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Увод 
 

Проблемите на съдебната власт и необходимостта от нейното реформиране са 

едни от най-актуалните и същностни теми в контекста на членството на Република 

България в Европейския съюз. Ефективната и безпристрастна работа на институциите на 

съдебната власт имат основополагащо и съществено важно значение за стабилното 

общественото, икономическо и политическо развитие на страната ни. Значимостта на тази 

проблематика за българската общественост се потвърждава и от редица социологически 

проучвания, които бяха направени през изминалите години. Те затвърждават 

необходимостта от реформа в тази сфера като водещ приоритет за обществото. 

Необходимо е да бъдат положени значителни усилия, за да бъде преодоляно 

натрупаното обществено недоверие. През последните години са правени множество 

проучвания за реформата в съдената система и отношението на гржданите към нея, но 

рядко проучванията са извършвани изсън пределите на столицата. Това кара жителите на 

провинцията да се чувстват пренебрегнати и безполезни. У тях се създава впечатлението, 

че тяхното мнение няма знаение за управляващите. Същевременно всички са наясно, че 

когато говорим за съдебната система и реформата в нея, трябва да се направи ясно 

разграничаване на ситуацията в столицата и в провинцията, защото макар и системата да 

е една и съща, проблемите са коренно различни. А това обуславя и предприемането на 

различен подход за разрешаването им. 

 

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” 

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” е неправителствена организация, 

регистрирана в обществена полза. Организацията е основана през 2012г. в град 

Димитровград. От регистрацията й до сега екипът от специалисти е реализирал 

множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно 

тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена 

дискриминация. Работата на фондацията се финансирана основно от международни 

донорски организации и части от държавния бюджет. От 17.08.2012г. фондацията е 

регистрирана като доставчик на социалната услуга Център за социална рехабилитация и 

интеграция на възрастни хора. 

Целите на Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” са: 
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1. Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения 

живот в Република България; 

2. Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в 

страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на 

различните етноси в публичния и частния сектор; 

3. Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в 

обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на 

дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и 

личностна реализация; 

4. Разпространяване на обективната информация за джендър проблемите; 

5. Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти 

за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез 

индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското 

законодателство с тези стандарти, както и всички позволени от закона цели, които не са 

забранени от закон или други нормативни актове в РБ. 

В градовете Хасково и Димитровград са налице изградени структури, 

предоставящи услуги за защита и превенция срещу домашното насилие, приоритетно по 

ЗЗДН.  

От 2013г. фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е пълноправен член на 

Сдружение „Алианс за защита срещу насилие, основано на пола”. Като такъв тя участва в 

множество съвместни инициативи и проекти. Фондацията работи в партньорство с други 

НПО от област Хасково, както и с представители на различни институции и организации, в 

това число съд, прокуратура, община, социални служби, социални услуги, училища и др.  

 

Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна 

система” 

На 14-ти септември 2017 година Фондация "Х&Д Джендър Перспективи" сключи 

договор за изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“. 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ с договор за 

безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. и е на 

обща стойност 99427,10 лв, от които 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от 

национално съфинансиране. Чрез проекта Фондация "Х&Д Джендър Перспективи" 

осъществи гражданско наблюдение на съдебната система и реформата в съдебната 

система в периода септември 2017г. – октомври 2018г. на територията на Хасковски 

съдебен окръг. Експерти към фондацията осъществиха граждански контрол и наблюдение 

върху работата на съдебната система на ниво окръжен и районни съдилища на 
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територията на съдебен район Хасково, събраха и анализиха предложения за подобрения 

в съдебната система и насърчаване на съдебната медиация и възстановителното 

правосъдие. Гражданското наблюдение обхвана представители на съда, прокуратурата, 

следствието, пробационните служби, НПО, бизнеса и гражданите, които получиха 

възможността да представят своето мнение и препоръки по отношение на реформата в 

съдебната система.  

Основната цел на гражданското наблюдение е да се увеличи прозрачността и да 

допринесе за ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите 

и организацията на съдебната система. За целта Фондация "Х&Д Джендър Перспективи", 

като представител на НПО сектора, се включи в процеса на разработването, 

наблюдението и оценката на стратегиите за реформа; даде предложения за подобрения в 

съдебната система и създаде условия за насърчаване и развитие на алтернативни методи 

за решаване на правни спорове. Гражданското наблюдение се осъществи чрез 

използването на три различни метода на събиране на информация и анализ, а именно: 

1. Полустандартизирано допитване чрез попълване на анкетни карти; 

2. Провеждане на дълбочинни интервюта; 

3. Дискусии във фокус - групи. 

Подборът на методите за проучване се дължи на различните възможности и 

специфичните ограничения на всеки от тях. Полустандартизираното интервю даде 

информация за познаването на съдебната система от гражданите, за техните нагласи и 

оценки по отношение на реформата в съдебната система, както и за използването на 

алтернативни методи за разрешаване на спорове. Дълбочинните интервюта дадоха 

експертна информация за дефицитите и добрите практики в съдебната система, за 

администрирането на съдебната власт, за пропуските и несъответствията в съдебната 

система и законодателството, за възможностите за модернизация на съдебната система. 

Работата във фокус-групи даде възможност да се изследват работата на съдебната 

система и напредъкът на съдебната реформа през погледа на активните граждани, които 

да дадат своята оценка и предложения за промени. 

Събраната информация чрез изброените качествени и количествени методи ще 

бъде обобщена, анализирана и издадена под формата на Бяла книга на добрите практики 

и дефицитите в съдебната система. В нея ще бъдат представени оценките на различните 

групи от обществото за съдебната система и техните предложения и препоръки за 

реформа. В края на 2018г. Бялата книга ще бъде разпространена по електронен път сред 

медиите, районни и окръжни съдилища, Висш съдебен съвет, Министерство на 

правосъдието, Народното събрание и др. и ще бъде публикувана на сайта на Фондация 

"Х&Д Джендър Перспективи". 
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Методология на проучването чрез прако допитване 

на гражданите 
 

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” проведе анонимно допитване сред 

гражданите от Хасковски съдебен окръг, с което изследва доколко са запознати със 

съдебната система, каква е тяхната оценка за работата й и какво трябва да се реформира. 

Допитването се проведе сред 200 пълнолетни жители на съдебен район Хасково и 100 

пълнолетни жители на всеки от останалите съдебните райони в Хасковски съдебен окръг 

(Димитровград, Харманли, Ивайловград и Свиленград) или общо 600 жители от общините 

в Хасковски съдебен окръг.  

Участниците в допитването от всеки съдебен район бяха разделени на контролна 

(75 души, съответно 150 за Хасково) и експериментална (25 души, съответно 50 за 

Хасково) група. Участници в контролната група бяха граждани на съответните 

териториални единици, определени чрез използването на квотния метод на подбор. За 

всеки от съдебните райони подборът на участниците в допитването беше съобразен с 

демографската характеристика на населението по признаците пол, възраст и 

образование. Информация за демографската характеристика на населението е взета от 

официалния сайт на Националния статистически институт, а данните са актуални към 

31.12.2016г. По отношение на образователната структура на област Хасково, данните са от 

преброяването на населенението и жилищния фонд през 2011 г. 

Участниците в експерименталната група бяха подбрани чрез стохастичния метод на 

подбор и са лица, които по време на проучването са били страни по дела в Окръжен съд 

Хасково или районните съдилища в Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и 

Харманли и имат преки впечатления от работата на съдебната система. 

Прякото допитване чрез попълване на анкетни карти1 се проведе в периода март – 

август 2018г. 

 

 

 

                                                      
1
 Анкетната карта, използвана за провеждане на допитването може да бъде открита в Приложение 1 към 

анализа 


