
СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

  София 1040, бул Витоша № 2, Партер, 

www.judgesbg.org 

Целта на настоящия въпросник е да изследва ефективността на Съюза на Съдиите в България, 

да набележи зони за развитие и измери мотивацията и активността на неговите членове. Вашата 

обратна връзка е от изключително значение за създаване на реалистична и обективна картина на ССБ 

като организация и механизмите й на функциониране. 

Моля, прочетете внимателно всяко твърдение и дайте своя отговор. Получената информация 

ще бъде използвана единствено за посочените по-горе цели и е напълно конфиденциална. 

 

 

 

Колко ефективна  е Вашата организация? 

 

 

Моля, отговорете на въпросите, като отбележите един от трите отговора: 

 
1. Запозната/ а съм с мисията, стратегията и целите - краткосрочни и дългосрочни,  на Съюза на 
Съдиите в  България ( ССБ ) 

 
               Да                           Не                               Частично (посочете с какво сте запознат/ а) 

                                                                                             

...................................................................................................…..................................................... 

...................................................................................................…......................... ............................ 

...................................................................................................…........................... .......................... 

...................................................................................................…..................................................... 

                                                                                                      

2. Запозната/а съм със своята роля и функция в ССБ 
 

               Да                                          Не                                   Частично 

 

3. Удовлетворен/а  съм от функционирането и резултатите на ССБ в последните две години 
 
Да                              Не                                   Частично ( посочете от какво не сте) 

                                                                                            . 
...................................................................................................…......................... ............................ 

                                                                                                    

...................................................................................................…......................... ............................ 
 
4. Организационната  структура позволява  ясно разпределение на функциите и отговорностите 
 
               Да                                          Не                                   Частично 

 
5. ССБ е достатъчно гъвкав и ефективно постига стратегическите си цели 

 
Да                                          Не                                   Частично 
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Моля, дайте своето лично мнение по следните въпроси: 

 

1 . Основната цел на ССБ е да: 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

2. Моята лична полза от това, че съм член на ССБ е: 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

3. Основният проблем в ССБ, на този етап, е: 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

4. Моята мотивация и активност като член на ССБ са: 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

5.Онова, което би повишило моята мотивация и ангажираност с дейностите в ССБ е: 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
 
 

Моля, дайте своето мнение по всяко от твърденията, като поставите  оценка от 1 до 5: 

1-липсва  2-незадоволително  3-задоволително  4-много добро  5-отлично 

 

ТВЪРДЕНИЕ ОЦЕНКА 

Ангажираността и активността на членовете на ССБ 

 

 

Екипната работа  на членовете на ССБ 

 

 

Постигането на заложени стратегически цели 

 

 

Справянето с вътрешните конфликти и противоречия 

 

 

Яснота и достъпност на важната информация до всички членове на ССБ 

 

 

Открита комуникация и споделяне на идеи и позиции между членовете на ССБ 

 

 

Ясни и непротиворечиви послания към обществото 

 

 

Взаимодействие с други организации и съюзи 

 

 

Бързина при взимане на важни решения 

 

 

Предприемане на конкретни действия за изпълнението на решенията 
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ТВЪРДЕНИЕ ОЦЕНКА 

Обективна обратна връзка за представянето на членовете и признание на 

постигнатите успехи 

 

 

Положителни нагласи на членовете на ССБ 

 

 

Активност и компетентност на органите на управление 

 

 

Стил на управление на местно ниво – Председатели на секции 

 

 

Стил на управление на централно ниво – Управителен съвет и Председател на 

Управителния съвет 

 

 

Осведоменост и прозрачност по отношение на финансовата стабилност на ССБ 

 

 

Ефективно функциониране Комисията по Организационно развитие 

 

 

Ефективно функциониране Комисията по Комуникации 

 

 

Ефективно функциониране на Правно-Етичната Комисия 

 

 

Ефективно функциониране на Финансовата Комисия 

 

 

Популяризиране на етичните правила на съдийската професия 

 

 

Повишаване на професионалната квалификация и компетентност на съдиите 

 

 

 

От колко време сте член на ССБ? 

................................................................................................................................................ 

От кой град сте?.................................................................................................................. 

 

Има ли нещо друго, свързано със ССБ, което смятате, че е важно да знаем? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

БЛАГОДАРЯ ! 


