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УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Положих клетвата със съзнанието за голямата отговорност, която поемам и
за важното значение на правозащитната функция на институцията на омбудсмана.
Ангажирам се с това моята основна грижа да бъдат правата и свободите на
гражданите, както и защитата срещу нарушения и неправомерни посегателства
върху техните права. Дневният ред на институцията на омбудсмана, както и
досега, ще се определя от хората и от техните проблеми. Широкият правозащитен
мандат на омбудсмана, определен от Конституцията и Закона за омбудсмана, е в
съответствие с най-високите правозащитни стандарти на ООН. Именно по тази
причина
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правозащитен статут на ООН, което е и признание за България.
Смятам, че институцията на омбудсмана има сериозен потенциал, тя е жива,
докато гражданите имат доверие в нея и докато тя е активна и настойчива.
За мен това не е първият ден в институцията на омбудсмана и аз съм
наясно, че насърчаването и защитата на основните права и свободи на гражданите
е доста широко понятие. Именно затова аз се ангажирам омбудсманът да е там,
където са проблемите на гражданите. Там, където има нарушени права и с
всичките си сили да отстоявам принципа на чл. 1 от Всеобщата декларация на
правата на човека, че „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и
права“.

Наред с това, както и досега, разчитам на сътрудничеството на всички
институции, включително на сътрудничеството от страна на Народното събрание и
от страна на народните представители, защото омбудсманът е така замислен, че
да може да посочи проблема, да може да посочи решението, да бъде упорит и
настойчив в убеждаването на институциите да предприемат действия, но тяхно е
задължението да го направят.
Именно по тази причина аз залагам на приемствеността, стъпвам на
постиженията на трима силни омбудсмани, залагам на активността, залагам на
добронамереността и на безпристрастността със съзнанието, че омбудсманът е
винаги на страната на гражданите.
Благодаря Ви за доверието!

