
СТАНОВИЩЕ 

относно дисертацията на Иванка Иванова 

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

Динамика на взаимоотношенията 1989 – 2011 г.” 

за придобиване на научната и образователна степен „доктор” 

от доц. д-р Юлия Захариева,  

член на научното жури. 

 

 

 Представеният дисертационен труд на тема: „Прокуратурата и полицията: 

сътрудничество и/или конфликт. Динамика на взаимоотношенията 1989 – 2011 г.” е в 

обем от 195 страници, логично структуриран, както следва: въвеждащ раздел, три 

глави, изводи, библиография и две приложения.  

 В уводната част докторантът убедително защитава избора на темата и нейната 

актуалност, както и времевата рамка на изследването. Вярна е и констатацията, че 

развитието на моделите на взаимодействие между прокуратурата и полицията не е 

разглеждано като отделен теоретичен модел в българската научна литература. Ясно е 

формулиран обектът на анализ, както и хипотезите на изследването, чиято проверка и 

степен на достоверност се търсят в процеса на направените проучвания в следващите 

раздели на труда. 

 От изключителен интерес е избраният метод на изследването. Темата не е 

интердисциплинарна. Тя е изцяло в областта на наказателноправната наука, но 

докторантът предлага нов подход през погледа на социологическия анализ, което ѝ 

позволява не само да представя реалното или желано взаимодействие между 

прокуратурата и полицията на всеки етап от изследвания период и да изброява 

направените реформи в нормативната рамка. Авторът търси ефекта от действието на 

слонва система от фактори, като възприема институциите и правните норми за 

„социални факти”. Този нов подход обаче изисква едновременно и отлично познаване 

на правото, и характерни за социологията умения като изследване на обществени 

нагласи, анализ чрез интервюта. Тези качества са безспорно доказани.  

 Глава първа изучава динамиката в нормативната рамка през промените в 

конституционните основи на работата на прокуратурата и полицията и в основните 

принципи на наказателния процес, за да се стигне до утвърждаването на полицията 

като основна структура на разследването и произтичащите от това развитие нови роли 

на институциите и нови организационни форми на взаимодействие – обект на анализа 

в глава втора.  

 И в удвода, и в глава трета докторантът определя възможните крайни състояния 

на взаимодействието между полиция и прокуратура – сътрудничество или конфликт и 

систематизира факторите, които действат в едната или другата посока. При анализа на 

факторите, определящи състоянието на тези взаимодействия в посоката конфликт, 



тонът на изложението е силно критичен и съдържа конкретни послания към 

практиката. 

 Изводите в дисертационния труд са доказани и са реален резултат от цялостния 

анализ. Ясно и аргументирано е откроена степента на потвърждаване на работните 

хипотези.  

 Езикът на изложението е ясен и точен. Прецизно е работено с 95 библиографски 

източника и 33 нормативни актове. Видимо са преодолени проблеми, свързани с 

трудния достъп до информация, породен от спецификата на обекта на изследването.  

 В дисертационния труд са допуснати някои неточности най-вече при 

изследването на ролята на правото на ЕС като фактор за реформите. Разсъжденията на 

стр. 142 будят възражения. Бившият втори стълб на ЕС „Обща външна политика и 

политика за сигурност” никога не е бил обект на регулации посредством регламенти и 

директиви. Неточно е твърдението, че задължителното право в бившия трети стълб не 

се диктува от Учредителните договори и общите европейски инициативи не се движат 

от инститцуиите на ЕС към момента на преговорите за присъединяване на България. Не 

съществуват и различия в тежестта на мнението на държавите от ЕС в отделните 

преговорни глави, за да се направи изводът, че в глава 24 тази тяжест е по-голяма. 

Преговорите технически се водят от Европейската комисия, но само и единствено по 

мандат на Съвета на ЕС, което означава по мандат на държавите.  

 След влизането в сила на Лисабонския ревизионен договор през 2009 г. почти 

цялата материя в областта на правосъдието и вътрешните работи е комюнатизирана, 

което означава, че и в нея нормативните актове са вече регламенти и директиви. Това 

обаче не променя нещата. С какъвто и да било акт на институциите на ЕС не е 

възможно да се диктува на която и да било държава член къде да е следствието и 

какви да бъдат формите на сътрудничество и координация между националните 

структури. Членството в ЕС императивно изисква ефективна съдебна система и в 

конкретния случай – ефективен наказателен процес при гарантиране на правата на 

гражданите. Как ще се постига изискуемата ефективност и чрез какви форми на 

взаимодействие между ноционалните структури е изцяло и задача, и отговорност на 

държавата.  

 Посочените неточности не могат да се отразят върху общата положителна 

оценка, което ми дава основания да заключа, че дисертационният труд на Иванка 

Иванова отговаря на всички нормативни изискавания и представлява цялостно и 

завършено изследване на конкретен проблем с много голяма и теоретична, и 

практико-приложна стойност. Предлагам на научното жури да се обединим в 

решението си Иванка Иванова да придобие научната и образователна степен „доктор”.  

 

София, 

10.06.2016 г.        доц. д-р Юлия Захариева 


