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СТИПЕНДИИ И ТАКСИ 

във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 
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Настоящият документ регулира правилата за отпускане и изплащане на стипендии във 

Висше училище по мениджмънт, както и удостоверява актуалните такси за обучение на 

студентите. 

 

Правилникът за стипендии и такси се актуализира периодично и настоящото издание е 

валидно за студенти от прием 2018/2019 г. нататък. 
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1. СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ (граждани на ЕС и извън ЕС) 

1.1. Новоприети студенти в бакалавърски програми 

 

Всеки новоприет студент в бакалавърска програма има право да кандидатства за стипендия още 

през първия семестър на своето обучение.  

1.1.1. Максималната стойност на стипендията, която може да бъде предоставена от ВУМ е до 350 

евро. Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 350 евро, трябва да се явят 

на мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 70%, 

като реалният размер на стипендията и броят на одобрените кандидати зависят от акумулирания 

Фонд Стипендии за съответния семестър. 

 

1.1.2. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за стипендии, които се предоставят съвместно с 

компании-партньори на висшето училище, достигащи до 1000 евро за първи семестър. Кандидатите за 

стипендии, предоставени от компании-партньори на ВУМ, трябва да притежават сертификат по 

английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE, SAT) или да са преминали с висок успех държавен зрелостен 

изпит по английски език. Стипендиите се определят според постигнат резултат от 

сертификата/зрелостния изпит, с който се кандидатства за стипендията (в процент от максимума) – 

виж таблица 1.  

Таблица 1   

Достижения (Резултати)  

Точки от две 

секции на SAT * 

Оценка от държавен зрелостен 

изпит по Английски език  

Класиране според резултатите (в 

процент от максимума) от 

международни езикови 

сертификати 

Стипендия за първи семестър  

1200 или повече    EUR 1200 

от 1100 до 1199    над 95% EUR 1000 

от 1000 до 1099    от 90% до 95% EUR 750 

от 900 до 999  Над 5.75 от 80% до 90% EUR 500 

до 899  5.50 – 5.75 от 70% до 80% EUR 350 

 * Кандидат-студенти с горепосочените резултати от SAT сертификат по изключение могат да 

бъдат наградени с до 1200 евро стипендия. 

1.1.3. Стипендии в размер над 350 евро могат да бъдат отпускани само на кандидат-студенти, които 

кандидатстват директно във ВУМ (без посреднически агенции). 

1.1.4. Кандидат-студентите не могат да получават стипендия от ВУМ по т.1.1.1., ако вече са одобрени 

за стипендия от компания-партньор на висше то училище.  

1.1.5. Стипендията се изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за всеки семестър, по банкова 

сметка, предоставена от студента, само след като са заплатени всички дължими семестриални и 

административни такси, както и такси за настаняване.    
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1.2. Стипендии след първи семестър във ВУМ, редовно обучение в бакалавърски програми 

1.2.1. След първи семестър във ВУМ студентите с успешно положени изпити от насрочените изпитни 

сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущия семестър , имат 

право да получават стипендия за успех, която се изчислява на база резултата от изпитите от 

предходните два семестъра (за втория семестър стипендията се изчислява въз основа на успеха през 

първия семестър). Студентите се класират по успех според годината и специалността на обучение. При 

условие, че са заплатени в указаните срокове всички дължими семестриални и административни  

такси, както и такси за настаняване, стипендията се изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за 

всеки семестър, по банкова сметка, предоставена от студента. Настоящата точка не важи за студенти в 

специалностите „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“ – виж т. 

1.2.2. 

1.2.2. Студентите в специалности „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни 

изкуства“ с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за 

съответната академична година към началото на текущия семестър имат право да получават 

стипендия за успех, считано от третата година на своето обучение. Стипендията за успех през третата 

учебна година се изчислява на база резултата от изпитите от предходните четири семестъра. За 

специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ стипендията за успех през четвъртата учебна година 

се изчислява на база резултата от изпитите от предходните два семестъра. Студентите се класират по 

успех според годината и специалността на обучение. При условие, че са заплатени в указаните срокове 

всички дължими семестриални и административни такси, както и такси за настаняване, стипендията се 

изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за всеки семестър, по банкова сметка, предоставена от 

студента. 

1.2.3. В изчисляването на успеха на студентите не се вземат под внимание оценките от Стаж 1 и Стаж 2. 

1.2.4. За академични години, в които студентите се обучават в програми с партньорски институции, 

включително по договори за съвместни и/или двойни дипломи, и в които академичните правила за 

изчисляване на успеха следва да се съгласуват с партньорската институция, класирането за стипендия 

за успех се извършва еднократно в началото на академичната година съгласно разпоредбите в 

настоящия документ. 

1.2.5. В класацията за успех могат да участват студенти с успешно положени изпити от насрочените 

изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущия 

семестър. Успехът се смята средно аритметично на оценките от всички предмети, с изключение на 

посочените в т. 1.2.3.  

Студентите се класират за стипендии по успех както е представено в следващата таблица:  

Таблица 2 

Стипендии за семестър 

Класиране според успеха от предходен семестър (семестри), в проценти: Стипендия за успех 

първите 10% € 500 

от 11% до 20% € 300 
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от 21% до 40% € 200 

от 41% до 60% € 100 

под 60% 0 

 

1.2.6. Всеки студент, който се обучава във ВУМ на база трансфер от друго висше училище има право 

на стипендия според условията за стипендии на ВУМ, като периодите, които се използват като база за 

изчисляване на успеха, следва да са само и единствено периоди от обучение във ВУМ. В базата не 

участват признати периоди на обучение в други университети. 

2. СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ВЪВ ВАРНА (граждани на ЕС и извън ЕС)  

Всеки новоприет студент в магистърска програма има право да кандидатства за стипендия в 

рамките на процеса на прием във ВУМ. 

2.1. Максималната стойност на стипендията, която може да бъде предоставена от ВУМ е до 350 евро. 

Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 350 евро, трябва да се явят на 

мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 75%, като 

реалният размер на стипендията и броят на одобрените кандидати зависят от акумулирания Фонд 

Стипендии за съответния семестър. 

2.2. Кандидат-студентите в магистърски програми могат да кандидатстват за стипендия, която се 

предоставя съвместно с компании – партньори на висшето училище, в размер до 1000 евро за целия 

срок на обучението, само ако са притежатели на актуален международен сертификат по английски 

език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE) и са предоставили пълен набор от изискуеми документи в съответната 

програма.  

Стойността на стипендията се определя според резултатите в сертификата по английски език – виж 

таблица 3:    

Таблица 3   

Достижения (Резултати)  

Класиране според резултатите (в процент от максимума) от 

международни езикови сертификати 

Стипендия за първи семестър 

над 94% EUR 1000 

от 89% до 94% EUR 750 

от 84% до 88% EUR 500 

от 78% до 83% EUR 350 

 

2.3. Стипендии в размер над 350 евро могат да бъдат отпускани само на кандидат-студенти, които 

кандидатстват директно във ВУМ (без посреднически агенции). 

2.4. Кандидат-студентите не могат да получават стипендия от ВУМ по т.2.1., ако вече са одобрени за 

стипендия от компания-партньор на висшето училище.  
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2.5. Стипендията се изплаща под формата на намаление от семестриалните такси за втори и трети 

семестър. 

 

3. ДРУГИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ  

3.1. Стипендия за специални постижения, награди и други активности. Стипендията се предоставя на 

студенти, които се включват в инициативи и активности във ВУМ, както и извън висшето училище, за 

което необходимо условие е предоставянето на съответни доказателства като снимки, награди, 

сертификати и др. 

3.2. Европейски стипендии и награди (ЕСФ) при налични такива - според условията на Европейски 

стипендии и награди (ЕСФ), тези стипендии и награди изискват самостоятелно кандидатстане от страна 

студента и съответно одобрение от МОН.  

3.3. Стипендия под формата на намаление за членове на едно семейство – брат/сестра, 

съпруг/съпруга, родител/дете, които учат едновременно във ВУМ. Стипендията е в размер на 230 евро 

за академична година, на член от семейство. Стипендията е независима, предоставя се без 

допълнителни условия. Стипендията се изплаща на две равни части - до 30-ти януари на съответната 

година (за зимен семестър) и до 31-ви май за летен семестър на съответната година. 

 

 

4. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ  

4.1. Таксата за обучение в бакалавърски програми във ВУМ е в размер на 1500 евро на семестър. 

4.2. Регистрационната такса за семестър е в размер на 50 евро за студенти от ЕС и 450 евро за студенти 

от страни извън ЕС. В отделни случаи и за конкретни програми, регистрационната семестриална такса 

за обучение в летни периоди за чуждестранни студенти може да бъде 150 евро. 

4.3. Таксите за обучение в магистърски програми във ВУМ са както следва:  

4.3.1. Специалност MBA (Master of Business Administration):  

 Семестър 1, 2 и 3: 1500 евро на семестър 

 Семестър 4: 900 евро на семестър  

4.3.2. Специалност Msc IHTM (MSC International Hospitality and Tourism Management):  

 Семестър 1 и 2: 1500 евро на семестър 

 Семестър 3 и 4: 900 евро на семестър 

4.4. Такса за кандидатстване във ВУМ: 100 евро. Таксата е еднократна, заплаща се до един месец след 

получаване на писмо за прием и не се възстановява в случай на отказ на студента от обучение във 

ВУМ. 
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4.5. В сила за студенти от прием Септември 2019/2020: Такса за регистрация в обучение, водещо до 

получаване на втора диплома от Cardiff Metropolitan University: в размер на 50 евро за студенти от ЕС и 

450 евро за студенти от страни извън ЕС. Таксата е дължима само и единствено в годината на 

обучение, в която студентът се регистрира в Cardiff Metropolitan University и се заплаща заедно с 

учебната и регистрационната такса за съответния семестър (максимум за 2 семестъра в бакалавърски и 

до 3 семестъра в магистърски програми).  

4.6. Таксата за презаписване на учебна година поради наличие на повече от две дисциплини от 

предходна академична година (включително при възобновяване на обучението след заявление за 

прекъсване), за които няма присъдени ECTS кредити, е в размер на 50 евро за всеки неприсъден ECTS 

кредит. За всеки семестър от академичната година, в която студентът е презаписан, се дължи 

стандартна регистрационна такса, съгласно т.4.2. 

Условията важат също за студенти февруарски прием и студенти, приети на база академична справка 

от друг университет, като при изчисляване на броя на дисциплините, за които няма присъдени ECTS 

кредити, се взимат предвид конкретните срокове, упоменати в писмото за прием или протоколното 

решение за признаване на дисциплини и присъдени кредити. 

Такса за презаписване и съответната регистрационна такса се дължат в определения срок за 

заплащане на семестриална и регистрационна такса според семестриалното разпределение на 

дисциплините по учебен график в годината на презаписване. 

За студентите, обучаващи се в програми с партньорски институции, включително по договори за 

съвместни и/или двойни дипломи, важат сроковете съгласно академичните правила на партньорската 

институция. 

Описаните в настоящата клауза такси влизат в сила за всички презаписващи студенти от учебна 

година 2019/2020 включително. 

4.7. Сроковете за заплащане на таксите за обучение за всеки отделен семестър се определят със 

заповед на ректора. 

4.8. Условията за възстановяване на такси във ВУМ при наличие на обективни причини за това, са 

регламентирани в Правилник за вътрешния ред, Глава Такси за обучение и стипендии.  

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

5.1. Стипендиите важат за студенти редовно обучение в градовете Варна и Добрич, като ВУМ си 

запазва правото да:   

5.1.1. Променя условията на стипендиите без промяната да важи за студенти в заварено положение.   
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5.1.2. Да повиши или намали стойността на стипендията на студент/и, в зависимост от успеха му и/или 

други условия.  

5.2.  Стипендия може да бъде намалена или отнета поради нарушение на правилниците на Висше 

училище по мениджмънт; непристойно поведение; установено отнемане или повреда на имущество, 

собственост на ВУМ или негов партньор (физическо/юридическо лице). При установени задължения за 

неплатени такси за услуги от страна на студент към ВУМ (или негов партньор), дължимата сума може 

да бъде приспадната от стипендията.  

5.3. Студенти, проявяващи инициатива и активност могат да получат допълнителна стипендия по 

преценка на Ректорски съвет.  

5.4. Кандидат-студентите получават само един вид стипендия за първи семестър.  

5.5. При непотърсени права до 5 месеца след началото на семестър от студента за ползване на даден 

вид стипендия,  ВУМ не носи отговорност за неизплатени суми.   

5.6. ВУМ не носи отговорност за пропуснати срокове и некласирани за стипендии и награди от 

„Европейски социален фонд“, стипендии от донори, партньорски компании и други.  

5.7. За въпроси, нерегламентирани в настоящия правилник или при особени частни случаи, крайното 

решение подлежи на обсъждане от съответните органи на управление и се утвърждава от Ректора. 


