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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от Ася Аспарухова  

заместник-председател на Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО:  Избор на обществен посредник на територията на 

община Шумен 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинския съвет постъпи предложение с вх. № 61-01-099 от 19.03.2021 

г., от г-жа Ася Асенова - председател на временната комисия за избор на 

обществен посредник на територията на община Шумен, избрана с Решение № 306 

от 28.01.2021 г. В предложението си г-жа Асенова отбелязва, че на 12.03.2021 г. е 

проведено събеседване с двамата кандидати за омбудсман.   

В изпълнение на процедурата по правилника комисията разгледа 

представените документи на двамата участници, допусна ги до участие в конкурса 

и проведе интервю с двамата кандидати с цел проверка и оценка на познанията им 

в правозащитната област между гражданите и местната власт.   

На всеки кандидат бяха зададени по три въпроса, които бяха общи за 

всички, а след това всеки член на комисията имаше възможност да задава 

уточняващи въпроси. Членовете на комисията оцениха кандидатите по петобалната 

система със стъпка 0.5 по подобие на Закона за държавния служител. Беше 

поставена оценка и на мотивационното писмо. 

 

 



След проведеното събеседване резултатите са следните: 

1. Г-н Стоян Стоянов - оценка 4,55; 

2. Г-жа Светла Петрова- оценка 3,32. 

В предложението са посочени мотивите за поставените оценки. Г-н 

Стоянов е показал много добро познаване на нормативните актове, уреждащи 

статута на обществения посредник, добри комуникационни умения, висока 

езикова култура и умения за убеждаване и медиация, както и мотивация за 

изборната длъжност.  

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Шумен, комисията предлага 

на Общински съвет Шумен кандидатурата на  

г-н Стоян Стоянов  

за осъществяване на избор на обществен посредник на територията на 

община Шумен. 

 

 

 

 

Ася Аспарухова 

Заместник-председател на  

Общинския съвет Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       


