
http://www.dbu.de/357.html  
 
Международна стипендиантска програма на Немската фондация за околна среда 
(DBU)  
 
DBU отпуска стипендии за изследователски стаж в рамките на своята международна 
стипендиантска програма в следните страни и области от Средна и Източна Европа:  

- България  
- Естония  
- Литва  
- Латвия  
- Полша  
- Румъния  
- Словакия  
- Чехия  
- Унгария  
- Калининградска област  

 
От 2009 г. се приемат документите и на отделни кандидати от Албания, Босна и 
Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения.  
 
Програмата дава възможност на млади учени в областта на околната среда от 
изброените страни да придобият допълнителна квалификация чрез изследователски 
престой в Германия.  
 
Кандидатстването за стипендия, както и връзката с отговорните за програмата лица се 
осъществява в съответната държава, където работят партньорски организации на DBU. 
Тези организации помагат за популяризирането на програмата, отговарят на 
възникнали въпроси и приемат формулярите за кандидатстване. Изборът на 
стипендианти се извършва веднъж годишно. Престоят в Германия, който е обикновено 
между шест месеца и една година, започва около половин година след одобряването на 
кандидатите.  
 
DBU отпуска стипендии за широк набор от специалности, свързани с опазването на 
околната среда и подкрепя особено стажове в институции, които имат практическа 
насоченост. Някои стипендианти от Средна и Източна Европа използват престоя си в 
Германия, за да продължат изследванията по вече започнати докторантури. DBU 
приветства създаването на партньорство между немските висшите учебни заведения и 
тези от страните, включени в програмата.  
 
Институциите, в които може да се проведе стажът на стипендиантите, са различни 
университети, предприятия в областта на околната среда, консултантски фирми по 
екологичен мениджмънт, а също и министерства и неправителствени организации.  
Информация за предлагани стажантски места в различни институции може да намерите 
тук. Всяка година DBU отпуска около 60 стипендии за кандидати от всички изброени 
по-горе държави. Освен стипендията, DBU поема и разходите за различните видове 
задължителни застраховки и осигуровки в Германия.  
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Международна стипендиантска програма на Немската фондация за околна среда 
(DBU)  
 
В рамките на Международна стипендиантска програма на DBU се отпускат стипендии 
на млади учени от България за изследователски престой в Германия на тема, свързана с 
опазването на околната среда.  
 

Програмата е предизвикана от разширяването на Европейския съюз в Средна и Източна 
Европа и започва през декември 2004.  

Лице за контакти в България е Ваня Рътарова, координатор на програмата и бивш 
стипендиант на DBU.  

Повече информация за условията и начина на кандидатстване може да намерите на 
следните линкове:  

Насоки за кандидатстване/ Информационни брошури  
Формуляр за кандидатстване 
 
Срокове  
 
Последен срок за подаване на документи: 31.08.2009  
Интервюта с избрани кандидати: 06.10.2009  
Начало на стажа/ престоя в Германия: 01.03.2010  
 
Примери за стипендианти от България: 

• Димитър Камаринчев  
• Полина Петрова  
• Миглена Аврамова  

Контакти  
Ваня Рътарова, Отговорник по опазване на горите  
Ваня Рътарова (личен е-мейл) 
Ваня Рътарова (служебен е-мейл) 
 
Българско дружество за защита на птиците  
Телефон: +359 2 8707579  
Мобилен телефон: +359 887 672891  
Служебен адрес: гр. София 1111, жк Яворов, бл. 71, вх. 4, ет. 1  
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Кандидатстване за стипендия в рамките на Международна стипендиантска 
програма на Немската фондация за околна среда (DBU)  
 
Преди да подадете документите за кандидатстване, моля запознайте се с нашите насоки 
за кандидатстване в сектор Service/Download  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин на кандидатстване и протичане на изследователския стаж в Германия  

Осъществете контакт с координатора на програмата в съответната страна  
Попълнете формуляра за кандидатстване  

Изпратете документите по електронен път или по пощата на DBU и на координатора на програмата в 
съответната държава  

Оценка на подадените документи за кандидатстване от DBU  

Около 6 седмици след крайния срок за подаване на документите:  
покана за интервю до най-добрите кандидати  

Около 10 седмици след подаване на документите:  
Интервюта с избраните кандидати в съответната държава  

Презентация в рамките на 10 мин, последвана от дискусия за около 20 мин.  

1-2 дни след интервюто:  
Решение за одобрение на кандидатите  

Няколко седмици след одобрението на стипендиантите:  
Търсене и избор на институции, в които ще е се проведе стажът в Германия 

Задължителен курс по немски за кандидатствалите на английски език  

4-5 месеца след одобряването:  
Начало на стипендията: - отпътуване за Германия  

- въвеждащ семинар в централата на DBU  

Събития в рамките на стипендиантската програма на DBU: 
- международна лятна академия  

- връчване на Наградата за околна среда на DBU  
- различни семинари  

4-5 месеца след започване на стажа в Германия   
Междинен доклад и евентуално подаване на 

молба за удължаване на стипендията  

Одобрение  Неодобрение 

Други събития в рамките на програмата 

След 6 до най-много 12 месеца: 
Край на стажа 
Финален доклад 
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Основните изисквания за кандидатстване са:  

• Завършена магистратура (най-късно до началото на стажа в Германия)  
• Гражданство на държава, част от стипендиантската програма  
• Постоянно местожителство в родината  
• Възраст до 30 г.  
• по-добър от среден резултат от дипломата  
• не трябва да сте завършили висшето си образование преди повече от 3 години  
• тема, свързана с опазването на околната среда  
• познания по немски език, свидетелство за което трябва да се представи най-

късно при започване на стажа в Германия  
• подаване на документи и интервю на немски или английски език  

Ако отговаряте на изискванията и искате да кандидатствате за стипендия, на първо 
място трябва да се свържете с нашия координатор в съответната държава. Попълнете 
формуляра за кандидатстване и го изпратете до крайния срок заедно с другите 
необходими документи на координатора на програмата в съответната държава и на 
DBU (по пощата или по електронен път).  

Диаграмата показва как протича едно успешно кандидатстване за стипендия и стаж в 
Германия.  
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