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Стипендия за развитие на гражданското общество 
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за 
стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското 

общество за  академичната 2018-19 г. 
 
Профил: програмата е предназначена за ръководители и представители на български 
неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в 
България 
Продължителност: от 3 до 5 месеца 
Стойност: месечна издръжка в размер на 2 500 - 2 900 щатски долара (в зависимост от 
местоназначението), двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка 
Брой: 1-2 на година в зависимост от бюджета 
Покана: изисква се официално писмо-покана от неправителствена  или научна организация в 
САЩ 
Приемащи институции: неправителствени и обществени организации, акредитирани 
научни институции на територията на САЩ 
Образование: минимум бакалавърска степен 
Езикови умения: добро владеене на английски език 
Не се изисква тест. Нивото се проверява чрез апликационния формуляр и събеседване на 
английски език по време на интервюто. 
Възрастови ограчения: няма 
Изисква се добро здравословно състояние. 
Краен срок за подаване на документи: 
 

8 май, 2017 г. 

Информация за програмата и онлайн формуляр за кандидатстване на fulbright.bg 
 
Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” 
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5 
Лице за контакти: Мария Костова, 
Програмен координатор за стипендианти от България 
тел: (02) 980 8212 
E-mail: mkostova@fulbright.bg 
Skype: fulbright.bulgaria 
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден 
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Запознайте се с успешни стипендианти на програмата: 
 
Даниела Божинова, Българска асоциация за насърчаване на гражданската инициатива, проект за 
изследване на референдумите, домакин в САЩ през 2009 г. - Фондация за развитие на демокрацията, 
Арлигтън, щат Вирджиния 

 
Иво Данчев, National Geographic-България, проект за фотоизложба, отразяваща съвременния живот 
на индианците, домакин в САЩ през 2011 г. - племето Кроу, щат Монтана 
 

 
Даниел Ванков, организация „Отворена младеж”, проект за безопастност по пътищата, домакин в 
САЩ през 2012 г. - Национална организация за младежка безопасност 
 

 


