
Вашият престой в Германия

Фондацията може да помогне при търсенето на 
подходяща приемна институция, но е предимство 
стипендиантите да имат предложения и да са 
проучили възможни институции. Към момента 
на кандидатстване не е задължително да има 
потвърждение от приемната институция. Такава 
може да бъде потърсена с помощта на фондацията 
след одобрение на кандидата. Германските приемни 
институции осигуряват работното място и гарантират 
професионална подкрепа. Стипендията започва с 
въвеждащ семинар за всички нови стипендианти 
в Оснабрюк, на който се изясняват важни 
организационни въпроси за престоя в Германия. 
След това се провежда няколко седмичният 
интензивен курс по немски език също в Оснабрюк. 
Фондацията придружава и подкрепя стипендиантите 
през целия период на стипендията. На семинарите 
стипендиантите представят своите теми и резултати 
и обменят опит помежду си. Собствена инициатива 
за напр. организиране на допълнителни събития/
семинари е много добре дошла и се подкрепя от 
фондацията.

Стипендии за Стипендии за 
възпитаници на висши възпитаници на висши 
учебни заведения от учебни заведения от 
Централна и Източна Централна и Източна 
ЕвропаЕвропа

за следдипломна квалификация за следдипломна квалификация 
в областта на околната среда в в областта на околната среда в 
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Начин на подбор 

След проверка на документите за кандидатстване 
от фондацията, най-добрите кандидати ще бъдат 
поканени на интервюта на немски или английски 
език в родината им или в някоя съседна държава. 
За датата и мястото на провеждане на интервюто 
кандидатите ще бъдат уведомени своевременно. 
Решението за отпускане на стипендия се взима от 
компетентно жури. 

Вашите задължения като 
стипендиант

Всички стипендианти са задължени да вземат 
участие в семинарите за стипендианти, да предадат 
необходимите отчети, да поддържат данните си 
актуални в онлайн комуникационната платформа, да 
подобрят познанията си по немски език, да съобщят 
на фондацията за всякакви промени, касаещи 
стипендията им. За провеждане на стажа в Германия 
не се изисква разрешение за работа. За пътуването 
към Германия, обаче, е необходима виза за някои 
държави. Стипендиантите следва да се погрижат 
за кандидатстването за виза сами в собствените си 
държави.

Представяне на резултатите по време на семинар 

Бивши стипендианти при експертна среща в България Deutsche Bundesstiftung UmweltИ
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DBU – ние подкрепяме иновации

Германската федерална фондация за околна 
среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) 
насърчава иновативни проекти, ориентирани към 
моделни и практически решения за опазване 
на околната среда в съответствие с мисията и 
задачите на фондацията, с особено внимание 
към средния бизнес. Финансираните проекти 
трябва да постигнат устойчиви ефекти на 
практика, да подтикват към иновации и да имат 
мултиплициращ ефект. Цел на фондацията e да 
допринася за решаването на текущи екологични 
проблеми, които произтичат по-специално от 
неустойчивите икономически и житейски стилове 
на нашето общество. DBU вижда основните 
предизвикателства днес преди всичко в 
изменението на климата, загубата на биологично 
разнообразие, неустойчивото използване на 
ресурсите и вредните емисии. По този начин 
темите за финансиране са свързани с настоящите 
научни открития относно „планетарните граници“, 
както и с „Целите за устойчиво развитие“, 
гласувани от ООН. 
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Бивши стипендианти на екскурзия в Полша 

Нашите цели в стипендиантската 
програма за Централна и Източна 
Европа 

Германската федерална фондация за околна среда 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) осигурява 
годишно до 60 стипендии за допълнителна 
квалификация в областта на опазването на околната 
среда и природозащитата, с цел насърчаване на 
млади таланти. За стипендии могат да кандидатстват 
високо квалифицирани магистри и докторанти от 
всички специалности, завършили образованието 
си в държава от Източна и Централна Европа. Те 
дават възможност за 6–12 месечен престой при 
немски институции-домакини: университети, 
изследователски институти, предприемачи, служби 
по опазване на околната среда, неправителствени 
организации, сдружения и т.н.

В рамките на стипендията се търсят решения 
на актуални екологични проблеми така че след 
завършването да се осъществи трансфер на 
знания в родната страна на стипендианта. Чрез 
международното сътрудничество се разрушават 
бариерите и се създават контакти, така че 
в дългосрочен план да се изгради мрежа от 
ангажирани експерти по околна среда.

Група стипендианти при обиколка на града 

Какво ви предлагаме ние 

• Продължителност на стипендията: 
6–12 месеца

• месечна стипендия в размер на 1 250 евро, 
освободени от данъци и осигуровки в 
Германия

• здравна застраховка, плюс такава за 
злополука и отговорност

•  няколко седмичен интензивен курс по немски 
език преди започване на стипендията

• семинари за обмяна на опит

•  покана за участие във важни събития на 
фондацията като напр. Връчването на 
Немската награда за околна среда

•  изграждане на мрежа с настоящи и бивши 
стипендианти на фондацията чрез онлайн 
комуникационна платформа Stipnet

• годишна среща с бивши стипендианти на 
фондацията от вашата държава

Информация и Контакт

Всяка актуална информация за стипендиантската 
програма, Въпроси§Отговори както и контакти 
може да намерите в интернет на  
www.dbu.de/stipendien_international 

Въпроси по мейл може да изпращате на:

• Д- р Никол Фрайер-Виле n.freyer@dbu.de

• Кристиане Грим  c.grimm@dbu.de

Стипендиантка при подготовка на лабораторна проба 

Вашето кандидатстване  

Кандидатстването е само онлайн на немски или 
английски език, два пъти годишно. Сроковете за 
кандидатстване за всички държави са 5 март и 5 
септември всяка година. Повече информация за 
кандидатстването във вашата държава можете да 
намерите на  
https://www.dbu.de/stipendien_international 

За кандидатстването са необходими следните 
документи на немски или английски език:

• Автобиография;

•  Описание на тема , свързана с опазване на околната 
среда и защита на природата, с която искате да 
се занимавате в Германия и която е актуална за 
вашата държава, на европейско или глобално ниво 

•  Преведено на немски или английски език копие от 
дипломи за завършено образование 

•  Препоръка от български университетски 
преподавател или евентуално от настоящ 
работодател

•  Свидетелство за владеене на немски и/или 
английски език

Нашите изисквания към вас

•  Да сте гражданин на България, Естония, 
Област Калининград, Литва, Латвия, Полша, 
Румъния, Словакия, Чехия, , Украйна, Унгария, 
Балканските държави – Албания, Босна и 
Херцеговина, Косово, Хърватска, Македония, 
Черна гора, Сърбия, Словения

•  Да имате постоянно местожителство в някоя от 
изброените държави от Централна и Източна 
Европа в момента на кандидатстване

•  Висше образование (образователно – 
квалификационна степен »магистър«), 
придобитo с минимум добра или много добра 
крайна оценка, от университет в изброените 
държави от Централна и Източна Европа  

• Кандидатите могат да са завършили различни 
специалности

•  Да сте завършил преди не повече от 3 години, 
към момента на кандидатстване

•  Да сте настоящ докторант, но да не предвиждате 
завършване на докторантурата си докато сте 
стипендиант

• Тема, с която искате да се занимавате в 
Германия, свързана с околната среда и с 
практическа насоченост

• »Средно ниво« на владеене на немски език – 
трябва да бъде доказано в началото на престоя в 
приемната институция


