
РЕЦЕНЗИЯ 

 

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), за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Социология – Социология на социалната регулиране). Научен ръководител: 

проф. д.с.н. Майя Грекова 

 От доцент д-р Петя Любомирова Кабакчиева, 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. 

  

1. Представяне на дисертацията. Приноси.  

Започвам със задължителното представяне на дисертационния труд. Той се 

състои от увод, три глави, заключение с изводи, библиография и две приложения. 

Общият му обем е 195 страници. Представени са 4 таблици и 10 графики. 

Библиографията включва  95 заглавия, от които 83 на български език, 10 на английски 

език и 2 на руски език. Отделно са представени анализираните нормативни актове. 

Докторантката има необходимия брой публикации по темата за защита на дисертацията 

– три на български език и една на английски език. 

Предмет на дисертационното изследване е възникналото „ново поле на пряко 

институционално взаимодействие между полицията и прокуратурата и установяването 

на факторите, които влияят върху неговото изграждане.“ /стр. 9/ А „Целта е да бъдат 

установени и описани основните промени в нормативната рамка на взаимодействие 

между прокуратурата и полицията за периода 1989 – 2011 година и факторите, които 

насочват това взаимодействие между две възможни крайни състояния: 

„сътрудничество“, което е правно дължимото и обществено желаното състояние или 

„конфликт“, което е „извън-правното“ и обществено нежеланото състояние.“ /пак там/.   

Структурата на дисертацията следва логиката на институционалния анализ и 

трите глави обхващат основните му елементи  – анализ на нормативната рамка; на 

организационни форми и институционални роли; и практическото взаимодействие, уж 

реализиращо се в тези рамки, но често излизащо отвъд тях. Уводът е по-същество 



първа глава, въвеждаща основните „параметри“ на изследването, понятията и така 

наречения от авторката социален контекст. 

Използваните методи са социологически - анализ на: нормативни актове, мотиви 

за законопроекти, международни документи, социологически и статистически данни. 

Направен е и вторичен анализ на изследвания, както и интерпретация на 20 проведени 

от автора полу-структурирани интервюта с работещи в прокуратурата и полицията.  

Бих отбелязала, че описанието на трудностите при търсене на необходимите документи 

е само по себе си принос, доколкото задава норма каква информация трябва да се 

събира. 

Преди да се спра на конкретните приноси бих искала да обясня защо 

представената дисертация е социологическа, а не юридическа, след като юридическата 

компетентност на автора е несъмнена и дори бих казала блестяща. Социологическото в 

дисертацията не е само в позоваването на Дюркем и на понятието „социален факт“; 

нито в използваните коректно социологически данни; нито дори в приложените 

социологически методи, всичко изброено дотук показва социологическата 

компетентност на автора, тя е важна, но не съществена. Основното е, че Иванка 

Иванова прилага социологически подход към анализирания предмет, и го прилага без 

показност, с професионализъм и разбиране. Какво имам предвид и в какво се изразява 

социологическият подход?  

Първо, взаимодействието между прокуратура и полиция  е проследено 

исторически, от 70те години на миналия век до 2011 г.; историческият поглед, 

вглеждането в диахронната устойчивост и промени е задължително условие за сериозен 

социологически анализ.  

Второ, без това да е изрично посочено, дисертацията представлява прецизен 

институционален анализ, осъществен по всички правила, и включващ всички елементи 

на този анализ – както посочих по горе това са конституиращите норми, 

организационните структури и институционални роли, и накрая практическите 

взаимодействия .  

Трето, обвързано с второто, авторката отчита сложността на взаимоотношенията 

между различните актьори, осъществявани на различни нива, подчинени на различни, 

при това променящи се норми, обобщава ги в понятието „взаимодействие“; и след това 

разпластява и анализира взаимосвързаните елементи /тя ги нарича линии/, 

конституиращи това понятие. В този смисъл дисертацията е емпирично разгръщане на 

понятието „взаимодействие“. Това сложно, аналитично разчленено разбиране на 



„взаимодействието“ в съдебната власт според мен е сериозен оригинален научен 

принос на кандидата. 

Четвърто, съществена характеристика на социологическия подход  към 

социалния свят, е демистификацията на уж очевидните явления; социологията се 

стреми да прониква зад фасадите на нещата и да показва, че нищо не е такова, каквото 

изглежда. Точно това прави анализът на докторантката. Ето няколко примера. Тя 

доказва, че „в действителност реалното властово отношение между прокуратурата и 

полицията е точно обратното на нормативния модел. Нормативният модел почива на 

разбирането за прокурора като „господар“ на досъдебното производство, за 

разследващите като за „инструменти“ на прокуратурата“ На практика е налице 

„фактическо надмощие на полицията над прокуратурата, което не е в унисон със 

закона“ /103 стр./. За реформата, засягаща специализацията в прокуратурата: 

„създаването на Специализираната прокуратура може да бъде оценено по-скоро като 

мимикрия на реформа, но не и като истинска промяна. Предметът на дейност на тази 

прокуратура е толкова широко очертан, че на практика изключва специализацията, 

въпреки името на институцията./стр.123/. В дисертацията има серия такива 

„преобръщания“. 

Парадоксално може би, но дисертацията прави извод, който е „хвърлена 

ръкавица“  към историческата социология. Иванка Иванова поставя под съмнение 

понятието „преход“ и периодизацията в най-новата българска история. Изследвайки 

регулацията и структурата на взаимодействието между органите на МВР и 

прокуратурата, докторантката счита, че при тях  „преходът“ започва в ранните 70 

години,  /разбран – това е моя интерпретация - в смисъла на понятието 

„посттоталитаризъм“ на  Вацлав Хавел / и поприключва, но не съвсем, някъде в 

началото на 21 в. Особено за прокуратурата този преход съвсем не е приключил. Ето 

защо Иванка Иванова счита, че е необходимо сериозно изследване на влиянието на 

тоталитарните институции, както тя ги нарича, върху съвременните структури на 

прокуратурата и МВР.    

Тази демистификация на случващото се, аргументирана със сериозно 

непредубедено изследване на промените в законодателството и институционалното 

взаимодействие между прокуратурата и полицията, считам за основен социологически 

принос на докторантката. Не случайно дисертацията започва с политически коректни 

хипотези и подхипотези, и в резултат от изследването част от тях са изцяло отхвърлени. 

Дисертацията ясно показва, че намножаването на регулациите и на различни 



институционални структури, ако не са подчинени на ясна стратегическа цел, по скоро 

са алиби, прикриващо неслучили се реформи. Същевременно се вижда и някакво 

движение напред, но за да бъде то наистина ефективно, всичките нива, „линии“ на 

взаимодействието между прокуратурата и полицията трябва да се променят в синхрон и 

то, пак повтарям, подчинени на ясна стратегическа цел, обвързана с демократични 

стандарти на правораздаването. 

Третата глава, изследваща полюсите на взаимодействието – факторите за 

сътрудничество и факторите на конфликта, за мен беше най-интересна. Анализът 

откроява ясна разграничителна линия – факторите за сътрудничество се налагат с 

външен натиск – през ЕС, през „правозащитния мотив“,  през „мотивът „така правят 

другите“ /стр. 138/; а факторите за конфликт са „наши“, вътрешни, резултат от 

наследената институционална култура от предишния режим – „дефицитите на 

критичната публичност“, „размитата граница между политическо и професионално“, 

„хората на закона –  над закона“, „принципът на законност в работата на 

институциите“, „въпросът за писменото начало“. Това дава основание на авторката да 

твърди, че е важно да се изследва „ролята на институциите на наказателния процес 

(следствието, полицията и прокуратурата) за установяване и поддържане на 

тоталитарната държава, както и необходимостта да се документират и осветлят 

процесите на модернизация и демократизация в тези институции“ /стр.31 от 

автореферата/. И влиянието им върху организационната структура и институционална 

култура на сегашните институции, добавям аз.    

Да обобщя приносите: Проблемът за развитието на моделите на взаимодействие 

между прокуратурата и полицията в процеса на установяване и разследване на 

престъпления не е разглеждан като отделен теоретичен проблем в българската научна 

литература, в този смисъл дисертацията определено има принос за обогатяване на 

научното социално познание – направен е пространен детайлен исторически анализ 

както на нормативната регулация на това взаимодействие в противоречивостта и 

амбивалентността й, така и на практическите проблеми при приложението на тази 

регулация и на фактори, оказващи влияние върху този противоречив процес.  Като 

методологически принос към социология на правото бих определила дефинирането на 

понятието „взаимодействие“, както и на понятието „конфликт“. Както отбелязах, 

предизвикателството към периодизацията на нашата най-нова история, също е 

методологическо предизвикателство. 



Дисертацията определено има принос и за приложната наука, доколкото 

анализът пряко извежда до мотивирани предложения за промяна в регулацията на това 

взаимодействие. Например препоръката „Необходима е изрична законодателна 

регламентация на „разследването“ като цялостно поле на дейност на институциите, при 

която са предвидени ясни правила и отговорности за „разследване“ и за „разкриване“ 

на престъпленията и установяване на техните извършители“ /стр.170/. 

2. Бележки и въпроси. 

Уводът, както отбелязах, по същество е първа глава. Социалният контекст е 

много по-широк от този, онагледен в увода чрез серия данни, въпреки че данните са 

полезни за разбирането му. По същество докторантката се доближава повече до 

контекста, описвайки трудностите да се преодолеят наследени институционални 

структури и нагласи.  Едно навлизане в дълбочина на мотивите на предлагащите една 

или друга промяна във взаимодействието между прокуратура и полиция актьори, 

политическите афилиации и стратегии,  също би помогнало да се просветли социалния 

контекст, но това определено е предмет на друго изследване.  

Приносите в автореферата са формулирани от гл.т. на описание на дейности, а 

не на резултати, в този смисъл докторантката определено е проявила скромност. В 

частта „приноси“ тя по-скоро очертава бъдещи полета за изследване, явно мислейки за 

темата на големия си докторат… Още при вътрешната защита бях препоръчала всяка 

глава да завършва с конкретни изводи, които ясно да извеждат заключенията, 

направени след детайлния прецизен анализ било на нормативната база, било на 

организационната структура, защото погледът на читателя леко се замайва от 

множеството нормативни трансформации и данни. Така приносите биха били по 

видими. Сега те се откриват по отчетливо в заключението - изводите накрая в 

дисертацията и в автореферата, а не в рубриката „приноси“. 

3. Лични впечатления 

Познавам Иванка Иванова от 2003 г. в качеството й на Програмен директор на 

Правната програма на Институт „Отворено общество“. Дейността й в този институт, 

публикациите и изявите й в медиите определено я налагат като много сериозен експерт 

не само по определени правни проблеми, но и като професионалист и гражданин, който 

търси социалните измерения на тези проблеми и на регулацията им. Тя беше човекът, 

който промотира  идеята за граждански контрол върху правораздавателните 

институции. Напълно заслужено вече ще е и легитимен експерт в областта на 

социология на правото.  



Нямам конфликт на интереси спрямо докторантката. 

4. Заключение 

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

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, 14.06.2016 г.      Доцент д-р Петя Кабакчиева

  

 


