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1. Смятате ли, че за Вашия първи мандат като омбудсман обществото научи 
повече за институцията и как тя действа? 
  

Едно от основните обещания при избора ми като омбудсман на Република 
България през 2010 г. бе, че максимален брой граждани ще повярват в институцията и 
ще се обръщат към нея. Намирам, че съм успял да постигна тази цел на фона на 
увеличения  среден брой жалби към институцията за последните 5 години, който е над 
5000 и доверието, което гражданите имат в обществения защитник, отчетено в 
социологическите проучвания. За популяризиране на  дейността на институцията 
допринесе създадената от мен още в началото на мандата ми практика омбудсманът да 
приема лично граждани в един ден от седмицата (всеки четвъртък), както и 
организирането на десетки временни приемни в страната за лична среща с 
жалбоподателите. С оглед на утвърждаването на институцията сред младите и 
популяризирането на човешките права през тези 5 години проведох разговори с много 
деца и младежи – посетих детски градини, училища, университети и колежи. Друг 
момент от моята визия за популяризиране на дейността на институцията е доброто 
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сътрудничество с медиите и участието ми в различни предавания с многообразна като 
профил аудитория. Интервютата за пресата, свързани с популяризирането на 
човешките права, които съм давал през мандата ми, обхващат възможно най-широк 
кръг граждани – от тези, които следят ежедневниците, през читателите на вестник 
„АзБуки” до тези на вестници „Ретро”, „Трета възраст” и „Минаха години”. По отношение 
на запознаването на хората с правата на потребителите от години правим съвместно 
представяне на проблеми и начините за решаването им с предаването 
„Потребителската кошница” на БНТ2, работил съм активно и с други потребителски 
предавания, които съществуваха през времето на мандата ми. 
 

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?;  
 

Правомощието на омбудсмана да сезира КС е създадено с изменението на КРБ от 
2006 г . Един от основните аргументи за тази промяна е липсата на възможност за т. нар. 
конституционна жалба на гражданите.  Близо 10 години след промяната може да се 
направи извод, че тя беше удачна и работи – като омбудсман съм сезирал 
Конституционния съд 11 пъти. Мисля, че е настъпил моментът, в който на омбудсмана 
да му се предоставят пълни правомощия да сезира КС  и да се включи в кръга на 
органите по чл. 150, ал. 1 от КРБ . 
 

2.2. Кои са проблемните моменти във функционирането й?; 
 

Като пример за проблемен момент във функционирането на институцията мога да 
дам орязването на бюджета на омбудсмана  на Република България с 420 000 лева през 
2013 г. 
 

2.3. Каква е Вашата визия за управление на институцията и какви промени 
бихте предложили? 
 

През 2012 г. омбудсманът  беше определен  за Национален превантивен механизъм 
съгласно Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за предотвратяване на 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко  или унизително отношение или 
наказание. С тези нови отговорности институцията се справи много добре, което е 
видно от оценката на Подкомитета  по предотвратяване на изтезанията и други форми 

                                                 
1Процедурни 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 
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на жестоко, нечовешко  или унизително отношение или наказание 
(http://www.ombudsman.bg/national-prevention/2694#middleWrapper). Поради 
нарасналото доверие не само на гражданите, но и на другите държавни органи към 
институцията, се обсъжда възлагането със закони и на други нови отговорности на 
омбудсмана, свързани със защитата на човешките права, т.е. очаквам развитие на този 
конституционен орган чрез натоварването му с нови правозащитни функции в 
изпълнение и на няколко международни документа, по които Република България е 
страна. 
 

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

С  активно посредничество от страна на омбудсмана на Република България. 

 

4. В случай, че бъдете избран за омбудсман от какви принципи и критерии ще 
се водите при предлагане на заместник-омбудсман? 

Ако бъда избран за втори мандат, ще предложа отново действащия заместник-
омбудсман г-н Хюсеин Исмаил,  който е юрист, изключително компетентен в областта на 
защита на правата на хората с увреждания. 

 

5. Каква е оценката Ви за изпълнението на Конвенцията за защита на 
човешките права и свободи на Съвета на Европа от страна на България? 

В последните години се забелязва намаляване на броя на делата срещу България в 
Европейския съд по правата на човека в Страсбург, но това не означава, че оценката ми е 
добра. Необходими са още сериозни усилия от страна на всички институции в  България. 

 

БЪ ЛГА РСКИ  ИНС ТИ ТУТ ЗА П РАВНИ И НИЦИА ТИВИ  

Ви бла го да ри за  от де ле нот о вр еме и внима ни е !  

 


