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Становище  

За дисертационен труд на тема: „Прокуратурата и полицията: сътрудничество и/или 

конфликт (динамика на взаимоотношенията 1989-2011 година)“ 

на Иванка Петкова Иванова, задочен докторант към Катедра Социология,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата)  

От проф. дсн Майя Грекова, Катедра Социология, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, член на научното жури, назначено със Заповед на Ректора на 

СУ № ВО 38-231 от 12.04.2016 г. 

 

Едва ли някой би могъл да се усъмни в актуалността на темата на дисертационния труд на 

Иванка Иванова. Но нека все пак да подчертая: проведеният от дисертантката анализ на 

взаимоотношенията между прокуратура и полиция, основаващ се на внимателен прочит на 

множество документи (закони и подзаконови актове, отчети на прокуратурата, отчети на 

отделни полицейски служби, първия годишен отчет на МВР), на юридически изследвания 

и на проведените от нея интервюта с действащи лица от правораздавателни и 

правоохранителни органи и резултатите от него са актуални както от строго научна гледна 

точка, така и от гледна точка на необходимостта от практически действия за преодоляване 

на предпоставките за конфликт и за създаване на условия за сътрудничество между 

прокуратура и полиция в България, за да се постигат обществено необходимите цели, 

положени в основата на съществуването на тези институции и на взаимодействието между 

тях. 

Едва ли някой би могъл да се усъмни, но като научен ръководител на дисертантката нека 

отчетливо да го заявя: дисертационният труд е изцяло лично постижение на Иванка 

Иванова. За което свидетелство са както нейното участие в научното и гражданско 

осмисляне на правни аспекти на обществения живот в България през последните 

десетилетия, така и международното й признание като експерт-юрист, съзнателно 

ориентиран към социологически анализ на проблемите, възникващи в хода на 

трансформацията на правната система при т.нар. преход от тоталитарни към демократични 

общество и държава.   
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Ще се спра по-обстойно единствено на приносните резултати от дисертационния анализ в 

донякъде критичен (а и самокритичен – в качеството ми на научен ръководител) тон. 

Лаконично описаният от Иванка Иванова „основен принос“ на дисертационния труд звучи 

така: „Основният принос на дисертационното изследване е разглеждането на класически 

институти на наказателно-процесуалното право и криминалистиката като социални факти 

и стремежът да ги анализира в по-широкия контекст на обществено-политическите 

промени, които протичат през последните 25 години“ (Автореферат, с. 30). Освен че е 

лаконично описан, основният принос е и некоректно представен – стремежът да се 

направи нещо може в някои случаи и да се оцени като „приносен“, но за дисертационно 

изследване приносен би могъл да е единствено резултатът. Аз смятам, че резултатът е 

наистина приносен, а „стремежът“ го е направил възможен. Какъв е резултатът или как 

бих формулирала основния принос на дисертационния труд?  

Проведеният в дисертационното изследване анализ на класически институти на 

наказателно-процесуалното право в контекста на политическите промени в България през 

последните 25 години изявява структурните проблеми, които са в основата на 

неефективното взаимодействие на прокуратура и полиция, резултат от което са огромен 

дял закрити предварителни производства; значителен дял съдебни дела, завършили без 

осъдителна присъда; ниско обществено доверие в съдебната система. А структурните 

проблеми бих обобщила така: 1. Непрекъснати промени в закони и подзаконови актове, 

регламентиращи нови организационни структури и/или позиции и/или правила на 

взаимодействие между тях; 2. Въвеждане на принцип на специализация на разследващите, 

без провеждане на специализирана подготовка, и реализиране на неаргументирана 

специализация в прокуратурата, и като допълнение – липса на синхрон между т. нар. 

специализации в двете институции; 3. Въвеждане на екипен принцип на работа, който се 

обезсмисля от множеството въведени регулации, а освен това е по-скоро пожелателен, 

отколкото императивен; 4. (Вероятна) липса на научни изследвания по проблемите в 

областта на наказателното правораздаване и взаимодействието между институциите, 

отговорни за неговата реализация. Нещо повече, както аргументирано твърди 

дисертантката, „на НС никога не са представяни научни изследвания за ефекта от вече 

приетото законодателство, когато то взема решения за нови промени.(…) Набелязаната 

цел от мотивите на законопроектите за „ефективност“ никога не е съпроводена с 
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поставянето на конкретно измерими цели в определени области. В мотивите на 

законопроектите обикновено се съдържа допускането, че е ниска ефективността на 

наказателното производство (и затова трябва да бъде повишавана), но като правило липсва 

детайлен анализ на конкретните проблеми, които пораждат неефективността, и 

отговорните за това институции“ (Дисертация, с. 133).     

По сходен начин бих развила и донякъде преформулирала и другите посочени от Иванка 

Иванова приноси на дисертационния труд, но за да спазя пожелателните ограничения на  

жанра „становище“ ще спра дотук. По никакъв начин обаче не ги поставям под съмнение – 

напротив, смятам, че те са много по-силни, отколкото начинът на представянето им 

създава като впечатление, ако прочитът им не е съпроводен с внимателно запознаване с 

цялостния текст на дисертацията. 

Няма как да не подчертая обаче, че особено в контекста на неслучайно силния обществен 

интерес към т.нар. съдебна реформа и проблемите на правосъдието в България 

дисертационното изследване на Иванка Иванова разкрива значими проблеми, които са по-

скоро скрити както за гражданите, така и за специализирани изследвания. Изведеният от 

дисертантката основен фактор за наличието по-скоро на конфликт, отколкото на 

сътрудничество между полиция и прокуратура – липсата на критична публичност, надявам 

се, ще съдейства за реализацията на следващи изследвания в тази област и за събуждане на 

интереса на съответните институции към резултатите от тях. Категорично и 

аргументирано е изведеното като резултат от дисертационния анализ твърдение: 

„Институциите на наказателното производство в модерните общества действат в среда на 

критична публичност, т.е. в модерните общества има едно свободно поле на дебат за 

ефективността на наказателната политика и резултатите от работата на прокуратурата и 

полицията, а промените в нормативната рамка на тяхното взаимодействие са плод на 

анализ на факти и обмен на идеи между заинтересовани страни в политиката, 

законодателния орган и самите засегнати институции. В България такава среда на 

критична публичност по въпросите на ефективността на наказателната политика тепърва 

се изгражда и нейните дефицити са основна причина за бавното и колебливо развитие на 

нормативната рамка, която урежда взаимоотношенията между институциите в процеса на 

разследване на престъпления“ (Дисертация, с. 146). 
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Авторефератът коректно представя логиката и съдържанието на дисертационния труд. 

Изведените в неговия край „приноси“, както вече посочих, сдържано и не достатъчно ясно 

открояват действителните приносни резултати от проведения в дисертацията анализ.    

Иванка Иванова е посочила 4 научни публикации по темата на дисертацията, три от които 

достъпни в интернет. Позволявам си да твърдя обаче, че нейните анализи, повече или по-

малко свързани с темата на дисертацията, са значително повече. Като директор на 

правната програма на Институт „Отворено общество“ – София от 2001 г., Иванка Иванова 

е ръководила или е била член на множество национални и международни научно 

приложни изследвания и автор на доклади и анализи, насочени към подпомагане на 

реформата на българската правосъдна система и на системата на МВР. Както знаем, в 

много случаи докладите по научни/научно приложни изследвания остават непубликувани!    

 

Заключение:  

Като имам предвид качеството на дисертационния труд и посочените по-горе негови 

научни приноси, убедено препоръчвам на членовете на научното жури да вземат 

решение за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ по социология 

на Иванка Петкова Иванова. 

 

София, 12.06.2016 г.      Подпис:     


