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I. УВОД 

Този доклад е разработен в рамките на Дейност 2. Разработване и приложение на 
методология за извършване на оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия 
за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) 
и Пътната карта по проект ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0119 „ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА 
В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 2014-2020 Г.“. Проектът се изпълнява съгласно административен 
договор № BG05SFOP001-3.003-0119-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 
1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-
3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански 
контрол върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и 
ефективна съдебна система“. 

Дейност 2 от проекта се състои от две взаимно свързани части. Първата част, която е тема 
на настоящия доклад, има за задача разработването на методология за последваща 
оценка. Това се налага от специфичния характер и особености на потенциалните 
респонденти, които са свързани със съдебната система. Втората част представлява 
извършването на самата последваща оценка на основа на събраната и анализирана 
информация и разработената методология. 

Акцент при разработване на методологията е поставен върху социологическите методи 
за набиране на качествена информация, предвид наличието на специализиран софтуер 
и количествени оценки за изпълнение на Актуализираната стратегия. 

Поради специалния статут на вътрешните и външни заинтересовани страни на съдебната 
система и повишената обществена чувствителност към темата за нуждите на 
последващата оценка са изведени два основни метода за набиране на качествена 
информация за нуждите на последващата оценка: (1) индивидуално, еднократно, 
полустандартизирано интервю по метода „лице в лице” с ключови лица, представители 
на съдебната система, както и преподаватели, анализатори, адвокати и частни съдебни 
изпълнители; (2) групови дискусии (фокус групи) с представители на заинтересованите 
страни на съдебната система. 

След разработването на въпросници за извършване на интервютата и теми за фокус 
групите предстои провеждането на самите интервюта и фокус групи. По този начин се 
очаква да се получи допълнителна качествена информация за изпълнението на АСПРСС 
2014-2020 г. и Пътната карта към нея. С нейна помощ ще може да се направи качествена 
и задълбочена последваща оценка на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната 
карта към нея. 

  



 
5 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

Разработването на емпирично социологическо изследване (ЕСИ) е процес от 
специализирани взаимосвързани дейности. След като бъде дефинирана темата на 
изследването се поставя цел и конкретни задачи на изследването. При разработването 
на изследователския инструментариум се подхожда конкретно, в зависимост от темата, 
обекта и предмета на изследването. Задължително е инструментариумът да e в пряка 
връзка със същността на обекта на изследването. Поради това е необходимо внимателно 
да се изучи обектът на изследване. 

Подготовката на изследването преминава през два етапа: 

1. Формулиране на проблема. 
2. Формулиране на темата и целите. 

Проблемът обхваща определено състояние и особености на обекта, към които е 
насочено вниманието на изследователя, за да могат те да бъдат решени или 
преодолени.  

Темата трябва да е свързана с проблема на изследване и конкретното му състояние. 
Целите отразяват кратко и ясно това, което изследователят желае да постигне чрез 
конкретното изследване. 

Формулиране на задачите 

Формулиране на работна хипотеза – работните хипотези биват: 

• описателни – за  състоянието на изучаваното явление и предвиждат очакваните 
резултати 

• обяснителни – отразяват причините, влияещи в/у фактическото състояние на 
изучаваното явление 

• за тенденциите – разкриват повтарящото се (устойчивото) в изследвания процес 

Формулиране и изработване на дизайна (постановката) на проучването 

• дефиниране на обекта, генералната съвкупност и единиците на изследването 

• обектът на проучваното явление е онази област на социалната действителност, 
която предстои да бъде анализирана 

• генералната съвкупност е човешката общност, в границите на която ще се проучва 
обекта, и която е носител на признаците, които ще бъдат изследвани – от вида на 
съвкупността се определя и характера на проучването – изчерпателно 
(обхващащо всички проучвани обекти в генералната съвкупност) или 
репрезентативно (извадково), където данните от извадката се обобщават за 
цялата съвкупност 

• единиците на наблюдение – това е всеки отделен случай (индивид), който е 
носител на проучваната емпирична информация или неговия антураж. 
Респондентът (лат. respondere - отговарям, осведомявам е всяко лице и/или част 
от неговия антураж, попаднало в извадката и подлежащо на изследване. 

• избор на използвани методи за набиране на първична емпирична информация 
при провеждане на емпиричното социологическо проучване – в социологията се 
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използват няколко основни метода за набиране на първична емпирична 
информация: анкета, интервю, наблюдение и документален метод 

• избор на статистико-математическите методи за обработка и анализ на 
събраната първична емпирична информация 

• изработване на въпросник за събиране на първичната емпирична информация 

• изработване на организационен план – осигуряване на необходимите технически 
материални, кадрови и финансови ресурси 

• план-график на проучването 

• подбор и подготовка на анкетьорския екип 

• изработване на финансов план по различните пера разходи – разработване на 
програмата и методиката, извършване на пробното изследване, набиране на 
първичната информация, обработка на информацията, отпечатване на 
документи за проучването и на данните от анализите, както и на окончателните 
резултати. 

• Провеждане на предварително проучване.  

Провеждане на проучването 

Този етап е т.н. „работа на терен” и включва  набирането на данни от всички предвидени 
лица чрез избрания социологически метод на базата на изработения въпросник от 
анкетьорския екип. 

Обработка и анализ на събраните данни 

Тук се осъществява прехода от индивидуалната към съвкупната информация, с която тя 
става пригодна за научен анализ, обобщение и използване. На базата на получените 
данни се прави проверка (приема или отхвърля) заложената хипотеза. 

Източници за набиране на първична емпирична информация: 

• информация относно самосъзнанието чрез технологията на разпитване 
(вербално – интервю или писмено – анкета) 

• информация относно поведението – чрез технологията на наблюдението 

• информация относно документи от или за изследваното лице – чрез 
документален метод. 

Основното средство (инструментариумът) за регистриране на първичната емпирична 
информация е въпросникът, който осигурява регистрирането на валидна (обоснована), 
точна (устойчива) и достоверна информация. 

Основни изисквания към въпросника 

Технически: 

• форматът да е съобразен с обекта на изследване; 

• да ограничава ясно въпросите от обяснителните бележки; 

• да съдържа обръщение към изследваните лица, което да ги информира относно 
целта на проучването; указания, как ще бъде използвана информацията; 
уверения в анонимността на проучването, благодарност към лицето за неговото 
съдействие и т.н.; 

• да започва с въвеждащи въпроси, последвани от филтриращи и основни и да 
завършва с идентификационни въпрос; 
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• да е съобразен с времето на попълване – при самопопълване (30-40 минути) и не 
повече от час при интервюта; 

• да се оставя достатъчно място за отговор на откритите и полуоткритите въпроси; 

• въпросникът да е отпечатан в добър естетически вид. 

Съдържателни: 

• да е ясно наименованието на институцията, организирала проучването; 

• да е ясен видът и темата на проучването; 

• да се избягват двойните  и неясни въпроси; 

• сложността на въпросите да е такава, че те да са разбираеми за всички лица, 
независимо от образованието им; 

• въпросите трябва да са логически последователни 

• не трябва да присъстват въпроси, засягащи авторитета или достойнството на 
разпитваното лице, както и такива, които биха могли да го злепоставят; 

• въпросите да не са множествени, т.е. да  не се пита за няколко неща 
едновременно; 

• да не се задават въпроси, които нямат отношение към конкретните цели на 
проучването 

• въпросите да не внушават отношение, т.е. трябва да имат неутрална форма 

Класификация на видовете въпроси 

Според изследваната област 

• Фактологични – отразяват фактологията на изучавания проблем и са свързани с 
обективно съществуващите във времето и пространството факти (напр. Колко 
посещения имахте при общопрактикуващия лекар?) 

• Оценъчни – свързани с оценките и желанията на респондентите (напр. Доволен 
ли сте от обслужването?) 

Според формулирането на отговорите 

• Затворени (закрити) въпроси – имат предварително формулирани варианти на 
отговори, като изследваното лице може да избере един или няколко отговоря 
(според указанията). Особена форма са алтернативните (дихотомните) въпроси – 
„да – не”, „мога-не мога”. 

• Отворени (открити) въпроси – нямат формулиран вариант на отговор, а лицето 
отговаря свободно със свои думи 

• Полуотворени (полуоткрити) въпроси – освен предварително формулиран брой 
отговори е оставена и възможност за изразяване на друго (собствено) мнение от 
респондента. 

Според формулирането на въпросите 

• Обикновени – задават се като въпросителни изречения. Те са преки и косвени. 

• Онагледени – подходящи за деца или лица с ниска обща култура 

• Въпроси – казуси – описват определена ситуация или събитие и питат за 
отношение, оценка или начин на действие от страна на респондента 

• Въпроси – диалози – на базата на определен диалог питат за отношение, мнение 
или оценка 
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• Асоциативни -  от респондентите се изисква да опишат каква асоциация 
предизвиква определена дума или понятие (напр. Какво бихте си представили 
като чуете следните думи – сестра, лекар, легло, спринцовка?) 

Според мястото им във въпросника 

• Въвеждащи – поставят се или в началото на въпросника или между отделни групи 
въпроси за осигуряване на плавен преход между тях с цел да предразположат 
лицето към темата и да го подготвят за отговор на основните въпроси 

• Филтриращи – чрез тях изследваните лица се разпределят на групи или подгрупи 
по някои притежавани признаци или фактори (напр. Пушите ли?; По колко цигари 
на ден пушите? и т.н.) 

• Основни – въпроси, които пълно и последователно обхващат темата на 
проучването 

• Идентификационни – изследват характеристиката на изследваните лица по 
основни социално-демографски признаци – пол, възраст и т.н. 

• Контролни – използват се за разкриване на обективността на даваната от 
респондента информация 

Според формата на отговора 

• Пет – седем – степенна скала (на Ликерт) – въпросите са поставени в скала, чиято 
среда е неутрална, а в двете стани са противоположните степени на отговори 

• Четири-степенна скала (форсирана) – тук няма неутрално мнение, а респондентът 
избира една от противоположните степени на отговор 

• Дву-степенна алтернативна скала – с възможни два отговора – положителен или 
отрицателен 

• Въпроси с един възможен един отговор – от групата отговори лицето избира само 
един, който най-точно отразява неговото мнение 

• Въпроси с повече от един възможни отговора – респондентът избира няколко от 
възможните отговора, като често се изисква лицата да степенуват 
разновидностите на отговорите по значимост. Използва се при изучаване на 
мнение или отношение към личностни качества. 

III. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИ 

III.1. Интервю 

Интервюто е форма на разпитване, основаваща се на пряка словесна комуникация 
между две или повече лица чрез устно поставяне на въпроси и устно даване на отговори 
за набиране на първична емпирична социологическа информация. 

Видове 

Според вида на използвания въпросник (начина на формулиране на отговорите) 

• структурирано – стандартно, при предварително подготвен въпросник, 
съдържащ предимно затворени въпроси 

• неструктурирано – неформално, открито, свободно. 

• полуструктурирано – полусвободно, при което има както закрити, така и 
свободни въпроси 
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Според броя на изследваните лица – индивидуално или колективно 

Според кратността на провеждане – еднократно и многократно 

Според метода на провеждане - „Лице в лице” или дистанционно – посредством 
интернет медия или телефонно  

Положителни страни 

• Отговорите се записват от интервюиращия 

• Възможности за повторна среща и изясняване на неясните въпроси 

• Допълнителна информация не само за съзнанието, но и за поведението на 
интервюирания 

• Възможности за корекция на въпросника при пропуски 

• Провеждане в удобно за респондента и интервюиращия време 

• Качеството на получаваната информация е по-добро 

• Отстранява се влиянието на трети лица върху отговорите 

• Максимално приспособяване на въпросите към възможностите на 
интервюирания 

Слаби страни 

• Изискване за добра психологическа и тематична подготовка на интервюиращия 

• Отговорите на въпросите се записват от интервюиращия или негов асистент 

• Допълнителен разход на време и средства за подбор, обучение и контрол на 
интервюиращите 

• Воденето на записки може да отвлече вниманието на интервюирания и да 
създаде чувство на безпокойство 

III.2. Анкета 

Анкетата е форма на писмено разпитване, при която изследваните лица отговарят чрез 
писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за 
набиране на първична емпирична информация относно мнението, отношението, 
мотивацията, ценностната ориентация, социалната позиция и роля на разпитваните 
лица. 

Пряка групова анкета 

Положителни страни 

• Анкетиране за кратко време на голям брой лица; 

• Не са необходими много анкетьори; 

• Осигурява анонимност 

• Добро качество на събраната информация; 

• Удобна за провеждане при организирани колективи; 

• Удобна за бързи оперативни цели. 

Слаби страни 

• Изисква много организационно-техническа подготовка (помещения, техническо 
оборудване, време, консумативи) 

• Броят на членовете на проучваната група не трябва да е под 8-10 и над 35-40 
човека 
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• Не е удобна за неорганизирани колективи 

• Въпросите в инструментариума не трябва да са повече от 25-30. 

Пряка индивидуална анкета 

Положителни страни 

• Въпросникът достига до всяко лице, което е включено в изследваната група 

• Лицето отговаря в удобно за него време и място 

• Не изисква допълнителни организационно-технически усилия (зали, оборудване 
и т.н.) 

Слаби страни 

• Съмнение в анонимността 

• Увеличаване на времето на провеждане (бавна) 

• Възможност от повлияване на отговорите от трети лица 

• Невъзможност за контрол на респондентите 

• Броят на въпросите не трябва да е голям 

Пряка пощенска анкета 

Положителни страни 

• Не са необходими анкетьори 

• Голям обхват от хора за кратко време 

• Лицето попълва анкетата в удобно време и място 

• По-икономична 

Слаби страни 

• Непълна възвръщаемост на въпросниците 

• Неподходяща за проучване на знания 

• Възможност за повлияване от трети лица 

Косвена анкета 

(анкетьорът попълва анкетата на базата на събрана информация от различни източници) 

Положителни страни 

• Няма ограничения в броя на въпросите 

• Използват се всички източници на информация 

• Възможност за отговор на всички или почти всички въпроси 

• Не се съобразява с равнището на култура на анкетираните 

• Могат да се обхванат всички лица 

Слаби страни 

• Съществува възможност за изопачаване на информацията 

• Скъпа – голям брой анкетьори 

• Необходимост от обучение на анкетьорите 

• Изисква много време 

• Сложна организация на набиране на информация 
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III.3. Наблюдение 

Наблюдението е регистрация на първична информация относно целенасочено 
възприятие на определени явления и процеси от обективната действителност в реално 
време и пространство (поведението на изучаваните обекти) в съответствие с програмата 
на изследването. То се извършва по конкретна методика с цел да се отговори на 
следните въпроси: кой; какво; как; къде; кога; защо; при какви условия. 

Класификацията на формите на наблюдение се извършва на базата на следните 
критерии: 

Според извършителя на наблюдението 

• Външно наблюдение – регистрацията се извършва от външен наблюдател 

• Самонаблюдение – регистрацията се извършва от самите лица 

Според условията, при които се извършва наблюдението 

• В естествени условия 

• В лабораторни условия 

Според степента на анонимност 

• Явно наблюдение 

• Тайно наблюдение 

Според вида на изучаваното явление 

• на невербално поведение 

• на вербално поведение 

• симулационно – на предварително определени действия. 

Според кратността – еднократно и многократно 

Според използването на инструментални средства – с или без използване 

Положителни страни 

• Системност, плановост и целенасоченост 

• Позволява изучаване на явлението в дълбочина 

• Осъществява се в реално време, място и среда 

• Позволява ползването на съвременни технически средства 

• Позволява непосредственост в изучаването на обекта 

• Многократност на изучаването 

Слаби страни 

• Изучава само настоящи събития 

• Има ограничен обхват 

• Изисква голям брой персонал за наблюдение 

• Субективен характер на възприятията от страна на наблюдаващия 

• Етични проблеми при ползването на техническите средства 

• Изисква продължително време 

• Склонност към нагаждане съобразно условията (при явно наблюдение) от страна 
на наблюдавания 
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III.4. Документален метод 

Процедура по набиране на първична емпирична информация от документи, отразена 
преди всичко по други поводи. 

Документ е всеки веществен носител на информация (писмен или не писмен – оръдие 
на производство, снимка, художествено произведение, филм и т.н.), отразяваща 
определени обществени явления и процеси или участието на определени хора в тях. 

Документите могат да бъдат: 

• Писмени или не писмени 

• Официални – лични или обществени; неофициални 

• Спонтанно възникнали ; изработени по поръчка 

• Първични или вторични 

Положителни страни 

• дава възможност за обективизиране на определени социални факти 

• ретроспективно изучаване на събития и явления в продължителен период 

• позволява да се определи насоката на развитие на социалните процеси 

• многократност на изучаването 

• дава информация за противоречията между личността и социалната среда 

• позволява да се прави типологическа характеристика на отделни личности или 
категории лица 

Слаби страни 

• няма представителност на данните 

• информацията е изготвена по друг повод 

• селективност на информацията (както от страна на изследователя, така и на този 
който я е предоставил) 

• опасност от съзнателно изопачаване на явленията и процесите. 

III.5. Социометричен метод 

(метод за структурен анализ на малката група) 

Понятието „група” е демографски термин, описващ общност от индивиди, свързани с 
еднакъв практически или познавателен опит за определен отрязък от време. 

Групите биват: първични (малки), характеризиращи се чрез взаимодействие между 
двама души и притежаващи собствени норми на поведение и солидарност; вторични 
(големи) – не е задължително всички членове да влизат в непосредствен контакт с 
останалите; формални – изградени на базата на определена структура и с конкретна цел 
и неформални – изградени на базата на приятелски взаимоотношения, привързаност и 
симпатии. 

Социометрията е специфичен анкетен социологически метод за събиране и 
анализиране на първична емпирична информация относно междуличностните 
отношения в малката група. 
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ 
ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

Резултатите от проведения мониторинг показват общо изпълнение на стратегията в 
рамките на 33-34%. Регистрирано е дебалансирано изпълнение на дефинираните 6 
стратегически цели. По-конкретно, стратегическа цел 1 е изпълнена на 58%, 
стратегическа цел 2 на 51%. Следват стратегическа цел 3 с 35% и стратегическа цел 6 с 
29%. С най-ниско равнище на изпълнение са стратегическа цел 5 - 16% и 4 - 12%. 

Цел на изследването е да се разкрият качествените аспекти на  нагласите и оценките на 
заинтересованите страни във връзка с изпълнението на актуализираната стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система през наблюдавания период. По-
конкретно, детерминантите на оценките и нагласите ще се търсят в три посоки, като за 
постигането на така формулираната цел се поставят за изпълнение следните три задачи.  

Първо, да се изследва начинът на формиране на стратегията. Извеждане на 
проблемните зони и дефицитите, тематичните характеристики на стратегията и 
организационните особености на процеса на съставянето и. По-конкретно, акцентът е 
поставен върху хоризонталната и вертикалната логика на стратегията и  участието в 
процеса на заинтересованите страни.  

Хипотеза 1 Стратегическото планиране е осъществявано при широко участие на 
заинтересованите страни. Очакванията са, че инфилтрирането на интересите на 
различните групи от участници е възпрепятствано от: 

• Политически фактори - невъзприемане на предложенията за реформа поради 
политически противоречия и тясно групови интереси; 

• Технически капацитет - Невъзможност за възприемане на целия обем от 
очаквания на заинтересованите страни; 

• Асиметрия в информацията. 

Второ, изследване на ефективността на изпълнение на стратегията, т.е. причини за 
разминаване на  заложените цели и постигнатите резултати.  

Хипотеза 2. Наличие на сериозни препятствия за изпълнение на Актуализираната 
стратегия. Вероятни причини: 

• Невъзможност за реализация на всички очаквания поради вътрешно системни 
противоречия и противоречия с други обществени системи; 

• Вътрешно системна съпротива при внедряване на нови практики; 

• Липсата на двигател на изпълнението на стратегията и на административен 
капацитет; 

• Слаба финансова обезпеченост и ниска степен на текуща отчетност, създаващи  
предпоставка за частична реализация на поставените цели;  

• Дефинираните стратегически цели не са изпълними. 

Трето, оценяване на ефектите и въздействията върху съдебната система от проведената 
реформа чрез изпълнение на Актуализираната стратегия през 2014-2020 г.  

Хипотеза 3. Постигнатото изпълнение на стратегията за съдебна реформа е с 
преобладаваща ниска оценка. 

Теоретичен модел 
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Като интелектуален ресурс за извършване на качествена оценка на изпълнението на 
Актуализираната стратегия може да се използва конституционално-ориентираният 
анализ. Този метод е представен в разработката на G. Brennan и J. Buchanan “The Power 
to Tax. Analytical Foundation of a Fiscal Constitution” от 1980 г, където двамата автори 
повдигат въпроса за възможностите и ограниченията на правния анализ, изследващ 
наличните норми и институции, в рамките на които индивидите съществуват и 
взаимодействат един с друг.  

Подобно на правилата на една игра, правната уредба дефинира рамката на протичащите 
процеси. Тя дефинира обекта на действието, както и изходите на взаимодействията 
посредством изборите, които правят участниците. Двамата автори стартират своя анализ 
от необходимостта от социален договор в обществото като алтернативен вариант на 
една възможна анархия. Подобен подход изисква овластяването на определена 
институция, организация или дори създаването на правна структура, в рамката на която 
да бъде „вписан” така наречения „социален договор”.  

В общите части на този „социален договор” следва да залегнат въпросите за 
лимитираното използване на делегираните властови правомощия, както и техните 
граници и начини на промяна. По-конкретно казано, дефинират се каналите за едно по-
широко участие на различни граждани и организации (заинтересовани страни) до 
възможностите за определяне на „правилата на играта” (визията и дизайна на съдебната 
система). Това е много съществен момент, тъй като тези правила дефинират достъпа на 
заинтересованите страни до съдебната система, респективно до правораздаване. 

Ето защо основен принцип на „социалния договор” трябва да бъде разбирането за 
равнопоставеност между страните. Липсата на равнопоставеност създава възможност 
някоя от страните, или заинтересованите групи, първо да присвояват неправомерно 
ресурси и второ, да забавят или стопират развитието на реформите на системата. По 
такъв начин, всяка една от заинтересованите страни, която не е представител на 
управляващата партия няма да се чувства много по-различно от условията на една 
евентуална анархия. Ето защо всяка страна ще бъде мотивирана да се бори срещу този, 
който е окупирал центъра на управлението. 

Паралелно с това протича и друг процес. Веднъж придобила властова позиция освен да 
изземва и ограничава права, тази обществена група започва и да ги брани. Този процес 
има много направления, но най-същественият е моделирането на правна рамка, 
изключваща определени групи от обществото от достъпа им до публична правна помощ. 
Едно малко разширение в тази насока позволява да добавим и това, че е възможно 
конструирането на „отворена правна рамка”, която се характеризира с широко участие 
при формирането на правната рамка, но и с блокиране на процесите на изпълнение на 
поетите ангажименти. 

От гледна точка на членството на България в ЕС, предприемането на реформи целящи 
повишаване на синергията, в правно отношение, между страните членки, означава 
съществена промяна водеща до правно изравняване, правно равенство в рамките на 
Съюза. Това е изключително важно, тъй като то гарантира свободното движение на хора, 
стоки, услуги и капитали. По същество, това е процес на правна интеграция на 
наднационално ниво. Важен аспект на този процес на правна унификация е, че всички 
участват освен във формирането на стратегическото планиране и в процеса на 
изпълнение и реализация на промените. Тези промени обаче са свързани с отнемането 
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на права и възможности при някои от заинтересованите страни, и поставяне в състояние 
на невъзможност за включване, поради ограничен ресурс на някои от участниците в 
процеса. Такива са примерите с въвеждането на електронното правосъдие, при което 
намалява значимостта на администрацията, отсъствието на закон за адвокатурата, 
поради невъзможността да се постигне консенсус и т.н. 

Накратко, същественото в тази промяна е първо, процесът на участие, и второ – процесът 
на правно, юридическо равенство, в което изпъква създаването на правовата държава. 
Особеното в случая е, че в дефинирания „социален договор” се намесва трета страна, 
която налага едностранно целеви промени, по силата на друг, по-висшестоящ договор. 
Този за присъединяване на България към ЕС.  

По такъв начин, паралелно се конституират две договорни отношения. Първото, на 
национално ниво и второто, на наднационално ниво. В някои случаи тези две договорни 
отношения могат да имат противоречия поради особеностите на националната съдебна 
система и нейните елементи. В тези случаи се регистрират процеси на институционален 
блокаж, аномична криза в системата или дори намален капацитет за реформа и участие 
в процеса, поради липса на човешки ресурс. Така незаинтересованите страни създават и 
трансформират правната система, като институции, правни норми и т.н., а тези 
институции започват да променят формите на системата. Като индикатор за наличието 
на подобни тенденции е свръхнормативизацията. 

При тази теоретична рамка въпросникът е конструиран в търсене на отговори за това 
каква е ефективността, ефикасността, полезността и устойчивостта на програмната 
интервенция в лицето на стратегията. Съгласно общата програма на изследването 
съдържанието на тези ключови понятие е следното: 

• Ефективност – степента, в която са постигнати целите 

• Ефикасност – степента, в която желаните ефекти са постигнати на разумна цена 

• Полезност – степента, в която постигнатите ефекти съответстват на потребностите 
на заинтересованите страни. 

• Устойчивост – степента, в която положителните ефекти са продължили да бъдат 
налице след прекратяване на прилагането на инициативата. 

Определяне на генералната съвкупност 

Обект на проучване са следните заинтересовани страни: съдии, адвокатски съсловни 
организации, прокурори, следователи, ЧСИ, административни служители, 
преподаватели и експерти, студенти, антикорупционен фонд, НПО, ССБ, АПФ, 
журналисти. 

Метод на регистрация 

1. Индивидуални, в т.ч. пробни интервюта. Индивидуално, еднократно, 
полустандартизирано интервю по метода „лице в лице”. Изборът на метод за 
регистрация се обосновава с широкия профил от заинтересовани страни, съставящи 
генералната съвкупност и поставената цел на изследването. 

2. Групови дискусии (фокус групи). Предложени места за провеждане на дискусиите 
– гр. София, гр. Пловдив, гр. Велико Търново. Брой на участниците – до 8 д. във всяка 
група. 
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Въпросник за провеждане на индивидуалните интервюта и фокус групи 

На база поставената изследователска цел и формулирани хипотези е конструиран 
въпросник, съставен от три части.  

Първата част е фокусирана върху процесите на формиране на стратегията. Тя засяга 
въпросите за широчината на участие на заинтересованите страни, проблемите които са 
срещнати, информираността на участниците за възможности за интервенция. Това са 
въпроси с номера от 1 до 1.8. 

Втората част е насочена към изследване на ефективността на изпълнение на стратегията, 
т.е. причини за разминаване на заложените цели и постигнатите резултати. Това са 
въпроси с номера от 2 до 3.9. 

Трета част. Перспективи за развитие. Въпроси от 4 до 4.1. 

 

1. Вие лично запознати ли сте с процеса на създаване на АСПРСС, накратко стратегията 
(обхват, участващи институции, формулиране и съгласуваност на стратегически 
цели, специфични цели и мерки, срокове, начин за набиране на предложенията, 
участници)? Ако да, моля опишете процеса накратко. 

1.1. Смятате ли, че стратегията отговаря на нуждите на съдебната система, 
установени преди разработването й през 2014 г.? Ако да, моля обосновете се 
накратко. Ако не, кои са основните причини за това?  

1.2. Вие или някой от Вашето професионално обкръжение, опитвали ли сте се да 
правите предложения, които да бъдат включени в стратегията? Ако не, защо? 
Да, моля споделете, с какви трудности се сблъскахте? Как се приемаха 
решенията и предлаганите алтернативи?  

1.3. Смятате ли, че заинтересованите страни участваха активно в процеса? Кои 
според вас са най-активните участници? Защо според Вас това е така? 

1.4. Според Вас, дали тематичните области, които обхваща стратегията, са 
идентифицирани правилно и пълно? Има ли дефицити при съставяне на 
Стратегията? Моля споделете. 

1.5. Според Вас, коректно ли са включени, съответно изключени отделните 
заинтересовани страни в процеса на създаването на АСПРСС?  

1.6. Знаете ли каква е ролята на Министерството на правосъдието в създаването на 
стратегията? Как оценявате действията на останалите държавни органи, 
участващи в процедурата по създаването и приемането на стратегията?  

1.7. Смятате ли, че начинът на подготовка на стратегията е повлиял върху качеството 
и изпълнението ѝ? Наложително ли е било да се направят промени в процеса 
на съставяне на стратегията и ако да - какви?  

1.8. Моля, споделете, вашата обща оценка и ако имате други коментари във връзка 
със създаването на стратегията? 

2. Запознати ли сте с процеса на създаване на Пътната карта за изпълнението на 
АСПРСС и на внесените в нея изменения? 
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2.3. Смятате ли, че Пътната карта съответства на Стратегията и има потенциал да 
осигури изпълнението на стратегическите и специфичните цели, с оглед на 
предвидените мерки, индикатори и финансиране? 

2.4. Според Вас отпадането на част от мерките в Пътната карта отразява ли се върху 
цялостното изпълнение на стратегията? 

2.5. Смятате ли, че липсата на предвидено финансиране в Пътната карта за някои 
мерки може да препятства тяхното изпълнение? 

2.6. Според Вас допустимо ли е с Пътната карта да се удължават сроковете за 
изпълнение на мерките след периода на действие на Стратегията? 

2.7. Запознати ли сте с индикаторите, предвидени в Пътната карта и ако да, 
намирате ли ги адекватни с оглед постигане на съответните цели? 

3. Според Вас до каква степен, постигнатите резултати отговарят на поставените цели 
в стратегията? Ако считате, че има разминаване, моля посочете какви, според Вас, 
са причините? 

3.1. Според Вас кои са най-важните резултати, постигнати със стратегията? 
Изпълнението на стратегията доведе ли до очакваните промени в съдебната 
система? Какви са те? 

3.2.  Постигнати ли са негативни или неочаквани резултати? Какви са те и на какво 
се дължат? Моля посочете примери, ако има такива. 

3.3. Има ли институции, звена или области, които са засегнати положително или 
отрицателно от прилагането или неприлагането на стратегията? 

3.4. Каква е общата Ви оценка от изпълнението на стратегията – положителна, 
отрицателна, неутрална. 

3.5. Какви са според Вас причините за изпълнението, съответно - за 
неизпълнението на стратегията или на отделни нейни части?    

3.6. 3.6 Считате ли, че предвидените в пътната карта финансови средства са 
достатъчни за изпълнение на предвидените в нея мерки и отговарят ли на 
постигнатите при приложението й резултати? 

3.7. Моля споделете, каква е Вашата обща оценка на трайните ефекти и 
въздействия върху съдебната система от прилагането на стратегията? 

3.8. Кои ефекти от изпълнението на стратегията според Вас ще имат най-трайно 
въздействие върху съдебната система? 

3.9. С какво смятате, че ще се запомни тази стратегия? Моля аргументирайте се. 

4. Според Вас, какви са перспективите за развитие на съдебната система? Моля, 
посочете най-належащите промени в нея? Какви промени са необходими в 
дългосрочен план? Какво би попречило за реализацията им? 

5. Как смятате, че трябва да се направят промените? Кой трябва да администрира 
процеса? Какъв да е процесът на избор на идеите за промени? Как да се обединят 
участниците? Какъв да е процесът на организиране на промените? Какво би 
попречило те да се случат? 

Благодарим Ви за отделеното време! 
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Допълнителни въпроси за фокус групите 

Като допълнителни въпроси за фокус групите са включени следните: 

1. Смятате ли, че е съществува независимостта на съда и на другите органи на съдебната 
власт? 

(Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на 
съдебната власт чрез ефективни мерки срещу  корупция, политически и 
икономически натиск и други зависимости) 

2. Смятате ли, че статусът на съдиите, прокурорите и следователите е достатъчно висок 
и намира обществено признание? 

(Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс и фокус 
на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите) 

3. Смятате ли, че съдебната власт е администрирана ефективно? 

(Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт) 

4. Смятате ли, че имаме модерна и ефективна наказателна политика 

(Стратегическа цел 4: Модерна и ефективна наказателна политика) 

5. Смятате ли, че у нас се спазва върховенството на закона, защитата правата на човека, 
достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието 

(Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата правата на 
човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието) 

6. На какво равнище смятате, че се намира доверието към съдебната власт 

(Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез 
обществено участие и прозрачност). 


