
Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките 

на международна програма на DBU  

 

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични 

фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, 

вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска 

програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната 

ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен 

проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро 

завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на 

опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите 

трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането 

си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са 

необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. 

Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и 

осигуровки.  

 

Кой може да кандидатства?  

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:  

 образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър 

успех, преди не повече от 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия, за 

предпочитане от българско ВУЗ  

 и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата  

 владеене на немски и/ или английски език  

 ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на 

престоя си и как да го постигнете.  

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано 

директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична 

тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре кандидатите да имат 

представа дали се насочват към университет, научен институт или частна компания.  

 

Кога и как се кандидатства? 

Стипендианти се набират веднъж годишно, а крайният срок за кандидатстване е 12 декември 2017 г. До тогава се 

подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по 

документи, в средата на февруари 2018 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.  

 

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат) 

 Онлайн формуляр за кандидатстване;  

 Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 страници 

формат А4;  

 Автобиография;  

 Легализирано копие от дипломи (или академична справка/ удостоверение) за завършено образование, 

преведени на немски/ английски език;  

 Свидетелство за владеене на немски/ английски език; 

 Препоръка от български университетски преподавател.  

 

Престоят в Германия започва през август 2018 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се 

поемат от DBU.  

 

За повече информация посетете https://www.dbu.de/2606.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), 

https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата 

за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел. 0887672891.  

https://www.dbu.de/2580.html
https://www.dbu.de/2606.html
https://www.dbu.de/2575.html
https://www.facebook.com/BGDBU
mailto:vratarova@yahoo.co.uk
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Международна стипендиантска 
програма на

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

https://www.dbu.de
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Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

– най-голямата немска екологична фондация

– създадена на 18 юли 1990 

– капитал 1,3 милиарда евро от продажбата на 
държавното предприятие Salzgitter AG

– отпуска годишно 45-60 милиона евро за 
екологични проекти в/извън Германия (от 1991 –
2005 повече от 6200 проекта) 

– Немска награда за околна среда – от 1993 г.
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Централата на DBU в Оснабрюк 
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• Сътрудничество с 

полската фондация 

“Новицки” от 1996-2006

• от 2007 сътрудничество 

със Сдружението на 

полските стипендианти

• до сега над 350 

стипендианта

Немско–полска стипендиантска програма
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Стипендиантска програма 
за Средна и Източна Европа

• през 2002 се разширява и 

към други Европейски 

държави  

• отпускана сума годишно: ок. 

1 мл. евро 

• около 60 стипендии годишно

• над 600 стипендианта до 

сега 
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Основна цел на програмата

чрез работа върху актуален екологичен проблем да 
допринесе за подобряване на състоянието на околната 

среда в България и Германия
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Задачи на програмата

– придобиване на опит и 
трансфер на знания 

– разрушаване на бариери, 
създаване на контакти 

– изграждане на мрежа от 
експерти на европейско 
ниво

престой в немска институция 
от 6 до 12 месеца
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Стипендиантската програма в България

Начало на програмата: август 2005 

Брой на одобрените стипендианти до момента: 

71 + 5 (2017)

Ingenieurs-

w issenschaften

Geographie

Chemie

Veterinär-

medizin

Agrar- und Forst-

w issenschaften
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Кой може да кандидатства? 

– висококвалифицирани възпитаници на български висши 

учебни заведения – степен магистър 

– завършили през последните 3 години (най-късно до 

момента на започване на престоя в Германия) с успех, по-

добър от средния (над 4.00) 

– или настоящи докторанти, но не в последна година на 

докторантурата

– владеещи немски и/или английски език 

– приоритетно се подкрепят кандидатстващи, които не са 

били до сега в Германия дългосрочно с учебна цел

– не се финансират цялостни докторантури 
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Кампания 2017

• Краен срок за кандидатстване:

12 декември 2017 

• Интервюта: 

февруари 2018

• Начало на курса по немски език: 

август 2018

• Начало на стипендията: 

септември 2018

Кандидатстване online на https://www.dbu.de/2580.html
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Необходимите документи

� Електронен формуляр

� Описание на иновационна проект/ идея (max. 3 

страници А4)

� Автобиография

� Преведени копия на дипломи/ сертификати (не е 

необходима легализация, а само превод от 

легализирана фирма)

� Свидетелство за владеене на немски/английски език

� Препоръка от преподавател в български университет 
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Стипендията

– подготовка на престоя от DBU в сътрудничество с 

организацията, където ще се проведе стажът

– отпуска се за минимум 6 и максимум 12 месеца

– размер: 1250 евро (необлагаеми) 

– допълнително се поемат всички видове застраховки 

– поема се и едномесечен курс по немски език в 

Германия преди началото на стипендията 

– уводен и заключителен семинар 

– възможност за участие в различни събития на DBU вкл. 

официалната церемония по връчване на Немската 

награда за околна среда 



13

Алумни мрежа на стипендиантите на 
DBU от България 

– създадена през декември 

2009 

– основни дейности: годишни 

срещи, церемония по 

връчване на сертификати, 

тематични семинари, 

разпространение на 

информация за програмата 

и др. 

– www.facebook.com/BGDBU
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Контакти 

Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt

Frau Dr. Nicole Freyer-Wille 

An der Bornau 2

D-49090 Osnabrück

Tel.: +49 541 /9633–351/-332/-
302

E-Mail: n.freyer@dbu.de

http://www.dbu.de/390.html

Координатор на програмата

за България 

Ваня Рътарова-Георгиева

Тел.: 0887 672891 

E-Mail: vratarova@yahoo.co.uk
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Благодаря много за вниманието!


