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ПРОТОКОЛ №2/19.02.2021 г. 
 

 Днес, 19.02.2021 г., в Заседателната зала на Община Челопеч се събра Комисия, 

назначена със Заповед № З-482/13.10.2020.г. на Кмета на Община Челопеч, за 

провеждане на подбор на кандидати в стипендиатската програма на Община Челопеч, в 

състав: 

Председател: Нина Калоянова – Секретар ОбА; 

Членове: 1. Алиция Стоянова – мл. експ. „ОП, ВО и К“ 

      2. Фани Гърмидолова – мл. експ. „ЧР и ТРЗ“ 

 

 В рамките на обявената Стипендиатска програма е постъпило 1 (един) брой 

заявление с вх. №94Т-17-1/30.10.2020 г. от Таня Неделкова Бечева. 

 Въз основа на извършения продбор, в етап I – „Подбор на представените 

документи“, подробно описан в Протокол №1/08.02.2021 г. на Комисия, назначена със 

Заповед № З-482/13.10.2020.г. на Кмета на Община Челопеч,  комисията е допуснала до 

етап II – “Тест за интелигентност“ - Таня Неделкова Бечева, поканена да се яви в 

Заседателната зала на Община Челопеч за провеждане на втория етап от подбора, с писмо 

с изх.№ 94Т-17-2/10.02.2021 г., на 19.02.2021 г.. 

 

 Кандидатът се яви, в първоначално обявения час за провеждане на етап II – “Тест 

за интелигентност“, като комисията го запозна с изготвения Алгоритъм за оценяване на 

тест за оценка на логическо мислене и езикова култура по Стипендиантска програма на 

Община Челопеч, като същата заяви, че разбира и е съгласна с така изготвения алгортъма 

и няма претенции за начина и метода на оценяване на отговорите в тестовите част. 

 

 Комисията пристъпи към предаване на кандидата на запечатаните в непрозрачни 

пликове, тестове за проверка на интелигентността: 

 Част 1 – Тест за логическо мислене с време за провеждане - 8 (осем) минути; 

 Част 2 – Тест за езикова култура с време за провеждане – 30 (тридесет) минути; 

Кандидата собственоръчно, в присъствието на комисията разпечата предадените 

му тестове спази отреденото му време за решаване на тестовете и предаде на комисията 

Част 1, след неговото приключване и Част 2, след неговото приключване, като с това 

публичната част на дейността на комисията приключи. 

 

 След приключване на публичната част на етап II – “Тест за интелигентност“, 

комисията, назначена със Заповед № З-482/13.10.2020.г. на Кмета на Община Челопеч, 

за провеждане на подбор на кандидати в стипендиатската програма на Община Челопеч, 

в състав: 

Председател: Нина Калоянова – Секретар ОбА; 

Членове: 1. Алиция Стоянова – мл. експ. „ОП, ВО и К“ 

      2. Фани Гърмидолова – мл. експ. „ЧР и ТРЗ“ 

3. Нонка Бантова – ВрИД Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Челопеч; 
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4. Светлана Якова-Нинова – ВрИД Директор на ДГ „Х. Кр. Андерсен“, с. 

Челопеч; 

 

 Се събра за преглед и оценка на дадените отговори от Кандидата – Таня Бечева за 

проверка на интелигентността: 

 Част 1 – Тест за логическо мислене с време за провеждане - 8 (осем) минути; 

 Част 2 – Тест за езикова култура с време за провеждане – 30 (тридесет) минути; 

Съгласно изготвения Алгоритъм за оценяване на теста за оценка на логическо 

мислене и езикова култура по Стипендиантска програма на Община Челопеч, за 

допускане до III етап – интервю  на конкурса се допускат кандидати, получили резултат 

не по-малко от: 

 7 точки, при решаване на Теста за логическо мислене;  

 90 точки, при решаване на Теста за езикова култура; 

 

Комисията присъпи към преглед и оценка на Част 1 – Тест за логическо 

мислене: 

Максимален брой точки: 12; 

Брой въпроси: 12; 

Брой получени точки от кандидата: 5; 

Обща оценка от положения тест: Добър 4; 

Комисията пристъпи към преглед и оценка на Част 2 – Тест за езикова 

култура: 

Максимален брой точки: 112; 

Брой въпроси: 3; 

Брой верни получени точки от кандидата: 61; 

Обща оценка от положения тест: Слаб 2; 

 

 Видно от така получените оценка, комисията единодушно реши: 

1. Не допуска Таня Неделкова Бечева до III етап на Стипендиантска програма на 

Община Челопеч. 

 

Своята работа, комисията приключи на 22.02.2021 г. в 10,33 ч. 

Настоящият протокол се състави в 1 екземпляр, състоящ се от 2 страници. 

 

Комисия: 

 

_________(П)_____________ 

/Нина Калоянова/ 

 

_________(П)_____________ 

/Алиция Стоянова/ 

 

_________(П)_____________ 

/Фани Гърмидолова/ 

 

_________(П)_____________ 

/Нонка Бантова/ 

 

_________(П)_____________ 

/Светлана Якова-Нинова/ 


