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Фондацията за развитие на правосъдието (ФРП) 
 

е аналитичен център за правни и значими за правото 
хуманитарни изследвания, учреден на 11.05.2011 г., който развива 
практическо и теоретично знание в подкрепа на 
общественозначими политики в сферите на правосъдието и 
правното образование.  

 

ФРП извършва дейността си в полза на функциониращо 
гражданско общество, като изхожда от убежденията, че: 

 

- призванието на знанието е да предлага модерни решения в подкрепа на отговорни 
и просветени държавни политики и обществени прозрения за развитие; 

- върховенството на закона и гарантирането на правата на човека могат да бъдат 
постигнати само с постоянно повишаване на правната култура и гражданска активност 
на обществото чрез генериране и развиване на знание и свързването му със социална 
промяна; 

- убедителен професионален стандарт на значимо приложно знание може да бъде 
изграден само от екип, който насърчава професионалното и личностово израстване на 
членовете си в дух на отдаденост към знанието, изследователска почтеност, екипна 
сплотеност и споделена отговорност. 

 

МИСИЯТА на Фондацията е да 
съдейства за постигане на 
справедливост и взаимно зачитане на 
правата в обществото, като насърчава 
развитието на правосъдието. 

 

Към ФРП работят екипи от национални и 
чуждестранни експерти от Великобритания, 
Испания, Франция, Чешката Република, 
Германия, Италия, Румъния и Хърватска. На 
всички ФРП предоставя равни възможности за 
професионално развитие съгласно 
принципите на доброволност и свобода на 
професионалния избор, единни 
професионални стандарти, диалогичност, 
екипност и колегиалност, както и взаимно 
зачитане на правилата за професионална 
етика и избягване на конфликт на интереси. 

Целеви групи: 

1. Професии, свързани с и подпомагащи правосъдието и правораздаването (съдии, 
прокурори, следователи, разследващи полицаи, адвокати, вещи лица) 

2. Държавни институции  
3. Сродни неправителствени организации 
4. Обществото като цяло 

Продукти: 
- Аналитични продукти (анализи, изследвания, публикации, изследователски и 

аналитични методологии, мониторингови доклади и др.); 
- Препоръки, становища, законодателни стратегии и концепции, политики за развитие 

на законодателството, правораздаването и други относими сфери и др.; 
- Обучителни методологии и методологии за повишаване на професионалната 

квалификация и задълбочаване на специализацията; 
- Форми на експертно съдействие и сътрудничество (тренинги, обучения, семинари); 
- Дискусионни форуми (кръгли маси, конференции). 

 

Нашите цели (чл.4 от Учредителния акт): 
1. развитие на законодателство, адекватно на 

социалните потребности и успешно 

интегрирало международните правни 

стандарти в националната правна система; 

2. повишаване на квалификацията, 

мотивацията и интегритета на 

професионални общности, свързани с 

правосъдието; 

3. предотвратяване и преодоляване на 

негативни социалнозначими конфликти чрез 

равноправие на различните социални групи; 

4. просветено доверие на обществото в 

институциите на правосъдието; 

5. висока правна информираност и култура в 

обществото. 
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ФОНДАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО и  

екипът на изследването  

изразяват признателността си към: 

Главния прокурор на Република България;  

Административните ръководители на всички съдилища и прокуратури, 

които бяха обхванати от  изследването, и техните административни екипи; 

Асоциацията на прокурорите в България;  

Съюза на съдиите в България и по отделно към неговите териториални 

звена; както и към 

множество отделни съдии, прокурори и служители в съдебната система 

за активното и всеотдайно организационно съдействие при 

провеждането на изследването. 

Особена благодарност за доверието и подкрепата дължим на всичките 

близо 1000 български съдии и прокурори, които откликнаха на молбата да се 

включат в изследването въпреки натовареността си и въпреки поставения им 

кратък срок за отговор. Тяхната активност осигури на изследването висока 

национална представителност, а на резултатите от него – тежест на 

легитимни аргументи за отстояване на позиции срещу неподходящи 

реформени политики. 

ЕКИП НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

 

Петя Попова, координатор 

Веселин Райков, Иво Емануилов, Снежана Тодорова (техническо обработване на данните) 

Десислава Михайлова (аналитично обработване на данните и социологичен анализ) 

Петя Попова (психологичен анализ) 

д-р Ива Пушкарова (правен анализ и консултация на интерпретативните анализи) 

д-р Стоян Ставру, доц. Владимир Велинов, дм, Георги Кирилов (консултация на 

интерпретативните анализи) 

 

  

 

Изследването ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната 
власт” анализира преживяванията и нагласите за независимост на съдиите и 
прокурорите в България и ефектите, които досегашните опити за реформа на съдебната 
власт са оказали върху идентичността на тези професионални общности. 

Анализът се осъществява в рамките на изследователски проект ,,Съдебната власт 
между правото и фактите”, който Фондация за развитие на правосъдието стартира 
през  март 2012 г. и който си поставя за цел да изясни различията между 
нормативноустановения и фактически действащия модел на съдебна власт в България. 
Стремежът е да бъде очертан потенциалът на системата за ефективно структурно и 
функционално развитие в подкрепа на професионалните усилия на магистратите за 
качествено правосъдие. 

Проектът се осъществява без финансова подкрепа, мотивиран от 
убеждението на екипа в неговата полезност за разумния разговор за съдебна 
реформа. 
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РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ 
1. ПРОФИЛИРАНЕ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ 

Системата не гарантира на съдиите и прокурорите спокойствие и подкрепа при 

изпълняване на служебните им задължения. Стресът дефинира професионалните 

преживявания на почти всеки трети, а депресивните състояния, породени от 

професионално изчерпване и дезориентация в ценностните стандарти на системата – на 

всеки пети магистрат. 

1.1 Преживяване за независимост 

Груповото разбиране за независимост е разединено, противоречиво, повлияно от 

множество стереотипи и отразява криза на идентичността в професионалните общности. 

Преживяването на независимостта като състояние на духа е характерно за малка 

част от магистратите. Те изповядват оптимистични възгледи, критични и прагматични 

са в оценките си и търсят да заявят включване в реформения процес. Сред тях няма 

младши магистрати и преобладават върховни по ранг съдии и прокурори. 

Мнозинството интепретира независимостта като външно гарантирана ценност, 

чието отстояване не е в контрола на отделния съдия или прокурор. Преобладава 

разбирането, че тя е отсъствие на външно влияние. Значим дял са и убежденията, че за 

гарантирането й отговаря правителството и че зависи от заплащането. При магистратите 

с такива убеждения се наблюдава групов отказ от поемане на лична отговорност за 

отстояване на професионална независимост и отсъства преживяване за професионална 

идентичност. Загубата на усещане за независимост при част от тези магистрати е 

свързана с изцяло отрицателно отношение към кадровата политика на ВСС, дълбоко 

недоверие в случайното разпределение на знаковите дела и гняв към статуквото.  

Положителният опит от публичността изгражда сред някои съдии (основно 

районни с рангове на апелативни и върховни) стратегия за разрешаване на кризата на 

идентичност чрез търсене на обществено доверие като бариера пред влияния. Тези 

съдии правят пряка заявка за институционална и обществена подкрепа. Това са 

говорещи хора, склонни да обясняват своите професионални решения и да дават 

публични оценки за проблемите в системата, но те рискуват драматична професионална 

демотивация, ако не срещнат очакваната подкрепа. 

Типичният български магистрат днес е човек в ценностна изолация, който не се 

чувства приеман и зачитан от средата си, преживява се като изоставен от институцията 

си и е песимистично настроен към реформата. Нагласите му се определят от несъгласие 

със статуквото и професионално изчерпване. Той понася особено тежко неяснотата в 

кариерното израстване, чувства се сам срещу рисковете от нерегламентирани влияния и 

не вярва, че професионалната среда награждава порядъчността.  

Преживяването за независимост е пряко обусловено от професионалното 

признание и подкрепа на средата, поради което цялата магистратура по различни начини 

излъчва претенция за признание на професионалните си постижения и послание, че не я 

получава. Опитът в кариерното израстване влияе върху възгледите за независимост.  

При съдиите групово убеждение за независимостта като отсъствие на външно 

влияние се затвърждава с кариерния растеж, който изглежда свързан с отстояване на 

автономност. Външният натиск е до голяма степен съсредоточен върху окръжните 

съдилища. В опита си да се справи с него общността на съдиите развива два типа 

защитни механизми. Единият укрепва убеждението, че отстояването на независимостта е 

извън контрола на съдията, а другият стабилизира обратната представата. Вторият е по-

устойчив и широко изповядван сред върховните съдии.  



При прокурорите интерпретацията на независимостта като неповлияност от вън 

формира по-големи мнозинства, отколкото при съдиите. Динамиката им обуславя 

предположение, че прокурорите изпитват по-голяма нужда от външна защита, отколкото 

съдиите. Натискът също изглежда да е фокусиран върху окръжните прокуратури. 

Задълбоченият дебат за независимостта тепърва предстои сред съдиите и 

прокурорите. От него, а не от структурна или функционална реформа, зависи в 

решаваща степен стабилизирането на професионалната идентичност на гилдиите, 

която гарантира обществото срещу появата и развитието на зависимости в 

съдебната система. 
 

1.2 Групова идентичност 

Гилдиите на съдиите и прокурорите поотделно търсят професионална 

идентичност чрез отделяне една от друга.  

Съдиите са по-радикални. Те нямат споделено виждане за мястото на 

прокуратурата, но повечето я предпочитат извън съдебната власт. Прокурорите 

възприемат институционално отделяне чрез обособяване на двуколегиен ВСС, но 

категорично се съпротивляват да напуснат съдебната власт. За тях професионалната 

идентичност е дълбоко свързана със статуса на магистрат, вкл. със стандарта на 

независимост. Консерватизмът се дължи на страх от поглъщане от правителството, а не 

толкова на желание за принадлежност към съдебната власт – прокурорите биха приели 

институцията им да остане самостоятелна извън властите, но не и да преминат към 

изпълнителната. 

Кризата на идентичността поражда и кризи на представителството и на 

лидерството в общностите на съдиите и прокурорите. Професионалните сдружения не 

се разпознават като двигатели на общностна консолидация, нито като гаранти за правата 

и интересите на магистратите. Високите етажи на системата, които разговарят с 

обществото и външни субекти от името на магистратурата, са носители на 

консервативни нагласи в подкрепа на статуквото, които не са популярни сред 

мнозинството магистрати (особено видимо при прокурорите). Лидерството, което тези 

нива осъществяват, е фактор за развиване на механизми за самоизолация 

(самоизключване) на магистратите от реформения процес при отказ от поемане на лична 

отговорност при отстояване на независимостта.  

Актуалното състояние на магистратурата е все по-активно търсене на групово 

самоопределение чрез поставяне на граници (но не бариери) между двете гилдии. 

Поради кризите на представителството и лидерството процесът е неструктуриран и 

хаотичен и напредва трудно и противоречиво. За да отключи вътрешни процеси на 

изграждане на идентичност и поява на автентични представители и лидери, той трябва 

да бъде разумно (почтено и демократично) управляван. За целта е необходимо съдиите 

и прокурорите като гилдии да се разпознаят и да започнат да се преживяват като 

участници в реформата без посредничеството на нереформистки малцинства. В 

противен случай отделянето на гилдиите носи рискове от допълнителното им изолиране 

от обществото, капсулирането им една към друга, засилване на ригидността на системата 

и резистентност към реформа. 
 

2.МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Българските съдии и прокурори не се вълнуват самоцелно от структурния модел 

на съдебната власт, а от конкретни елементи от неговото функциониране. Като цяло те 

подкрепят модел на управление с висш съдебен съвет, но не в сегашния му вид. Най-



реформаторски настроени са окръжните по ранг съдии. Непостоянният двуколегиен 

ВСС е изборът на съдиите. Прокурорите като цяло не го отхвърлят. За тях това е 

приемливата алтернатива на статуквото, но не са убедени, че тя дава по-добро 

решение от настоящото.  

Мнозинството приема и модела на управление, но иска реформа и рязко се 

радикализира по конкретни въпроси на действието му.  

Прокурорите в по-малка степен преживяват управленската система като 

затрудняваща кариерното им израстване, поради което консервативните симпатии към 

нея нарастват с повишаването в ранг. Основен техен двигател е малцинство (около 10 %), 

при което кадровото израстване в длъжност към окръжно и после към апелативно ниво 

води до прогресивно одобрение. Това малцинство е нереформаторско. 

Обратно, с кариерния растеж и увеличаването на стажа на съдията оценката му за 

управленския модел се влошава прогресивно. Сред съдиите управленското статукво 

създава групови преживявания за труден кариерен растеж и ограничения пред 

професионалното развитие. Поради това те формират основната част от респондентите 

(всеки пети), които отхвърлят изцяло управленското статукво и сред които преобладава 

мнение, че съдебната реформа все още не се е състояла.  
 

3. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Мнозинството оценява действащата система за кадрово израстване като лоша 

или много лоша. Най-високата оценка е с незначителен дял (1 % от съдиите и 1.5 % от 

прокурорите). Отрицателните мнения са типични за магистрати с високи рангове, които 

работят пониските нива на системата. Тенденцията е по-видима при съдиите. 

Политиките и практиките на ВСС за кариерно израстване срещат категорично и 

масово неодобрение и недоверие и са най-мащабно коментираният проблем в 

отговорите на отворения въпрос. Магистратите намират статуквото за 

компрометирано, а очакванията за промяна очертават необходимост от цялостна 

реформа. Поради отсъствието на правила, чието приемане е отговорност на ВСС, 

действащата система се оценява като неясна, манипулируема, несъобразена с и 

нестимулираща формално установените ценности на компетентността, професионалната 

етика и честното съревнование, т.е. произволна и уязвима на нерегламентирани 

зависимости. Тя не предлага единен стандарт на израстване, който да управлява 

очакванията за растеж чрез предвидимост, и не дава достатъчно видими ползи. 

Очертава се преживяване за нереципрочност между положените усилия, 

включително отстояване на професионални ценности като независимостта, и получените 

ползи, при неяснота, непрозрачност и несбъднати рационални очаквания. Изглежда, това 

е в пряка връзка с данни за стагнация на професионалната изява, блокиране на 

потенциал и липса на развитие и воля за промяна на цялата система.  

Спрямо съдиите и прокурорите действат следните фактори за професионална 

демотивация:  

- игнориране или неподкрепяне на висока първоначална мотивация (определя 

динамиката при преминаване към районното и окръжното ниво на системата);  

- отсъствие или нарушаване на психологическия договор при постъпване в 

системата (влияе основно при влизане в районното и апелативното ниво); 

- отсъствие на чувство за постижение и лично професионално израстване, което се 

проявява още и като застой на длъжност при свръхквалификация за нея и длъжностни 



несъответствия (постоянно и интензивно действащ фактор, най-видим при повишаване в 

ранг без повишаване в длъжност); 

- отсъствие на признание и дори на каквато и да е обратна връзка за 

постиженията и резултатите (постоянен фактор); 

- отсъствие на изменение в статуса (фактор с много разрушително действие върху 

магистрати, на които не се предлага израстване, който се интензифицира например при 

дълги периоди между конкурсите и дълго командироване). 
 

4. ЗАВИСИМОСТИТЕ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  

Спрямо изследвания от 2007-2008 г. сред магистратите се наблюдава качествено 

ново отношение към корупцията. Първо, очертава се послание за масовост на 

корупционните практики. Мнението, че системата е корумпирана, се споделя от 

внушително мнозинство (във върховните съдилища и апелативните прокуратури 

достига 100 %), като резултатите са почти еднакви при съдиите и прокурорите. Второ, 

наблюдават се повишени нива на нетърпимост и плахо начало на консолидация на 

групова позиция на противопоставяне. Корупцията се разпознава като пряко насочена 

срещу почтените магистрати и се изговаря като конкретни практики и вреди. Трето, 

преживява се възможен пряк корупционен натиск върху отделен магистрат.  

Младите магистрати позитивират формалните ценности на правосъдието и 

влизат в него с нагласи за почтено правораздаване. Първата драматична промяна в 

груповите възгледи настъпва приблизително след като магистратът влезе в районното 

ниво, т.е. след като започне да издава самостоятелно актове, а втората -  след десетата 

година на стажа си. 

Усещането за зависимости в системата включва групови защитни механизми, 

чието действие очертава парадокси в нагласите. 

На пръв поглед магистратите имат голямо доверие в случайния принцип за 

разпределяне на делата и в автономността на системата. Първо, тези нагласи 

противоречат на високите нива на убеждение, че в системата има корупция. Второ, 

динамиките на доверието по тези два показателя съществено и нелогично се разминават.  

Във всички групи в прокуратурата убеждението за автономност преобладава и 

расте с повишаване на магистрата в ранг и в длъжност. Доверието в случайното 

разпределение в най-ниското районно ниво е ниско, а след пиковото му покачване до 

почти 100 % в окръжното ниво постоянно спада с повишаване в ранг и в длъжност, без 

все пак да престава да бъде споделяно от мнозинството. 

Съдиите в относително по-малка степен преценяват системата като автономна, но 

повече вярват в случайното разпределение.  При прехода от районно към окръжно ниво, 

също както и при прокурорите, настъпва преобръщане на мнението, но в обратната 

посока. Делът на съдиите, считащи системата за контролирана, нараства двойно с 

повишаването им в окръжен ранг и с 10 % при повишаване в длъжност в окръжен съд. 

Така окръжните по ранг и по длъжност съдии стават единствените магистратски 

групи, в които преобладава вярването, че съдебната система не е автономна. 

Констатацията се подкрепя от предположението, че тази група се бори с много силен 

външен натиск. Поради това категоричността на убеждението в случайния характер на 

разпределението именно на делата от обществен интерес, за които окръжният съд 

обичайно е първа инстанция, е парадоксална.  

Други парадокси поражда преобладаващото мнение, че правосъдието, което 

магистратите осигуряват, е законосъобразно, по-скоро справедливо, отколкото 



несправедливо и по-скоро прозрачно, отколкото непрозрачно. Сред критиките ясно 

се откроява съмнението в ефективността му, което магистратите отдават на 

компромисното качество на законите, които прилагат. Тези оценки са явно 

несъвместими с високите нива на убеденост, че в системата има корупция. 

Според повечето магистрати системата е достъпна за гражданите, които търсят 

правосъдие, но съдиите в голямата си част са избегнали отговора на този въпрос. 

Груповото вярване, че достъпът до правосъдие е гарантиран, се формира от 

прокурорите. Във всички нива на прокуратурата мнението преобладава, като в 

районното, окръжното и апелативното ниво е почти 100 %, въпреки че именно там са 

групите, които понасят най-жесток корупционен натиск и в които преобладава 

вярването, че системата не е автономна. 

Тези противоречия са проявления на защитни механизми, които бранят всяка от 

професионалните общности от усещането за по-тежка загуба на контрол и независимост, 

отколкото всяка от групите е готова да приеме за себе си. Изглежда, и двете най-сериозно 

отблъскват прозрението, че зависимостите в системата могат да лишат отделния съдия 

или прокурор от индивидуалния капацитет да осигури компетентно правосъдие. 

Оттук и фрагментираните възприятия на възможността за индивидуален 

натиск. Той се разпознава като фактор за поставяне на системата под външен 

контрол главно от магистрати, според които е възможен пряк натиск върху тях или 

техен колега (според тях цялата система не функционира автономно). Респондентите 

като цяло свързват личната си професионална независимост и автономността на 

системата като цяло, но липсва устойчиво групово убеждение за пряка и 

непосредствена връзка. Това прозрение е ново и още не е обхванало цялата 

магистратура поради действие на защитен механизъм. То не се открива в предходни 

изследвания, които акцентират върху примиренческа защитна неангажираност на 

магистратите с недъзите на статуквото. Това ново мислене е мощен фактор за 

активизиране на магистратите като субекти на промяната, тъй като акцентира 

върху личната отговорност за състоянието на системата и личната инициатива за 

нейната реформа. 
 

5. ВЛИЯНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪРХУ СЪДЕБНАТА РЕФОРМА  

В оценката си за ефекта, който докладите на ЕК за напредъка на България имат 

върху развитието на съдебната реформа, магистратите са разединени между четири 

относително равностойно представени мнения: влиянието на докладите е стимулиращо, 

дестабилизиращо, полезно и зависимо от внушения на правителството. Реакциите се 

отнасят до политическите доклади, тъй като техническите са масово непознати на 

магистратите. 

Мнението, че в политическите доклади е най-значим насърчителният ефект върху 

реформаторската мотивация, консолидира най-много привърженици като цяло.  

Влиянието на ЕК не се усеща в основни звена на системата, заети от 

дългогодишни съдии и прокурори от трите инстанции за делата с висок обществен 

интерес. Тези звена основно посрещат натиска на обществените очаквания към 

системата и трусовете на реформения процес. В тях всеки трети апелативен прокурор и 

апелативен или окръжен съдия и всеки пети с ранг на върховен съдия или окръжен 

прокурор е убеден, че политическите доклади внасят хаос и объркване. Скептичността е 

най-ясно изразена сред върховните по ранг съдии. Тези групи са мнозинство в дела от 



близо 1/5 от респондентите, според които препоръките на ЕК възпроизвеждат внушения 

на изпълнителната власт.  

Като цяло се очертава убеждение, че политическите доклади на ЕК не 

съобразяват потребностите на магистратите и не демонстрират в достатъчна степен 

чуваемост и отзивчивост към назоваваните от тях проблеми, поради което 

магистратурата не е убедена в полезността им. Тези нагласи са в парадоксално 

несъответствие с обективната практика на мисиите на ЕК да консултират и 

съобразяват препоръките на магистратурата и следва да се тълкуват във връзка с 

дефицитите на представителство. Изглежда, общуването на ЕК със системата е 

монополизирано от нереформистки малцинства, разположени на нива с формално 

лидерски и представителен характер, чиито послания не се споделят от мнозинствата.  
 

8. ИМА ЛИ СЪДЕБНА РЕФОРМА? 

Българските магистрати нямат единен отговор на въпроса проведена ли е 

съдебна реформа. Превесът на положителният отговор се крепи на разлика от едва 

4.3 %. Само по този въпрос съдиите и прокурорите отговарят различно. Съдиите са малко 

по-категорични и считат, че реформата не е приключила, като са и по-радикални в 

критиките си към статуквото. Те са по-разочаровани, но и относително по-взискателни. 

Прокурорите са раздвоени, но преобладава мнение в полза на реформата, като вероятно 

самите очаквания към нея при тях са по-умерени. 

Кариерният растеж влияе на оценката. При съдиите той задълбочава недоверието. 

При прокурорите тенденцията е противоречива. 
 

Общите нива на неудовлетвореност от статуквото обуславят тежка криза в 

гилдиите на съдебната власт. Тя не изглежда доловима за обществото, но генерира 

заплахи за легитимността на всички държавни институции. Тя е скрита зад силен шум по 

повърхността на системата, който все по-трудно функционира като предпазен клапан за 

контролирано изпускане на напрежението - шум по форуми и медии и престрелки с 

външни структури, които разпадат разговора на безформена съвкупност от сюжети с 

личен или привидно случаен характер и го отклоняват от разговора за бъдещето на 

съдебната власт. Българските съдии и прокурори не са незаинтересовани от процесите, 

заявени пред обществото като предназначени да реформират системата. Te ги считат за 

несъобразени с потребностите си и вяло търсят да заявят включването си, което би 

могло да рестартират дебата. 

Съществуват нагласи за изговаряне на тайните на системата и на недоволството 

от тях. Магистратите отхвърлят външно наложените идентичности, които са основен 

фактор за държане на системата в зависимост, и търсят пространство, в което да бъдат 

чути. Преходът от фрустрация, резигнация и недоверие към отимистична 

заинтересованост, ангажираност с промяната и отговорност за реализацията й зависи от 

възможността съдиите и прокурорите да имат действителен принос за развитието на 

българските съд и прокуратура, т.е. да бъдат включени чрез свои автентични лидери в 

процеса като субекти, а не като обекти на външни реформени амбиции. Това ще 

промени както тяхната, така и обществената удовлетвореност от системата. 

Общностите на съдиите и прокурорите се намират в началото на реалното си 

активизиране като фактор на реформата, който може да развие потенциал да се превърне 

в основен неин двигател. Те трябва да бъдат подкрепени в този процес. 

 


