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АНОТАЦИЯ 

Функционирането на институцията омбудсман, открива нова глава в отношенията 

между държавата и гражданите, между властта и управляваните. Основната задача на 

омбудсмана е да защитава правата на гражданите и да разглежда жалби и сигнали. За 

разлика от другите органи, процедурата за обръщение към омбудсмана не е подчинена на 

строги правила и високи разходи. В рамките на учебната дисциплина студентите ще се 

запознаят с институцията на обществения посредник и ще придобият знания за различните 

му проявления в останалите европейски държави. В преподаването се използва практиката 

на омбудсмана и се прилагат историко-правен и сравнително-правен подходи. Те спомагат 

изучаването на институцията на омбудсмана в миналото и понастоящем, както и  да се 

извърши сравнение на практиката у нас с опита на други страни. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с правния режим на 

институцията омбудсман. Дисциплината формира знания за нормативната основа, 

функционирането и правния статут на институцията.  Студентите ще се запознаят с 

особеностите и предимствата на омбудсмана, като правозащитен механизъм. Основният 

акцент е върху националното законодателство, но се обръща внимание и на съпоставянето 

с европейските норми и процедури, което допринася за изграждане на знания и 

квалификация във връзка с интеграцията ни в Европейския съюз. Целта е да подготви 

бъдещите служители в администрацията как гражданите могат да получат адекватна 

защита на правата си, без да се стига до съдебни дела и процедури.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

 

Тема 1. Възникване на институцията в Европа. Сравнителен анализ на омбудсмана в 

европейските държави. Омбудсманът в България – предистория и възникване. 

Тема 2. Европейски омбудсман. 

Тема 3. Понятие за омбудсман. Същност и цели на институцията. Фактори и условия, 

определящи необходимостта от институцията. Омбудсманът в България. 

Тема 4. Принципи за изграждане и функциониране. Нормативна уредба. 

Тема 5. Процедура по избиране на омбудсман. Издигане на кандидатури за омбудсман. 

Условия за заемане на длъжността. 

Тема 6.   Правомощия на омбудсмана.  

Тема 7. Подаване на жалби и сигнали.  

Тема 8. Процедура по допускане и разглеждане на жалбите. 

Тема 9. Местни обществени посредници в България. Развитие и утвърждаване на 

институцията обществен посредник в общините. Взаимодействие на обществените 

посредници с териториалните органи на изпълнителната власт. 

Тема 10.  Национален превантивен механизъм. 

 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални задачи, възложени по време на обучението. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценяването е с изпитен тест.   
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