
 

1 
 

До 

Научното жури  

Определено със заповед  

№ РД 38-231/12. 04. 16 

на Ректора на 

СУ „Св. Климент Охридски“  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От Петя Борисова Шопова, д-р по криминология, професор в юридическия 

факултет на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ 

член на научното жури за оценяване дисертационния труд на 

Иванка Петкова Иванова  

на тема : „Прокуратурата и полицията: сътрудничество и /или конфликт 

Динамика на взаимоотношенията 1989- 2011г.“ 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата /Социология- Социология на социалното регулиране/ 

Катедра Социология, Философски факултет 

СУ „Свети Климент Охридски“ 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

Предоставям моята рецензия по дисертационния труд на  Иванка Иванова 

на тема: Прокуратурата и полицията: сътрудничество и /или конфликт. 

Динамика на взаимоотношенията 1989- 2011г. 
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1.Иванка Петкова Иванова е родена на 28 август 1970г. Завършва висшето 

си образование в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

магистър по право. Работи като старши експерт „Устойчиво развитие“ в 

Община Русе, а от 2001г до сега е програмен директор на правната 

програма на Институт „Отворено общество“. Като програмен директор се 

занимава с въпросите на реформата на българската съдебна система и 

полицейска служба. Програмата разработва проекти във връзка достъп до 

правосъдие, прозрачност и отчетност на институциите, защита правата на 

човека и други. Разработването на проектите се осъществява в 

сътрудничество с държавни институции и НПО в България. Програмата 

работи и по международни проекти. Иванка Иванова ръководи постоянен 

екип от изследователи и координира изследователски екипи с широк 

състав при изпълнение на конкретните проекти. В продължение на 15 

години Институт „Отворено общество“ и ръководената от Иванка Иванова 

програма са взели участие в анализирането на основните въпроси на 

правното регулиране и практическото изпълнение на реформите в 

областите правосъдие и вътрешен ред. 

Иванка Иванова има освен сериозна подготовка като юрист и 

следдипломна квалификация в университети във Франция, Белгия, 

Румъния, Унгария,  САЩ. Има отлични умения за работа с различни 

учреждения и организации, включително Народното събрание, 

Конституционния съд, отраслови министерства. 

Има множество участия в научни форуми и публикации по въпросите на 

съдебната реформа, върховенството на закона, защита правата на човека. 

 

2.Темата на дисертационния труд „Прокуратурата и полицията: 

сътрудничество и /или конфликт. Динамика на взаимоотношенията 1989- 

2011г“ е актуална както от научна, така и от научно- приложна гледна 

точка. Поставена по този начин, на плоскостта на взаимодействието и/ или 

конфликта между двете институции, тя не е разглеждана от  съответните 

отрасли на правото. Разработването й от гледна точка на социологията на 

социалното регулиране  има важно значение за обществената оценка на 

дейността на прокуратурата и полицията, за развитието на нормативната 
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база, за институционалните характеристики на двете институции и за 

очертаване на факторите на сътрудничеството и факторите на конфликта. 

Възприет е социологическият подход за анализ - на институциите и 

правните норми се  гледа като на социални факти. 

Предмет на дисертационното изследване е възникналото ново поле на 

институционалното взаимодействие между прокуратурата и полицията и 

установяване на факторите, които влияят върху неговото изграждане. 

Целта е да бъдат установени и описани основните промени в 

нормативната рамка на взаимодействието между прокуратурата и 

полицията за периода 1989- 2011г. и факторите, влияещи върху това 

взаимодействие. 

Методите на изследване са: документално изследване на нормативната 

база, документално изследване на законодателния процес и неговия 

резултат, анкетно проучване на мнението на професионалистите, 

сравнително изследване на българската практика и практиките в другите 

европейски страни.  

 

3.Дисертационният труд е в обем от 195 страници, състои се от увод, 

изложение в три части и изводи. В бибилиографията са посочени 95 

заглавия, от които 83 на български език, 10 на английски език и 2 на руски 

език. 

В Увода, като въведение за широката аудитория, към която е насочено 

изследването се изясняват понятията „взаимодействие“, 

„сътрудничество“, „конфликт“, характеризират се нормативно и 

организационно прокуратурата и полицията, заявяват се работните 

хипотези на автора, прави се преглед на оценките и констатациите за  

разглежданите институции както от неправителствени и изследователски 

организации, така и от Европейската комисия. Това е интересен подход, 

който дава възможност  да се изяснят предварително важни въпроси, 

които представляват въведение в същността на анализа. Важна част от 

това въведение са още два аспекта- общественото доверие в 

институциите, предмет на изследването и тенденциите на наказаната 

престъпност за изследвания период. 
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Общественото недоверие в полицията и органите на съдебната власт  в 

България, по цитираните данни на Евробарометър е трайно много по- 

високо от средното за дължавите- членки на Европейския съюз. Това е 

изключително тревожна констатация, която има важно значение при 

анализа в дисертационното изследване и обосновава неговата актуалност 

и обществена значимост. Същевременно се посочва парадокса, че за 

анализирания период обществените разходи за МВР и съдебната система 

се увеличават, без това да довежда до подобряване на ефективността на 

институциите поради структурни и организационни дефицити. 

В Увода се прави преглед и на още един тежък обществен проблем- 

прекратяване на наказателните дела поради неоткриване извършителя на 

престъплението и изтичане на давностния срок за наказателно 

преследване. Фактите са изключително тежки- само за периода 2007- 

2014г. поради изтичане на давностния срок са прекратени близо милион 

досъдебни производства. Това са констатации, свързани с работата на 

изследваните в дисертацията институции- прокуратурата и полицията. 

Така анализът на дисертанта започва от позицията, в която е ясно, че 

общественото доверие в дейността на изследваните институции е 

изключително ниско; че оценките на ЕК не се различават сериозно от 

обществените оценки; че в дейността им се влага сериозен обществен 

ресурс без ефект; че за голяма част от досъдебните производства не е 

открит извършителя и са прекратени по давност; че фактически 

гражданите са лишени от възможността за защита на техните права и 

интереси и отговорността е и на институциите, предмет на изследването. 

В  Глава Първа авторът разглежда промените в нормативната рамка на 

взаимодействието на прокуратурата и полицията в изследвания период 

1989- 2011г. като проследява: конституционната основа на работата на 

прокуратурата и полицията;  промените в основните принципи на 

наказателния процес, които засягат взаимодействието между полицията и 

прокуратурата на основата на действащите в изследвания период НПК от 

1975 и НПК от 2006г.; промените във функцията на прокуратурата по 

ръководство и надзор за законност на разследването. 
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Анализът се предшества от кратък анализ на структурата и дейността на 

съда,прокуратурата и полицията в тоталитарната държава. Този анализ се 

основава на Конституцията от 1947г. , нормативните актове и три 

изследователски анализа- два български на Димитър Токушев и Пенчо 

Пенев и един на чуждестранни автори- Уилдрикс и Ван Реенен, както и на 

авторовото становище. Като се съгласявам с повечето от изводите смятам, 

че извода „ въпросът за взаимодействието между органите на милицията 

и прокуратурата в процеса на разследване на престъпленията не се 

поставя изобщо“- стр. 52, ред 21, е дискусионен. Разследващият 

професионалист действително е следователя, но следствието е в 

системата на МВР, следователно въпросът за взаимодействието на 

следователя и прокурора в досъдебната фаза на наказателния процес е 

предопределено от нормите на НПК и както се посочва по- нататък в 

изложението се регулира и от подзаконови нормативни актове. 

Във връзка с направения анализ в глава първа изцяло споделям изводите, 

че реформата на институциите в новите демократични държави са 

свързани с деполитизирането на полицията, прокуратурата и съда, с 

ограничаване на функцията по общ надзор за законност на прокуратурата, 

с укрепване ролята на съда като основен орган за контрол на законността- 

стр. 54, ред 6 и сл. от дисертацията. Смятам за дискусионен извода на 

автора, че „поставянето на прокуратурата в зависимост от органите на 

изпълнителната власт“ – стр. 54, ред 9 би довело до положителни 

промени. Самият автор по- нататък в изложението сочи, че в страните- 

членки на ЕС няма универсален модел. В някои страни прокуратурата е 

към изпълнителната власт, в други – към съдебната. Освен това сочи, че 

поставянето на прокуратурата  в съдебната власт съществено ограничава 

възможностите за политическа намеса /стр. 60/, че принципите за 

кариерното развитие на прокурорите са аналогични с тези са съдиите. 

Аргументите в полза на тезата на автора, че прокуратурата би била по- 

ефективна като част от изпълнителната власт според мен са дискусионни. 

Първият аргумент е свързан с отговорността. Сочи се, че възможността 

ръководството на прокуратурата да носи политическа отговорност би 

действало като стимул за разследване на престъпления и повдигане на 

обвинения. Под „политическа отговорност“ се има пред вид възможността 
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за парламентарен контрол на органите на изпълнителната власт. Ако 

възможността да се носи така наречената от автора „политическа 

отговорност“ беше най- важния инструмент- дейността на органите на МВР 

би трябвало да бъде изключително ефективна, но фактите в 

дисертационното изследване сочат, че това не е така. Вторият аргумент на 

автора е, че не може да има единна наказателна политика ако 

прокуратурата не е част от изпълнителната власт /стр. 62, ред 7 и сл/. Този 

аргумент също е дискусионен. Както посочва самият автор в България 

няма формулирана наказателна политика. Тази политика трябва да бъде 

формулирана и следвана от трите власти- законодателна, изпълнителна и 

съдебна като се отчита спецификата на всяка  от тях. Следователно 

прокуратурата трябва да осъществява своите функции като част от 

съдебната власт, а полицията- от изпълнителната. Въпросът за 

структурирането на прокуратурата може да бъде поставен и решен, без да 

е необходимо тя да се превръща в част от изпълнителната власт. 

Споделям анализа на автора във връзка с утвърждаването водещата роля 

и централното място на съда в наказателния процес, въвеждането на 

принципа на разумния срок и необходимостта да се регулира нормативно 

отношението на прокурора към оперативно- издирвателната дейност на 

органите на полицията във връзка с разкриване на престъпленията и 

техните извършители. 

Новият НПК действително прогласява принципа на разумния срок за 

разглеждане и решаване на наказателните дела, въвежда норми за 

осъществяването на този принцип, но на практика досъдебното 

производство няма срок. Съгласно чл. 234 ал.1 от НПК разследването се 

извършва в двумесечен срок. Съгласно ал. 3 на същия текст, при 

фактическа и правна сложност  и при наличие на искане за това- 

административния ръководител на съответната прокуратура може да 

увеличи срока с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този 

срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура, но за това удължаване няма времево 

ограничение. По този начин на практика става възможно досъдебното 

производство да продължи до изтичане на предвидения в закона 

давностен срок. Тоест принципът на разумния срок не е реализиран 
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докрай в нашия НПК и това безспорно влияе на взаимодействието между 

прокуратурата и полицията като представлява предпоставка за конфликт, а 

не за сътрудничество. 

В Глава втора се анализират новите институционални роли и 

организационни форми в дейността и взаимодействието на прокуратурата 

и полицията. 

Авторът прави сериозен преглед  на нормативната база и структурата на 

органите на досъдебното производство в периода 1989- 2011г. , анализира 

от конституционна, законова и практическа гледна точка многобройните и 

противоречиви решения за изследвания период. 

Специално внимание се отделя на утвърждаването на полицията като 

основна структура на разследването. Споделям анализа и изводите във 

връзка с измененията на стария НПК през 1999г. и философията на новия 

НПК от 2006г. Споделям извода на стр. 91, абзац последен, за липсата на 

достатъчно институционални гаранции за прилагането на принципа на 

независимост на служителите на МВР, които разследват престъпления и 

произтичащия от това конфликт във връзка с подчинението на началника в 

полицейската структура и подчинението на прокурора в хода на 

досъдебното производство; извода на стр. 92, абзац последен, че не може 

да има независимост след като разследващите полицаи са служители на 

МВР, назначавани и уволнявани от министъра на вътрешните работи; че 

условията на труд в МВР са лоши, възнагражденията са наполовина по- 

ниски от тези на прокурорите; че държавата поддържа паралелно два 

различни органа на разследването- следователи и разследващи полицаи с 

различен статус и материални условия на работа.  

Интересен е анализа на автора, свързан с фигурата на „наблюдаващия 

прокурор“ , въведена в новия НПК и утвърждаването на разследващите 

органи като помощници на прокурора. Споделям изводите на автора, че 

този принцип не е проведен докрай  в НПК и основна пречка за неговото 

прилагане е  структурата и принципите на действие на прокуратурата в 

сегашния й вид, възможността прокурорите да се заместват, липсата на 

задължителни норми в НПК наблюдаващият прокурор от досъдебното 

производство да поддържа обвинението в съдебното производство. Това е 
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не само вредно за качеството на самото наказателно производство, но и 

представлява възможност да се избегне личната отговорност на 

прокурорите за резултатите от тяхната дейност. 

Споделям изводите, свързани с необходимостта от въвеждане принципа 

на специализация в прокуратурата  , както и необходимостта от  

въвеждането на екипния принцип на работа на прокурорите и 

разследващите органи. Смятам, че е налице противоречие между 

принципа на вътрешното убеждение в дейността на разследващите 

полицаи и възможността прокурора да им дава задължителни указания. 

Смятам за дискусионни изводите, че е налице асиметрия, че 

разследващите полицаи доминират над наблюдаващите прокурори 

поради това, че са по- добре информирани или поради неподготвеност на 

наблюдаващия прокурор, че наблюдаващите прокурори рядко дават 

указания- стр. 101- 103 от дисертацията. Тези изводи се правят на база на 

интервюта, осъществени само в София, а за да бъде доказан подобен 

извод е необходимо да се направи представително изследване сред 

професионалистите на територията на цялата страна. 

В Глава Трета на дисертацията, при очертаната нормативна рамка и 

описаните форми на взаимодействието  между прокуратурата и полицията 

се разглеждат факторите, влияещи на процеса на взаимодействие. Тази 

част от дисертацията представлява оригинална авторска разработка, 

свързана с формулирането и анализирането на факторите на 

сътрудничеството и факторите на конфликта.  

Като фактори на сътрудничеството са посочени необходимостта от 

ефективен наказателен процес, правозащитния мотив, познаване на 

добрите чуждестранни практики и перспективата за членство в 

Европейския съюз. Дадено е авторово определение на понятието 

„ефективност на наказателния процес“ като „установяване на възможно 

най- висок дял от извършените престъпления и гарантиране на тяхното 

обективно, всестранно и пълно разследване“- стр. 132, ред 12- 17. 

Посочено е изключително важното значение за развитието на нашия  

наказателен процес на ратифицирането от България на Европейската 

конвeнция за защита правата на човека и основните свободи, 
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признаването на юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, 

развитието на преговорите за присъединяване към Европейския съюз по 

глава 24 и въвеждането по отношение на България и Румъния на 

механизма за сътрудничество и проверка. 

Като фактори на конфликта са посочени дефицитите на критична 

публичност по отношение на прокуратурата и полицията, размитата 

граница между политическото и професионалното в двете системи, 

поставянето на представителите на закона над закона, въпросът за 

писменото начало, ролята на планирането и научния подход при 

разследване на престъпленията. Всички посочени фактори са анализирани 

задълбочено и е посочена авторовата позиция за разрешаването им.  

Особено силно впечатление прави анализа на необходимостта от 

формулирането на национална наказателна политика, развитието на 

криминологичната наука и криминологичните изследвания като база за 

формирането на такава политика, въвеждането в действие на Единната 

информационна система за противодействие на престъпността, развитието 

на системата за демократична отчетност и публичност в дейността на 

прокуратурата и полицията, развитието на медийна свобода като 

предпоставка за гарантиране на публичността и обществения контрол над 

изследваните институции. Направени са аргументирани предложения по 

всички разглеждани въпроси. 

Споделям изводите в дисертацията, че хипотезите от началото на 

изследването се потвърждават частично.  

Необходимостта от ефективен наказателен процес и присъединяването на 

България къв Европейския съюз са сериозни фактори в полето на 

взаимодействието и сътрудничеството между прокуратурата и полицията. 

Същевременно в същото това поле се забелязват някои сериозни 

проблеми: не се разследват достатъчно ефективно престъпленията по 

високите етежи на властта, специализацията и екипния принцип намират 

ограничено приложение, не е въведена в действие Единната 

информационна система за противодействие на престъпността, не са 

създадени нормативни и организационни предпоставки за разкриване 

извършителите на престъпления и обвързане оценката на дейността на 
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прокурорите и разследващите полицаи с това разкриване. Не се 

потвърждава и другата хипотеза- сътрудничеството на прокуратурата и 

полицията не отговаря на критериите  на Препоръка REC , 2000, 19 на 

Съвета на министрите към Съвета на Европа.   

 

4.Оценявам приносите в дисертационния труд на Иванка Иванова като  

приноси с научен и приноси с научно- приложен характер. 

Като научни приноси оценявам :  

А.Формулирането на темата на дисертацията „ Прокуратурата и полицията: 

сътрудничество и /или конфликт.Динамика на взаимоотношенията 1989- 

2011г.“ и анализирането й през призмата на обществения интерес  

Б. Цялостния анализ на Глава Трета- Факторите на сътрудничеството и 

факторите на конфликта 

Като принос с научно- приложен характер оценявам: 

А.Описателно- аналитичния анализ на Глава първа и Глава втора и 

Б.Изводите от дисертационното изследване.   

 

5.Препоръки към автора на дисертацията 

 А. Да формулира в края на изследването съдържащите се в 

дисертационния труд изводи като предложи своите идеи, свързани с: 

националната наказателната политика; необходимостта от изменения в 

Конституцията и законите във връзка със статута и взаимодействието на 

прокуратурата и полицията ; организационните мерки и критериите за 

оценка на дейността на прокурорите и разследващите полицаи в процеса 

на тяхното сътрудничество и взаимодействие. 

Б. Препоръчвам ако е възможно да се проведе представително 

изследване сред прокурорите и разследващите полицаи във връзка с 

полето на тяхното сътрудничество и взаимодействие. 

В. Препоръчвам да се публикува дисертационния труд 
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6. Заключение 

Личните ми впечатления от Иванка Иванова са отлични. Познавам я от 

2001г. като ръководите на правната програма на Институт „Отворено 

общество“. От тогава следя нейното развитие и смятам, че е един от най- 

подготвените специалисти в страната, който следи внимателно и 

последователно всички въпроси, свързани с реформата в съдебната 

система, върховенството на закона, защита правата на човека и основните 

свободи. Съчетава практическата си дейност със сериозна теоретична 

подготовка, следи научната литература , поддържа контакти с широк кръг 

изследователи в страната и чужбина. 

Давам висока оценка на дисертационният труд  на Иванка Иванова   

„Прокуратурата и полицията: сътрудничество и /или конфликт. Динамика 

на взаимоотношенията 1989- 2011г.“ , смятам, че той съдържа научни и 

научно-приложни резултати, които имат оригинален и приносен характер 

и отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България. 

Дисертационният труд показва, че Иванка Иванова  притежава теоретични 

знания и професионални умения в областта на социологията и сродни 

науки,   както и качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. 

Предвид изложената позиция в давам своята  висока положителна оценка 

за проведеното научно изследване, представено в дисертационния труд и 

предлагам категорично на уважаемото научно жури да присъди на  Иванка 

Петкова Иванова образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

/Социология- Социология на социалното регулиране/ 

 

 

София       Рецензент: 

12. 06. 2016г.      Проф. д-р  Петя Шопова 


