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1. Корпус 1, първи етаж, Кандидатстудентски и Студентски център, Аула 

 

Посещение на Кандидатстудентския и Студентския център, запознаване с 

възможностите за консултиране на кандидат-студенти и записване. В Корпус 1 се 

намират и всички офиси, свързани с учебния процес на студентите. Тук се намират 

офисите на факултетите – Факултетът за базово образование, Бакалавърският 

факултет и Магистърският факултет. На първи етаж се намира Международен 

отдел, Центърът за кариерно развитие, отдел „Консултиране на студенти“, офисите 

на общообразователните курсове  и др. Тук е разположена Аулата, която е мястото за 

провеждане на тържествени церемонии. Архитектурно аулата е построена с 

амфитеатрално подредени места за публиката в два сектора и с подиум в 

официалната част. В аулата студентите на НБУ получават дипломите си, в 

присъствието на академичното ръководство, като всички са облечени с 

церемониалните академични тоги. 

 

2. Корпус 1 втори етаж, Спортен център, 210 Съдебна учебна зала, наименувани 

аудитории 

 

В НБУ има вътрешен и външен спортен център. Във вътрешния спортен център  може 

да играете шах, билярд, електронен стенен дартс, тенис на маса, в открития спортния 

център  има игрище, което може да се използва целогодишно и фитнес с различни 

кардио уреди. 

 

210 аудитория “Проф. Константин Кацаров” е предназначена за практическо обучение 

на студенти от магистърска програма „Право“ и провеждане на учебни съдебни 

процеси. 

 

НБУ има 14 аудитории, които носят имената на значими личности, чиито дарени 

архиви се съхраняват и изследват в НБУ: Аудитория "Проф. Цеко Торбов", Аудитория 

"Проф. Иван Саръилиев", Аудитория "Проф. Константин Кацаров", Аудитория "Проф. 

Петър Мутафчиев и акад. Вера Мутафчиева", Аудитория "Проф. Васил Стоилов", 

Аудитория "Проф. Георги Михаилов", Камерна зала „Проф. Райна Михайлова", 

Аудитория "Уилям Гладстон", Аудитория „Доц. Бойчо Кокинов", Аудитория „Проф. 

Пламен Цветков", Аудитория Проф. Александър Фол, д. н.“, Аудитория „Кристиян 

Таков“. Изложбените пространства в тези аудитории представят части от дарените 

архиви, свързани с впечатляващи приноси. 

 

 

3. Библиотека, Ректорски коридор, Галерия, Биокафе 

 

Библиотечният комплекс разполага с модерна база с читателски зони, зали за екипна 

работа, технологичен и компютърни центрове. Библиотечните колекции  включват 

различни по вид, съдържание и език документи - книги, списания, филми, звукозаписи, 

дипломни работи. Поддържа се абонамент на специализирани и мултидисциплинарни 

международни бази данни с електронни книги, списания, речници, енциклопедии, 

изображения и видеа. Част от колекциите са личните библиотеки на проф. Иванка 
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Апостолова, проф. Магдалина Станчева, проф. Георги Михаилов, проф. Александър 

Фол, проф. Питър Блек, проф. Цеко Торбов, проф. Ричард Шнайдер, акад. Вера 

Мутафчиева, акад. Иван Дуриданов, проф. Боян Ничев, проф. д-р Армин Холвег, Атанас 

Славов, проф. Пламен Цветков.  

 

В ректорския коридор се намират кабинетите на ръководството на НБУ, което 

обхваща академичната и мениджърската власт – Председател на Настоятелството, 

Председателски съвет, Ректор, Зам. Ректори. Ректор на НБУ е проф. Пламен Дойнов, 

д. н.  

 

Галерията на НБУ – УниАрт е модерно изложбено пространство, в което могат да се 

видят образци на европейската живопис и българското изкуство. УниАрт представя 

три колекции, като повечето от експонатите са дарение от семейството на Божидар 

Данев. Впечатляваща е самата сграда и интериор на Галерията на НБУ. Иновативният 

проект на Галерията е отличен с приза на Столична община за архитектура за 2012 

година. Галерията е място за образователни инициативи, академични събития и 

културен дебат.  

 

Био кафето на НБУ е място за срещи и разговори с вътрешно и външно пространство 

и богат асортимент.  

 

4. Университетски театър  

 

В Университетския театър студентите по театър репетират и представят своите 

постановки, но в процеса на подготвяне на театрален спектакъл се включват и 

студенти от много други програми – сценографи, студенти по компютърни 

технологии, студенти по тонрежисура и др. Театърът разполага с полифункционална 

зала с възможности за представяне на театрални спектакли, кинопрожекции, 

концерти, лекции, дебати. Капацитетът на театъра е 120 места, разположени 

амфитеатрално.  

 

5. Корпус 2,  Корпус 3 - Радио-телевизионен център 

 

В корпус 2 са много от офисите на департаментите и програмите, тук е и 

Факултетът за дистанционно, електронно и надграждащо обучение. В този корпус, 

на втори етаж, се намира и Медицинският център, който разполага с медицински и 

стоматологичен кабинет.   

 

Корпус 3 е най-новата част от университетския кампус, в която е разположен 

модерният Радио-телевизионен център на НБУ. В него се провежда практическото 

обучение на студентите по кино и телевизия, анимационно кино, журналистика, 

тонрежисура, телекомуникации, реклама, музика, театър. 

 

В четириетажното пространство на Радио-телевизионния център са разположени - 

телевизионно студио, апаратен студиен комплекс, видеомонтажни зали и дикторска 

кабина, тонрежисьорско студио, звукозаписна зала и вокална кабина, лаборатория по 

анимационно кино, университетски филмов център, радио студио, киносалон. 

Модерното оборудване  позволява  реализирането на университетска телевизия и 

радио, производство на професионални крайни продукти – филми, пясъчна и куклена 
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анимация, клипове, звукозапис и озвучаване, както и първата в страната телевизия с 

научно-образователен характер.   

 

6. Център по изкуствата, централно фоайе – Корпус 1 

 

В Центъра по изкуства са изложбените пространства и ателиета, в които се 

провеждат практическите курсове на студентите по изкуства -  Ателие по керамика, 

Ателие  по стъкло, Ателие по интериорен и пространствен дизайн, Ателие  по  

скулптура, Зала  за графика и графични технологии  

 

В Централното фоайе може да се  види  знакът на НБУ, който символизира човек, 

четящ книга. 
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