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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на обществения посредник на територията на община Шумен, и решение на 
временната комисия от проведеното на 15.03.2022 г. събеседване с 
шестимата кандидати за обществен посредник, на база получените от тях 
оценки, съгласно приложенията, от името на комисията предлагам на 
Общински съвет Шумен кандидатурите на първите трима по оценки 
кандидати:  

- Иван Йонков; 
- Стоян Стоянов; 
- Богдана Жекова.  
 
Мотиви: 
Избраната временна комисия проведе общо три открити заседания, в 

работата на които взеха участие  членовете на същата в дните  12.01.2022 – от 
общо 11 члена – 9 члена, 16.02.2022 – 11 члена и 15.03.2022 – 10 члена. 
Решенията в проведените заседания са взети при пълно единодушие с 
гласуване  „за“, без  „против“ и „въздържали се“. 

В проведеното заседание от 16.02.2022 година с пълно единодушие е 
прието решение за определяне на въпросите за интервюто и критерии за 
оценки на кандидатите.  

 Постигнатия от Иван Йонков, Стоян Стоянов и Богдана Жекова  бал е 
по-висок от 4.50 при шестобална система, както е записано в т. 7 от 
вътрешните правила за работа на временната комисия. Останалите трима 
кандидати получиха оценки под 4.50, поради което и те не се класират за 
представяне пред Общински съвет гр. Шумен. 
        Общата оценка е формирана на база изготвени от кандидатите 
мотивационни писма, отговори на три еднакви въпроса поставени на всеки 



един от кандидатите, както и отворени въпроси от членовете на комисията на 
всеки един от кандидатите. 
      Изпълнени са изисквания на Правилника и са налице формалните 
основания за заемане на длъжността и качества на явилите е на интервю 
кандидати.  
      Кандидатите показаха добра подготовка, като в голямата си част те 
познават нормативната база, притежават съответната правна култура и 
подготовка, комуникативност и съобразно постигнатите резултати от тях 
оформи и резултатите от представянето им. 
     В този смисъл и представяме на основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник на територията на 
Община Шумен  същите пред Общински съвет гр. Шумен за  провеждане на 
избор по чл.8 от същия Правилник. 
   Протоколите на комисията, оценъчните листи, както и материалите 
депозирани от кандидатите се намират на разположение на общинските 
съветници при административното звено на Общински съвет  гр. Шумен. 
            

 
 
 
 
 
С уважение, 
Метин Джамбазов 
Председател на временната комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник на 
територията на община Шумен 


