
За изпращане по EMAIL   

 
ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ 

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUND-BULGARIA” 
 

10 стипендии в размер до $8,000 всяка  
За ученици в 11 клас 

Краен срок за подаване на документи онлайн: 25 януари 2016 г. 

 

Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $8,000 всяка за ученици                               

в 11 клас по програмата “Opportunity Fund - Bulgaria” за 2016 г. 

 
 
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни 
дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява 
от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”. 
 
Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $8,000 всяка за подготовка на талантливи ученици 
в 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ. 
 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения, награди 

и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно 

кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение                      

в САЩ. 

 

КАНДИДАТСTВАНЕ 
Онлайн чрез електронен формуляр на страницата на Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”: 
https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041 
 
Краен срок за подаване на документи онлайн: 25 януари 2016 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
Комисия „Фулбрайт” 
Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov 
Снежана Тенева 
Консултант за образование в САЩ 
02/981 6830; 0898/823 329 
steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com 

 
 
 
 

https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041
https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041
mailto:snejana.teneva@gmail.com
https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041


 

За публикуване във FACEBOOK   
 
ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUND-BULGARIA” 
10 стипендии в размер до $8,000 всяка  
За ученици в 11 клас 
 
Краен срок за подаване на документи онлайн: 25 януари 2016 г. 
Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии за ученици в 11 клас по програмата 
“Opportunity Fund - Bulgaria” за 2016 г. 
 
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности 
към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от 
Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”. 
 
Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $8,000 всяка за подготовка на талантливи ученици в 11 клас за 
кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ. 
 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
Да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения, награди и лидерски 
изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно кандидатстване в 
акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. 
 
КАНДИДАТСTВАНЕ 
Онлайн чрез електронен формуляр на страницата на Консултантския център при Комисия 
„Фулбрайт”: https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041  
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
Комисия „Фулбрайт” 
Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov 
Снежана Тенева 
Консултант за образование в САЩ 
02/981 6830; 0898/823 329 
steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com  

 

 
 

За публикуване в TWITTER   
 
ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ OPPORTUNITY FUND-BULGARIA за ученици в 11 клас: 
https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041  
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