
Класиране и срокове за подаване на документи

Тестът по общообразователна подготовка (ТОП) се 
провежда онлайн през платформата https://cstudent.nbu.bg

Юли  I Юли II

до 2 юли до 23 юли

Онлайн Тест по общообразователна подготовка

2,3,4
юни 
2021

9, 10, 11
юни 
2021

16, 17, 18
юни 
2021

24, 25, 26
юни 
2021

30 юни,
1, 2 юли 
2021

https://cstudent.nbu.bg/


Информационни дни 
за кандидат-студенти

– на място в НБУ

29 май 2021 г., 

19 и 26 юни 2021 г.

В информационните дни за кандидат-студенти 
се провеждат общи индивидуални 
консултации за:

 възможностите за кандидатстване и 
обучение в университета

 възможностите за явяване на Теста по 
общообразователна подготовка и 
специализираните изпити

 избора на програма
 запознаване с услугите, които предоставя 

Студентският център на НБУ 

За информация: https://nbu.bg/bg/kandidat-
studenti/konsultirane/kandidatstudentski-dni-i-
borsi

Разговори с кандидат-студенти

в Zoom

За включване в кандидатстудентските
разговори, информационни дни и 

индивидуални консултации в ZOOM
използвайте линк: 

https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=
K2t4azdBak5JUzVwK0c5ekFmVDNCUT09

или личен номер: 460 377 9202

На 28 май и на 2 юни от 
13:00 ч.-14:00 ч. и 16:00 ч.–17:00 ч., както
и на 16,23 и 30 юли от 14:00-15:00 часа 
екипът на Кандидатстудентски и 
студентски информационен център ще Ви 
очаква в ZOOM. За да се присъедините
към нашите срещи е необходимо да се 
регистрирате безплатно в ZOOM и да се 
включите. Разговорите в ZOOM ще са
напълно свободни и ние ще отговорим на 
всички Ваши въпроси, за да бъдете
подготвени и мотивирани, да направите 
безпогрешен избор и да учите това, за 

което мечтаете. 



ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Кандидатстудентски и студентски информационен
център може да отговори на всички Ваши
въпроси, свързани с кандидатстването в Нов
български университет. За тази цел е необходимо
- да ни изпратите имейл на cstudent@nbu.bg, в
който да посочите удобен за Вас ден и час. По
този начин Вие можете да получите индивидуална
консултация, по време на която ще се запознаете
с възможностите за кандидатстване и обучение в
Нов български университет.

ЕКИП

Христо Панчугов
тел.: 02/ 8110 176
e-mail: hpanchugov@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-1@outlook.com

Благовеста Йорданова
тел.: 02/ 8110 206
e-mail: byordanova@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-3@outlook.com

Десислава Бушева
тел.: 02/ 8110 265
e-mail: dbusheva@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-2@outlook.com

ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=K2t4azd
Bak5JUzVwK0c5ekFmVDNCUT09,
личен номер: 460 377 9202

За да се включите в ученическите 
състезания и конкурси, които 
програмите на НБУ организират, 
разгледайте –

https://nbu.bg/bg/kandidat-
studenti/konsultirane/uchenicheski
-systezaniq

Наградите включват – прием в 
бакалавърската програма, която 
е организатор на конкурса, 
безплатен Тест по
общообразователна подготовка
(ТОП) и кандидатстване за
прием, възможност за
посещение като слушател на
един курс по избор в 
бакалавърската програма.

Ученически състезания
и конкурси

mailto:NBU_CStudent2020-1@outlook.com
mailto:NBU_CStudent2020-3@outlook.com
mailto:NBU_CStudent2020-2@outlook.com
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https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/konsultirane/uchenicheski-systezaniq


Нов български 
университет осигурява 
за своите кандидат-
студенти 
специализирани 
индивидуални 
консултации за избор 
на програма -
бакалавърска или 
магистърска. По този 
начин кандидат-
студентите получават 
възможност да 
направят най-точния 
избор, съобразен с 
интересите и 
професионалните им 
планове.
За да се запишете за 
специализирана 
индивидуална 
консултация за избор на 
програма, изпратете 
необходимата 
информация, посочена 
в заявлението на имейл 
astambolova@nbu.bg
Индивидуалната среща 
може да протече 
онлайн  (Skype, Zoom)  
или присъствено в Нов 
български университет 
– по Ваш избор.


