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ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Период на интервюиране: 29-30.11.2016 г.
Експресен телефонен сондаж: случайна извадка от
стационарни телефонни номера в големите градове на
България, с квота по пол и възраст, с обем 500 души.
Метод на регистрация: стандартизирано телефонно интервю
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Социологически екип „Институт за модерна политика“ проведе експресен
телефонен сондаж в периода 29-30 ноември 2016 г. с цел да установи
актуални обществени нагласи по някои теми, свързани с работата на
съдебната власт. Проучването е част от самостоятелен изследователски
проект „Реформа в съдебната власт“.
Основните изводи на базата на получените данни са, както следва:
 Традиционно цялостната оценка за ефективността на институциите,
ангажирани с правораздавателния процес е твърде ниска – средно всеки
седми от респондентите изразява мнение, че полицията, прокуратурата и
съдът са неефективни. Полицията е неефективна според 81%, съдът –
според 78%, а прокуратурата – според 72%.
На този фон трябва да се подчертае, че най-високи са оценките за
ефективността на прокуратурата - 9.0 %, докато едва 2.0% е делът на
респондентите, които оценяват като ефективен съда, а 4.3% полицията.
Висок е и делът на хората, които не могат да преценят коя институция (съд,
прокуратура, полиция) се справя най-ефикасно в борбата с корупцията по
високите етажи на властта.
КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА?
Процент
Неефективна

71,7

Ефективна
Нито ефективна, нито неефективна
Общо

9,0
19,3
100,0

КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДА?
Процент
Неефективна

78,0

Ефективна
Нито ефективна, нито неефективна
Общо

2,0
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100,0

КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛИЦИЯТА?
Процент
Неефективна
Ефективна
Нито ефективна, нито неефективна
Общо
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 Повече от две трети е делът на респондентите, които одобряват
действията на прокуратурата по повдигане на обвинения срещу бивши и
настоящи министри за злоупотреби и корупция.
Одобрявате ли повдигането на обвинения от
прокуратурата срещу бивши и настоящи министри?
Не мога да
преценя

25.4 %

НЕ
23.3 %

ДА
72.7 %

 Малко по-високо доверие в работата на прокуратурата в сравнение със
съда и полицията се откроява и в оценките на респондентите относно
борбата с корупцията по високите етажи на властта. Така например, според
27,3% от анкетираните, най-добре работи прокуратурата, защото има наймного повдигнати обвинения на високопоставени политици – депутати и
министри. Други 25,7% са на мнение, че най-добре работи съдът, защото
има най-много осъдени за корупция представители на политическия елит.
Значително по-ниско е доверието по този въпрос в работата на полицията –
едва 9,7% е делът на респондентите, които смятат, че най-добре работи
полицията, защото е разследвала най-много престъпления по високите
етажи на властта.
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С кое от тези твърдения сте съгласен/а: В
борбата с корупцията по високите етажи на
властта:
Най-добре работи прокуратурата
Най-добре работи съдът
Най-добре работи полицията
Не мога да преценя
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 По-високото одобрение за прокуратурата в сравнение със съда се

изразява и в мненията на респондентите относно повдигнатите обвинения
спрямо бивши и настоящи министри:
37,3% е делът на респондентите, които смятат, че с обвиненията срещу
бивши и настоящи министри прокуратурата си върши работата, но
изразяват песимизъм, че заинтересовани сили ще попречат на
прокурорите да си свършат работата. От своя страна 35,7 % от
пълнолетните граждани са на мнение, че прокуратурата си върши
работата с повдигането на обвинения срещу бивши и настоящи
министри, но в последствие съдът ще оправдае обвиняемите.
Оптимистите са 17% - те са уверени, че съдът ще си свърши добре
работата и ще осъди виновните.
Във връзка с повдигнатите в последно време обвинения срещу бивши и
настоящи министри, с кое от следните твърдения сте съгласни?
Процент
Действията на прокуратурата са правилни, но
заинтересовани сили ще попречат да си свърши работата

37,3

Прокуратурата ги обвинява, но съдът ще ги оправдае

35,7

Съдът ще си свърши добре работата и ще осъди виновните

17,0

Не мога да преценя

10,0

Общо
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