
Община Челопеч
2087 с.Челопеч, 

пл. „Освобождение“ №1
тел.: 07185/25-50

факс: 359/71069913
е-mail:

Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
www.chelopech.egov.bg

СТИПЕНДИАНСКА
ПРОГРАМА 

НА
ОБЩИНА
ЧЕЛОПЕЧ

Кандидатите могат да намерят допълнител-
на информация на интернет страницата на 
община Челопеч:

https://chelopech.egov.bg в раздел „Актуал-
но“ и подраздел „Кариери“.

Подаване на документите:

● В Центъра за административно обслужва-
не на Община Челопеч, от 8:00 до 16:30 ч. в 
работните дни.

● На e-mail:
    Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg , 
    като приложените документи трябва да 
    бъдат (във формат PDF), подписани с КЕП.



Уважаеми студенти и кандидат-сту-
денти,

Представяме Ви стипедндианската про-
грама на Община Челопеч.

Ако сте решили да кандидаствате в една 
от следните специалности:

• Педагогика;
• Начална и предучилищна педагогика;
• Социална педагогика;
• Българска филология;
• История;
• География;
• Математика;
• Химия;
• Биология;
• Физика;
• Медицинска сестра;

И искате да имате сигурна работа след 
дипломирането Ви, може да го направите 
по следния начин:

I. Да подадете в Община Челопеч следните до-
кументи: 
1. Заявление, по образец;
2. Декларация, по образец;
3. Удостоверение от психодиспансер по место-

живеене, че заявителят не се води на учет;
4. Мотивационно писмо;
5. Автобиография / CV;
6. Уверение от съответното учебно заведение 

за обучение в съответната специалност или 
професионална квалификация за започнат 
период на обучение и срок на завършване по 
учебен план;

7. Копие от диплома за завършено средно обра-
зование /за първокурсници/;

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

II. Да отговаряте на следните изисквания:
1. Да не сте осъждан – извършва се служебна 

проверка;
2. Да не страдате от психични заболявания, удо-

стоверени по съответния ред;
3. Да сте записани студенти – /от I до IV курс/, 

обучаващи се в:
• редовна форма за придобиване на ОКС „Ба-

калавър“, по специалност: „Медицинска се-
стра“;

• редовна/задочна форма на обучение в ОКС 
„Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по обяве-
ните специалности;

4. Да не стe с прекъснати студентски права;
5. С успех:
• за студенти във втори или по-горен курс да 

имат среден семестриален успех от следва-
нето си към момента на кандидатстване не 
по-малко от много добър (4.50);

• за студенти записани в първи курс на ОКС „Ба-
калавър“ или ОКС „Магистър“ да имат среден 
успех от дипломата им за средно образова-
ние не по-малко от много добър (4.50);

Подбора на бъдещите стипендианти ще 
сеизвършва на 3 етапа:
1 Подбор по представените документи от 

кандидатите;
2. Тест за интелигентност;
3. Интервю;

Община Челопеч осигурява:
1. Заплащане на семестриална такса за целия 

период на обучение.
2. Осигуряване на заетост по завършената 

специалност за срок от 5 години.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” 


