
  

 
 

ПРОТОКОЛ 1/08.02.2021 г. 
От I етап - Подбор на представените документи 

  

за допускане / недопускане на кандидати в конкурс, обявен със Заповед №З-483/13.10.2020г. 

на Кмета на община Челопеч за подбор на студенти, записани за обучение в определени 

специалности във висши учебни заведения в страната, за предоставяне на стипендия с цел 

придобиване на професионална квалификация за работа в структури към община Челопеч, 

съгласно решение № 64 от Протокол №7 от проведено заседание на 25.03.2020г. на ОбС 

Челопеч и съобразно заявените потребности от ръководителите на съответните структури 

към община Челопеч  

        Днес 08.02.2021 г. в 11.30ч. се събра, назначената Комисия със Заповед № З-482/13.10.2020г. 

на Кмета на община Челопеч за провеждане на подбор на студентите – кандидати за предоставяне 

на стипендия от община Челопеч, в състав: 

        Председател: Нина Калоянова – Секретар ОбА Челопеч; 

        Членове:      1.  Алиция Стоянова – Мл. експерт „Образование, проекти, връзки с 

обществеността и канцелария“ в ОбА Челопеч; 

                              2. Фани Гърмидолова – Мл. експерт „Човешки ресурси“ в ОбА Челопеч; 

                              3. Нонка Бантова – Директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Челопеч; 

                              4. Светлана Якова-Нинова – Директор ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ – с. Челопеч; 

                 На лице е необходимия кворум за реализиране на дейността на Комисията по Първи 

етап от конкурсната процедура, а именно – преглед на представените от кандидатите документи, 

установяване на съответствие на кандидатите с обявените условия и класиране. 

    т. 1 Преценка на представените документи от кандидатите в конкурс, обявен със Заповед 

№З-483/13.10.2020г. на Кмета на община Челопеч за подбор на студенти  записани за 

обучение в определени специалности във висши учебни заведения в страната за 

предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за работа в 

структури към община Челопеч , съгласно решение № 64 от Протокол №7 от проведено 

заседание на 25.03.2020г. на ОбС Челопеч и съобразно заявените потребности от 

ръководителите на съответните структури към община Челопеч за: 

• 1 бр. стипендия за финансиране на семестриални такси на студенти, обучаващи се за 

придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "Бакалавър" по специалност – 

„Медицинска сестра“. 

 • 5 бр. стипендии за финансиране на семестриални такси на студенти, обучаващи се за 

придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "Бакалавър" или „Магистър“ по  

професионално направление и специалност – „Начална и предучилищна падагогика“ и 1 бр. 

стипендия за финансиране на семестриални такси на студенти, обучаващи се за придобиване на 

образователно-квалификационна степен (ОКС) "Бакалавър" или „Магистър“ по  професионално 

направление и специалност - „Биология и химия“.  

 
 



  

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в 

конкурса:  

1. Заявление, съгласно Приложение №1; 

2. Декларация, съгласно Приложение №2; 

3. Документ от психодиспансер по местоживеене; 

4.         Мотивационно писмо; 

5.         CV; 

6.         Уверение от съответното учебно заведение за обучение в съответната специалност или 

професионална квалификация за започнат период на обучение и срок за завършване по учебен 

план; 

7.         Копие на диплома за завършено средно образование /за първокурсници/; 

8.         Копие от студентска книжка /за студенти записани във втори или по-горен курс/;  

8.1.      Документ, удостоверяващ непрекъснати студентски права /за студенти записани във втори 

или по-горен курс/; 

8.2.      Документ за среден семестриален успех от следването към момента на кандидатстване - 

академична справка /за студенти записани във втори или по-горен курс/; 

2. Изисквания към кандидатите за  стипендианти,  съгласно обявление: 

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – извършва се служебна 

проверка; 

2. Да не страдат от психични заболявания, удостоверени по съответния ред; 

3. Да са записани студенти - /от 1-ви до 4-ти курс/, обучаващи се в: 

3.1   редовна форма за придобиване на ОКС „Бакалавър” , по специалност: „Медицинска сестра“; 

 3.2 редовна/задочна форма за придобиване на ОКС „Бакалавър” или „Магистър“ по следните  

професионални направления – „Начална и предучилищна педагогика“, „Биология и химия“. 

4. Да не са с прекъснати студентски права; 

5. С успех: 

5.1 Когато кандидатите са записани във втори или по-горен курс да имат среден семестриален 

успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко - много добър (4.50); 

5.2 Когато са записани за първи курс за придобиване на ОКС „Бакалавър” или „Магистър“ да имат 

среден успех от дипломата им най-малко - много добър (4.50); 

 

    Комисията започна разглеждането на представените документи, като установи, че в посочения 

срок е постъпило само 1 (едно) заявление с вх.№ 94Т-17-1/30.10.2020 г. от Таня Неделкова Бечева. 

Видно от представените документи и при допълнително удължения срок, поради въведените 

противоепидемични мерки, от единствения кандидат, се установи, че са депозирани следните 

документи, съгласно изискванията на Община Челопеч: 

 

№ Имена на кандидат 

 

 

 

 

 

 

Таня Неделкова Бечева – записана през 

2020/2021г учебна година в първи курс, 

задочна форма на обучение за висше 

образование на ОКС – магистър по 

специалност – Начална училищна 

педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. 

София 

Представени Непредставени 

 Заявление, съгласно Приложение 

№1 

Да  



 Декларация, съгласно Приложение 

№2 

Да  

 Документ от психодиспансер по 

местоживеене 

Да  

 Мотивационно писмо Да  

 CV Да  

 Уверение от съответното учебно 

заведение за обучение в съответната 

специалност или професионална 

квалификация за започнат период 

на обучение и срок за завършване 

по учебен план; 

Да  

 Копие от диплом за завършено 

образование 

Да  

 Копие от студентска книжка, 

удостоверяваща непрекъснати 

студентски права 

 

Да  

 Свидетелство за съдимост /служебна 

проверка/ 

Да   

 

  

   

След като установи , че кандидатът отговаря на поставените условия, Комисията взе следното 

решение: 

1. Допуска до следващ етап – Тест за интелигентност, кандидат: 

Таня Неделкова Бечева; 

 

  

Подписи на конкурсната комисия: 
  

 

Председател: …………(П)……….. 

Членове: 

1…………(П)……….. 

  

2…………(П)……….. 
  

3…………(П)……….. 

4…………(П)……….. 
  

 

  

  

 


