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Описание на програмите, условия за кандидатстване и участие, 

логистика 
 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

- да са в момента ученици в 10 клас; 
- да имат успех  от предходната учебна година (9 клас) отличен или много добър;  
- да имат занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, спорт, 

младежки и/или доброволчески дейности). 
Допълнително изискване само за програма HMC, Великобритания: 

- Кандидатите за програмата трябва да са също на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца 

към началото на учебната година във Великобритания, т.е. 1 септември 2023! 

 
 

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмите търсят за потенциални участници млади хора, които освен много добри академични 

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

спорт, младежки и/или доброволчески дейности), както и принос към училищния живот и 

общност, споделяйки своя .  

 

1. ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc.), САЩ   

(https://www.assistscholars.org) 

Програмата е с продължителност 1 учебна година (10 месеца). За 2023/2024 учебна година се 

предвиждат 8-9 стипендии. 

Предоставя се възможност за обучение в най-престижните частни училища в различни части на 

САЩ. Всички училища имат високи стандарти в академичните, спортните и културните постижения 

Учениците могат да избират сред голямо разнообразие от курсове и различни форми на 

извънкласна работа, занимания в областта на спорта и изкуството.  Настаняват се в пансион или в 

семейства (според спецификата на училището – boarding school/ day school). В сайта на ASSIST 

може да се видят училищата, които участват в програмата. 

Учениците заминават заедно през втората половина на август. Започва се с 3-дневен 

ориентировъчен курс с другите международни участници в едно от училищата, включени в 

https://www.assistscholars.org/


програмата на ASSIST, в близост до Бостън Масачузетс (Заб. Освен, ако обстановката във връзка с 

COVID-19 не позволява) 

Програмата изисква след прекараната учебна година участниците да се върнат в България и 

учат следващата година в страната си. 

 

2. HMC (Headmaster’s & Headmistresses’ Conference), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ( http://hmc.org.uk/projects  

Програмата е с продължителност 2 учебни години, по преценка на училището. За 2023/2024 

учебна година се предполага, че ще бъдат отпуснати 3-4 стипендии. 

Предоставя се възможност за обучение в най-престижните частни училища в различни части на 

Великобритания, някои от които в Шотландия и Уелс. Всички училища имат високи стандарти в 

академичните, спортните и културните постижения. Учениците могат да избират сред 

разнообразни и задълбочени курсове. Училищата предлагат различни форми на извънкласна 

работа, занимания в областта на спорта и изкуството. Всички ученици живеят на пансион. В сайта 

на НМС може да се видят училищата, които участват в програмата.  

Преди началото на учебната година учениците заминават директно в училището, където ще учат. 

Поради дългата Коледна и Великденска ваканция, както и някои други ваканции, когато училищата 

са затворени, се предвижда връщане в България за този период, съобразно индивидуалния 

календар на конкретното училище. 

През последните години HMC училищата често предлагат на учениците да останат и втора година 

при сходни условия. Училищата очакват учениците да демонстрират високи академични 

постижения и ценен принос към училищния живот. 

 

3. Davis International Scholars Program, САЩ https://www.assistscholars.org/en/scholarship-

candidates  

ASSIST работи в тясно сътрудничество с училища от Davis International Scholars Program, които са в 
рамките на ASSIST.  Затова кандидатите могат да изразят желание да бъдат разглеждани за двете 
стипендии  - ASSIST и Davis – предлагани в конкурса.  
Стипендиите Дейвис са много ограничени на брой – около 3-5 за кандидатите от всички страни, 

в които работи ASSIST. Предоставя се стипендия в едно от училищата-участници в програмата 

(http://www.taftschool.org; http://www.lawrenceville.org; http://www.westminster-school.org; 

http://www.emmawillard.org). Програмата е с продължителност 2 учебни години и учениците 

получават диплома за завършено средно образование Кандидатите попълват специален 

Формуляр за финансова помощ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА 

1) ПЪРВИ ЕТАП – Подаване на комплекта документи за кандидатстване 

а/ Ранно кандидатстване, портал за кандидатстване – 1 НОЕМВРИ 2022 

б/Стандартно кандидатстване, портал за кандидатстване – 1 ДЕКЕМВРИ 2022 

в/ Подаване на пълния комплект придружаващи документи за кандидатстване 

(попълване онлайн чрез портала за кандидатите на формулярите и получаване в 

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

http://hmc.org.uk/projects
https://www.assistscholars.org/en/scholarship-candidates
https://www.assistscholars.org/en/scholarship-candidates
http://www.taftschool.org/
http://www.lawrenceville.org/
http://www.westminster-school.org/
http://www.emmawillard.org/
http://www.bulra.org/


Информация и документи за кандидатстване са на сайта на БАЧ:  

http://bulra.org/?page_id=286 

 

Моля вижте  файла на сайта на БАЧ “Check List”. 

 

2) ВТОРИ ЕТАП -  стандартизиран тест по английски  език и интервю 

Допускат се ученици, които са подали документи в посочения по-горе срок и изпратили 

по банков път таксата за участие в конкурса (29 лв за ранния срок за кандидастване 

и 59 лв. за стандартния срок за кандидатстване).  

 

Всеки кандидат ще получи индивидуално писмо на посочения във формуляра за 

кандидатстване електронен адрес с информация за логистиката (он-лайн или присъствен 

тест и интервю, в зависимост от специфичната обстановка във връзка с COVID-19), дата и час 

(Предвиждани дати - януари 2023). Общият брой на интервюираните ще бъде 

определен от приемащите организации.  

 

3) ОКОНЧАТЕЛЕН ПОДБОР на участниците по програмата  

Крайното решение се взема от представителите на програмите от 

Великобритания и САЩ. Окончателното решение с информация за конкретните имена 

и програми ще бъде обявено след приключване на интервютата във всички страни, 

участващи в конкурса (около началото на март 2023). Всички явили се на интервю 

кандидати получават по е-мейл индивидуално писмо дали са финалисти в конкурса.  

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ  

Учениците могат да кандидатстват за пълна или частична стипендия, за ASSIST и/или HMC и за 

Дейвис. 

Учениците с пълна стипендия НЕ плащат такса обучение (ASSIST и Davis – до $ 72,000 ; НМС – до 
£30,000); 
Учениците, които живеят на пансион, имат осигурена и храна в училищата. Тези, които живеят при 
семейства, се хранят у дома. 
Семействата на финалистите с пълна стипендия заплащат следните разходи: 

- За ASSIST – $6,650 щ.д. – таксата за програмата. 
- За Davis Scholarship – след избора им за финалисти кандидатите попълват и формуляр на 

училището за финансова помощ, с която кандидатстват за стипендия. На базата на тази 
информация, отчитайки доходите на родителите, училището определя сумата, която трябва да 
бъде заплатена от семейството на ученика. 

Други разходи: 
- самолетен билет до мястото на обучение и обратно (ASSIST); 
- сума за дребни лични разходи (ASSIST); 
- медицинска застраховка. 
- такса за виза за САЩ. 

http://bulra.org/?page_id=286


ВАЖНО: За програма ASSIST 
 
ASSIST не биха искали таксата за участие да бъде пречка и откаже някого от 

кандидатстване. Затова е създадена спонсорска програма, която подпомага семействата, които 

имат финансова нужда.  

ВАЖНО: Налице е ДОПЪЛНИТЕЛЕН фонд в резултат на щедро дарение от спонсори за 

подпомагане на ученици от България, чиито семейства имат затруднения да заплатят: 

a) цялата такса  

и/или  

б) другите разходи за програмата (самолетен билет до мястото на обучение и обратно; 

медицинска застраховка; сума за дребни лични разходи).  

За целта се попълват: 

1/  формуляр за финансова помощ (ASSIST Application for a Scholarship) и  

2/ ASSIST Family Financial Declaration (on line от комплекта документи).  

 
 

За програмата НМС 

Семействата на финалистите с пълна стипендия заплащат следните разходи: 

- таксата за програмата НМС - £ 1.250; 
- Такса за виза за Великобритания - £ 369 ; 
- Медицинска застраховка -  £ 1175; 
- Такса за настойник -  £ 1000 - £ 2000 /В случай, че няма близък на възраст над 23 г., който 

живее във Великобритания/. 
- самолетните билети до Великобритания и обратно по време на ваканциите.  
- Лични разходи. 
 

Кандидатите за НМС попълват HMC Financial Declaration Form. Родителите на кандидатите за 

стипендиите на HMC декларират във Формуляра за кандидатстване, че общият им доход за 

текущата година не надхвърля £30.000. Учениците, с доход на родители над тази сума, ще бъдат 

разглеждани за частични стипендии (reduced fee), но трябва да кандидатстват в общия процес (за 

допълнителна информация вижте http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/projects-sub-page-

2/reduced-fee-scholarships). 

Учениците могат да кандидатстват за всички програми като подредят програмите в 

предпочитания от тях ред след като се запознаят с особеностите на програмите.  

 

Крайният и окончателен подбор на участниците за съответните програми се прави от 

чуждестранните представители на отделните програми и не подлежи на преразглеждане! 

 

(Заб. Този текст обобщава основната информация за предлаганите програми. 

Цялостната информация е в текстовете на съответните програми – на сайта на 

БАЧ и на сайтовете на програмите.) 

http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/projects-sub-page-2/reduced-fee-scholarships
http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/projects-sub-page-2/reduced-fee-scholarships

