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Заглавие: Проблемите на гражданите не са леви или десни
Дата: 22.07.2015 23:32
Медия: Дума
Правата и проблемите на българските граждани нямат цвят, те не са леви или десни. Това
обяви Мая Манолова, номинирана за омбудсман, по време на публичен дебат,
организиран от Гражданско движение "ДНЕС". По думите й всяко умно управление има
нужда от активен и критичен омбудсман. "Гражданинът се чувства дребен и смазан в
собствената си държава пред лицето на собствената си администрация, в тази сит...
Заглавие: Мая Манолова: Ще бъда народен закрилник срещу лошата държава
Дата: 22.07.2015 15:50
Медия: inews.bg
Мисията ми е да защитавам хората – като адвокат и политик, каза "острието на
БСП"Номинираната от БСП за омбудсман (обществен защитник) Мая Манолова заяви по
време на публичния дебат "Гражданите питат", че в живота си "има една мисия – да
защитава хората". Тя декларира, че институцията за нея означава "народен закрилник" и
затова иска да се посвети на това, което е правила през целия си досегашен ж...
Заглавие: Правата и проблемите на гражданите нямат цвят, те не са леви или десни
Дата: 22.07.2015 14:37
Медия: Факти
Хората очакват омбудсманът да отиде при тях, а не те да тропат на вратата му, заяви Мая
Манолова "Предстои един изключително важен избор, който народните представители ще
направят през следващата седмица, този за омбудсман. В днешната сложна ситуация на
икономическа и финансова криза, омбудсманът е народният закрилник". Това каза
народният представител от БСП и кандидат за омбудсман Мая Манолова п...
Заглавие: Мая Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман
Дата: 22.07.2015 14:19
Медия: Новини дир.бг
/КРОСС/ Правата и проблемите на българските граждани нямат цвят, те не са леви или
десни, заяви Мая Манолова по време на публичен дебат "Гражданите питат", организиран
от гражданско движение ДНЕС, дни преди избора на един от тях национален
омбудсман."Предстои един изключително важен избор, който народните представители
ще направят през следващата седмица, този за омбудсман. В днешната сложна ситуа...

Заглавие: Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман (видео)
Дата: 22.07.2015 13:49
Медия: Novini bg
Всяко умно управление има нужда от активен и критичен омбудсман, каза Мая Манолова,
номинирана за обществен защитник, по време на публичен дебат, организиран от
Гражданско движение "ДНЕС". Според Манолова в България има огромни очаквания към
институцията на омбудсмана. Гражданинът се чувства дребен и смазан в собствената си
държава пред лицето на собствената си администрация, в тази ситуация хор...
Заглавие: Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман (видео)
Дата: 22.07.2015 13:49
Медия: news.data.bg
Всяко умно управление има нужда от активен и критичен омбудсман, каза Мая Манолова,
номинирана за обществен защитник, по време на публичен дебат, организиран от
Гражданско движение "ДНЕС". Според Манолова в България има огромни очаквания към
институцията на омбудсмана. Гражданинът се чувства дребен и смазан в собствената си
държава пред лицето на собствената си администрация, в тази ситуация хор...
Заглавие: Кандидатите за омбудсман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 10:35
Медия: Вестник Преса
"Мая Манолова е равностоен противник", обяви Константин ПенчевПубличен дебат с
кандидатите за омбудсман организира гражданско движение ДНЕС. Да отговарят на
въпросите на граждани и представители на неправителствения сектор са поканени
кандидатите за поста – Константин Пенчев и Мая Манолова, съобщава БНР. "Мая
Манолова е равностоен противник, има опит като юрист. След изслушването всичко
зависи от ...
Заглавие: Кандидатите за омбудсман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 08:16
Медия: Гласове
Публичен дебат с кандидатите за омбудсман организира гражданско движение "ДНЕС".
Това съобщи БНР.Да отговарят на въпросите на граждани и представители на
неправителствения сектор са поканени кандидатите за поста. Това са настоящият
обществен защитник Константин Пенчев и кандидатът от БСП Мая Манолова....
Заглавие: Кандидатите за омбудстман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 08:13
Медия: Агенция "КРОСС"
/КРОСС/Публичен дебат с кандидатите за омбудсман организира гражданско движение
"ДНЕС". Да отговарят на въпросите на граждани и представители на неправителствения
сектор са поканени Константин Пенчев и Мая Манолова. Вчера кандидатката на левицата
Мая Манолова се срещна с представители на парламентарно представени политически
сили. ОТ ГЕРБ поискаха от Манолова да се извини за аферата "Костинброд". ...
Заглавие: Кандидатите за омбудстман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 07:19
Медия: Новини дир.бг
Публичен дебат с кандидатите за омбудсман организира гражданско движение "ДНЕС".Да

отговарят на въпросите на граждани и представители на неправителствения сектор са
поканени кандидатите за поста - Константин Пенчев и Мая Манолова....
Заглавие: Кандидатите за омбудстман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 07:19
Медия: Българско национално радио
Публичен дебат с кандидатите за омбудсман организира гражданско движение "ДНЕС". Да
отговарят на въпросите на граждани и представители на неправителствения сектор са
поканени кандидатите за поста - Константин Пенчев и Мая Манолова....
Заглавие: Кандидатите за омбудстман на публичен дебат
Дата: 22.07.2015 07:19
Медия: Радио Благоевград
Публичен дебат с кандидатите за омбудсман организира гражданско движение "ДНЕС". Да
отговарят на въпросите на граждани и представители на неправителствения сектор са
поканени кандидатите за поста - Константин Пенчев и Мая Манолова....
Заглавие: Правата и проблемите на българските граждани нямат цвят
Дата: 23.07.2015 10:05
Медия: Инфо news
"ДНЕС" организира дебат между основните кандидати за национален Омбудсман.
Константин Пенчев не се явина него. "Участвайки в това състезание, искам да се посветя
на това, което съм правила през целия си живот, но вече от позицията на една независима
институция, която трябва да защитава гражданите. Стои въпросът дали като ярко
партийно лице ще мога наистина безпристрастно да изпълнявам задълженията...
Заглавие: Днес депутатите ще изслушат двамата кандидати за омбудсман – Мая
Манолова и Константин Пенчев.
Дата: 23.07.2015 10:03
Медия: Инфо news
Днес депутатите ще изслушат двамата кандидати за омбудсман – Мая Манолова и
Константин Пенчев. "Ако има политическа сделка за поста ми, аз сам ще се оттегля. Само
да ми връчат табела "Той падна жертва на съдебната реформа", призова националният
омбудсман Константин Пенчев в едно от последните си публични изказвания по БНТ.
Защото според него съдебната реформа трябвало да се изготви "с хладен ум и...
Заглавие: Мая Манолова: Правата и проблемите на българските граждани нямат
цвят, те не са нито леви, нито десни
Дата: 23.07.2015 08:28
Медия: Дарик радио
"ДНЕС" организира дебат между основните кандидати за национален Омбудсман.
Константин Пенчев не се явина него. "Участвайки в това състезание, искам да се посветя
на това, което съм правила през целия си живот, но вече от позицията на една независима
институция, която трябва да защитава гражданите. Стои въпросът дали като ярко
партийно лице ще мога наистина безпристрастно да изпълнявам задълженията...
Заглавие: Мая Манолова: Хората очакват омбудсманът да отиде при тях, а не те да
тропат по вратата му
Дата: 22.07.2015 18:54
Медия: Свободен народ онлайн
Мястото на омбудсманът е при хората, а не в сградата на институцията, в която се
помещава. Това каза депутатът от БСП и кандидат за национален омбудсман Мая

Манолова по време на публичен дебат, на който трябваше да присъства и изпълняващият
длъжността Константин Пенчев. Манолова и Пенчев бяха поканени да дискутират на тема
"Гражданите питат".На инициативата се отзова само червената депутатка, а за...
Заглавие: Мая Манолова: Хората очакват омбудсманът да отиде при тях, а не те да
тропат по вратата му
Дата: 22.07.2015 15:35
Медия: Радио Благоевград
Мястото на омбудсманът е при хората, а не в сградата на институцията, в която се
помещава. Това каза депутатът от БСП и кандидат за национален омбудсман Мая
Манолова по време на публичен дебат, на който трябваше да присъства и изпълняващият
длъжността Константин Пенчев. Манолова и Пенчев поканени да дискутират на тема
"Гражданите питат". На инициативата се отзова само червената депутатка, а задава...
Заглавие: Мая Манолова: Хората очакват омбудсманът да отиде при тях, а не те да
тропат по вратата му
Дата: 22.07.2015 15:35
Медия: Новини дир.бг
Мястото на омбудсманът е при хората, а не в сградата на институцията, в която се
помещава. Това каза депутатът от БСП и кандидат за национален омбудсман Мая
Манолова по време на публичен дебат, на който трябваше да присъства и изпълняващият
длъжността Константин Пенчев. Манолова и Пенчев поканени да дискутират на тема
"Гражданите питат". На инициативата се отзова само червената депутатка, а задава...
Заглавие: Мая Манолова: Хората очакват омбудсманът да отиде при тях, а не те да
тропат по вратата му
Дата: 22.07.2015 15:35
Медия: Българско национално радио
Мястото на омбудсманът е при хората, а не в сградата на институцията, в която се
помещава. Това каза депутатът от БСП и кандидат за национален омбудсман Мая
Манолова по време на публичен дебат, на който трябваше да присъства и изпълняващият
длъжността Константин Пенчев. Манолова и Пенчев поканени да дискутират на тема
"Гражданите питат". На инициативата се отзова само червената депутатка, а задава...
Заглавие: Манолова обещава обществен съвет към омбудсмана, ако заеме поста
Дата: 22.07.2015 15:30
Медия: Новини дир.бг
Мая Манолова иска да промени редица неща в дейността на омбудсмана в случай, че
заеме този пост. Една от важните промени, според нея, е създаване на обществен съвет
към омбудсмана с цел по-активно участие на гражданските организации, които могат да
дадат експертно мнение по различни въпроси. По думите й общественият защитник
трябва да бъде по-активен и да взема отношение по проблемни въпроси, дори...
Заглавие: Манолова обещава обществен съвет към омбудсмана, ако заеме поста
Дата: 22.07.2015 15:30
Медия: Дарик радио
Мая Манолова иска да промени редица неща в дейността на омбудсмана в случай, че
заеме този пост. Една от важните промени, според нея, е създаване на обществен съвет
към омбудсмана с цел по-активно участие на гражданските организации, които могат да
дадат експертно мнение по различни въпроси. По думите й общественият защитник
трябва да бъде по-активен и да взема отношение по проблемни въпроси, дори...

Заглавие: Мая Манолова отговаря на въпроси на граждани
Дата: 22.07.2015 14:05
Медия: BulPhoto
Константин Пенчев не дойде на дебата под наслов "Гражданите питат" във връзка с
предстоящия избор на нов Омбудсман на Република България. Дебатът бе организиран от
движение ДНЕС и граждани. Идеята на организаторите бе настоящият омбудсман да
застане лице в лице с опонента си Мая Манолова – народен представител от ПГ "БСП
лява България" и зам.-председател на Комисията по правни въпроси при 43-то НС...
Заглавие: Мая Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман
Дата: 22.07.2015 13:08
Медия: БТА
София, 22 юли /Лора Метанова, БТА/ Всяко умно управление има нужда от активен и
критичен омбудсман, каза Мая Манолова, номинирана за обществен защ... За да
прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. Вход
за абонати Абонамент ...
Заглавие: Мая Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман
Дата: 22.07.2015 14:19
Медия: Агенция "КРОСС"
/КРОСС/ Правата и проблемите на българските граждани нямат цвят, те не са леви или
десни, заяви Мая Манолова по време на публичен дебат "Гражданите питат", организиран
от гражданско движение ДНЕС, дни преди избора на един от тях национален омбудсман.
"Предстои един изключително важен избор, който народните представители ще направят
през следващата седмица, този за омбудсман. В днешната сложна ситу...
Заглавие: Манолова: Всяко умно управление има нужда от активен и критичен
омбудсман
Дата: 22.07.2015 14:05
Медия: ПИК
Всяко умно управление има нужда от активен и критичен омбудсман, каза Мая Манолова,
номинирана за обществен защитник, по време на публичен дебат, организиран от
Гражданско движение "ДНЕС". Според Манолова в България има огромни очаквания към
институцията на омбудсмана. Гражданинът се чувства дребен и смазан в собствената си
държава пред лицето на собствената си администрация, в тази ситуация хора...
Заглавие: Мая Манолова: Правата и проблемите на българските граждани нямат
цвят, те не са леви или десни
Дата: 22.07.2015 13:52
Медия: Българска социалистическа партия (БСП)
"Предстои един изключително важен избор, който народните представители ще направят
през следващата седмица, този за омбудсман. В днешната сложна ситуация на
икономическа и финансова криза, омбудсманът е народният закрилник". Това каза
народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и кандидат за омбудсман Мая
Манолова по време на публичен дебат "Гражданите питат", организиран от гражданско
движение ДН...
ПОЛИТИКА/ПАРТИИ;
УПРАВЛЕНИЕ/ИНСТИТУЦИИ; СИГУРНОСТ И
ПРАВОВ РЕД - (10 НОВИНИ)

Заглавие: Омбудсманът: Ако има политическа сделка за поста ми, сам ще се оттегля
Дата: 22.07.2015 23:01
Медия: Нова Варна
Мая Манолова е равностоен противник, има опит като юрист. След изслушването всичко
зависи от депутатите.Това каза в сутрешния блок на БНТ националният омбудсман
Константин Пенчев. Изборът за омбудсман винаги има политически отенък. Те имат
правото и отговорността да изберат най-добрия, добави Пенчев. При положение, че
законът предвижда възможността за втори мандат и не чувствам, че съм се провалил...
Заглавие: Патриотичният фронт подкрепя Манолова за омбудсман, била борец
Дата: 22.07.2015 22:41
Медия: Frog news
Единодушно ще подкрепим Мая Манолова за омбудсман. Не се стремим към
еднопартийност във всички институции. Добре е, да е човек борбен човек, каквато е Мая
Манолова. И не напоследно тя е от опозицията. Защо да не и дадем тази възможност.
Това каза в "Още от деня" по БНТ един от лидерите на Патриотичния фронт Валери
Симеонов.Няма да подкрепим този състав на подуправители на БНБ, каза още той.Не сме
...
Заглавие: ИЗВЪНРЕДНО в ПИК! Мая Манолова напуска БСП
Дата: 22.07.2015 18:09
Медия: ПИК
Мая Манолова ще трябва да напусне БСП. Причината е, че вероятно тя ще бъде новият
национален омбудсман. Длъжността на омбудсмана по закон е несъвместима с
членството в политически формации и затова на Манолова ще й се наложи да се откаже
от "партията-майка". Разбира се за целта тя трябва да бъде избрана от Народното
събрание. Това обаче е много вероятно, научи ПИК. Основната причина е, че най-гол...
Заглавие: БИПИ състави публични представяния на кандидатите за омбудсман
Дата: 22.07.2015 17:21
Медия: Агенция "КРОСС"
/КРОСС/ На заседанието си този четвъртък (23 юли) Комисията за Комисия по
вероизповеданията и правата на човека ще проведе изслушване на кандидатите за
омбудсман. В хода на усилията си за повишаване доверието в институциите и в рамките
на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения" Български институт за
правни инициативи изцяло на база публична информация състави публични
представяни...
Заглавие: Омбудсманът поиска повече права да сезира Конституционния съд
Дата: 22.07.2015 14:15
Медия: Vlastta.com
Националният омбудсман Константин Пенчев предложи да бъдат разширени
правомощията на длъжността му, за да може омбудсманът да сезира Конституционния
съд за всички актове на Народното събрание - сега няма правомощието за решенията.В
интервю пред БНТ Пенчев аргументира предложението си, че по този начин чрез
омбудсмана гражданите ще могат директно да се обръщат към Конституционния съд.В
коментар за ...
Заглавие: Константин Пенчев: Най-важното е, че успях да спечеля доверието на
хората
Дата: 22.07.2015 13:40
Медия: Grama.bg

Изборът на омбудсман винаги е политически въпрос, защото по закон само народни
представители или парламентарни групи издигат кандидатурите и избират, заяви в
студиото на "Денят започва" Константин Пенчев, кандидат за втори мандат на поста
национален омбудсман. Моята кандидатура беше издигната в 12 без 5 в сряда, а
подкрепата от страна на Христо Иванов и Данаил Кирилов за кандидатурата на Мая
Манол...
Заглавие: Мая Манолова за кандидатурата си за омбудсман: Проблемите на хората
нямат цвят
Дата: 22.07.2015 13:24
Медия: Вестник Земя
Проблемите на хората нямат цвят, хората имат изконни права, които са нарушени, заяви в
интервю за Нова телевизия "червената" депутатка Мая Манолова, която на 30 юли ще се
изправи срещу Константин Пенчев в надпреварата за поста на омбудсман. По думите на
Манолова идеята да се кандидатира е дошла от граждански организации. Според нея
партийно-политическата дреха е тясна, когато става д...
Заглавие: Депутати готвят в парламента: Акция "празна бюлетина" за омбудсман
Дата: 23.07.2015 08:20
Медия: Агенция Стандарт
Предстоящият избор на омбудсман може да бъде провален заради празни бюлетини в
урните за тайно гласуване. За това алармираха вчера депутати от БСП и заподозряха
сценарий за саботиране на кандидатурата на Мая Манолова от страна на Реформаторите.
Както е известно, червената фурия бе номинирана от неправителствени организации по
инициатива на "Модерна България". А впоследствие кандидатурата й бе изди...
Заглавие: Цветан Цветанов: Няма да се стигне до план Б за съдебната реформа
Дата: 23.07.2015 08:19
Медия: Агенция "КРОСС"
/КРОСС/Съдебната реформа най-вероятно ще се отложи с минимум три месеца. Това
стана ясно от думите на зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов в студиото на Нова
телевизия, където той обясни, че няма политически консенсус. При положение, че имаме
такива различия, промените в Конституцията не могат да бъдат гласувани нито във
вариант А, нито във вариант Б, обясни той. За тази реформа са необходим...
Заглавие: Цветанов откровен: Ще гласувам против номинацията на Мая Манолова
Дата: 23.07.2015 08:47
Медия: BNEWS
Шефът на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов не скри, че той няма да
гласува за Мая Манолова в избора за нов омбудсман. "Много са обидени колегите ми от
парламентарната група от всичко, което се случи с Костинброд, и поискаха да галсуват по
съсвет", каза Цветанов по Нова телевизия. Припомняме, че Цветанов и ГЕРБ поискаха от
Манолова да се извини за Костинброд. Цветанов съобщи, че днес ...
АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: КАК СЕ ГОТВИ ОМБУДСМАН? Мая Манолова на бавен огън
Дата: 23.07.2015 08:08
Медия: Всеки ден
Червената устатница ще трябва да преглътне и поливане със сос "Костинброд"Рецептата
за стигане на бесепарката Мая Манолова до стола на национален омбудсман няма да се
окаже аламинут, както смятаха всички - предполага се и самата дългогодишна депутатка.

Макар кандидатурата й да е подкрепена лично от Бойко Борисов, точно ГЕРБ ще я върти
до последно на бавен огън и ще я полива със сос "Костинброд". А...
Заглавие: Константин Пенчев - рядък екземпляр
Дата: 23.07.2015 08:01
Медия: Дневник
Днес депутатите ще изслушат двамата кандидати за омбудсман - Мая Манолова и
Константин Пенчев. "Дневник" ви предлага портрети в текст и снимки на двамата. За Мая
Манолова четете - тук. "Ако има политическа сделка за поста ми, аз сам ще се оттегля.
Само да ми връчат табела "Той падна жертва на съдебната реформа", призова
националният омбудсман Константин Пенчев в едно от последните си публични изка...
Заглавие: Мая Манолова - "мъжкото момиче", което радва и дразни БСП
Дата: 23.07.2015 08:01
Медия: Дневник
Днес депутатите ще изслушат двамата кандидати за омбудсман - Мая Манолова и
Константин Пенчев. "Дневник" ви предлага портрети в текст и снимки на двамата. За
Константин Пенчев четете - тук. "Сестра Галева" и "Костинбродската афера" - двата
компромата, които могат да се извадят за Мая Манолова. Това казват нейните
съпартийци, които я издигнаха за кандидат за национален омбудсман. Манолова се
конкур...
Заглавие: Граждански или сметкаджийски избор на нов омбудсман
Дата: 22.07.2015 12:57
Медия: Труд
Улисани в "армагедона" на съдебната реформа, реформаторите закъсняха да реагират
срещу Мая Манолова и спешно се спряха на Константин Пенчев Омбудсманът е
периферна институция за властовите борби и "великодушието" на ГЕРБ към БСП не е
рисково, а би могло да е и полезно В близките дни парламентът трябва да избере нов
омбудсман - мандатът на настоящия Константин Пенчев скоро изтича. Изборът е важен
д...
ИНТЕРВЮТА - (1 НОВИНА)

Заглавие: Доц. д-р Иво ХРИСТОВ: Президентът ни праща да гоним Михаля
Дата: 23.07.2015 09:54
Медия: Под лупа
Интервю на Таня ДЖОЕВА за лорд Байрон, гърците и европейската периферия Иво
Христов e роден на 5 септември 1966 г. в Киев. Завършва право в СУ "Св. Кл. Охридски".
Доцент и доктор по социология. От 2009 до 2013 г. е ръководител на катедра "Социология
на науката, технологиите и иновациите" в Пловдивския университет "Паисий
Хилендарски". Преподава социология на правото и историческа социология на мо...

