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1. Какво Ви мотивира да приемете номинацията за омбудсман, имайки предвид заеманите от 
Вас политически позиции до момента? 
 
Професионалният ми опит досега като адвокат и политик ме е поставял в непрекъснат 
досег със социалното страдание, с нарушени права – бедност, социално изключване, 
смазващи неравенства, малцинствени проблеми, деца в риск, хора в неравностойно 
положение, нарушени основни права и свободи. Убедих се, че те трудно могат да бъдат 
решени партийно и политически. В същото време администрацията – централна и 
местна, която би следвало да служи на хората и да решава техните проблеми, много често 
„размахва пръст“, диктува и мачка обикновения човек. Гражданинът се чувства малък, 
нищожен, изгубен, унизен пред масивното бюро на администрацията. Затова бих 
продължила ролята си на защитник на гражданите от позицията на надпартиен и 
независим от властта орган.  
 
От друга страна, имам достатъчно натрупан опит в защитата на граждански каузи в 
парламента. Водила съм битки и като част от управляващите, и в опозиция – срещу 
монополите, срещу ЕРП-та, банките и частните съдебни изпълнителни, за правата на 
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пациентите, в защита на социалните права и придобивки, включително по теми като 
незаконното подслушване, за съдебен процес в разумен срок, защита на животните и др. 
Работата на един активен депутат има много общо с дейността на омбудсмана, защото се 
застъпва и представлява интересите на хората, и упражнява контрол над 
администрацията. Но по презумпция се приема, че той представлява тези, които са го 
излъчили, а днес аз смятам, че трябва да се боря за всички.  
 
Като зам.-председател на 42-ото Народно събрание настоявах за създаването на 
специална комисия на парламента за работа с граждански организации и движения. Като 
председател на тази комисия се опитах да отворя парламента за гражданите и техните 
проблеми. Това ми даде възможност за още по-активно взаимодействие с различни 
граждански структури и шанс да посреднича между тях и институциите. Ключова 
функция на омбудсмана е именно посредничеството. Годините ме научиха, че един 
общественик трябва да умее често са търси съгласие и баланс на разнопосочни интереси, 
за да са защитени правата на всички.  
 
Вярвам, че институцията омбудсман има нужда от нова енергия и ново съдържание; има 
нужда да отиде лично при хората и да пресреща проблемите на място, а не да 
функционира като Бюро „Жалби“.  
 
 
2. Тъй като процедурните правила1 не предвиждат изискване за представяне на концепция за 
управление на институцията в писмен вид в срок, достатъчен за запознаване от всички 
заинтересовани страни, моля коментирайте:  
 
2.1. Необходими ли са законодателни промени за развитието на институцията и по-конкретно 
разширяване обхвата на правомощията на омбудсмана във връзка с предвиденото в чл. 150, ал. 
3 от КРБ? 
 

Често тезата „трябват промени в закона, за да заработи ефективно институцията”, се 
използва като удобно извинение. В случая с омбудсмана няма спешна необходимост от 
законодателни промени. Омбудсманът има немалки правомощия, които обаче не се 
познават достатъчно от широката общественост, може би защото не се прилагат 
пълноценно от самата институция.  
Ще посоча по-важните от тях, за да се види какви широки възможности за ефективно 
действие има омбудсманът и по сега действащата нормативна уредба. 

- По искане на омбудсмана може да се възобновява административно производство по 
вече постановени актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. 

- Омбудсманът има лост за влияние върху съдебната практика – може да сезира ВАС и 
ВКС с искане за тълкувателни решения и постановления.  

                                                 
1
 Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване 

на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман 

http://parliament.bg/pub/omb/20150709033701reshenie_ombudsman.pdf
http://parliament.bg/pub/omb/20150709033701reshenie_ombudsman.pdf
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- Може да задължава държавните и общинските органи и даже лицата, които 
предоставят публични услуги (електро- и топлофикации, ВиК, мобилни оператори, 
болници и пр.), да му предоставят всяка необходима информация по повод образувани 
от него проверки.  

- Може да прави проверки на място в канцеларии и офиси и да присъства при 
обсъждане и вземане на решения във всеки държавен или местен орган на властта  (чл. 
20, ал. 1 от Закона за омбудсмана, разгърнати в чл. 9, ал. 1, т. 12 и 13 от правилника).  

- Може да поиска изслушване от Народното събрание, да внесе специален доклад по 
важни случаи (т. 17 от същата разпоредба), да включи важни въпроси в годишния 
доклад пред парламента (т. 16) и пр.  

- Омбудсманът има даже своеобразна косвена законодателна инициатива – в чл. 44 от 
приетия от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на 
омбудсмана постановява, че институцията може да отправя законодателни 
предложения и препоръки към министър-председателя и към чрез председателя на 
парламента. При първия омбудсман (Гиньо Ганев, 2005-2010) се създаде добрата 
парламентарна практика, която може да бъде доразвита – всички законодателни 
предложения на омбудсмана, адресирани до НС, да се разпределят и разглеждат от 
съответните постоянни комисии. Това е добър инструмент за въздействие на 
омбудсмана върху законодателството. 

- Омбудсманът може да ангажира вниманието на МС и НС с препоръки за 
ратифициране на важни международни конвенции или да изразява становища по 
текущи законопроекти (чл. 43-44). 

- От 2006 г. пък омбудсманът има право да се обръща към Конституционния съд, 
когато със закон се нарушават правата и свободите на гражданите.  

- Ефикасна възможност за защита на правата в затворените институции са 
правомощията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм. Това дава 
възможност за сериозни проверки, констатации и корекции на лошите практики. 

- Малцина са обръщали внимание, че омбудсманът може дори да наказва по 
административен ред с глоби органите и лицата, които възпрепятстват дейността му и 
отказват информация при проверки. 

 
Разбира се, всичко това не означава, че законодателната уредба е съвършена. Имам 
своите виждания за посоките на една бъдеща промяна. Но това няма да е резултат от 
мое индивидуално хрумване, а резултат от обсъждане с компетентните граждански 
организации от различни сфери. Пак подчертавам – омбудсманът може да е достатъчно 
ефективен и при сегашните си правомощия, стига да ги упражнява. 
 
Конкретно за правото да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 3 от Конституцията, 
мисля че е добре да се обсъди известно изравняване на възможностите, които има 
омбудсманът с останалите субекти по чл. 150. Не виждам защо омбудсманът да не може 
да внася искания за тълкуване на Конституцията по въпроси, свързани с гражданските 
права (чл. 149, ал. 1, т. 1). Нито пък защо да не може да оспорва закони, които не 
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съответстват на общопризнатите норми на международното право и на 
международните договори, по които България е страна (149, ал. 1, т. 4). Но това е въпрос 
на дискусия. 
  
2.2. Кои са проблемните моменти във функционирането й?; 

 
На първо място бих откроила основния проблем, който много граждани и граждански 
организации са споделяли с мен през последните години. Твърде често оплакванията, 
които хората адресират до омбудсмана, се препращат „по компетентност” на държавната 
институция, доставчика на обществени услуги или на общината, които са предизвикали 
жалбата или сигнала. След това техният отговор се преразказва от омбудсмана като 
резултат от собствена проверка. Това би било нормално, ако решението или 
административната практика, които са предмет на жалбата, са правилни, законосъобразни 
и обосновани. Но това невинаги е така. Проблемът тук е, че не е достатъчно развит 
капацитетът на администрацията на омбудсмана да осъществява собствени и задълбочени 
проверки по проблемите, които гражданите поставят. Създаването на такъв капацитет, 
включително чрез привличане на компетентни експерти и граждански структури, когато 
това се налага от спецификата на проблемите, е един от основните приоритети, който бих 
поставила в работата на омбудсманската институция. 
 
На следващо място, поне по мое впечатление, през последните години омбудсманът по-
скоро е реактивна, отколкото проактивна институция. С други думи – намесва се едва 
когато е сезиран с жалба или сигнал. Не се упражнява в достатъчна степен едно от най-
важните правомощия на омбудсмана – да се самосезира, да прави проверки по собствена 
инициатива, когато констатира, че има тревожни практики в работата на 
администрацията или на дружествата, предоставящи обществени услуги. Омбудсманът 
трябва да прави това винаги, когато се застрашават или пряко нарушават правата на 
гражданите, без да чака някой да се оплаче. Неслучайно омбудсманът е на практика 
единствената институция, на която е вменено със закон, че трябва да изразява публично 
отношение, включително да иска изслушвания в парламента или да изготвя специални 
доклади до законодателната власт, когато има рискове и системни лоши практики в 
сферата на гражданските права. 
 
На следващо място, може още много да се направи за привличането на активните и 
компетентни граждански организации в работата на омбудсмана. Те са негови естествени 
съюзници в упражняването на контрола върху администрацията от гледище на 
гражданските права. Тъкмо заради това в нормативната уредба е предвидено, че 
омбудсманът може да създава обществени и консултативни съвети по различни теми. 
Важно е например да бъде възстановен и доразвит  консултативният съвет по 
конституционни въпроси, съществувал до 2010 г. В него трябва да участват широк кръг 
експерти от академичните среди, обществени фигури и неправителствени активисти. 
Задачата на този съвет е свързана с обсъждането на предложения на граждани и 
организации до омбудсмана за сезиране на Конституционния съд. Подобен формат на 



 

Проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ се съфинансира безвъзмездно по Програмата за 

подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. Изразените мнения и становища по никакъв начин не могат да се разбират като 
изразени от финансиращия орган и принадлежат единство на Български институт за правни инициативи. 

 

5 

широка предварителна дискусия би позволил исканията на омбудсмана до КС да стъпват 
на по-широк обществен и експертен фундамент, а не да бъдат резултат от 
тясноведомствено виждане или нечии частични интереси.  
 
 

2.3. Каква е Вашата визия за управление на институцията и какви промени бихте 
предложили? 
 
Посочих по-горе някои от най-важните стъпки: 
 

- Развитие на капацитет за извършване на компетентни собствени проверки по 
жалбите и сигналите на граждани. 

- Привличане на активни и компетентни граждански организации по конкретни теми 
и проверки на омбудсмана. 

- Интензивно прилагане на правомощието на омбудсмана да прави проверки по 
собствена инициатива, без да чака да бъде сезиран с жалби и сигнали. 

 
Бих добавила още и намерението да се създаде капацитет за анализ на генералните и 
специални мерки, които Съдът в Страсбург адресира към България. С тях, казано най-
общо, се постановява какви законодателни промени или административни мерки 
трябва да бъдат предприети, за да се предотвратяват нарушения на гражданските права. 
Този тип анализ не се прави системно у нас и е също сред причините за високия брой 
осъдителни решения спрямо страната ни. Осъждат ни за конкретни нарушения, но ние 
не си правим изводите, не следваме предписанията на Съда и не променяме 
нормативната уредба и административните практики, така че да се предотвратяват 
подобни нарушения в бъдеще. Омбудсманът може да запълни в известна степен този 
дефицит и да отправя необходимите конкретни препоръки към институциите. 
Над всичко обаче е необходимостта омбудсманът да бъде при хората, когато те имат 
проблем, да реагира бързо и по възможност изпреварващо. Да не се дистанцира, когато 
даден правозащитен проблем налага заемане на непопулярна позиция. 
 
 

- 3. Как смятате да допринесете за повишаване на взаимодействието между различните 
държавни и общински органи с оглед по-ефикасна защита на правата на гражданите? 

 
Това е обширна тема, но най-малкото, което трябва да се направи, е омбудсманът да има 
свое активно участие и присъствие в институционалния живот на държавата. Да участва от 
гледище на правата на гражданите лично или чрез свои експерти в обсъждания, работни 
групи и комисии в системата на изпълнителната власт. Да има свои представители в 
парламентарните комисии, когато се обсъждат закони, които засягат гражданските права. 
Въобще да бъде на пулса на събитията, за да може да реагира в защита на правата 
своевременно и дори изпреварващо. 
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За да се улесни взаимодействието на омбудсмана с държавните и общинските органи по 
повод на проверки, ще настоявам в устройствените правилници на ведомствата да се 
включат специални правила за работа с националния омбудсман. 
Заедно с това ще насърчавам местните власти да избират общински омбудсмани, както 
позволява законът, и ще ги подкрепям методически и с общи инициативи. 
 

- 4. В случай, че бъдете избрана за омбудсман, от какви принципи и критерии ще се водите 
при предлагане на заместник-омбудсман? 
 
Водещи са личните, професионални и обществени качества. Според мен би било добре 
заместник-омбусманът да притежава експертиза и разбиране по проблемите на 
различните групи в неравностойно положение. 
 

- 5. Каква е оценката Ви за изпълнението на Конвенцията за защита на човешките права и 
свободи на Съвета на Европа от страна на България? 
 
Имах повод да отбележа по-горе, че един от проблемите на България е липсата на добре 
развита институционална система за анализ, а след това за реално и своевременно 
прилагане на генералните и специални мерки, произтичащи от практиката на Съда в 
Страсбург. Омбудсманът може да запълни в известна степен този дефицит, като развие 
институционалния си капацитет и в тази посока. На тази основа могат да се правят 
обосновани и конкретни предложения за промени в законодателството и 
административните практики.  

 

 

 

БЪ ЛГА РСКИ ИНС ТИТУТ ЗА П РАВНИ ИНИЦИА ТИВИ  

Ви благодари за  от деленот о време и внимание!  

 


