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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 - председател на Общински съвет Шумен 
 
 

ОТНОСНО:  Избор на обществен посредник на територията на 
община Шумен 

 
 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общински съвет Шумен постъпи предложение с вх. № 61-01-090 от         

21.03.2022 г., от г-н Метин Джамбазов - председател на временната комисия за 
избор на обществен посредник на територията на община Шумен, избрана с 
Решение № 581 от 23.12.2021 г.  

В изпълнение на процедурата по правилника комисията разгледа 
представените документи на всички кандидати, допусна ги до участие в 
конкурса и проведе интервю с тях с цел проверка и оценка на познанията и 
компетенциите ми. Събеседването беше проведено на 15.03.2022 г. 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 шестобална система със стъпка 
0.5, съгласно вътрешните правила за работа на комисията. Беше оценено и 
мотивационното писмо на всеки от кандидатите. Всички показаха добра 
подготовка,  в голямата си част познават нормативната база, притежават правна 
култура, комуникативност.  

Комисията предлага на Общински съвет Шумен кандидатурите на първите 
трима по оценки кандидати за обществен посредник на територията на община 



Шумен: инж. д-р Иван Йонков; г-н Стоян Стоянов; и г-жа Богдана Жекова. 
Постигнатият от тях бал е приблизително еднакъв. Останалите трима кандидати 
постигнаха по-ниски резултати и техните кандидатури отпадат.  

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 кандидатурите на  

инж. д-р Иван Йонков  
г-н Стоян Стоянов  
г-жа Богдана Жекова 
за осъществяване на избор на обществен посредник на територията на 

община Шумен. 
 
 
 

 
 
 
Ася Аспарухова 
Председател на  
Общински съвет Шумен 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

       


