o срок: 01 ноември – 30 ноември и 01 април - 30 април; 

o оповестяване: от 01 декември и от 1 май. 

 

 

III. Социални стипендии 

 

1. Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърските програми и 

магистърските програми „Право“ и „Архитектура“. 

 

1.1. Пълни социални стипендии 

а)  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти 

с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци 

до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с повече от едно дете; 

полусираци до 26 годишна възраст; 

- в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците 

май, юли и август; 

- среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от 

зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от 

разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП; 

b)   Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година. 

               c)   Продължителност - една учебна година. 

               d)   Процедура за присъждане:  

- Кандидатстване:  

o срок: след подаване на кандидатстудентски документи и документ 

удостоверяващ принадлежност към приоритетна група; 

o документи: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-

студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.  

- Присъждане: 

o срок: след последното класиране през м. август; 

o оповестяване: м. септември.  

 

1.2. Частични социални стипендии 

а)Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти 

с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци 

до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с повече от едно дете; 

полусираци до 26 годишна възраст; 

- в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците 

май, юли и август; 

- среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от 

зрелостните изпити; над 65 точки резултат от ТОП; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от 

разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП; 

               b) Размер на стипендията – 50% от две семестриални такси за учебна година. 

               c)   Продължителност - една учебна година. 

               d)   Процедура за присъждане:  

- Кандидатстване:  

o срок: след подаване на кандидатстудентски документи и документ 

удостоверяващ принадлежност към приоритетна група; 



 

5 
 

o документи: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-

студенти и студенти“ на Комисията по стипендии. 

- Присъждане: 

o срок: след последното класиране през м. август; 

o оповестяване: м. септември. 

2. Социални стипендии за студенти завършили поне една учебна година в НБУ 

от бакалавърски и магистърски програми Право и Архитектура 

 

2.1. Пълни социални стипендии. 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: 

студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, 

НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с 

повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст; 

- среден успех над 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от 

целия период на обучение в съответната образователно-

квалификационна степен; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от дипломата за средно образование. 

b) Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност на стипендията - една учебна година. 

d) Процедура за присъждане 

- Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври; 

o документи: заявление, обща справка, документ доказващ 

принадлежност към приоритетна група. 

- Присъждане: 

o срок: 01 ноември – 30 ноември; 

o оповестяване: от 01 декември. 

 

2.2. Частични социални стипендии. 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: 

студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, 

НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с 

повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст; 

- среден успех над 5,00 и взети всички кредити по програмна схема от 

целия период на обучение в съответната образователно-

квалификационна степен; 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от дипломата за средно образование 

b) Размер на стипендията - 50% от две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност - една учебна година. 

d) Процедура да присъждане: 

- Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври; 

o документи: заявление, обща справка, документ доказващ 

принадлежност към приоритетна група. 

- Присъждане: 

o срок: 01 ноември – 30 ноември; 

o оповестяване: от 01 декември. 
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3. Социални стипендии за студенти завършили поне един семестър в НБУ от 

магистърски програми 

 

3.1. Пълни социални стипендии. 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: 

студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, 

НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с 

повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст; 

- среден успех над 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от 

предходния семестър на МП; 

- среден успех над 5,50 от предходната образователна степен. 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от предходната образователна степен. 

b) Размер на стипендията – две пълни семестриални такси.  

c) Продължителност на стипендията два семестъра – втори и трети от МП. 

d) Процедура за присъждане 

- Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври и 15 - 30 март; 

o документи: заявление, обща справка, документ доказващ 

принадлежност към приоритетна група. 

- Присъждане: 

o срок: 01 ноември – 30 ноември и 01 април - 30 април; 

o оповестяване: от 01 декември и от 1 май. 

 

3.2. Частични социални стипендии. 

а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 

- студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: 

студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, 

НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; самотни майки; родители с 

повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст; 

- среден успех над 5,00 и взети всички кредити по програмна схема от 

предходния семестър на студента; 

- среден успех над 5,00 от предходната образователна степен 

- при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех 

от предходната образователна степен. 

b) Размер на стипендията - 50% от две семестриални такси за учебна година. 

c) Продължителност - два семестъра – втори и трети от МП. 

d) Процедура да присъждане: 

- Кандидатстване:  

o срок - 15 - 30 октомври и 15 - 30 март; 

o документи: заявление, обща справка, документ доказващ 

принадлежност към приоритетна група. 

- Присъждане: 

o срок: 01 ноември – 30 ноември и 01 април - 30 април; 

o оповестяване: от 01 декември и от 1 май. 

 

IV. Стипендии от дарителски фондове 

 

1. Стипендии за постижения в изучаването на политическите науки и 

гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“. 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: 
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- студентът да се обучава в програма към департамент „Политически 

науки“; 

- среден успех над 5.50; 

- кандидатите за магистърска стипендия да са завършили 

бакалавърската си степен в НБУ;  

- активна гражданска и университетска ангажираност (участие в 

студентски, граждански, неправителствени организации и 

инициативи). 

b) Размер на стипендията.  

- две пълни семестриални такси за бакалавърски програми 

- три пълни семестриални такси за магистърска програма  

c) Продължителност на стипендията. 

- за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс) 

- за магистърска програма - 3 семестъра 

d) Процедура за присъждане 

- Кандидатстване:  

o срок – 15 – 30 септември 

o документи – обща справка, мотивационно писмо 

- Класиране: класирането се осъществява от Комисията в състав: 

Председател – г-жа Анастасия Мозер и  Членове: Зам.-Ректора по 

научноизследователската и международна дейност, Ръководителя на 

департамента и двама преподаватели от департамент „Политически 

науки“. 

- Присъждане: 

o срок: 01 –05 октомври 

o оповестяване: 05 – 10 октомври 

 

2. Национални и международни академични стипендии за обучение по оперно 

пеене от фонд „Райна Кабаиванска“ . 

a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: певци до 32-

годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове 

или участвали в оперни спектакли по международни проекти на Райна 

Кабаиванска. 

b) Размер на стипендията – равна на средствата, необходими за участие в 

майсторските класове, за обучение в български университети или 

музикални академии, или за обучение в Италия при Райна Кабаиванска.  

c) Продължителност на стипендията – според необходимия курс за 

обучение. 

d) Процедура за присъждане 

- Кандидатстване: по време на майсторските класове на Райна 

Кабаиванска. 

- Присъждане: лично от Райна Кабаиванска. 


