
                                                                           

 

1 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 122, параграф 2 от Регламент № 1303/2013 г., чл. 10, чл. 13, ал. 1, 

т. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ) и Заповед № Р-

90/10.05.2017 г. на Министър-председателя на РБ, след като се запознах с преписката по 

сигнал № 231/02.10.2020 г. съгласно Регистъра на сигналите за нередности по ОПДУ, 

воден в ИСУН, регистриран въз основа на писмен сигнал - обективиран в писмо № 

02.50-38/01.10.2020 г., относно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г. с бенефициент Министерството 

на вътрешните работи (Института по психология – МВР) по проект „Разширяване 

експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в 

обществото, корупция и радикализация“, установих следното: 

 

Договорът за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 

г. е подписан от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро 

управление“ (УО на ОПДУ) на 27 декември 2016 г. Общата стойност на проекта е в 

размер на 3 450 059,08 лева. Срокът за изпълнение на проекта е от 1.10.2016 г. до 

20.12.2020 г. Проектът се състои от следните пет дейности:  

1. Проучване на психологични концепции и методики върху агресията, 

създаване на изследователски инструментариум и провеждане на 

специализирано интерактивно обучение на служители на МВР; 

2. Обучения на служители от специализирани структури на МВР за работа с 

полиграф и правно-етични и организационни аспекти на приложението на 

полиграфския метод; 

3. Специализирано експертно изследване на тема "Ранно разпознаване на 

признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция; 

4. Технологично осигуряване на проекта; 

5. Информация и публичност. 

 

В сигнала са изразени опасения, че средствата от Европейския социален фонд са 

използвани в нарушение на принципите за недискриминация, насърчаване на равните 

възможности, необходимост, пропорционалност и законност, тъй като чрез проект 

„Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на 

агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ ромите в България са 

стигматизирани като радикализирана етническа общност. Така, вместо да даде пример в 

борбата срещу явлението антициганизъм, българското правителство допринася за 

засилването на антиромските нагласи, чрез нови, още по-опасни стереотипи, с които се 

внушава, че ромите в България са заплаха за националната сигурност на държавата.  

Подателят на сигнала основава своите твърдения на факта, че общо 480 

служители на МВР от цяла България са преминали обучения на тема „Ранно 

разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност” 

(Психологически и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските 

общности). Обученията са проведени от 22 до 24 юли 2020 г. от ИП към МВР в рамките 
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на проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския 

социален фонд.   

Поради наличие на съмнение, че „европейски пари на европейските 

данъкоплатци“  са изхарчени за дейности в разрез с европейското законодателство, 

подателят на сигнала търси отговор на следните въпроси: 

1. Кои са авторите на проект „Разширяване на експертния капацитет на 

служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, 

корупция и радикализация“ и по какъв начин е бил одобрен този проект за 

финансиране по Оперативна програма „Добро управление“?  

2. Защо управляващият орган по Оперативна програма „Добро управление“ на 

Република България и Комитетът по наблюдение към програмата са 

допуснали финансирането на гореописаните дейности със средства от 

Европейския социален фонд? 

3. Как е била обоснована нуждата от обучения относно „радикализацията“ на 

ромите пред управляващия орган на програмата? 

4. Какво се влага в понятието „радикализация“ на ромите по този проект?  

5. Съгласуван ли е този проект със Секретариата на Националния съвет по 

етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, който е 

Национална контактна точка за изпълнение на Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2020)?   

6. Какви методологии и обучителни материали са разработени и използвани за 

обученията по проекта? 

7. По какви критерии са подбирани участниците в обученията? 

8. От кого и в какво точно са били обучавани участниците? 

9. Кои са изпълнителите/подизпълнителите по този проект, какви 

възнаграждения са получили, отговорят ли тези възнаграждения на 

действително свършената работа и на заплащането за подобен тип работа в 

българските икономически условия?   

10. Какъв е бил механизмът за мониторинг и оценка на проекта и какви са 

конкретните резултати от този проект в борбата срещу корупцията и 

радикализацията в България? 

 

С писмо, изпратено чрез Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с № BG05SFOP001-2.004-0003-C05-M143/26.10.2020 г. 

бенефициентът изразява становище, че в сигнала са представени по некоректен и 

тенденциозен начин данни и факти относно осъществения от ИП към МВР проект № 

BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г. с наименование „Разширяване експертния 

капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, 

корупция и радикализация“.  

Бенефициенът конкретизира, че обученията на тема „Ранно разпознаване на 

признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“ са проведени след 

получено одобрение от УО на ОПДУ за удължаване на проекта, на базата на 

допълнително споразумение (ДС) № 3/27.06.2019 г. Поради тази причина, провеждането 

на обучения по тази конкретна тема не е формално изложено в основното описание на 

проекта (формуляра за кандидатстване), изготвено още преди неговото стартиране през 

2016 г.  

Основание за провеждане на обученията на тема „Ранно разпознаване на 

признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“ са резултатите от 

националното експертно изследване „Ранно разпознаване на признаци на радикализация 

с оглед осъществяване на ранна превенция“, осъществено от изследователски център 

„ТРЕНД“ ООД. 

При извършване на проверката са взети предвид и отговорите на въпросите, 
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представени от бенефициента, а именно: 

 

Въпрос 1: Кои са авторите на проекта „Разширяване на експертния капацитет 

на служители на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и 

радикализация“ и по какъв начин е бил одобрен този проект за финансиране по 

Оперативна програма „Добро управление“?  

 

Отговор: 

Проектното предложение е изработено през 2016 год. от екип от експерти на ИП-

МВР и то, както и допълнителните споразумения по договора, са преминали през 

регламентирана и стандартизирана процедура на одобрение както в рамките на МВР, 

така и на Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнени са всички нормативни 

изисквания и е предоставена необходимата и изискуема документация. 

 

Въпрос 2: Защо управляващият орган по Оперативна програма „Добро 

управление“ на Република България и Комитетът за наблюдение към програмата са 

допуснали финансирането на гореописаните дейности със средства от Европейския 

социален фонд? 

 

Отговор: 

Проектното предложение спазва всички изисквания на органите по управление и 

наблюдение, дейностите са професионално аргументирани и защитени на базата на 

научни изследвания и не е открита причина за недопускане на финансиране. 

 

Въпрос 3. Как е била обоснована нуждата от обучения относно 

„радикализацията“ на ромите пред управляващия орган на програмата? 

 

Отговор: 

В рамките на проектните дейности, екипът на изследователски център „ТРЕНД“ 

ООД е провел национално експертно изследване на тема „Ранно разпознаване на 

признаци на радикализация с оглед осъществяване на ранна превенция“. Въз основа на 

всички получени резултати от него, екипът на „ТРЕНД“ ООД стига до изводите, че едни 

от местата, които се идентифицират като рискови за възникване и разпространение на 

радикално-религиозни идеологии са отделни ромски квартали. Експертите са 

единодушни, че тези процеси се регистрират най-вече в Южна България, с подчертана 

изразеност в определени населени места. Направените констатации в изследването 

налагат полицейските служители, работещи на терен във въпросните ромски квартали, 

да придобият базисни познания за процесите на религиозна радикализация. Обучения по 

тази тематика са европейска практика, тъй като процесите на религиозна радикализация 

имат наднационален характер, развиват се активно в затворените етнически общности в 

много европейски държави, където обществото със своите институции присъства твърде 

слабо. Разширяването на познанията в тази област е важно с оглед подобряване на 

комуникацията и ежедневното взаимодействие на полицейските служители с 

представители на определени ромски общности или групи и в частност  - с техни 

членове, проявили признаци на радикализация. По-доброто познаване на процесите и 

причините за радикализация, както и на етнорелигиозните специфики е задължително 

условие за по-добра превантивна работа на полицията сред въпросните общности или 

групи. 

  

Въпрос 4. Какво се влага в понятието „радикализация“ на ромите по този 

проект? 
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Отговор: 

В чуждестранната академична и научноизследователска литература, общата 

дефиниция на понятието радикализация е: „Процес, в който индивидът възприема 

екстремистка система от вярвания“ (Pressman, 2009); „Готовността за прилагане на 

недемократични методи или готовността да се използва, подкрепя или подпомага 

насилието като средство за постигане на промени в обществото“ (Нидерландска 

разузнавателна служба, цит. по Pressman, 2009).  

Дефиницията на радикализацията, направена в Стратегията за противодействие на 

радикализацията и тероризма (2015-2020 г.), цитирана в издадения специален тематичен 

Наръчник по проекта, подготвен от изследователски център „ТРЕНД“ ООД гласи: 

„Радикализацията е процес, по време на който се достига до крайност на мненията, 

възгледите, вярванията и идеологиите до степен на яростно отхвърляне на алтернативни 

на проповядваните идеи. Радикализацията се характеризира с решителна готовност за 

налагане на собствените възгледи и принципи над тези на останалата част на 

обществото, чрез отхвърляне на конституционните устои на демокрацията и 

непризнаване на основните права на човека. Много често това води до споделяне на 

идеологията на насилието“. (Цитирана академична литература: Pressman, E. (2009). Risk 

Assessment Decisions for Violent Political Extremism. Otawa, Canada). 

 

В извършения от изследователски център „ТРЕНД“ ООД литературен преглед по 

темата за процесите на религиозна радикализация у нас, описани в издадения специален 

тематичен Наръчник по проекта, са цитирани различни източници, вкл. доклад на 

Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г. и констатации, направени в Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.). Тези 

източници показват, че са налице известни тенденции към ислямска радикализация сред 

представители на ромски общности в отделни населени места и региони на Република 

България. Наличието на тези тенденции се установява и емпирично посредством 

различни методи, в рамките на проведеното от „ТРЕНД“ ООД национално експертно 

изследване на тема „Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед 

осъществяване на ранна превенция“. Всички резултати от изследването са подробно 

описани в Наръчника по проекта.  

 

Въпрос 5. Съгласуван ли е този проект със Секретариата на Националния 

съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет, който е 

Национална контактна точка за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)? 

 

Отговор : 

Не съществуват формално-нормативни изисквания за съгласуване на проекти с 

Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет.  

 

Въпрос 6. Какви методологии и обучителни материали са разработени и 

използвани за обученията по проекта? 

 

Отговор: 

Методологията на изработения обучителен модул се базира върху принципите на 

активното учене. Целта на последното е да се стимулира и постигне динамична 

двупосочна комуникация и креативно сътрудничество между обучител и обучаеми. 

Методологията отчита и факта, че всеки човек има различен стил и способи на учене и 

възприемане. За да се задоволят индивидуалните потребности по време на обучителния 

цикъл, се използват различни средства и начини. Така наречените „методи на участието“ 

(работа в групи по изпълнението на различни задачи и решаването на практически 
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казуси; игри и други интерактивни занимания, стимулиращи ученето чрез 

непосредствено лично преживяване; симулация на реални ситуации от професионалната 

практика чрез влизане в роля и др.) се предпочитат пред традиционните обучителни 

форми като лекцията и презентацията. Последните също са застъпени, но в по-малка 

степен. „Методите на участието“ дават възможност на обучаващите се да генерират и 

отработват в защитена  среда свои ефективни решения на проблемни ситуации, които 

срещат в ежедневната си работа като полицаи. Такива решения, например, се отнасят до 

различни подходи и техники за овладяване на възникнало напрежение, за превенция или 

разрешаване на конфликти между полицаи и граждани от ромски произход, каквито 

първите съобщават, че срещат при посещенията си в ромските квартали по различни 

поводи. Един важен аспект на методологията се отнася до усвояването на различни 

техники и подходи за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти с отделни 

групи или представители на ромските общности, включително такива, с индикации за 

принадлежност към по-радикални форми на ислямската религия.  

Обучителните материали включват лекционни панели (под формата на Пауър-

пойнт презентации), различни задачи за групова работа, игри и други интерактивни 

занимания, симулации на реални ситуации от полицейската практика чрез влизане в 

роля по теми като: 

- Ислямската религия: принципи, вярвания и практики; 

- Фактори и процеси на радикализацията; 

- Психологични аспекти на радикализацията; 

- Етнорелигиозна характеристика на ромските общности в България; 

- Процесът на радикализация сред ромското население в България ; 

- Психология на масовото поведение; 

- Комуникация и решаване на конфликти при работа с ромските общности, 

добри практики и препоръки за ефективна полицейска работа с ромските 

общности; 

- Асертивност; 

- Култура и междукултурни различия; 

- Мисловни схеми, стереотипи и предразсъдъци. 

 

Много важно е да се подчертае, че тематиката на обучението и разработените 

обучителни материали по никакъв начин не стигматизират или дискриминират ромите 

на базата на генерализирани възприятия за тях като „радикализирани“. Тъкмо напротив, 

главната обучителна цел е: преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци 

спрямо ромите като фактор, който би могъл да затрудни (и дори да блокира) 

ефективното и безпристрастно изпълнение на професионалните задължения от страна на 

полицейските служители. Темата за радикализацията сред ромското население се отнася 

единствено до ромски общности, локализирани в определени населени места или 

региони в Република България, при част от представителите на които емпирично се 

наблюдава преминаване към радикални форми на ислямско вероизповедание.  

 

Въпрос 7. По какви критерии са били подбирани участниците в обученията? 

 

Отговор: 

Таргет-групата на обучението са полицейски служители, които работят на терен в 

региони със смесено население и с общности, намиращи се под влияние на явлението 

радикализация – Североизточна, Югоизточна, Централна Южна, Югозападна България и 

Софийска област.   

 

Въпрос 8. От кого и в какво точно са били обучавани участниците?  
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Отговор: 

 Обученията са проведени от външни експерти, като част от тях – представители 

на общността – Георги Кръстев, Живка Асенова, Перхан Карамукова, Мария Вълнева и 

Асен Асенов и психолози, работещи в Института по психология – МВР, имащи богат 

опит в провеждането на интерактивни обучения, базиращи се върху принципа на 

активното учене.  

 Експертите са със опит в областта на етническите и религиозните въпроси, 

национална сигурност и радикализация. 

 

Въпрос 9. Кои са изпълнителите/подизпълнителите на този проект, какви 

възнаграждения са получили, отговарят ли тези възнаграждения на действително 

свършената работа и на заплащането за подобен тип работа в българските 

икономически условия? 

 

Отговор: 

Общо одобреният бюджет за Дейност 3 е 577 154,84 лв. Към момента по тази 

дейност са използвани 380 922,57 лв.  с ДДС.  От тях, за обученията на служители на 

МВР на тема „Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху 

ромската общност“ са изразходвани 244 085,76 лв. с ДДС. Тук се включват създаването 

на методология, отпечатването на обучителни материали и провеждане на обученията.  

За реализацията на Дейност 3 са изпълнени следните поддейности и сключени 

следните договори с подизпълнители: 

1. „Провеждане на национално експертно изследване на тема „Ранно разпознаване 

на признаците на радикализация с оглед на осъществяване на ранна превенция“ с 

Изследователски център „ТРЕНД“ ООД на стойност 68 400 лв. с ДДС; 

2. Отпечатване на Наръчник (с описание на резултатите от проведеното изследване) 

Договор с „ЕА“ АД. Като част от този договор са отпечатани 1000 бр. по 137 

стр. наръчници на стойност 6 612 лв. с ДДС;  

3. Изготвяне на методология за обучения на тема „Ранно разпознаване на 

признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“ с автор д-р Асен 

Колев Асенов на стойност 29 403 лв. с ДДС; 

4. Отпечатани са 30 броя ръководства за обучители по 32 страници, работни 

тетрадки 500 бр., хендаути, допълнителни материали и Наръчник на тема „Работа 

с етнорелигиозните общности по въпросите на обществения ред и сигурност в 

България“ (1000 бр. по 72 страници) от Издателска къща „Свети Георги 

Победоносец“ ООД на стойност 18 539,76 лв. с ДДС; 

5. Организирана е специализирана научна конференция на тема „Ранно 

разпознаване на признаците на радикализация с оглед на осъществяване на ранна 

превенция“. Договор със „Скай Травел“ ЕООД на стойност 2 928,96 лв. с ДДС; 

6. Организирани са обучения на целевата група - Договор със „Скай Травел“ ЕООД 

на стойност 184 643 лв. с ДДС. Това включва: 

- едно 3-дневно обучение за обучители от ИП-МВР от страна на 3-ма външни 

консултанти и експерти по проблемите, свързани с ранното разпознаване на 

признаците на радикализация с фокус върху ромската общност. Темата на 

обучението е „Психологични и етнорелигиозни аспекти в процесите на 

радикализация в ромските общности“; 

- провеждане на 20 броя 3-дневни обучения за 480 служители от системата на 

МВР по същата тема от страна на 2-ма специалисти от ИП-МВР и 1 външен 

консултант. В цената на едно обучение са включени разноски за настаняване в 

4-звезден хотел, храна – пълен пансион, кафе-паузи и пътни разходи. 

7. Сключени са договори с външни експерти на стойност 11 550 лв. с ДДС или по 

500 лв. на обучител за едно тридневно обучение. Цената е формирана на базата на 
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подадени оферти и направено пазарно проучване за стойността на хонорари на 

лектори за провеждане на 3-дневни интерактивни обучения; 

8. Заключителна конференция – договор със „Скай Травел“ ЕООД на стойност 6 840 

лв. с ДДС. 

Всички дейности са отчетени с признати и одобрени от управляващия орган 

отчетни документи. Разходите са отчетени и одобрени от страна на Дирекция 

„Планиране и управление на бюджета“ в МВР. Възнагражденията отговарят на 

действително свършената работа и на заплащането на този тип работа в българските 

икономически условия. 

 

Въпрос 10: Какъв е бил механизмът за мониторинг и оценка на проекта и какви 

са конкретните резултати от този проект в борбата срещу корупцията и 

радикализацията в България? 

 

 Отговор: 

Като бенефициент ИП-МВР осъществяваше мониторинг на дейността на 

подизпълнителите с проверки по места, със супервизии, обратна връзка и търсене на 

информация от страна на своите служители.  

Към всеки договор за ОП има формирана комисия за приемане на договора и се 

изготвя приемо-предавателен протокол за всяка услуга или доставка.  

Налице са отчети и доклади от страна на изпълнителите, където това е 

приложимо.  

Постигнати резултати по Дейност 2 „Обучения на служители от специализирани 

структури на МВР за работа с полиграф и правно-етични и организационни аспекти на 

приложението на полиграфския метод“: 

 Обучени 24 служители на ИП-МВР в модул „Специализирани знания и 

умения за работа с полиграф при използването му за изследване на лоялността 

и превенция на корупцията сред служителите в МВР“; 

 Обучени 76 служители на ДЧР, ДВС и ДИ в модул „Правно-етични и 

организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при 

проверки/изследвания за лоялност на служители и превенция на корупцията в 

министерството”;  

 Проведен 3-дневен семинар на тема: „Психологично подпомагане на 

оперативно-издирвателната дейност (ОИД), провеждане на полиграфски 

изследвания” за 30 служители на ИП-МВР, ангажирани в ОИД. 

Постигнати резултати по дейност 3 „Специализирано експертно изследване на 

тема „Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на 

ранна превенция”: 

 Специализирано експертно изследване на тема „Ранно разпознаване на 

признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция”. 

В изследването са включени 991 човека: чужди граждани (бежанци и 

емигранти), представители на етнически и малцинствени групи в България и 

служители на МВР и Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Резултатите от 

изследването са изложени в Наръчник (137 стр., 1000 бр.); 

 Изготвяне на методология на тема: “Ранно разпознаване на признаци на 

радикализация с фокус върху ромската общност” и разпечатване на 1000 бр. 

Наръчници на тема: „Работа с етнорелигиозните общности по въпросите на 

обществения ред и сигурност в България“ (по 72 страници); 

 Обучени 22 служители на ИП-МВР; 

 Обучени 480 служители на МВР в 20 обучения. 
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С оглед гореизложеното, може да се направи извод, че проектното предложение 

на ИП към МВР съдържа четири дейности, съобразени с примерните допустими за 

процедурата, като нито една от тях не нарушава принципите за насърчаване на равните 

възможности и недопускане на дискриминация. Общата цел на проекта е да допринесе 

за развиването на компетентна и професионална администрация в МВР и осигуряване на 

професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на 

обществото и гарантиране правата и свободите на гражданите чрез повишаване на 

знанията и уменията на служителите на МВР. 

Сочената в сигнала като стигматизираща ромите дейност 3 „Специализирано 

експертно изследване на тема „Ранно разпознаване на признаци на радикализация с 

оглед успешно прилагане на ранна превенция“ е претърпяла развитие в хода на 

изпълнението на проекта. По нея първо е извършен задълбочен анализ по темата за 

ранното разпознаване на признаците на радикализация чрез кабинетно проучване на 

научно-изследователската литература по темата и теренно изследване сред близо 1 000 

лица от уязвими общности (мигранти, настанени в центрове за временно настаняване на 

чужди граждани, представители на етнически и малцинствени групи); служители на 

МВР, работещи „на терен“; служители на Държавната агенция по бежанците и водещи 

експерти в страната. Изследването е възложено от бенефициента на Изследователски 

център „Тренд“ ООД след проведена обществена поръчка, като стойността на договора е  

68 400 лв. с ДДС. Извършената аналитична и проучвателна дейност е обективирана в 

наръчник, в който са изведени наблюдения в духа на това „……. че изолирането на 

ромските малцинствени групи от обществения процес в страната, води до сегрегация, 

отчуждение и е проводник за радикализация в различни аспекти. ...“. Експертите са 

единодушни, че процесите по възникване и разпространение на радикално-религиозни 

идеологии се регистрират най-вече в Южна България, с подчертана изразеност в 

определени населени места. Направените констатации в изследването налагат 

необходимостта полицейските служители, работещи на терен, да придобият базисни 

познания за процесите на религиозна радикализация. Обучения по тази тематика са 

европейска практика, тъй като процесите на религиозна радикализация имат 

наднационален характер, развиват се активно в затворените етнически общности в 

много европейски държави, където обществото със своите институции присъства твърде 

слабо. Разширяването на познанията в тази област е важно с оглед подобряване на 

комуникацията и ежедневното взаимодействие на полицейските служители с 

представители на определени ромски общности или групи. По-доброто познаване на 

процесите и причините за радикализация, както и на етно-религиозните специфики е 

задължително условие за по-добра превантивна работа на полицията сред въпросните 

общности или групи. 

На база на резултатите от извършеното научно изследване бенефициентът е 

внесъл предложения за изменение на проекта, като е развил дейността първо 

посредством разработване на специализирана обучителна методология по темата за 

радикализацията, а впоследствие и чрез въвеждането на обучение на 22-ма обучители от 

ИП към МВР по разработената методология и обучения на 480 служители от отделите 

„Охранителна полиция“ към някои от регионалните дирекции на МВР. Именно при това 

допълване на дейността се поставя фокус върху районите с преобладаващо ромско 

население, живеещи в затворени общности. УО не счита това уточнение като 

дискриминиращо и създаващо антиромски нагласи, тъй като то е обосновано и 

произтича от наблюденията, обективирани в изготвения по дейността анализ. Целта на 

обученията е служителите на охранителна полиция да придобият информация, знания и 

по-добро разбиране относно етно-религиозните особености на ромската общност, за да 
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взаимодействат с нея по-ефективно. Нещо повече, чрез подобни обучения се постига 

косвен ефект именно в полза на общността. Подготовката на служителите на МВР за по-

добрата работа на терен следва да засили доверието между тях и представителите на 

етно-религиозните общности и групи, да ограничи конфликтите, да създаде условия за 

по-ефективна превантивна дейност. 

Тематиката на обучението (въведено с ДС № 3/27.06.2019 г.) по дейност 3 „Ранно 

разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“ и 

разработените обучителни материали по никакъв начин не стигматизират или 

дискриминират ромите на базата на генерализирани възприятия за тях като 

„радикализирани“. Тъкмо напротив, главната обучителна цел е преодоляване на 

негативните стереотипи и предразсъдъци спрямо ромите като фактор, който би могъл да 

затрудни и дори да блокира ефективното и безпристрастно изпълнение на 

професионалните задължения от страна на полицейските служители. Темата за 

радикализацията сред ромското население се отнася единствено до ромски общности, 

локализирани в определени населени места или региони в Република България, при част 

от представителите на които емпирично се наблюдава преминаване към радикални 

форми на ислямско вероизповедание. 

Констатирано е също, че в процеса на одобряването на проекта, последвалите 

негови изменения и мониторинга УО на ОПДУ е изпълнявал задълженията си в 

съответствие с нормативните изисквания, като не е допускал нарушаването на 

принципите на подкрепата на ЕС за Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, в т.ч. за недопускане на дискриминация.      

В тази връзка, липсва основание да се твърди, че средства от Европейския 

социален фонд са използвани за стигматизиране на ромите като радикализирана 

етническа общност в България в нарушение на принципите за недискриминация, 

насърчаване на равните възможности, необходимост и законност. 

В заключение считам, че не може да се направи обоснован извод и не е налично 

правно основание да се твърди, че изпълнението на дейност 3 и на проекта представлява 

нарушение на правото на ЕС или на националното право, което има или би имало за 

последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен 

разход в бюджета на Съюза. 

 

Предвид изложеното извършвам следната преценка за съответствие на фактите с 

елементите на определението за нередност по чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95 и 

чл. 2, параграф 36 от Регламент 1303/2013: 

 

 

1. Има нарушена разпоредба на общностното право:  да   не  

 

2. Нарушението е в резултат на действие или бездействие от икономически 

оператор: да   не  Неприложимо  

 

3. Действието или бездействието е имало или би имало за резултат нанасянето на 

вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия 

бюджет: да   не .  

 

Въз основа на гореизложените фактически и правни основания,  

 

УСТАНОВЯВАМ ЛИПСА НА НЕРЕДНОСТ 

 

поради отсъствие на 1-ви, 2-ри и 3-ти елемент от определението за „нередност” по чл. 1, 

параграф 2 от Регламент 2988/95 и чл. 2, параграф 36 от Регламент 1303/2013.  
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  РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. Настоящото решение да се сведе до знанието на компетентните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ” И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА  

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 

 

 

 
 

Изготвил: 

 

 

Съгласувал: 
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