
ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ обявява конкурс 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 

 • 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“.  

I. Кандидатите за стипендианти трябва да отговарят на следните условия: 

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: 

 редовна форма за придобиване на ОКС „Бакалавър” , по 

специалност: „Медицинска сестра“; 

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

следните  професионални направления – „Начална и предучилищна падагогика“, 

„Биология и химия“. 

4. Да не са с прекъснати студентски права; 

5. С успех: 

 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); 

 Когато са записани за първи курс за придобиване на ОКС „Бакалавър” или 

„Магистър“ да имат среден успех от дипломата им за средно образование 

най-малко - много добър (4.50); 

II. Необходими документи за кандидатстване: 

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/; 
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III. Конкурсът ще се проведе в три етапа: 

1. Подбор на представените документи от кандидатите; 

2. Тест за интелигентност; 

3. Интервю; 

IV. С одобрените  стипендианти ще се сключи типов договор за финансиране, 

със срок до завършване на образованието. Стипендията ще се получава за 

периода, през който са стипендианти и се изплаща при изпълнени 

задължения за целия период на обучение, считано от датата на подписване на 

договора. 

V. Стипендиантската програма на Община Челопеч включва : 

- заплащане на дължимата семестриална такса за придобиване на ОКС „Бакалавър” или 

„Магистър“.  

- възможност за практика до годината на завършване на висшето образование, съобразно 

заявените потребности от ръководителите на съответните структури към община 

Челопеч. 

VI.  Задължения на стипендиантите:  

 Да завършат обучението си в определения срок по уговорената  

квалификация/специалност, който срок се удължава с периода на временното 

прекъсване на студентските права по обективни причини; 

 Да завършват всеки семестър с общ успех  не по-нисък от много добър (4.50), 

като представят пред ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН документ за среден 

семестриален успех от следването; 

 Да представят в началото на всяка учебна година в срок от 01 октомври до               

30 октомври, до завършване на обучението, документ за записан семестър от 

висшето учебно заведение; 

 Да не прекъсват обучението си, освен при настъпване на обективни причини -  

трайно заболяване, ползване на отпуск за бременност и раждане и отпуск за 

отглеждане на дете до 2 годишна възраст, водещи до временно прекратяване на 

студентските права на обучаващия се; 

 Да постъпят на работа при РАБОТОДАТЕЛЯ в срок до 1/един/ месец, след 

завършване на обучението си и придобиване на уговорената 

квалификация/специалност; 

 Да работят при РАБОТОДАТЕЛЯ при условията  уговорени в трудовия договор и 

с оглед придобитата квалификация/специалност на длъжността за срок от 5/ пет/ 

години, в който срок не се включва  периода на ползване на неплатен годишен 

отпуск и периода на ползване на отпуск по майчинство; 

 В случай, че не завършат обучението си в уговорения срок, да възстановят всички 

получени от ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН суми,  като заплатят на 

ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН, всички платени от последния,  суми за 

семестриални такси за времето на  обучението  , до ведно със законната лихва. 

 В случай, че не постъпят на работа в уговорения срок, да заплатят на  

ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН обезщетение; 

 В случай, че не постъпят на работа при РАБОТОДАТЕЛЯ, да възстановят всички 

получени суми, като  заплатят на ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН  всички платени от 

последния, суми за семестриални такси за времето на обучението  , ведно със 

законната лихва и обезщетение. 



 В случай, че не изпълнят задължението си да работят при работодателя за 

определения срок, и трудовият договор се прекрати преди изтичането  на този 

срок, по причини в ОБУЧАВАЩИЯ СЕ, да заплатят на ФИНАНСИРАЩИЯ 

ОРГАН  платени от последния, суми за семестриални такси за времето на 

обучението  , ведно със законната лихва, пропорционално на неспазения период 

на трудовия договор. 

 В случай на предсрочно прекратяване на подписания договор за отпускане на 

стипендия, по вина на ОБУЧАВАЩИЯ СЕ, поради неизпълнение, на което и да е 

поето от него задължение, да възстановят всички получени суми,  като заплатят 

на ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН, всички платени от последния,  суми за 

семестриални такси за времето на  обучението  , до датата на прекратяване на 

договора, ведно със законната лихва. 

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата 

на община Челопеч - www.chelopech.org  . 

 Подаване на документите: 

Документите на кандидатите се подават в периода от 12.10.2020 г. до 30.10.2020 г./вкл./: 

• В Центъра за обслужване на граждани в община Челопеч, по пощата или по куриер, 

от 08:00 до 16:30 ч. в работни дни на адрес: 

   

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

с. Челопеч 2087,пл. Освобождение № 1 

Oтносно: Конкурс за подбор на студенти записани  за обучение в определени 

специалности във висши учебни заведения за предоставяне на стипендия с цел 

придобиване на професионална квалификация за работа в структури към община 

Челопеч 

• На e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg, като приложените документи за 

участие трябва да бъдат (във формат - pdf), подписани с КЕП. 

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в 

съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, 

обработват и съхраняват за нуждите на Община Челопеч, съгласно предписанията на 

Закона за защита на личните данни.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви 

данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на 

коригиране на личните данни. 

 

http://chelopech.org/?lang=bg

