
Нагласи на 
прокурорите за 
реформи в 
прокуратурата и 
наказателното 
производство



Настоящото проучване е част от по-мащабното изследване „Индекс на 
реформата в прокуратурата в България 2013” и  е изготвено със съ-

действието на Фондация „Америка за България“. Всички констатации, из-
води и препоръки са изцяло на екипа на БИПИ и не обвързват по никакъв 

начин Фондация „Америка за България“.
Фондация „Америка за България“ подпомага израстването и укрепването 
на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и 

подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и 
модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е 

наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от 
правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно 

развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България“ 
предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и 

приятелство между народите на САЩ и България.



Характеристики 
на 
изследването

Количествено 
изследване

Обем на извадката

450 структурирани 
интервюта с 

прокурори

Модел на извадката

Квотна извадка

Представителност

Национално 
представително 
изследване за 

прокурорите в България

Качествено 
изследване

Брой проведени 
дълбочинни интервюта

45

Метод на рекрутиране

Типологичен подбор

Целеви групи

Съдии, прокурори, 
следователи и 

разследващи полицаи

Изследването е проведено 

от социологическа агенция 

Глобал Метрикс по 

поръчка на Български 

институт за правни 

инициативи



Структура на 
извадката

63%

30%

5% 3%
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25%

4% 3%
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Районна 
прокуратура

Окръжна 
прокуратура

Апелативна 
прокуратура

Други 
прокуратури

Национално представително проучване Глобал Метрикс

Структура на генералната съвкупност  по данни на ВСС

Сравнение между 

структурата на извадката и 

структурата на генералната 

съвкупност според типа 

прокуратура и съответния 

брой прокурори в 

България

източник: Висш съдебен съвет и Глобал Метрикс

Сравнение на разпределение на интервютата в извадката 
по типове прокуратури с разпределението на прокурорите 
в страната



Оценка на реформите в Прокуратурата през 
последната година и половина

31,19%

40,37%

13,76%

9,17%

5,50%
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Прокуратурата се 
променя към по-

добро и промените 
са значими

Отделни дребни 
неща се променят 
към добро, но все 
още липсват по-

значими реформи

Отделни страни в 
дейността на 

прокуратурата се 
влошават, макар и 
това да не води до 
големи негативни 

резултати

Забелязва се 
чувствително 
влошаване на 

ситуацията

Без отговор



Основни проблеми и трудности в Прокуратурата (1)

40,37

44,95

46,79

50,46

67,89

73,39
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Некачествен законодателен процес и твърде чести 
промени, които създават проблеми в нормативната 

база

Липса на ясни и прозрачни механизми за 
израстване в йерархията

Некачествена работа на разследващите полицаи

Формално атестиране, което не създава мотивация 
за качествена работа и не идентифицира слабости и 

пропуски в работата на отделния прокурор

Твърде формализиран процес

Често прокурорите са натоварени с дейности, които 
ги отклоняват от прокурорската работа

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 



26,61

27,52

29,36

29,36

32,11

34,86

36,70

0 10 20 30 40 50 60 70

Лоша материална база, липса на работни помещения 
или помещения с лоши или неподходящи работни 

условия

Липса на усещане за обща мисия и ключова роля в 
борбата с престъпността и създаване на правов ред

Противоречива и разпръсната вътрешна нормативна 
уредба

Липса на мотивация за работа сред повечето 
прокурори

Липса на адекватни експертизи и технологично 
обезпечаване 

Ниско заплащане на труда

Ниско доверие в работата на прокуратурата

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 

Основни проблеми и трудности в Прокуратурата (2)



20,18

21,10

22,94

23,85

25,69

0 10 20 30 40 50 60 70

Прокурорите са лишени от достатъчна лична 
инициатива и възможност и стимули да се 

съсредоточават върху по-сложни дела

Съществуват прекалено много фактори, 
ограничаващи свободното вътрешно убеждение и 

независимостта на прокурора

Липса на възможност за специализация и 
обучение

Прекалена централизация и йерархична намеса

Прекалено голяма натовареност на прокурорите в 
някои прокуратури и лоша организация на 

човешкия ресурс

Основни проблеми и трудности в Прокуратурата (3)

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 



Основни проблеми и трудности в Прокуратурата (4)

1,80

6,42

14,68

15,60

20,18

0 10 20 30 40 50 60 70

Друго

Налага се често прокурорите да се явяват в зала без да 
знаят предварително за това и не могат да се запознаят с 
материалите по делото, което води до невъзможност за 

провеждане на последователна стратегия по …

Прекалено голям натиск по някои от делата

Използване на дисциплинарните наказания като 
практика за тенденциозно наказание на определени 

прокурори, а не за подобряване на процеса на 
правораздаване

Липса на специализирани екипи и на специфично 
разработени методи за работа по усложнени форми на 

престъпна дейност

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 



Брой посочвания при отговор на въпрос "Какви са 
основните трудности и проблеми в прокуратурата?"
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66,97

71,56

76,15

85,32

4,59

2,75

2,75

0,92

11,01

7,34

16,51

8,26

17,43

18,35

4,59

5,50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Разработване на ясни стандарти за подаване на 
информация от ПРБ към медиите

Кодификация, преразглеждане и промяна на някои 
вътрешни актове на прокуратурата

Въвеждане на мин. задъл. стандарти за год. обучение на 
всеки прокурор и следовател, съобразени със 

спецификата на дейността и работата им

По-добра коорд. на обученията за прокурори и 
следователи с оглед постигане на ясно дефинирани цели 

и нужди за развиване на проф. компетентност

ще има позитивен ефект ще има негативен ефект

няма да има нито позитивен, нито негативен ефект не мога да преценя

Мнения за препоръките на функционалния анализ



63,30

64,22

65,14

66,06

8,26

4,59

5,50

0,00

16,51

16,51

17,43

13,76

11,93

14,68

11,93

20,18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Усъвършенстване на критериите и мех. за 
установяване на дисц. нарушения и на 

процедурите за налагане на дисц. наказания

Огран. на практиката на командироване на 
прокурори в горно-инстанционна прокуратура 

само до изкл. случаи

Усъвършенстване на механизмите за контрол 
върху качеството на работата

Изграждане на цялостна и последователна 
политика по публична комуникация на ПРБ

ще има позитивен ефект ще има негативен ефект

няма да има нито позитивен, нито негативен ефект не мога да преценя

Мнения за препоръките на функционалния анализ



35,78

45,87

62,39

17,43

10,09

11,01

17,43

20,18

14,68

29,36

23,85

11,93

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Подобряване на бързината, с която 
прокуратурата отговаря на интереса на медиите

Преструктуриране на първоинстанционните 
прокуратури

Насърчаване на специализация на отделни звена 
и прокурори

ще има позитивен ефект ще има негативен ефект

няма да има нито позитивен, нито негативен ефект не мога да преценя

Мнения за препоръките на функционалния анализ



Мнения на прокурорите за атестирането

2,75

13,76

56,88

24,77

1,83
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Да По-скоро 
да

По-скоро 
не

Не Без 
отговор

Според Вас, атестирането дава ли 
реална и справедлива оценка на 

работата прокурорите?

13,76

36,70

29,36

11,01
9,17

Да По-скоро 
да

По-скоро 
не

Не Без 
отговор

Вие лично чувствате ли се коректно и 
адекватно оценен/а?



2,63

3,67

17,43

34,86

40,37

65,14

0 10 20 30 40 50 60 70

Друго

Разширяване правомощията на ИВСС 

Осигуряване на повече време на помощните 
атестационни комисии и засилване на мотивацията 

на членовете им 

Разш. и регл. на правомощията за оценка на 
работата прокурора от  непоср. адм. ръководител, 

който най-добре познава неговата работа

Създаване на единна централна атестационна 
комисия, която да гарантира задълбоченост на 

атестациите и единен стандарт

Промяна в методиката на атестиране

Какви промени според Вас са необходими, за да се гарантира, че при оценката на 
работата на прокурора акцентът ще бъде повече върху качеството на работата 
отколкото върху формални и количествени показатели?

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 



43,86

10,09

14,68

16,51

16,51

36,70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Нито едно от посочените

Провеждат се честно и без манипулации 

Използват се ясни и непротиворечиви казуси

Избраните кандидати са в действителност най-
добре подготвените

Комисиите са компетентни и прилагат равен 
стандарт при оценяването на всички кандидати

Провеждат се по ясни и обективни критерии

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 

Оценка за провежданите конкурси за 
първоначално встъпване в съдебната система



70,89

1,83

6,42

7,34

9,17

20,18

0 10 20 30 40 50 60 70 80

нито едно от посочените

Използват се ясни и непротиворечиви казуси

Комисиите са компетентни и прилагат равен 
стандарт при оценяването на всички кандидати

Избраните кандидати са в действителност най-
добре подготвените

Провеждат се честно и без манипулации 

Провеждат се по ясни и обективни критерии

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 

Оценка за провежданите конкурси за повишаване на 
магистрати в съдебната система



52,68

9,17

10,09

20,18

23,85
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Нито едно от посочените

Избраните кандидати са в действителност най-
добре подготвените и най-подходящи за 

съответната длъжност

Провеждат се прозрачно

Провеждат се по ясни и обективни критерии

Избраните кандидати са наясно с проблемите и 
слабите места и имат визия за развитие на 

съответната структура

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 

Оценка за провежданите конкурси за 
административни ръководители в съдебната система



До колко сте съгласни с твърдението, че в йерархията на Прокуратурата 
израстват хората с най-добри професионални и морални качества?
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Според Вас, съществува ли различно третиране  при прилагането на 
дисциплинарни наказания, т.е. в едни случаи за едно и също деяние се налагат 
наказания, а в други – не?
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50,46
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Ако едно дело от значим обществен интерес се провали, търси ли се 
вътрешно отговорност от някого – отделен прокурор или група от  
прокурори? 

Да
17%

Отчасти
34%

Не
44%

Без отговор
5%



При разпределяне на преписките известни ли са Ви 
случаи, в които не се прилага случайния принцип?

Да, от 
съображения, 
свързани със 

специализацията
24%

Да, без убедително 
обяснение

17%
Не

57%

Без отговор
2%



Има ли във вашата прокуратура случаи, в които по решение на 
висшестоящ прокурор, едно дело е „взето“ от наблюдаващия прокурор 
и е разпределено на друг прокурор?

Да
12%

Не
28%

Не ми е известно
60%



Известни ли са Ви случаи, при които прокурори са получавали 
устни инструкции от вишестоящи прокурори по конкретни дела?

Да, често
11%

Да, единични
31%

Не
54%

Без отговор
4%
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Корелация между важността на отделните фактори на средата и нивото 
на удовлетвореност на прокурорите (1)
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Корелация между важността на отделните фактори на средата и нивото 
на удовлетвореност на прокурорите (2)



Кои от изброените по-долу твърдения най-пълно 
отговарят на Вашето мнение? (1)

76,15

85,32

88,07

89,91

95,41

20,18

9,17

9,17

7,34

4,59

3,67

5,50

2,75

2,75

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Имам усещането, че заедно с другите прокурори се борим 
за установяване на правов ред и справедливост

Независимо от спорните резултати по големите наказателни 
дела, в ежедневието, в работата по преобладаващата част от 

казусите прокурорите работят много добре

Преобладаващата част от прокурорите около мен са добри 
професионалисти, които съвестно си вършат работата

Виждам смисъл и полза за обществото от работата на 
прокуратурата, в която работя

Като цяло харесвам работата си 

съгласен несъгласен без отговор



Кои от изброените по-долу твърдения най-пълно 
отговарят на Вашето мнение?(2)

13,76

30,28

39,45

54,13

54,13

81,65

60,55

55,05

43,12

38,51

4,59

9,17

5,50

2,75

7,34

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Прокуратурата в България работи добре и не се 
нуждае от реформи

За административни ръководители в системата на 
прокуратурата се назначават хора с визия и 
високи професионални и морални качества

Прокуратурата има цялостна стратегия за 
реформата с ясни мерки приоритети 

Харесвам работата на прокурора, но не и начина, 
по който работи българската прокуратура

Работата ми като прокурор ми гарантира 
стабилност и сигурност

съгласен несъгласен без отговор



Каква според вас е ролята на механизма за сътрудничество и контрол на 
Европейската комисия за постигане на реформи в прокуратурата и 
съдебната власт?

Положителна, 
механизмът на 

сътрудничество и 
контрол на ЕК 

трябва да 
продължи

48%

Няма съществена 
роля, по-добре е 
механизмът на 

сътрудничество и 
контрол на ЕК да 
бъде прекратен

20%

Не мога да 
преценя

32%



Какво е вашето мнение за препоръките, които се включват в докладите 
на ЕК по механизма за сътрудничество и контрол относно работата на 
прокуратурата? 

1,80

25,69

27,52

27,52

30,28

39,45

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Друго 

Само чрез натиск от страна на ЕК съдебната система 
и в частност прокуратурата могат да постигнат 

някакви позитивни промени 

Механизмът е важен инструмент за постигане на 
промяна, но ефектът му може да бъде подобрен ако 

се правят по-точни констатации и препоръки

Препоръките са твърде политически, липсват 
солидни аргументи и обоснованост на твърденията в 

докладите

Препоръките са много важни, те отразяват реалните 
проблеми на съдебната система и в частност на 

прокуратурата

Препоръките са твърде общи и не показват 
познаване на реалностите в българската съдебна 

система и прокуратура

Сборът от процентите е различен от сто, тъй като анкетираните са можели да дават повече от 
един отговор. 



2,60

3,37

3,58

3,64

3,98

4,11

4,38

4,54

5,39

5,54

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Сред административния персонал в прокуратурата и съда

Сред следователите

Сред разследващите полицаи

Сред прокурорите

Сред административните ръководители в прокуратурата

Сред съдиите

Сред административните ръководители в съда

Сред вещите лица

Сред членовете на ВСС

Сред ръководителите в системата на МВР

Средни аритметични стойности от оценки по скала от 1 до 10, където 1 е слабо 
разпространени, а 10 силно разпространени

Доколко са разпространени според Вас корупцията и неправомерното 
влияние в различните части на правосъдната и правоохранителна
система?



Кои от следните форми на неетично или корупционно 
поведение сред прокурорите се срещат според вас? (1)

Често Понякога
Много 

рядко

Никога или 

почти 

никога

Без 

отговор

Поддаване на йерархичен натиск 12,84 28,44 38,53 13,76 6,42

Злоупотреба с власт от страна на 

административни ръководители
7,34 12,84 23,85 49,54 6,42

Избирателно използване на възможностите за 

самосезиране
5,50 18,35 35,78 35,78 4,59

Прекален стремеж към позитивно медийно

отразяване
4,59 32,11 36,70 20,18 6,42

Злоупотреба с правомощия за подобряване на 

формалните показатели за оценка на работата
3,67 27,52 31,19 29,36 8,26

Поддаване на натиск от влиятелни политически 

и икономически фактори
3,67 21,10 31,19 36,70 7,34



Често Понякога
Много 

рядко

Никога или 

почти никога

Без 

отговор

Предубеденост вместо стремеж към разкриване на 

обективната истина
3,67 15,60 41,28 32,11 7,34

Непрофесионално отношение към граждани и 

участници в процеса
2,75 38,53 28,44 25,69 4,59

Липса на достатъчно внимание към жертвите на 

престъпления
2,75 26,61 33,94 32,11 4,59

Поддаване на влияние от страна на колеги 2,75 25,69 35,78 25,69 10,09

Поддържане на поставящи под съмнение 

независимостта на прокурора отношения с лица с 

икономическо, политическо или социално влияние

2,75 24,77 36,70 29,36 6,42

Злоупотреба с прокурорски правомощия за оказване 

на натиск върху икономически субекти
2,75 11,93 31,19 46,79 7,34

Кои от следните форми на неетично или корупционно 
поведение сред прокурорите се срещат според вас? (2)



Често Понякога
Много 

рядко

Никога или 

почти никога

Без 

отговор

Неколегиално отношение към полицаи и 

следователи
1,83 29,36 38,53 25,69 4,59

Получаване на други облаги (услуги и др.) от 

страна на прокурор или негови близки
1,83 19,27 26,61 45,87 6,42

Злоупотреба с правомощия или некачествена

работа поради претовареност
0,92 23,85 36,70 32,11 6,42

Неколегиално отношение към адвокати 0,92 18,35 50,46 25,69 4,59

Вземане на подкуп 0,92 15,60 21,10 55,96 6,42

Неуважение към съда 0,92 6,42 22,94 61,47 8,26

Кои от следните форми на неетично или корупционно 
поведение сред прокурорите се срещат според вас? (3)



Оценка за работата на АПБ
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Асоциацията на 
прокурорите работи 

много добре

Въпреки някои 
слабости, като цяло 

Асоциацията на 
прокурорите работи 

добре

Асоциацията не работи 
добре

Без отговор



Каква е вашата оценка за позициите, изказани от 
Асоциацията на прокурорите?

Асоциацията на 
прокурорите в България

винаги взима отношение и 
изказва официална

позиция по ключови
въпроси от дневния ред на 

съдебната система и 
прокуратурата

33%

Асоциацията е 
непоследователна, 
понякога не взима 

отношение по 
важни въпроси

48%

Без отговор
19%



Каква е вашата оценка за позициите, изказани 
от Асоциацията на прокурорите?

Много често, позициите, 
които се изказват от 

Асоциацията на 
прокурорите в България 
не отразяват мненията и 

интересите на 
прокурорите

37%
В преобладаващата част 

от позициите, изказани от 
Асоциацията на 

прокурорите в България 
се защитават мненията и 

интересите на 
прокурорите

44%

Без отговор
19%



Контакти:
Български институт за правни инициативи
Ул.Раковска 132, ет.3
София, 1000, България
Тел: + 359 2 980 80 84; 980 85 15
Факс: + 359 2 981 13 12
E-mail: office@bili-bg.org

Глобал Метрикс ООД
Ул.Стрешер 7, София, п.код 1606, България
Тел: + 359 888 759 479
E-mail: office@globalmetrics.eu

Благодарим ви за вниманието!
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