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ОБЯВА 
 

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC 

обявява ежегодния конкурс за участие в програмата “Стипендии за обучение на 

ученици във Великобритания и САЩ” за учебната 2023/2024 година. Финалистите 

получават стипендии от чуждестранните партньорски организации ASSIST, САЩ 

(https://www.assistscholars.org) и HMC, Великобритания в едно от техните училища. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

- да са в момента ученици в 10 клас; 

- да имат среден успех  от предходната учебна година (9 клас) много добър или 

отличен; 

- да имат занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, 

спорт, младежки и/или доброволчески дейности); 

Изискване само за програма HMC, Великобритания: 

- Кандидатите за програмата във Великобритания трябва да са на възраст между 

16 и 17 години и 6 месеца към началото на учебната година във Великобритания, 

т.е. 1 септември 2023! 

 

Важни дати: 

 

1 НОЕМВРИ 2022, Ранно кандидастване – подаване онлайн формуляра за 

кандидатстване на сайта на БАЧ с такса участие  (ранно кандидатстване)  29 лв.  За 

да попълните формуляра за кандидатстване, моля натиснете тук. 

 

1 ДЕКЕМВРИ 2022,  Краен срок за подаване онлайн формуляра за кандидатстване 

на сайта на БАЧ. Такса участие 59 лв. За да попълните формуляра за кандидатстване, моля 

натиснете тук. 

 

1 ДЕКЕМВРИ 2022, Краен срок за подаване на пълния комплект придружаващи 

документи за кандидатстване (попълване онлайн на формулярите и получаване в 

хартиен или електронен вариант според инструкции на сайта на БАЧ www.bulra.org ). 

Документи, с клеймо след тази дата няма да бъдат разглеждани. 

 

ЯНУАРИ 2023 (Датите подлежат на уточняване) – провеждане на стандартизиран 

тест по английски език, писане на есе и интервю с представителите на ASSIST и HMC.  

Молим кандидатите да следят информацията на сайта на БАЧ и електронната си 

поща. 

 

Документите за кандидатстване и подробна информация за провеждането на конкурса, 

програмите и стипендиите са на сайта на БАЧ www.bulra.org. В случай на 

допълнителни въпроси пишете на електронен адрес bulrakonkurs@gmail.com 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЧЕТЕНЕ 
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