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УВОД 
Актуалността на проблемите за етническата, културната и религиозната 

идентичност на етническите общности в България през последните десетилетия нараства 
изключително много. Съхраняването и развитието на тази идентичност се превърна в 
един от световните актуални проблеми вследствие на глобализацията на етно – 
интеграционните процеси през XX век. Проблемите на етническите общности, 
респективно идеята за развитието и укрепването на идентичността на тези общности 
става обект на много решения на международните организации. Съгласно чл. 1 от 
Декларацията на Организация на обединените нации (ООН)0F

1 за правата на лицата, които 
принадлежат към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, 
националните държави трябва не само да защитават, но и да гарантират съществуването 
на националната или етническата им идентичност, културната, религиозната и езиковата 
им идентичност и да насърчават условията за подкрепата ѝ.1F

2  
На база посоченото до тук трябва да се подчертае, че дисертационният труд 

развива актуалността на въпросите на етническите общности, в т.ч. и сред ромската2F

3 и 
миллетската общности3F

4, съобразявайки се с националното, европейското и световното 
законодателство по тази толкова актуална тема. Важно е да се отбележи, че етно-
религиозните проблеми и процеси сред ромската и миллетската общности се разглеждат 
в конкретен и специфичен аспект на база знанието и въздействието на тези процеси 
конкретно в България. 

Обект на изследване на дисертационния труд са ромската и миллетска общност , 
които живеят в областите Пазарджик и Пловдив. 

Предмет на изследване са процесите на радикализация сред ромската и миллетска 
общност и свързаните с тях социално-психологически аспекти в районите с обособени 
общности в областите Пазарджик и Пловдив.  

Целта на дисертационния труд е на базата на анализ на обществените и социални 
отношения, както и изследване на процесите в малцинствените  общности в областите 
Пазарджик и Пловдив, да се изведат влияещите върху радикализацията фактори, с цел 
превенция и дейности свързани с промяна на тяхното съзнание и поведение. 

За постигане на дефинираната изследователска цел са определени за решаване 
следните изследователски задачи: 

 
1 Организация на обединените нации (ООН) е международна организация, създадена официално на 24 
октомври 1945г. Това е организация, която съблюдава за мира и разбирателството между отделните народи 
и гарантира международна стабилност. 
2 Сборник от документи. Съвременни международни стандарти. Защита на малцинствата, С., 2001., с. 150  
3 Ромска общност е общност, която се самоопределя като роми, еднакво говорят ромски и български език 
и са последователи на източното православие и евангелистката църква. 
4 Миллетска общност е мета-етническа  общност, която се самоопределя като миллет - турци, говорят 
диалектен турски език и са последователи на сунитския ислям и живеят предимно в Южна България. 
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1. Да се анализират спецификата на етническите общности в България, и се 
изследват процесите на формиране на етническата идентичност и етно-
религиозни отношения сред населението на областите Пазарджик и Пловдив; 

2. Да се изследват същността, причините и процесите на радикализация на 
ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив и да се 
очертаят направления за превенция;  

3. Да се изследва влиянието на „арабският“ и „турският“ ислям върху ромската 
и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив; 

4. Да се анализира възможността за влияние на изследваните проблеми върху 
националната сигурност на България; 

Водеща хипотеза на изследването: 
Възможни са конфликтни ситуации в България на база взаимоотношенията между 

християнството и исляма със следните варианти на изход : 
• бърза реакция, проучване на причините и туширане на конфликтите 

ситуации още в началото на зараждането им; 
• развитие на конфликтите, формиране на конфликтните страни на база 

етнос и религия и подготовка от двете страни за реални действия; 
• много е вероятно конфликтна ситуация да се превърне в национален 

конфликт и да обхване цялата страна. Предпоставка за реализация на тази хипотеза е 
фактът, че по еднакъв начин са негативни настроенията сред „мнозинството“ и 
„малцинството“, като съществуват заинтересувани групи от хора в България и извън нея, 
тя да бъде дестабилизирана. 

Етапите, които в основни линии могат да бъдат разграничени в процеса на 
организация и провеждане на настоящото изследване, са следните: 

На база осъщественото проучване по разглежданата тема се очертават основни 
проблемни области, които е необходимо да се изследват в емпиричен план. 

Необходимо е също така да се отчита, че тези общности много често са 
манипулирани чрез системата на страха, което се поддържа сред тях като постоянна 
величина от вътрешни и външни фактори. При организирането и провеждането на 
социологическите изследвания в обособените етнически квартали, както и в затвора в 
град Пазарджик, се има предвид, че тази тематика е много чувствителна и притеснителна 
за ромската и миллетска общност. Това се регистрира при теренните срещи и 
изследвания. Съответно при анкетирането се налага съобразяване с този факт и 
съчетаване на въпроси с разнопосочна тематика. След въпроса за религиозната им 
принадлежност, следва да се задава друг въпрос, който не е свързан с религия, а 
например с образование, трудова ангажираност, социални проблеми и др. Безспорно това 
е трудно за хората, които се обследват, както и за тези, които обработват данните, но чрез 
този подход се постига максимален резултат. 
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Сред етническото население в областите Пазарджик и Пловдив, преди всичко 
сред мюсюлманите, темата за религиозната принадлежност, радикализацията им и 
етническата им принадлежност, както и отношенията между мюсюлманите и 
евангелистите, е много трудна. 80% от запитаните отричат да имат ромски или цигански 
произход при зададен пряко въпрос, кореспондиращ с въпроса за етническата 
идентичност. 

При анализа на научната литература и социологическите проучвания сред 
ромската и миллетската общност се вижда, че изключително рядко в България се срещат 
подобни изследвания и липсва по-детайлна информация за тези общности. Причина за 
това е, че тези общности ускорено се капсулират вътре в себе си поради различни 
причини – психологически, географски, социални и много трудно се стига до тях, за да 
се регистрират реалните процеси вътре в общността. 

Сред мюсюлманската общност в кв. „Изток“ – Пазарджик има подчертано 
поведение, че са последователи на радикалния ислям чрез шествие и знаме с надпис 
„Аллах е велик“, жените са със забрадки, мъжете са със специални дрехи и характерни 
бради и т.н. По този начин се вижда, че в град Пазарджик има повече външни подчертани 
белези на промяната, за сметка на вътрешните характеристики, които също така не са за 
подценяване.  

В кв. „Столипиново“ – Пловдив няма подчертана криза на етническата 
идентичност и затова в този квартал се навлиза в дълбочината на съдържателната част 
от исляма, в това число и обучението в мечитите на децата на Коран. Трудно е на този 
етап да се каже кое е по-пряко свързано и има отношение към сигурността на България. 
Това са процеси и проблеми, които заслужават по-системни проучвания и възможности 
за сравнителни анализи. В същото време трябва да се подчертае, че и двата процеса имат 
отношение към националната сигурност на Българи, но по различен начин и с различна 
тежест. 

Емпиричното изследване през 2020г. и 2021г. , както и проучването в затвора в 
град Пазарджик, е база за този анализ и извеждането на необходимите изводи. 

Поради спецификата на обекта на изследването – етно-религиозните особености 
на ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив – това 
социологическо проучване се проведе на два етапа, за да има база за сравнение и анализ, 
а именно: през месеците V – VII на 2020 г. и през месеците IX – XI на 2021г. Анкетирани 
бяха общо 253 души от ромската и миллетската общност. Анкетата в затвора в 
Пазарджик се проведе през месец IV на 2020г., като бяха анкетирани 39 души с различен 
етнически произход и религиозна принадлежност. 
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ГЛАВА ПЪРВА 
СПЕЦИФИКИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ 
През последните години вниманието към етническите, езиковите и религиозните 

групи в Европа, в т. ч и в България, нараства значително много поради редица 
обстоятелства и причини. Възпроизвеждането и развитието на новите процеси сред тези 
общности се превърна в един от световните проблеми вследствие на глобализацията и 
дезинтеграцията в редица страни в Европа и останалите части на света. Идеята за 
запазването и развитието на идентичността при малцинствените и етническите групи се 
поставя по нов начин, не само чрез познатите до сега структурно-определящи елементи 
– език, памет за общия произход, религия, традиции, но и преди всичко чрез 
самоидентичността и самоопределението. 

За значимата роля на идентичността в съвременния свят интересно е изследването 
и на Анна Кръстева4F

5, която в книгата си „Идентичности“ пише следното: „Ядрото на 
другия – етническия модел е родната култура, общността на раждането. Ударението е не 
върху територията, а върху произхода. Нацията се схваща като голямо семейство, а 
нейните членове като братя и сестри, близки и роднини.”5F

6  
Акцентът в изследването е не  върху общата територия, държавата, в която живеят 

тези човешки общности, а върху само на един елемент – общия произход. Това обаче е 
недостатъчно. Може да има общ произход, спомен за обща принадлежност, но ако 
липсват другите важни елементи, като език, култура, религия и др., не може да се 
изграждат устойчиви човешки групи. Абсолютизирането само на един елемент при 
образуването на тези човешки групи е неправилно и няма научна стойност.  

1. Основна характеристика на етническите малцинства в България 
Не само в България, но и в Европа има много сериозни спорове за определението: 

„Какво значи малцинство?“. Това понятие е много сложно, различни автори влагат в него 
и различни структуроопределящи елементи. „На първо място хората, принадлежащи към 
някакво малцинство, се отличават от останалата част от населението на страната по един 
или повече признаци. Освен това възприеманото определение е от такова естество, че 
поставя хората от малцинството в не равнопоставено положение в сравнение с 
останалите. И накрая, но не по значимост – принадлежността към малцинството не е 
доброволно. Иначе казано, тя е обективна и е присъща на човека като даденост.“6F

7 
В този коментар може да се посочи, че границите за принадлежност към дадено 

малцинство не са постоянна величина, те могат да се променят в зависимост от гледната 
точка на индивида и желанието му да е част от „малцинството или мнозинството“ в 
дадено общество. Хората от „малцинството“ могат да се ограничават от останалите хора 

 
5 Анна Кръстева е професор по политически науки, създател и ръководител но CERMES (Centre for 
European Refugees Migration and Ethnic Studies), доктор хонорис кауза на Университета Лил във Франция 
6 Кръстева, А. Кацарски, И., Богомилова, Н., Макариев, П., Идентичности. С.1995.,с.115 
7 Макариев, И. Малцинствените политики и делиберативна демокрация. С., 2009.с.11 
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само на база расови белези, които са външни и не могат да се променят. Но останалите 
фактори като образование, начин на живот, професия, кръг от приятели и др. са 
динамични и са личен избор на човека.  

„Държавната политика в България няма ясна концепция за мястото на 
етническите малцинствени общности в българската държава. Отсъстват действия, които 
да доведат до трайна интеграция и изграждане на чувството за държавна принадлежност 
у етносите в страната. По-скоро се стимулира тяхното етническо неглижиране и 
отсъствие от общоприетия традиционен начин на живот в страната. Липсата на 
интеграция пречи на нормалния начин на живот на гражданите, създава условия за 
неравенство, предпоставка за расизъм и намаляване на продуктивността на гражданите 
и държавата. От друга страна, липсата на интеграция и чувството за национална 
принадлежност на етническите общности в страната създава благоприятни условия за 
влияние на вътрешно/външно държавни организации и институции, които да породят 
различни предпоставки, застрашаващи държавността чрез използването на широк 
инструментариум.“7F

8 
Мнението на автора на тази книга – Христо Тутунаров – може да се коментира в 

следните аспекти: 
• подценяването на работата сред националните малцинствени групи 

от държавните институции води до разделяне на българското общество на „малцинство“ 
и „мнозинство“; 

• когато не се работи сред малцинствените групи в България, това 
създава реални условия и възможности за засилването на антибългарски настроения сред 
малцинственото население; 

• една от основните причини за радикализирането на част от 
българското общество на база нови религиозни идеологии е подценяването на работата 
с тези общности. 

• един проблем, който все още не е изследван, е целенасочено да се 
всява страх сред малцинствените общности, за да се създаде дистанция между хората и 
създаване на база за бъдещи етно-религиозни конфликти. 

Принадлежността към „малцинството“ и „мнозинството“ освен посочените 
фактори като език, религия, традиции, обичаи, т. е широкия смисъл на определянето на 
термина култура, е и на база психологическите нагласи на тези две групи. Всяка от тях 
има свои психологически обяснения защо не приема другата част от населението. За да 
се гарантира националната сигурност на България, е необходимо да има 
структуроопределящо поведение на „мнозинството“, без да се подценява и ролята на 
„малцинството“ в тези процеси. 

Мнението на изследователя на тези въпроси Христо Тутунаров заслужава 

 
8 Тутунаров. Х. Етнически общности и национална сигурност в България, С.,2015.с.9 
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внимание, анализ и разработване на мерки за превенция, решения за промяна, и на тази 
база да се гарантира мира и спокойствието в държавата. 

2. Етнос, етнически общности 
Определянето на понятията „етнос“, „етнически групи“, „етническа идентичност“ 

и др., е сложен и труден въпрос, защото различни изследователи и автори, които работят 
по тази тематика, много често влагат различни елементи. Обичайно те взимат един 
компонент и на тази база изграждат теорията си.  

2.1 Етнос- определения. 
Обединенията могат да обхванат хората и на много голяма територия, и на много 

малка, а могат да бъдат и екстериториални. Общностите могат да бъдат по-компактни 
или по-разпръснати, т. е членовете на една общност могат да живеят заедно или да бъдат 
пръснати сред други хора. Една от най – устойчивите човешки групи е етнос. 

Необходимо е да се посочи, че етническата идентичност и принадлежността към 
дадена нация са комплексни конструкции, съставени от множество взаимосвързани 
елементи – етнически, културни, географско – териториални, икономически, юридико – 
политически и т. н. Те обозначават солидарността между членовете на дадено общество, 
обединени от споделени спомени, митове, традиции.  

Многостранната сила на етническата идентичност може да бъде илюстрирана и с 
определени функции, като: историческа памет за общност, икономическа база за 
съществуване, определени ритуали, традиции, обичаи и др. 

2.2 Етническа група, сравнителен анализ. 
Според Адам Смит основните елементи, които определят същността на 

„етническата група“, са следните: „Колективно собствено име, мит за общи предци, 
споделени исторически спомени, един или повече отличителни сегменти от общата 
култура, обвързаност с определено „отечество“, чувство за солидарност, обхващащо 
значителни елементи от населението. Наличието на този комплекс от елементи 
обозначава съществуването на историческа и културна общност с чувството за обща 
идентичност“.8F

9 
При краткия анализ на посочените елементи на „етническата група“ от А. Смит 

става ясно, че това може би е най – пълното и всеобхватно определение. Но е важно да 
се посочи, че в това определение липсват елементите език и религия, които вероятно той 
включва в „общата култура“ на общността. 

„За етнос може да се смята всяка общност, която се създава на база определена 
територия сред хора, намиращи се в реални икономически връзки и говорещи на взаимно 
разбираем език, общност, която по правило запазва известни културни специфики в 

 
9 Смит. А., Национална Идентичност. С., 2000. с. 35 
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течение на цялостното си съществуване, и се осъзнава като отделна самостоятелна 
социална група“.9F

10 
В това определение на „етнически общности“, дадено от Н.Н. Чебоксаров10F

11 и И. 
А. Чебоксарова11F

12, на първо място се извеждат икономическите отношения между 
индивидите, които са базисни и определящи, заедно с територията, на която живеят тези 
общности. 

Безспорен е фактът, че икономическата база е много важно условие за 
формирането и функционирането на една етническа общност. Но от посочения цитат се 
вижда, че това не е достатъчно, като ги няма езикът, традицията, обичаите, религията и 
останалите моменти от културата. За една етническа общност е важно да присъстват 
икономическите условия като базисни такива, но и наличието на културните елементи. 

„Ядрото на другия етнически модел е родната култура, общността на раждането. 
Ударението не е върху територията, а върху произхода. Нацията се схваща като голямо 
семейство, а нейните членове – като братя и сестри, близки роднини.“ 12F

13 
Тази гледна точка на А. Кръстева и останалите автори на книгата „Идентичности“ 

също така е много интересна поради следните причини: те абсолютизират общата 
култура на общността, поставят тежестта и своето ударение върху произхода, общия 
етнически произход на хората, много сериозно подценяват ролята на общата територия, 
без която нито една човешка общност не може да съществува, изобщо не се споменава, 
че в дадена територия трябва да има икономически отношения, в т. ч и производството 
на материални ценности, за да може хората нормално да живеят, не може да се разбере 
при посочването на важната роля на културата при формирането на етнически общности 
кои елементи се имат предвид. 

Елементите, които образуват дадена етническа общност, трябва да се разглеждат 
в тяхната цялост, а не отделни моменти, които нарушават целостта на общността. Няма 
единно мнение дали религията влиза в задължителната част от елементите на 
етническата група. Някои от изследователите включват в етно образуващите елементи и 
културата в широкия смисъл на определението, като в него се включва и религиозният 
елемент. 

3. Кризата в етническата идентичност – психологически фактор за 
радикализацията на етническите общности в България. 
Зигмунд Фройд.13F

14  разглежда идентичността на индивида като откъсването на 
психиката от онези материални условия и причини, които я зараждат: 

 
10 Чебоксаров . Н. Н. и др. Народи, раси, култури, С.,1982. с.24 
11 Николай Николаевич Чебоксаров е етнограф и антрополог, специалист по антропология на древни и 
съвременни народи от Източна Европа и балтийските държави, Източна и Югоизточна Азия, расови 
изследвания, етногенеза и общи въпроси на етнографията. 
12 Ирина Абрамовна Чебоксарова е руски учен педагог и биолог. 
13 Кръстева, А. и др . „Идентичност“, С.,1995, с. 115 
14 Зигмунд Фройд е австрийски невролог и психолог, основател но психоанализата. 
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3.1 Индивидуална идентичност. 
Индивидуалната идентичност  има общи фактори за формирането на 

индивидуалното „Аз“ – етнически, религиозни, национални,  културни и др. Но 
независимо от това, че тези фактори въздействат върху индивида, в същото време самият 
индивид има възможността да формира своята специфична и индивидуална 
принадлежност и поведение преди всичко на база различните съотношения на 
посочените постоянни фактори, които стимулират и индивидуалното поведение на 
личността. 

3.2 Причина за кризата в груповата идентичност 
През последните 30 години се регистрират сериозни кризисни процеси сред 

етническите общности в България. Това има пряко въздействие както върху 
„индивидуалната“, така и върху „колективната идентичност“, което създава и трайна 
база за промяна в поведението и отношението им към „мнозинството“. 

Основният фактор, който не само създава, но и задълбочава кризата сред 
различните етнически групи в България, е социално – икономическият фактор. Друг 
сериозен фактор за задълбочаването на кризата сред етническите общности през този 
период е ограничаването на възможността за изучаването и знанието на българския език. 
Трудно може да се каже, че тази общност има база и възможности за интеграция, когато 
и образователната програма сегрегира и допълнително капсулира тази общност. 

3.3 Психологически фактори за радикализация на етническите общности в 
България. 

• една от основните психологически причини за радикализацията на 
религиозна база на ромската и миллетска общности в България е създаването на 
чувството, че са изоставени от държавата и не могат да разчитат на нейната защита; 

• през последните 20 години има редица изследвания и издадени книги, 
които не само не решават проблемите, а засилват напрежението в България и фокусират 
и насочват негативното мнение срещу ромските и миллетски общности, които живеят в 
държавата; 

•  политически манипулации и обществените предразсъдъци в град 
Пазарджик; 

• автономна област за ромите – търсенето на възможности за 
противопоставяне; 

• влиянието на различни ислямски секти; 
• поддържане на постоянен страх чрез система от слухове;14F

15 
• извеждането на българите от махалите и връщането на малцинственото 

население в обособените махали и квартали; 

 
15Слухове - официално непотвърждавани съобщения, циркулиращи по междуличностните канали.  
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• идентичността на етносите и липсата на чувството за държавна 
принадлежност у тях не са разглеждани като средство за провеждане на разделителност 
между „малцинството“ и „мнозинството“; 

• противопоставянето на етносите в България не се разглежда като 
евентуален катализатор за създаването на условия за конфликтност и противопоставяне; 

• процесите, свързани с развитието на евентуални етнически конфликти 
на територията на България, не са разглеждани достатъчно широко."15F

16 
4. Причини за превръщане на миллетската група в критична общност в 

България 
При изследвания на етническата литература учените почти не се занимават с 

темата за миллетската общност в България. 
4.1 Миллет. Същност, определение и процеси 

Съвременното значение на термина „миллет” има само етническо, а не религиозно 
значение и означава „нашият народ”, „нашата общност”. В много населени места в Южна 
България в момента често се използва определението „бизим миллет”, т. е „нашият 
народ”, „нашата общност”. 

Етническо самоопределение – тази общност се самоопределя като „миллет”, 
„турци” и „малцинство”, но по категоричен начин не приема етническите определения 
„роми”, „цигани” и „бургуджии”. 

Религиозно самоопределение – самоопределят се като последователи на исляма 
в сунитското му направление. Представителите на тази общност в значителната си част 
са последователи на традиционния ислям, но след 2010 г. в някои населени места има 
групи, които са последователи на нетрадиционния ислям, имат ново поведение като 
радикално – религиозна общност. 

Езикова принадлежност – тази общност подчертава, че говори на диалектен 
европейски турски език, който се говори и в европейската част на Турция и затова много 
лесно общуват с това население, с което говорят един и същ език, според тях. 

4.2 „Малцинството“ не е реална част от „мнозинството“ в България 
Под мнозинство се има предвид българската етническа група, а под малцинство – 

турците, ромите, евреите, арменците и др. Членовете на миллетската общност се 
самоопределят в зависимост от своя вътрешен мироглед, самоопределение и т.н.  

4.3 Ислямът и ислямизмът ролята им сред миллетската общност в България  
През последните 10 – 15 години религиозният живот на миллетската общност се 

променя много сериозно, защото сред него навлизат различни секти. 
Според хадисите на Мохамед големият джихад е вътрешната борба между 

доброто и злото в човека и след това идва малкият джихад като действие за 
утвърждаването на ислямската религия. Съвременните идеолози на ислямистите 

 
16 Тутунаров, Хр. Етнически общности и национална сигурност в България. С.,2015.с.11 
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целенасочено сменят местата на джихада и правят сериозен опит да въведат като шести 
стълб на исляма вечен джихад с невярващите в света. 

5. Културна идентичност на миллетската общност и социално-икономическата 
и географската им сегрегация в България 
В културния живот на милеттската общност има празници, традиции, обичаи, и 

др., които са останали от предрелигиозния живот на общността, не са свързани с 
определени религии и вярвания, но са свързани с българската общност, защото дълги 
години миллетската общност живее в тези земи и е нормално да имат влияние върху 
техния културен живот. Разбира се, в живота на миллетската общност в момента има 
редица традиции и обичаи, които пряко са свързани с природата и сезоните, като 
„Хедерлез“, „Касъм“ и др.  

5.1 Специфики, процеси и предпоставки за конфликтни ситуации на социално-
икономическа основа. 
Сред ромската и миллетската общности има много хора, които живеят в крайна 

бедност и мизерия. Мнението, което се изразява, е че към тях подчертаното има 
дискриминационно отношение в много държавни и общински институции и служби. 
Причина, която подтиква хората от ромските и миллетските общности да стават 
агресивни, е невладеенето на български език и показване на неуважение към тях, което 
много често води и до конфликтни ситуации и намеса на полицията. 

5.2 Статистика и географско разпределение на миллетската общност в 
България 

• тази общност живее преди всичко в Южна България и много малки 
групи в областите Благоевград, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград; 

• прецизна точност за числеността на миллетската общност не може да 
има, защото няма такава статистика в България; 

• приблизителната численост на миллетската общност може да се 
определи с помощта на коефициента за съотношението между числеността на турците и 
ромите в България и на тази база да се получат приблизителни данни за числеността на 
миллетската общност в общините на Южна България, където концентрацията на тази 
етническа общност е най-голяма. 

5.3 Приблизителна численост на миллетската общност в общините на Южна 
България 
По приблизителни данни в общините в Южна България числеността на 

милетската група е 461 960 човека. По експертна оценка обаче в региона живеят около 
600 – 630 хил. души от тази общност. В  останалите райони на страната живеят много 
по-малки групи.16F

17 

 
17 Експертна оценка за броя на миллетската общност в Южна България е на база мнението и 
изследванията на учени и експерти, които се занимават с този въпрос. 
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ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА 
Милетската общност е етническа общност с присъщите и характерни черти като мета 

- група, която в етническо отношение прави преход от ромската към турската общност; 

мюсюлмани в сунитското направление на исляма и сред тях силно влияние имат 

различни секти, като сюлейманджиите,  нурджиите и др. Според експертна оценка тази 

група е около 480 хил. души и живеят предимно в Южна България.17F

18  

Сред миллетската общност, ако се използват термините „роми“ и „цигани“ стават 

много враждебни. Предпочитат да ги наричат „миллет“, турци или малцинство.  

Тази общност е много добре организирана, разчита на себе си за защита от външна 

опасност, а не на държавните институции. Много бързо могат да се самоорганизират и 

бързо да се превърнат в агресивна тълпа, която не може да се управлява и контролира. 

Не само сега, но и в бъдеще въпроса за миллетската общност ще има пряко 

отношение към националната сигурност и териториална цялост на България. Това се 

дължи на следните фактори: 

Етническата им идентичност – важно е в случая да се посочи, дали 
миллетската общност ще се самоопредели като турци или българи. Това в 
бъдеще ще определи етно-структурата на държавата, което пряко засяга 
националната сигурност на България.  
Религиозната им принадлежност – за българската държава е важно 
човека от миллетската общност по какъв начин ще се самоопредели – 
мюсюлманин, ислямист, евангелист. Ако се самоопредели с традиционния 
ислям е нормално, но ако се самоопредели към радикалния ислям, създава 
условия за влизането му в мюсюлманската общност – умма. Това е 
обединение на всички мюсюлмани в България, Европа и светът, което в 
бъдеще ще има отношение към сигурността в България.   
Критична етническа общност – поради различни външни и вътрешни 
фактори, в т.ч. и дискриминацията, чуждото влияние и др. миллетската 
общност се превръщат в критична етническа общност, което пряко 
коренспондира с националната сигурност на България. Критичната маса 
миллетска общност има сериозна вътрешна самоорганизация, с готовност 
да се противопоставят на всяка външна опасност и да защитят сами 
семействата си.  

В областите Пазарджик и Пловдив, има разнообразие в етническо отношение, 

различни вероизповедания, които на този етап имат взаимодействие и взаимотърпимост. 

 
18 Експертна оценка на изследователите на тази тема : д-р Асен Колев, г-н Деян Колев и 
г-жа Теодора Крумова 
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Всяка от етническите и религиозни общности имат свои интереси, които по различен 

начин защитават на база своите специфични влияния. 

Етнорелигиозните характеристики и положението на ромската и миллетска 
общност в областите Пазарджик и Пловдив е много актуална, и има тенденции да стане 
още по-актуална през следващите  5 – 10 години. Един битов скандал между 
представителите на  различни етноси може да се превърне в сериозен етнически 
конфликт със сериозни последствия за всички български граждани, които участват в този 
конфликт, в т.ч и за сигурността на българската държава. 

Поради непознаването изцяло на характеристиката на миллетската общност и 

предвид динамичните процеси сред тези общности са необходими по обстойни и 

задълбочени проучвания и изследвания, да за да се маркират подходящи моменти за 

работа с тези общности и да се предотврати своевременно сериозен конфликт в България.  

Необходимо е да се изследват областите, в които живеят миллетските общности и да 
се разгледат специфичните прояви при сформиране на етническата им идентичност, 
както и етнорелигиозните отношения в тези области.   
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ГЛАВА ВТОРА 
СПЕЦИФИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ СФОРМИРАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ И СЛОЖНИ ЕТНО-РЕЛИГИОЗНИ ОТНОШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ 

1. Област Пазарджик 
В област Пазарджик живеят  275 548 души съгласно преброяването на 

населението към 2011г. През 2001г. мюсюлманите в област Пазарджик са били 46 338 
души (14,9%), а към 2011г. мюсюлманите са 24 204 ( 8,83%). С какво може да се обясни 
тази разлика от 22 хил. мюсюлмани? Не е достатъчно да се обясни единствено със 
заминаване в чужбина.  

От данните се вижда, че броят на турците е 14 062 души, т. е по-малко от броя на 
ромите, който е 20 350 души. Но в тази статистика се пропускат тези, които се 
самоопределят като „миллет“, т. е говорят на турски език и са мюсюлмани, но често ги 
определят и като роми. И от тази гледна точка се явява разликата от 10 000 хил. души от 
броя на турците – 14 062 души и на мюсюлманите – 24 353 души в област Пазарджик. 

1.1 Община Септември 
До преди пет – шест години ромското население в община Септември в 

религиозно отношение се разделя на почти равни части православни християни и 
представители на Евангелската църква. В момента сред ромското население една част са 
мюсюлмани, а по-малка част са евангелисти. В етническо отношение също е настъпила 
промяна, като значителна част от тях вече се само идентифицират като турци, а не като 
роми или „миллет“. 

Според това в община Септември има засилване на влиянието на традиционния 
ислям сред ромите. 

1.2 Община Велинград 
В град Велинград има два ромски квартала – „Асфалтова база“ и  „Анезица“. В 

квартал „Асфалтова база“ живеят около 3 000 роми, които се самоопределят като роми, 
а в религиозно отношение – като евангелисти, имат своя църква в квартала. Улиците в 
квартала са разкопани, в края на квартала има колиби, в които живеят най-бедните роми. 
Имат вода и ток. В другия оформил се квартал – „Анезица“ – живеят хора в крайна 
бедност и в крайно лоши битови условия, с мнение, че кметът на града, общината и 
държавата не са заинтересувани от тях и „нечовешките“ условия, в които живеят.  

Тази изолацията на ромите от кв. „Анезица” е предпоставка за сериозни проблеми 
за сигурността на държавата.  

1.3 Община Пещера 
В град Пещера са обособени два етнически квартала – „Едиверен“ и „Луковица“. 

В квартал „Едиверен“ живеят около 3,5 – 4 хиляди граждани, които се самоопределят 
като турци, мюсюлмани и говорят добре турски език. В този квартал няма джамии и 
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мечити18F

19, защото градската джамия е много близо до квартала и вярващите мюсюлмани 
се молят там. В квартала има евангелистка църква, която се посещава от около 500 – 600 
души. 

В квартал „Луковица“ живеят около 5 000 души, от които близо 3 хиляди се 
самоопределят към миллетската общност и посещават мечита. Останалите около 2 000 
души се самоопределят за роми, но се разпределят по-равно между Евангелската църква 
и мюсюлманската религия. 

Отношенията между българската общност, ромската и миллетска общност в град 
Пещера е успешен пример по какъв начин да се решават проблемите на тези общности и 
какво е интеграция. 

1.4 Община Пазарджик 
В община Пазарджик етническото население живее преди всичко в град 

Пазарджик, в квартал „Изток“. Тук е много силно влиянието на радикалния ислям, с 
който почти цялото население на този квартал се съобразява. Независимо от сериозната 
подкрепа на обществото на Евангелската църква, те не могат да се преборят със силата и 
влиянието на радикалните ислямисти, което се дължи на много различни причини, 
характерни само за град Пазарджик. 

2. Област Пловдив 
В област Пловдив има 18 общини, в които има различни етно-религиозни 

характеристики. Ето и част от тях:  
2.1 Община Асеновград 

Турската общност и миллетската общност живеят в квартал „Лозница”, двете 
махали са разделени от улица „Дружба”. В град Асеновград съществува йерархия в 
етническо отношение: първа е българската общност, втора е турската общност, трета е 
миллетската общност, а ромите нямат статут в етническо отношение, защото нямат 
връзка с останалите три групи. 

2.2 Община Кричим 
В квартал „Речна” в града живеят ромската и миллетската общност. В този град 

живеят и хора от помашката общност, но те не се регистрират като етнос, а само като 
религия – последователи на исляма. Към момента в квартал „Речна” мюсюлманите са 
около 700 души, а евангелистите – около 300 души. В квартала има евангелска църква и 
един мечит, в който се молят мюсюлманите. В община Кричим ромската и миллетска 
общности „ги няма никъде“. 

2.3 Община Първомай 
В град Първомай има два етнически квартала – тъй наречените „турска” и 

„циганска” махали. В „турската“ махала, живеят миллетската общност, в религиозно 

 
19 Мечит е място вътре в етническите квартали, в които мюсюлманите извършват ежедневните си 
молитви; в джамия се извършва петъчната молитва от вярващите мюсюлмани.  
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отношение хората се разделят на три групи: последователи на традиционния ислям, 
последователи на Евангелистката църква и последователи на Свидетелите на Йехова. 

2.4 Община Карлово 
В община Карлово ромите са два пъти повече в сравнение с турците. Независимо 

от това, че миллеттската общност се самоопределят за турци и мюсюлмани, тяхното 
положение в тази община е сложно поради редица обстоятелства.  

2.5 Община Куклен 
В община Куклен няма обособена ромска махала. В град Куклен българите, 

турците и ромите живеят в съседство, децата от тези различни етноси се учат заедно, 
което е много важно условие за интеграцията, която в много населени места не 
съществува и много често причината е поведението на родителите от български 
произход. В община Куклен няма условия за конфликтни ситуации между тези три 
етнически групи. 

2.6 Общините Садово и Перущица 
В тези общини няма турска общност,  с изключение на село Моминско в община 

Садово. Няма влияние на исляма сред миллетската общност в град Садово.  
Нормални са отношенията между миллетската общност, ромската общност и 
българската общност. Добри контакти с държавните и общинските институции на 
ромската и миллетската общност в община Садово. 

2.7 Община Пловдив 
В Пловдив има четири етнически обособени квартали, които заслужават особено 

внимание за изследване и анализ.  
А. Квартал „Столипиново”  
Квартал „Столипиново” е квартал разположен в източната част на гр. Пловдив, на 

южния бряг на река Марица и е най-големият обособен ромски квартал в България. 
Икономика. Този квартал има своя икономика във всичките ѝ аспекти и в това 

отношение тя е самодостатъчна и може да задоволи своите потребители – с трудова 
заетост, социални дейности, храна, облекло, банкова дейност и т.н. 

В етнически аспект – в този квартал живеят около 60 000 души, от които 55 000 
души се самоопределят, че са от миллетската общност, и около 5 000 души - от ромската 
общност. 

В религиозен аспект – 95 % от хората в квартал „Столипиново” са мюсюлмани и 
има мечити от различните секти на исляма: суфии, салафити, ахмадаи, исмаилити и т.н. 

В психологически аспект много ускорено се развива процесът на отчуждаването 
на миллетската общност от българската общност, а ромската общност изключително 
много се съобразява  с миллетската общност и спазва основните принципи  за 
нормалните отношения. 

На „ничия земя” между районите „Централен” и „Източен” на улица „Игрище 
Кубрат” в непосредственост до Централните гробища на град Пловдив се създава нов 
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квартал от преселници от други населени места. Това са хора, които са дошли от други 
населени места. Условията им на живот са много трудни, имат много деца, живеят в 
крайна бедност. 

Б. Квартал „Шекер махала” 
След кв. „Столипиново” кв. „Шекер махала” е вторият пловдивски квартал с 

многообразно етническо население. В този квартал живеят 15 хиляди души. Тук няма 
образована група, на която може да се разчита. В етническо отношение се самоопределят 
като турци (миллетска общност) – 80 % и като роми (ромска общност) 20 %. В този 
квартал има два мечита за всекидневни молитви, но в петъчен ден задължително се ходи 
в Джумая джамия в центъра на Пловдив, 20 % са евангелисти.  

В този квартал в географско отношение на първи план 
са къщите на миллетската общност и на втори план, скрити отзад, са къщите на ромската 
общност.  Построени са 72 къщи по програма „Анти-гето“ на ЕС през 2011г. 

В. Квартал „Хаджъ Хасан махала” 
Този квартал се намира в  центъра  на  Пловдив.  Населението  му  е 3 500 души, 

от които мюсюлманите са 3 000 души и немюсюлманите са около 500 души.  
Мюсюлманската общност е много единна и сплотена и служи за модел не само за град 
Пловдив. Населението в този квартал се определя като най-грамотното, живее в центъра 
на град Пловдив и трудно общува с останалите  етнически квартали в града. 

Г. Квартал „Харман махала“ 
В този квартал вече няма роми – почти всички се преместиха да живеят в квартал 

„Столипиново“. Съществувала е  Евангелска църква в този квартал, но се закрива поради 
липсата на вярващи. Зад блок „Малкият гигант“ е съществувал  мечит, но е разрушен от 
районната администрация на район Северен, защото е бил незаконно построен. Тази 
малка група роми, които останаха да живеят в квартала, отбелязват само Банго Василий, 
т.е. ромската Нова година на 14-ти януари и в същото време отбелязват всички 
мюсюлмански ритуали и празници. Хората, които живеят в „Харман махала“, много 
силно са привързани към исляма и са много всеотдайни последователи на религията. За 
извършването на първата молитва сутринта вярващите са събуждани с давул (тъпан), за 
да не пропуснат молитвата. След края на месец Рамазан човекът с давула минава по 
къщите и събира пари за себе си – затова, че цял месец е бил тъпана за вярващите 
мюсюлмани в квартала.  

В Област Пловдив етническите и религиозните отношения са много сложни, без 
възможност за бъдещи прогнози. 
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ИЗВОДИ 
В област Пловдив и в Област Пазарджик има специфични прояви при сформирането 

на етническа идентичност и сложни етно-религиозни отношения, които са много 
динамични и променливи на база външни и вътрешни влияния.  

В област Пазарджик се задълбочава радикализацията на база религия, поради 
развитие на процеса на непоносимостта между българската общност към ромската и 
миллетска общност и обратно. 

В Община Септември има засилване на влиянието на традиционния ислям сред 
ромите, което поставя и началото на промяната на езика и етническата им идентичност. 

В община Велинград съществува дълбока изолацията на ромите от кв. „Анезица”,  
което е   предпоставка за сериозни проблеми за сигурността на държавата. 

Община Пещера е успешен  пример по какъв начин да се решават проблемите на 
ромската и миллетска общност. 

В община Пазарджик  остава тревогата и напрежението за изповядването на 
нетрадиционния ислям  в кв. „Изток“.   

В област Пловдив  се засилва влиянието на турската етническа идентичност. 
В град Асеновград, кв. „Лозница“  ромската и миллетската общност се чувстват 

изолирани – в социално-икономическо, здравно, образователно отношение.  
В община Кричим  ромската и миллетската общност„ги няма никъде“- нито в 

общината, нито в икономиката. 
В община Първомай главната опасност сред населението е опасността от сектата 

Свидетелите на Йехова, което заслужава да се проучи, анализира и да се предприемат 
необходимите мерки. 

В Община Карлово е трудно равновесието между българската общност, турската 
общност, ромската общност и миллетската общност. 

Ролята на ромската общност в община Куклен е неустановена, защото няма ромска 
махала. 

Община Садово и Перущица – нормални отношения между българската общност, 
ромската  и миллетската общност. 

Община Пловдив – много сложни етнически и религиозни отношения без 
възможност за бъдещи прогнози. Необходимо е да се посочи, че е център и всички 
събития в Южна България тръгват от град Пловдив, кв. „Столипиново“. Необходимо е 
сериозно проучване на кв. „Столипиново“, за да се направят прогнози за развитието на 
етно-религиозните процеси и опасността за националната сигурност на България. 

Като  обобщение за областите Пазарджик и Пловдив трябва да заключим, че не 
само в географско отношение те се намират в центъра на България, но и  в центъра на 
проблемите на ромската и миллетската общност. 

Когато се разглеждат тези въпроси в посочените области като най-сериозни 
вътрешни фактори трябва да се посочат негативното отношение към етносите от 
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държавните и общинските институции, задълбочаващата се дискриминация, 
икономическата и социалната им изолация, сегрегираното образование и т.н. При 
съществуващите вътрешни фактори се създават условия и за външния фактор - чрез 
влияние да формира условия за сложни конфликтни отношения между „мнозинството“ 
и „малцинството“ в тези области. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
РАДИКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА И МИЛЕТСКА ОБЩНОСТИ В 
ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ. СЪЩНОСТ, ПРИЧИНИ И ПРОЦЕСИ. 

1. Причини за радикализацията на ромската и миллетска общност в област 
Пазарджик и Пловдив 

Основните причини за радикализацията на миллетската и ромската общност в 
областите Пазарджик и Пловдив са следните: 

• Криза в етническата идентичност, социална изолация и капсулиране, 
социално-икономически причини, езикът на омразата към ромските и миллетски 
общност и формиране на негативно обществено мнение от медиите, внушаване на страх 
и несигурност, загуба на доверие и негативно мнение към държавните институции, 
дискриминация на ромската и миллетска общност – важен фактор за тяхната 
радикализация, влияние на различни ислямски секти. 

1.1 Кризата на етническата идентичност 
Тази нова ситуация в България след 1990г. и особено след 2000 г. накара 

значителна част от миллетската общност и ромите да търсят нова етническа идентичност 
– да се самоопределят като турци, а религията си да определят като ислям. По този начин 
те смятат, че ще се подобри техният статус и няма да бъдат толкова агресивно нападани 
и третирани. 

1.2 Социална изолация и капсулиране. 
Социалната изолация и капсулиране на ромската и миллетска общност е важна 

предпоставка за тяхната радикализация.  
Те живеят в обособени квартали и рядко напускат тези квартали, при повечето 

случаи единствено „по работа“. Повечето хора от ромската и миллетска общност 
общуват единствено с хора от своята общност и рядко се срещат с други етнически 
общности. Изолирани са от обществения и политически живот в страната. 

1.3 Социално – икономически причини. 
Предвид ниската образованост на ромската и миллетска общност, те трудно се 

реализират на пазара на труда. Съответно, степента на бедност сред тези общности също 
е висока. Предразсъдъците и етническата дискриминация са основни фактори за 
невъзможността за интегрирането в пазара на труда. Липсата на заетост е свързана със 
сегрегацията на настаняване. Сред по-голямата част на ромската и миллетска общност 
условията на живот са маргинализирани. Предвид бедността и липсата на трудова 
ангажираност, ромската и миллетска общност се затрудняват да изпращат децата си на 
училище. Образованието е изключително важно за получаване на повече възможности 
на пазара на труда. Младите хора от тези общности често не работят и не се обучават. 
Поради не владеене на български език говоримо и писмено те трудно имат достъп до 
пазара на труда. Ангажират се с временна работа, без трудов договор и постоянни 
доходи. Често жените от ромската и миллетска общност не участват в пазара на труда и 
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в издръжката на семейството. Част от населението на  ромската и миллетска общност  
нямат здравни осигуровки и пенсионно осигуряване поради липса на трудова 
ангажираност и постоянни доходи. Тези условията на живот сред ромската и миллетска 
общност са предпоставка за предприемане и намиране на начини за оцеляване. 

1.4 Езикът на омразата към ромските и миллетски общности, формиране на 
негативно обществено мнение от медиите 

След демократичните промени в България от 1989 г. обработването на 
общественото мнение и провеждането на анти-етнически кампании тръгна от различни 
посоки, но с една определена цел: да бъде дискредитирано и злепоставено по всякакъв 
начин ромското и миллетското население в град Пазарджик. Формира се негативно 
обществено мнение от медиите сред българската общност и използване на  негативна 
терминология към тези общности.  

1.5 Внушаване на страх и несигурност 
Една от важните причини за радикализацията на ромската и миллетска общност в 

кв. „Изток“ – Пазарджик е, че се внушава страх и несигурност сред хората. Според 
мнението на хората от кв. „Изток“ – Пазарджик радикализацията им е защита на живота 
и семействата им. Те вярват, че представителите на радикалния ислям при необходимост 
ще ги защитят и преди всичко ще опазят живота им. 

1.6 Дискриминация на ромската и миллетската общност – важен фактор за 
тяхната радикализация 

Значителна част от хората от ромската и миллетска общност посочват, че през 
последните 10 години дискриминацията срещу тях не само съществува, но се е 
задълбочава и се проявява както на улицата, в магазина и градския транспорт, но така 
също и в отношението на държавните институции и общинските служители към тях. 
Хора от малцинствата подчертават, че тези служители не само не им помагат да си 
решават проблемите, но много често сe държат конфликтно и затрудняват решаването 
на проблемите им.  

Хората от ромската и миллетска общности подчертават, че срещат явна 
дискриминация от работодателите, които намират причини да не ги назначават на 
обявеното работно място.  

1.7 Обучението като причина  
Радикализацията в град Пловдив се формира много често поради неграмотност и 

липса на образование. Сегрегираното обучение в кв. „Столипиново“ – Пловдив ОУ 
„Пенчо Славейков“, „НУ „Кирил Нектариев“ и „СУ „Найден Геров“ е на ниско ниво, 
децата не могат да четат, да пишат, не могат да говорят на български език.  

Липсата на образование, незнанието на българския език, социалната изолация и 
дискриминация към етническите общности е сериозна база за навлизането на радикални 
религиозни идеологии. Редица автори регистрират радикалните идеи сред тези 
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общности, но често пропускат да анализират причините за проникването на тези 
религиозни идеи сред тези общности. 

Индикатори за радикализация  
Промени във външния вид 

• Възприемането на характерен салафитски начин на обличане. 
Забулване на жените, в т. ч и малки момичета, чиито родители са приели радикалния 
вариант на исляма. Мъжете – оформянето на специфични бради, без мустаци и 
характерни дрехи (галабии); 

Необходимо е да се подчертае, че външните белези са завършек, а не начало на 
процеса на радикализацията. С тези хора е работено на база психическа подготовка, 
емоционална привързаност към „световната умма“, т. е световната мюсюлманска 
общност. 

Промени в поведението 
• индивидът и неговото семейство съзнателно отричат своите социални 

контакти с хора, които не са мюсюлмани; 
• при срещата с други познати и роднини се упреква, че живеят греховно 

и не според Божиите закони – за дрехите им, употребата на алкохол и т.н.; 
• при всяка възможност се показва омраза и нетърпимост не само към 

част от юдеите и християните, но и към мюсюлманите, които не споделят тяхното 
религиозно поведение; 

• използва се езикът на омразата – през последните 10 – 15години в 
речника им има термини като „гявур“ (българин, който е неверник), кяфир (безбожник, 
дълбоко обидна дума за немюсюлманите); 

• ограничават се правата и контактите на жените, те не могат да ходят 
никъде, без да имат придружител, близък роднина от мъжки пол; 

• Ограничават се децата от социални контакти, в т. ч и участието им в 
различните дейности, празници в училище; 

• Отказва се спазването на Конституцията  и законите в дадена страна 
като се подчертава, че за тях всичко е само Коранът; 

• Ограничават се всички връзки и контакти в даден град, капсулират се 
в свои среди, изключвайки изцяло от други познанства; 

• Отрича се светският начин на живот, според тях целият живот на 
вярващите мюсюлмани трябва да се подчинява и регулира от Шериата, правилният 
начин на живот. 

Промени в мирогледа 
• Многократно се подчертава, че само те са намерили „правилния път“, 

който води до религиозно просветление и хармоничен мироглед. Всеки, който не е в 
„правия път“, го чака мизерия и немотия в земния и небесния му живот; 
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• Отрича се светският начин на живот, според тях целият живот на 
вярващите мюсюлмани трябва да се подчинява и регулира от Шериата, правилният 
начин на живот. 

2. Основните секти за радикализацията на мюсюлманските общности в 
областите Пазарджик и Пловдив 

Сектата на зайдитите  
Последователите на тази секта са последователи на Зайд ал Шахил, който бил син 

на известния мюсюлмански теолог – имам Ас Саджат. Според сектата на зайдитите всеки 
потомък на Фатима (дъщеря на пророка Мохамед), който се бунтува  в името на защита 
на истината на пророка Мохамед, може да стане имам, ако добре познава каноните на 
исляма и Корана, морално чист, смел и щедър. 

Сектата на суфиите  
Сред суфиите „Пътят“ или основните етапи на развитието са следните: 

• Покаяние  
• Въздържание 
• Себеотрицание 
• Търпение 
• Уповаване преди всичко на Бога 
• Удовлетворение 

Суфизмът при търсене на Божественото единство се основава на три елемента. 
„Има три неща, които човек е длъжен да изпълнява. Който пренебрегва едно от тях, 
непременно пренебрегва всичките. Следователно старай се внимателно да обмисляш и 
да разбереш“ 19F

20 
Според Ш. Балх в суфизма има следните принципи, които трябва да се спазват: 
Първи принцип – чрез съзнанието си, езика си и действията си да утвърждаваш, 

че Бог е един и когато си заявил, че той е един и че никой, освен Него, няма да  възнагради 
или накаже, да посветиш своето дело единствено на Него. 

Вторият принцип според суфиите е това, че когато говориш и действаш с 
истинска вяра, че няма друг Бог освен Него, ти трябва да се уповаваш на него повече, 
отколкото на земния свят – роднини, близки и др. 

Третият принцип – когато се установи, че тези два принципа са реализирани, а 
именно искрената вяра в единството на Бога и упование само на Него, редно е да бъдеш 
доволен от Него и да не се гневиш, когато нещо те дразни. 

Сектата на салафитите 
Исторически корените на салафизма като религиозна ориентация и течение в 

сунитския ислям със своите особености в теологическата и догматичната сфера могат да 

 
20 Балх, Ш. Теология на суфизма. С., 2003., с.39 
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бъдат открити далеч преди появата на съвременното салафитско движение, което 
включва различни дейности с регионален и световен обхват. 

Основните моменти на салафизма са: 
• не всички салафити са уахабити, но всички уахабити са салафити; 
• в различна степен са пуритани, заемат мястото на джихадистите 

екстремисти; 
• салафитите не всички са бойци на исляма и част от тях отричат 

насилието; 
• салафизмът е сунитско течение в исляма;  
• салафитите по категоричен начин отричат новите моменти на исляма 

и приемат само „корените“ на исляма; 
• салафитите проповядват изначално разбиране на Исляма – чист ислям 

и търсене на смисъла, изначално заложен от Аллах в Корана; 
• салафитите приемат религията такава, каквато са я проповядвали 

Пророкът Мохамед и неговите последователи; 
• те имат идеала за патриархален, ранен период на Исляма.  
• салафитите ограничават монотеизма в единственост на Аллах, като 

творец, владетел и управляващ своето творение; единственост на неговото обожание, 
всички действия са обожание към Аллах и единствено на него; единственост на божиите 
имена и атрибути. 

Сектата на уахабитите 
Основателят на уахабизма  Абдул ибн Ваххаб живее през XVIII век, но неговото 

учение става държавна религия на Саудитска Арабия. 
„Младите ислямисти под влияние на уахабизма – една от най-екстремистките 

секти на исляма, отказват например да признаят присъствието на каквато и да е друга 
религия. Младите ислямисти не пеят, не танцуват, не рисуват лица, не чертаят прав ъгъл, 
защото приличал на кръст. А английският език е анатемосан като език на американските 
дяволи и на империализма.“ 20F

21 
„Уахабитите използват образованието и знанията, за да спечелят невярващите. 

Известни са със своята съпротива (в някои случаи яростна) срещу народния култ към 
светците, идолопоклонничеството, поклонението при гробниците и светилищата“.21F

22 
Този подход на уахабитите е много съвременен и актуален за привличането на 

нови членове на тази ислямска секта чрез образованието сред младите хора. Обучението 
в джамиите и мечитите на пръв поглед е нещо нормално, но тези форми на обучение, 
особено сред децата и младите хора от страна на теолозите на сектата уахабитите са 

 
21 Скот, Е., Оспорваната Християнска същност на Европа, С. 2007., с.345 
22 Оксфордски речник на Исляма. С.,2007. С.379 
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много опасни и могат да променят нормалното с агресивното поведение към хората, с 
които живеят и общуват. 

Сектата Сюлейманджии  
Сектата произлиза от името на Сюлейман Тунахан, ислямски учен. 

Последователите на Сюлейман Тунахан се наричат сюлейманджии и се възприемат като 
секта. Според мнението на ислямските теолози сектата на сюлейманджиите е една от 
най-влиятелните турски религиозни общности.  

Според мнението  на Искра Баева22F

23 в България сериозно влияние имат сектите на 
уахабитите, сюлейманджиите и др.23F

24  
По въпроса за дейността на сектата на сюлейманджиите (някои пишат 

сулейманджии) има сериозно разминаване, когато се оценява нейната дейност.  
Изследовател като професор Евгения Иванова24F

25 счита, че тази секти нямат 
войнствен характер.25F

26 
Христо Тутунаров счита, че тези секти са опасни за националната сигурност на 

България.26F

27 
Сектата на сюлейманджиите е много влиятелна в Турция със своите учебни 

заведения и добри условия на живот и образование. Вече има практика и от България да 
заминават младежи в Турция и да получават  образованието си в учебните заведения на 
сектата на сюлейманджиите.  

В изследването „Ислямският фундаментализъм укрепи позициите си в България“ 
се посочва следното: „Сюлейманджиите развиват най-засилена дейност в районите на 
Пазарджик и Пловдив. Има силно влияние сред ромите мюсюлмани. Това е радикална 
ислямска секта, насочена срещу светския характер на държавата. Агитира за придържане 
към Корана и отвоюване на Халифата. У нас е и сектата на нурджиите или „Джамаат 
Нур“ – обществото на светлината. Разпространява радикалния ислям и промиване на 
мозъци с просвета“27F

28 
3. Същност на джихадизма – проявите му сред ромската и миллетска 

общности в областите Пазарджик и Пловдив 
По въпроса за джихадизма има много различни теории:  

• джихадизмът е стремеж, усилия и борба за промяна към добро, т. е. 
подчертава се мирният характер на това религиозно движение в Европа и в света на база 
ислям; 

 
23 Искра Баева е български историк в Историческия факултет на Софийския университет, професор, 
доктор по история 
24 Баева, И. „Ислямът в България : повечето български мюсюлмани изповядват традиционния ислям. 
Кръгла маса: Българският ислям : бариера или мост за радикализацията, С., 2018., с. 61 
25 Евгения Иванова е историограф и етнолог, изследовател на мюсюлманските общности в България и на 
политиките към тях; доктор на науките за културата и професор в Нов Български университет 
26 Иванова, И. „Религията като престъпление“, С., 2020г. 
27 Тутунаров, Х. Етнически общности и национална сигурност в България, С., 2015. 
28 Изследването „Ислямският фундаментализъм укрепи позициите си в България“ С., 2014г. с.3 
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• джихадизмът е война, и то свещена, срещу неверниците и тези 
мюсюлмани, които не спазват каноните на религията; 

• влиянието на „джихадизма“ в съвременния свят се разпространява 
единствено на база нетрадиционния ислям от хора, които се наричат ислямисти. С този 
вариант е свързан тероризмът в Европа и света. Терористите само използват исляма за 
идейно прикритие за убийства на невинни хора, както християни, юдеи, така също 
невинни мюсюлмани, взривяват мечити и джамии.  

4. Политика на забулването и активизиране на ислямски фактор сред 
ромската и миллетска общности. 

През последните години забулването не само стана сериозен религиозен фактор, 
но и определено етнически, политически и средство за формиране на определено мнение 
по този въпрос сред миллетското население на България. По въпроса за забулването има 
сериозно разминаване не само в обществото, но и в религиозните среди – дали това е 
задължително изискване или пожелание към жените, които са последователки на 
ислямската религия. 

Според ислямската култура носенето на бурките е средство за запазване на жената 
от „чужди очи“, т. е. дали има демонстрация и опити за външно въздействие чрез 
бурките. Трудно може да се даде актуален отговор на този въпрос. 

Руслан Йорданов в статията си „На баба ти бурката“ пише нещо много важно: 
„Присъствието на уахабитските клетки в Пазарджик изобщо не бива да се подценява, но 
то не може да бъде решено със смешни забрани. Проблемът изобщо не е в бурките, а в 
устойчивата радикализация на ромите, съпроводени с обичайната за нашите ширини 
дискриминация над циганското малцинство и изолацията в гетата. Държавата, общината, 
религиозните власти и гражданското общество трябва час по-скоро да се намесят в 
квартал „Изток“ и да се хванат да лекуват явлението. Тяхното участие би разрешило 
проблемите далеч по-удачно от силова реакция и неадекватните забрани на 
популистите.“28F

29 
ИЗВОДИ 

• Причини за радикализацията на част от мюсюлманската общност в България са 
вътрешни и външни: 
Вътрешните причини : 

• Голямата безработица сред ромската и миллеттската общност и социална 
безизходица; Труден достъп до пазара на труда, поради което голяма част от 
ромската и миллетската общност нямат постоянни доходи и необходимата  
финансова стабилност.  

• Дискриминация на работното място и държавните институции;  

 
29 В. Стандарт от 04.05.2016г. 
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• Загуба на доверие към държавните институции и органи, които често не се 
ангажират с решаването на проблемите сред тези общности.  

• Сегрегирано обучение в училищата е предпоставка за не владеене на български 
език и ниска образованост. 

• Социалното им капсулиране и не общуване с представители на други общности.  
• Езикът на омразата към ромските и миллетските общност и формиране на 

негативно обществено мнение от медиите;  
• Обучението сред ромската и миллетската общност; 
• Поставя се на началото на обучението в исляма на млади хора на професионално 

равнище в чужди държави; 
Външни причини: 

• Дейността на ислямски секти, които са от различни държави, в т. ч и от Западна 
Европа; 

• Голям Джихад – духовното усилие, което всеки мюсюлманин трябва да прави, за 
да спази законите на религията и каноните на Корана. Негов дълг е да поддържа 
постоянно силна религиозна вяра, която да му позволи да се поддържа като 
истински мюсюлманин. 

• Малкият Джихад е дългът на всеки мюсюлманин да защитава със средствата, с 
които разполага своята религия, когато тя е застрашена.  

• „Джихадизмът“ в съвременния свят се разпространява единствено на база 
нетрадиционния ислям от хора, които се наричат ислямисти. С този вариант е 
свързан тероризмът в Европа и света. Терористите само използват исляма за 
идейно прикритие за убийства на невинни хора, както християни, юдеи, така също 
невинни мюсюлмани, взривяват мечити и джамии. В момента не само арабските 
страни, но и редица джамии в държави от Европа целенасочено се разработва 
темата за големия и малкия джихад. А с този подход не само противоречат на 
теологията на Исляма, но и на тезите на пророка Мохамед.   

Носенето на бурките не е само външен белег за принадлежността им към 
исляма, но вече е завършен и процеса на религиозната принадлежност на 
мюсюлманските жени. Много общини приеха закона за забрана на бурките, но 
няма никакви резултати, защото не се познават спецификите и особеностите на 
тези процеси. Малко общини, осъзнаха същността на проблема и не приеха 
ограничителни мерки срещу бурките – като община Пловдив. Бурката не е само 
външен израз, но и несъгласие с отношението към мюсюлманската общност в 
държавата.  

Посочените стъпки в редица общини без да се познава същността на процесите 
допълнително усложняват ситуацията между мюсюлманите и християните като 
цяло в страната.   
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И СТРУКТУРА НА ПРОУЧВАНЕТО СРЕД 
РОМСКАТА И МИЛЛЕТСКА ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК И 
ПЛОВДИВ 

При емпиричното изследване на етно-религиозните специфики и процеси сред 
ромската и миллетска общност в областите Пазарджик и Пловдив придобитата 
информация не е статична, а е динамична, с много непознати специфики, аномалии, 
което сериозно затруднява изследователите на тези процеси в България. 

Поради спецификата на обекта на изследването – етно-религиозните особености 
на ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив – това 
социологическо проучване се проведе на два етапа, за да има база за сравнение и анализ, 
а именно: през месеците V – VII на 2020 г. и през месеците IX – XI на 2021г. В затвора в 
Пазарджик бяха анкетирани 39 души с различен етнически произход и религиозна 
принадлежност. Анкетата се проведе през месец IV на 2020г. 

За събиране на съответната необходима основна информация е проведеното 
анкетиране. За проучването са разработени 3 анкетни карти, според изводите от 
експертната оценка, и са съобразени с особеностите на контингента. 

Анкетна карта № 1 съдържа 28 въпроса, обособени в няколко направления. 
Анкетна карта №2 /Пазарджишки затвор/съдържа 36 въпроса в няколко 

направления. 
Анкетна карта № 3 съдържа 24 въпроса в няколко направления:  
Контингент на изследването:  
В проучването са включени мъже и жени от ромската и миллетската общност. 

Общо за изследването – 253 души; Сред лишените от свобода – 39 души; Основните 
теренни проучвания и наблюдения се извършиха в кв. „Изток“ – Пазарджик и кв. 
„Столипиново“ – Пловдив и общините към тези две области. В област Пазарджик има 12 
общини, като проучването се проведе в следните: Велинград, Пазарджик, Пещера, 
Ракитово и Септември.  

В област Пловдив има 18 общини. Социологическото проучване се проведе в 
следните от тях: Асеновград, Карлово, Кричим, Перущица, Садово, Първомай и Пловдив 
– в етническите квартали „Столипиново“, „Шекер Махала“, „Хаджъ Хасан махала“. 

Проведените социологически проучвания на ромската и миллетска общност в 
областите Пазарджик и Пловдив, както и в затвора в град Пазарджик, очертават 
тревожни процеси, които пряко засягат сигурността на държавата. 

От първия етап на проучването, по въпроса за религиозната принадлежност, 55% 
от ромската и миллетска общност посочват, че са мюсюлмани. 60% от тях посочват, че 
религията е много важен момент в техния живот. 27,3% - че говорят на турски език. В 
Германия биха живели 29,0% от анкетираните, 22,6% - в Турция. 

При втория етап на изследването се очертаха следните важни моменти: 
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За мюсюлмани - турци се самоопределят 82,1%; За евангелисти - роми – 7,1%;  За 
мюсюлмани - роми – 10,7%; 33,9% посочват, че не могат да четат и пишат на български 
език; 60,7% посочват, че ислямът заема важно място в живота им; 56,4% подчертават, че 
гледат българска и турска телевизия,  наблюдения са, че се гледа по-малко българска 
телевизия. 98,2% подчертават, че говорят на турски език и само 1,8% на български и 
ромски език. При възникването на проблем за сигурността на България – 46,2%, 
отговарят, че няма да помогнат, 25,4% - „по-скоро не“ и 21,5% отговарят с „да“ Думата 
„вяра“ – 66,2% я свързват с религиозната вяра и то става дума за исляма.  На въпроса 
„Кое местоимение според Вас описва държавата?“  67,7% посочват „Те“, 26,2% - „ние“ 
и 6,2% - „Аз“. 

В затвора в гр. Пазарджик могат да се посочат следните интересни моменти, които 
се регистрираха при анкетирането на част от лишените от свобода: 43,6% се 
самоопределят като българи; 30,8% като турци; 25,% като роми; Християните са 59,0%, 
мюсюлманите 33,3. 

За причина за осъждане - 20,5% са осъдените за убийство, 17,9% за кражба, 12,8% 
за грабеж; за опит за убийство- 10,3% и т. н. 

Относно присъдата си -  69,2% отговарят, че присъдата им не е основателна, а 
28,2% смятат, че са осъдени основателно и 2,6% не могат да отговарят на този въпрос. 

Много са внимателни отговорите, когато става въпрос за радикализация: 66,7% 
посочват, че нямат мнение, 17,9% не одобряват този процес, 12,8 приемат 
радикализацията като нормално явление и процес в България. 

56,4% от анкетираните посочват, че ако са нарушени техните човешки права, биха 
действали и с крайни мерки и действия. 

На въпроса „Каква е вашата оценка за българските институции?“ 
53,8% посочват, че оценката им е негативна, според 2,6% в институциите се 

проявява дискриминация, 5,1% имат положителна оценка и 38,5% нямат мнение по 
въпроса. 
ИЗВОДИ  

• Ромските и миллетски общности се капсулират не само географски, но и духовно 
и не допускат до себе си непознати хора. Така например, за да се изследва една 
жена от кв. „ Изток“ – Пазарджик трябва да се получи съгласието на ходжата, на 
съпруга й и чак след това да се анкетира тази жена.   

• Сериозна трудност се оказва и езика, защото част от анкетираните не владеят 
добре български език и трудно разбират въпросите. За това беше необходимо да 
се използват лични връзки, познати хора и др., за да бъдат анкетирани хора от 
ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив.  

• Наблюдава се различно поведение при анкетираните хора от кв. „Изток“ – 
Пазарджик. Те се държат по-затворено и много по-трудно се комуникира с тях, 
много внимават в отговорите, подбират думите и изразите си. 
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• В кв. „Столипиново“ – Пловдив, хората бяха по-отворени и съгласни да бъдат 
анкетирани, а общуването по-лесно, защото съдействаха утвърдени лидери в 
квартала. 

• При анкетирането на лишените от свобода в затвора в град Пазарджик се 
регистрираха взаимоотношенията между българската, турската общност, 
ромската и миллетска общност. Както в обществото, така и в затвора има 
оформени групи на етническа основа. В същото време се забелязва, че няма 
сериозно етническо напрежение между затворниците. Имаше възможност да се 
проучи и отношението между християните и мюсюлманите. Нормално е да се 
наблюдава активност за засилване на влиянието сред различните групи, коя 
религия да има по-силно влияние върху поведението на затворниците. Между 
затворниците с различен етнически произход и религия има „червена линия“, 
която не се преминава, поради правилата и дисциплината в затвора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дисертационния труд е отправна точка за по-нататъшно изследване на ромските 

групи не само в тези области, но и в цялата страна. В момента сред ромските общности 
протичат процеси като промяна на етническата идентичност, промени в религиозността 
им, етно-психологически промени за принадлежността им. 

Посочените нови процеси сред ромските общности имат пряка връзка с 
националната сигурност и социалния мир в България, процеси и проблеми, които трябва 
да се проучат и анализират и да се предприемат необходимите мирни действия. 

В заключение на дисертационния труд трябва да се посочи кои са основните 
фактори за промени в поведението на ромската и миллетска общност в областите 
Пазарджик и Пловдив. Много често се подценяват вътрешните фактори, абсолютизират 
се  външните фактори за тези промени. Необходимо е да се подчертае, че първостепенна 
е ролята на вътрешните фактори – бедността, социалната изолация, дискриминацията, 
незаинтересоваността на институциите, тежките условия на живот, сегрегираното 
обучение и т. н., които са основните фактори за промените в съзнанието и поведението 
на тези етнически общности в областите Пазарджик и Пловдив. След това са външните 
фактори, които се явяват и имат допълнителна роля за тези промени в поведението на 
ромската и миллетска общност в тези две области. 

Темата за дисертационния труд „Социално – аспекти и превенция на 
радикализацията сред ромите и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив“ 
е актуална тема, която пряко кореспондира с националната сигурност на България. 
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ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В съвременното време много малко са анализите и изследванията на етно-

религиозните процеси и тяхното влияние върху националната сигурност на България. 
2. Няма задълбочени изследвания за причините за радикализацията на част 

от ромската и миллетската общност.  
3. Необходими са научни центрове, които да анализират тези процеси и да 

препоръчват на правителствата да предприемат съответни действия.  
4. Необходимо е да се изясни ролята и функциите на дирекция 

„Вероизповедандия“ към Министерски съвет, Националния съвет по етнически и 
интеграционни въпроси „НССЕИВ“ към Министерски съвет и Комисията за защита от 
дискриминация. 

5. Необходими са актуални изследвания за причините, които подтикват даден 
човек да промени своята етническа идентичност в България. 

6. Българска академия на науките (БАН), Софийски университет и други да 
изследват влиянието на исляма сред различните етнически общности има различни 
въздействания, като фактор за етническо самоопределение. Въпрос, който има пряка 
връзка с националната сигурност на държавата. 

7. Необходимо е да се анализира сегашно действащата концепция за 
национална сигурност, какво място заема съвременните етно-религиозни процеси, които 
пряко кореспондират със сигурността на българската държава. 

8. Министерството на образованието и науката (МОН) и други национални и 
европейски финансови източници да организират изследване на съвременните етно-
религиозни процеси, да стимулират провеждане на конференции, кръгли маси и 
изследването на литературата по посочената тема. 

9. Обучение на служителите на МВР за работа в различна етно-религиозна 
среда, чрез познаването на религията, културата и традициите на тези общности, за да 
няма условия за конфликти и нарушаване на обществения ред. 

10. Организиране на специални курсове и обучения на представителите на 
етническите общности, за изграждане на правното им съзнание и ограничаване на 
възможностите за нарушаване на обществения ред. 

11. Към Министерски съвет, Съветът по сигурност - създаване на 
консултативен съвет за актуален анализ на събитията вътре и вън от страната, които 
застрашават националната сигурност на България. 

12. Създаване на програма за обучение на тема етно-религиозните общности и 
държавните и общински служители да бъдат обучени за по-ефективна работа с тези 
общности. 

13. Необходимо е чувствителност към тази тема, защото един битов скандал 
може да предизвика етнически конфликт на национално равнище и реално да бъде 
застрашена сигурността и териториалната цялост на България 
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ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
1. Въз основа на анализиране на спецификата на етническите общности в 

България са разкрити причините за възникване, основните характеристики и 
отношението на миллетската общност към националната сигурност на България. 

2. Обогатена и доразвита е теорията за радикализацията на определени 
етнически групи в страната посредством етно-психологически и религиозни процеси. 

3. Допълнена и доразвита е теорията, като ислямът се разглежда както в общ 
теологичен план, така също и спецификата на проявите му сред ромската и миллетската 
общност. 

4. Разкрити са специфични процеси за радикализация на част от ромската и 
миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив. 

5. Анализирани са вътрешните и външните причини за радикализацията на 
ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив. 

6. Обогатена е съществуващата теория за съвременното съдържание на 
джихада и джихадизма, както и разликата между тях. 

7. Посочено е влиянието и ролята на ислямските секти за радикализирането 
на ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив. 
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INTRODUCTION 
The topicality of the problems for the ethnic, cultural and religious identity of the ethnic 
communities in Bulgaria has grown tremendously in recent decades. The preservation and 
development of this identity has become one of the world's current problems as a result of the 
globalization of ethno-integration processes in the 20th century. The problems of ethnic 
communities, respectively the idea of the development and strengthening of the identity of these 
communities becomes the object of many decisions of international organizations. According 
to Art. 1 of the United Nations (UN0F

1) Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, nation states must not only protect but 
also guarantee the existence of their national or ethnic identity, cultural, their religious and 
linguistic identity and to promote the conditions for its support.1F

2 

On the basis of what has been stated so far, it should be emphasized that the dissertation 
develops the topicality of the issues of ethnic communities, including and among the Roma2F

3 
and Millet communities, complying with the national, European and world legislation on this 
very topical topic. It is important to note that the ethno-religious problems and processes among 
the Roma and Millet communities3F

4 are considered in a concrete and specific aspect based on 
the knowledge and impact of these processes specifically in Bulgaria. 

The object of research of the dissertation work is the Roma and Millet community, who live in 
the regions of Pazardzhik and Plovdiv. 

The subject of research are the processes of radicalization among the Roma and Millet 
community and the related socio-psychological aspects in the areas with separate communities 
in the Pazardzhik and Plovdiv regions. 

The aim of the dissertation work is based on an analysis of public and social relations, as well 
as a study of the processes in the minority communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions, 
to bring out the factors influencing radicalization, with the aim of prevention and activities 
related to changing their consciousness and behavior . 

In order to achieve the defined research objective, the following research tasks have been 
determined to be solved: 

1. To analyze the specifics of the ethnic communities in Bulgaria, and to study the processes of 
ethnic identity formation and ethno-religious relations among the population of the Pazardzhik 
and Plovdiv regions; 

2. To investigate the nature, causes and processes of radicalization of the Roma and Millet 
communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions and to outline directions for prevention; 

 
1 The United Nations (UN) is an international organization officially established on October 24, 1945. It is an 
organization that maintains peace and understanding between individual nations and guarantees international 
stability. 
2 Collection of documents. Modern international standards. Protection of Minorities, S., 2001., p. 150 
3 A Roma community is a community that defines itself as Roma, they speak both Roma and Bulgarian and are 
followers of Eastern Orthodoxy and the Evangelical Church. 
4 The Millet community is a meta-ethnic community that defines itself as Millet - Turks, they speak a dialectal 
Turkish language and are followers of Sunni Islam, and they live mainly in southern Bulgaria. 
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3. To investigate the influence of "Arab" and "Turkish" Islam on the Roma and Millet 
communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions; 

4. To analyze the possibility of influencing the investigated problems on the national security 
of Bulgaria; 

Leading research hypothesis: 

Conflict situations are possible in Bulgaria based on the relationship between Christianity and 
Islam with the following possible outcomes: 

• quick reaction, investigation of the causes and suppression of conflict situations at the very 
beginning of their emergence; 

• development of the conflicts, formation of the conflicting parties on the basis of ethnicity and 
religion and preparation by both parties for real actions; 

• it is very likely that a conflict situation will turn into a national conflict and cover the whole 
country. A prerequisite for the realization of this hypothesis is the fact that the sentiments 
among the "majority" and the "minority" are equally negative, and there are interested groups 
of people in Bulgaria and beyond, that it should be destabilized. 

The stages that can basically be distinguished in the process of organization and conduct of the 
present study are the following: 

Based on the conducted research on the topic under consideration, main problem areas are 
outlined, which need to be investigated empirically. 

It is also necessary to consider that these communities are very often manipulated through the 
system of fear, which is maintained among them as a constant value by internal and external 
factors. When organizing and conducting sociological research in the designated ethnic 
neighborhoods, as well as in the prison in the city of Pazardzhik, it is taken into account that 
this topic is very sensitive and worrying for the Roma and Millet community. This is recorded 
in field meetings and research. Accordingly, when surveying, it is necessary to take into account 
this fact and combine questions with diverse topics. After the question about their religious 
affiliation, another question should be asked that is not related to religion, but for example 
education, work commitment, social problems, etc. Undoubtedly, this is difficult for the people 
who are surveyed, as well as for those who process the data, but this approach achieves the 
maximum result. 

Among the ethnic population in the Pazardzhik and Plovdiv regions, above all among the 
Muslims, the topic of religious affiliation, their radicalization and their ethnicity, as well as the 
relationship between Muslims and evangelicals, is very difficult. 80% of those questioned deny 
having Romani or Gypsy origin when asked a direct question corresponding to the issue of 
ethnic identity. 

In the analysis of the scientific literature and sociological studies among the Roma and Millet 
communities, it can be seen that similar studies are extremely rare in Bulgaria and there is a 
lack of more detailed information about these communities. The reason for this is that these 
communities rapidly encapsulate themselves within themselves due to various reasons – 
psychological, geographical, social and very difficult to reach them to register the real processes 
within the community. 
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Among the Muslim community in the "Iztok" quarter - Pazardjik, there is a marked behavior 
that they are followers of radical Islam through a procession and a banner with the inscription 
"Allah is great", women wear headscarves, men wear special clothes and characteristic beards, 
etc. . In this way, it can be seen that in the city of Pazardzhik there are more external marked 
signs of change, at the expense of the internal characteristics, which are also not to be 
underestimated. 

In Stolipinovo district - Plovdiv, there is no pronounced crisis of ethnic identity, and therefore 
in this district, the depth of the substantive part of Islam is entered, including the education of 
the children of the Koran in the mosques. It is difficult at this stage to say which is more directly 
related and related to Bulgaria's security. These are processes and issues that deserve more 
systematic studies and opportunities for comparative analyses. At the same time, it should be 
emphasized that both processes are related to the national security of Bulgarians, but in different 
ways and with different weight. 

The empirical research in 2020 and 2021 , as well as the research in the prison in the city of 
Pazardzhik, is the basis for this analysis and the drawing of the necessary conclusions. 

Due to the specificity of the research object - the ethno-religious characteristics of the Roma 
and Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions - this sociological survey was 
conducted in two stages in order to have a basis for comparison and analysis, namely: during 
the months V - VII of 2020 and during the months IX - XI of 2021. A total of 253 people from 
the Roma and Millet communities were surveyed. The survey in the prison in Pazardzhik was 
conducted in month IV of 2020, and 39 people of different ethnic origin and religious affiliation 
were surveyed. 
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CHAPTER ONE 
SPECIFICITY OF ETHNIC COMMUNITIES 
In recent years, attention to ethnic, linguistic and religious groups in Europe, including in 
Bulgaria, has grown significantly due to a number of circumstances and reasons. The 
reproduction and development of new processes among these communities has become one of 
the world's problems as a result of globalization and disintegration in a number of countries in 
Europe and other parts of the world. The idea of the preservation and development of the 
identity of minority and ethnic groups is presented in a new way, not only through the hitherto 
known structural-determining elements - language, memory of the common origin, religion, 
traditions, but above all through self-identity and self-determination. 

About the significant role of identity in the modern world, the research of Anna Krasteva4F

5 is 
also interesting, who in her book "Identities" writes the following: "The core of the other - the 
ethnic model is the native culture, the community of birth. The emphasis is not on territory, but 
on origin. The nation is understood as a large family, and its members as brothers and sisters, 
near and dear.”5F

6 

The emphasis in the research is not on the common territory, the country in which these human 
communities live, but on only one element - the common origin. However, this is not enough. 
There may be a common origin, a memory of common belonging, but if the other important 
elements, such as language, culture, religion, etc., are missing, no sustainable human groups 
can be built. Absolutizing only one element in the formation of these human groups is incorrect 
and has no scientific value. 

1. Basic characteristics of ethnic minorities in Bulgaria 
Not only in Bulgaria, but also in Europe, there are very serious disputes about the definition: 
"What does minority mean?". This concept is very complex, different authors put different 
structure-determining elements into it. "First of all, people belonging to a minority are 
distinguished from the rest of the country's population by one or more characteristics. 
Furthermore, the perceived definition is of such a nature that it places minority people at a 
disadvantage compared to others. And last but not least, belonging to a minority is not 
voluntary. In other words, it is objective and inherent in man as a given.6F

7 

In this comment, it can be pointed out that the boundaries of belonging to a given minority are 
not a constant value, they can change depending on the individual's point of view and his desire 
to be part of the "minority or the majority" in a given society. People of the "minority" can limit 
themselves from other people only on the basis of racial marks, which are external and cannot 
be changed. But the other factors such as education, lifestyle, profession, circle of friends, etc. 
are dynamic and a personal choice of the person. 

"State policy in Bulgaria does not have a clear concept of the place of ethnic minority 
communities in the Bulgarian state. There are no actions that would lead to lasting integration 
and building a sense of belonging to the state among the ethnic groups in the country. Rather, 
their ethnic neglect and absence from the generally accepted traditional way of life in the 

 
5 Anna Krasteva is a professor of political science, the founder and head of CERMES (Centre for European 
Refugees Migration and Ethnic Studies), an honorary doctorate at the University of Lille in France 
6 Krasteva, A. Katsarski, I., Bogomilova, N., Makariev, P., Identities. S. 1995., p. 115 
7 Makariev, I. Minority policies and deliberative democracy. S., 2009.p.11 
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country is stimulated. The lack of integration hinders the normal way of life of citizens, creates 
conditions for inequality, a prerequisite for racism and a decrease in the productivity of citizens 
and the state. On the other hand, the lack of integration and the sense of national belonging of 
the ethnic communities in the country creates favorable conditions for the influence of 
internal/external state organizations and institutions to create various preconditions that 
threaten statehood through the use of a wide range of instruments."7F

8 

The opinion of the author of this book - Hristo Tutunarov - can be commented on in the 
following aspects: 

• the underestimation of the work among the national minority groups by the state institutions 
leads to the division of the Bulgarian society into "minority" and "majority"; 

• when there is no work among the minority groups in Bulgaria, this creates real conditions and 
opportunities for the strengthening of anti-Bulgarian sentiments among the minority 
population; 

• one of the main reasons for the radicalization of a part of the Bulgarian society based on new 
religious ideologies is the underestimation of the work with these communities. 

• one problem that has not yet been explored is the purposeful instilling of fear among minority 
communities in order to create distance between people and create a basis for future ethno-
religious conflicts. 

Belonging to the "minority" and the "majority", in addition to the mentioned factors such as 
language, religion, traditions, customs, i.e. the broad meaning of the definition of the term 
culture, is also based on the psychological attitudes of these two groups. Each of them has its 
own psychological explanations for not accepting the other part of the population. In order to 
guarantee the national security of Bulgaria, it is necessary to have a structure-determining 
behavior of the "majority", without underestimating the role of the "minority" in them these 
processes. 

The opinion of the researcher of these issues, Hristo Tutunarov, deserves attention, analysis and 
development of prevention measures, solutions for change, and on this basis to guarantee peace 
and tranquility in the country. 

2. Ethnicity, ethnic communities 
Defining the concepts of "ethnicity", "ethnic groups", "ethnic identity", etc., is a complex and 
difficult issue, because different researchers and authors who work on this topic very often put 
different elements. Usually they take one component and build their theory on that basis. 

2.1 Ethnic definitions. 
Associations can cover people both in a very large territory and in a very small one, and they 
can also be extraterritorial. Communities can be more compact or more dispersed, i.e. members 
of a community can live together or be dispersed among other people. One of the most enduring 
human groups is an ethnic group. 

It is necessary to point out that ethnic identity and belonging to a given nation are complex 
constructions made up of many interconnected elements - ethnic, cultural, geographical - 

 
8 Tutunarov. H. Ethnic communities and national security in Bulgaria, S., 2015.p.9 
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territorial, economic, legal - political, etc. They denote the solidarity between the members of 
a given society , united by shared memories, myths, traditions. 

The multifaceted power of ethnic identity can also be illustrated by certain functions, such as: 
historical memory of a community, economic basis for existence, certain rituals, traditions, 
customs, etc. 

2.2 Ethnic group, comparative analysis. 
According to Adam Smith, the main elements that define the essence of an "ethnic group" are 
the following: "A collective proper name, a myth of common ancestors, shared historical 
memories, one or more distinctive segments of a common culture, attachment to a particular 
'fatherland', a sense of solidarity covering significant elements of the population. The presence 
of this complex of elements indicates the existence of a historical and cultural community with 
a sense of common identity'.8F

9 

In the brief analysis of the specified elements of the "ethnic group" by A. Smith, it becomes 
clear that this is perhaps the most complete and comprehensive definition. But it is important 
to point out that this definition lacks the elements of language and religion which it presumably 
includes in the "common culture" of the community. 

"An ethnos can be considered any community that is created on the basis of a certain territory 
among people who are in real economic relations and speak a mutually intelligible language, a 
community that, as a rule, retains certain cultural specificities during its entire existence, and is 
realized as a distinct independent social group'.9F

10 

In this definition of "ethnic communities" given by N.N. Cheboksarov10F

11 and I.A. 
Cheboksarova11F

12, in the first place, the economic relations between the individuals, which are 
basic and determining, together with the territory on which these communities live, are brought 
out. 

The fact that the economic base is a very important condition for the formation and functioning 
of an ethnic community is indisputable. But it can be seen from the mentioned quote that this 
is not enough, as the language, tradition, customs, religion and other moments of the culture are 
not there. For an ethnic community, it is important that economic conditions are present as basic 
ones, but also the presence of cultural elements. 

"The core of the other ethnic model is the native culture, the community of birth. The emphasis 
is not on territory, but on origin. The nation is perceived as a big family, and its members as 
brothers and sisters, close relatives.12F

13 

This point of view of A. Krasteva and the other authors of the book "Identities" is also very 
interesting for the following reasons: they absolutize the common culture of the community, 
put the weight and their emphasis on the origin, the common ethnic origin of people, very 
seriously underestimate the role of the common territory, without which no human community 

 
9 Smith. A., National Identity. S., 2000. p. 35 
10 Cheboksarov. N.N. and others. Peoples, races, cultures, S., 1982. p. 24 
11 Nikolay Nikolayevich Cheboksarov is an ethnographer and anthropologist, a specialist in the anthropology of 
ancient and modern peoples from Eastern Europe and the Baltic States, East and Southeast Asia, racial studies, 
ethnogenesis and general issues of ethnography. 
12 Irina Abramovna Cheboksarova is a Russian scientist, educator and biologist. 
13 Krasteva, A. and others. "Identity", S., 1995, p. 115 
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can exist, it is not mentioned at all that in a certain territory there must be economic relations, 
including the production of material values, in order for people to live normally, it cannot it is 
understood when indicating the important role of culture in the formation of ethnic communities 
which elements are meant. 

The elements that make up a given ethnic community must be considered in their entirety, not 
individual moments that disrupt the integrity of the community. There is no consensus on 
whether religion is one of the obligatory elements of an ethnic group. Some of the researchers 
include the ethnic elements and culture in the broad sense of the definition, including the 
religious element. 

3. The crisis in ethnic identity – a psychological factor for the radicalization of ethnic 
communities in Bulgaria. 
Sigmund Freud13F

14 considers the identity of the individual as the detachment of the psyche from 
those material conditions and causes that give rise to it: 

3.1 Individual Identity. 
Individual identity has common factors for the formation of the individual "I" - ethnic, religious, 
national , cultural, etc. But regardless of the fact that these factors affect the individual, at the 
same time the individual himself has the opportunity to form his specific and individual 
belonging and behavior primarily on the basis of the various ratios of the mentioned permanent 
factors, which also stimulate the individual behavior of the person. 

3.2 Cause of the crisis in group identity 
In the last 30 years, serious crisis processes have been registered among the ethnic communities 
in Bulgaria. This has a direct impact on both 'individual' and 'collective identity', which also 
creates a lasting basis for changing their behavior and attitude towards the 'majority'. 

The main factor that not only creates but also deepens the crisis among the various ethnic groups 
in Bulgaria is the socio-economic factor. Another serious factor for the deepening of the crisis 
among the ethnic communities during this period is the limitation of the opportunity to study 
and know the Bulgarian language. It can hardly be said that this community has a base and 
opportunities for integration when the educational program also segregates and further 
encapsulates this community. 

3.3 Psychological factors for radicalization of ethnic communities in Bulgaria. 
• one of the main psychological reasons for the religiously based radicalization of the Roma 
and Millet communities in Bulgaria is the creation of the feeling that they are abandoned by the 
state and cannot count on its protection; 

• in the last 20 years, there have been a number of studies and published books that not only do 
not solve the problems, but increase the tension in Bulgaria and focus and direct the negative 
opinion against the Roma and Millet communities living in the country; 

• political manipulations and public prejudices in the city of Pazardzhik; 

• autonomous region for the Roma - the search for opportunities to oppose; 

• the influence of different Islamic sects; 

 
14 Sigmund Freud was an Austrian neurologist and psychologist, the founder of psychoanalysis. 
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• maintaining constant fear through a system of rumours14F

15; 

• the removal of the Bulgarians from the hamlets and the return of the minority population to 
the separate hamlets and neighborhoods; 

• the identity of the ethnic groups and their lack of a sense of belonging to the state are not 
considered as a means of separating the "minority" from the "majority"; 

• the opposition of ethnic groups in Bulgaria is not considered as a possible catalyst for the 
creation of conditions for conflict and opposition; 

• the processes related to the development of possible ethnic conflicts on the territory of 
Bulgaria have not been considered widely enough."15F

16 

4. Reasons for turning the Millet group into a critical community in Bulgaria 
When researching ethnic literature, scholars hardly deal with the topic of the Millet community 
in Bulgaria. 

4.1 Millet. Nature, definition and processes 
The modern meaning of the term "millet" has only an ethnic and not a religious meaning and 
means "our people", "our community". In many settlements in southern Bulgaria, the definition 
"bisim millet" is often used at the moment, i.e. "our people", "our community". 

Ethnic self-determination - this community defines itself as "Millet", "Turks" and "minority", 
but categorically does not accept the ethnic definitions "Roma", "Gypsies" and "Burguji". 

Religious self-determination - self-identify as followers of Islam in its Sunni direction. The 
representatives of this community for the most part are followers of traditional Islam, but after 
2010 in some settlements there are groups that are followers of non-traditional Islam, they have 
a new behavior as a radical - religious community. 

Linguistic affiliation - this community emphasizes that they speak a dialectal European Turkish 
language, which is also spoken in the European part of Turkey, and therefore they communicate 
very easily with this population, with whom they speak the same language, according to them. 

4.2 The "minority" is not a real part of the "majority" in Bulgaria 
The majority refers to the Bulgarian ethnic group, and the minority refers to the Turks, Roma, 
Jews, Armenians, etc. The members of the Millet community define themselves depending on 
their internal worldview, self-determination, etc. 

4.3 Islam and Islamism, their role among the Millet community in Bulgaria 
In the last 10-15 years, the religious life of the Millet community has changed very seriously, 
because different sects have entered its midst. 

According to the hadiths of Muhammad, the great jihad is the internal struggle between good 
and evil in man, and then comes the minor jihad as an action to establish the Islamic religion. 
The modern ideologues of the Islamists purposefully change the places of jihad and make a 
serious attempt to introduce as the sixth pillar of Islam an eternal jihad with the unbelievers of 
the world. 

 
15 Rumors - unconfirmed reports circulating on interpersonal channels. 
16 Tutunarov, Hr. Ethnic communities and national security in Bulgaria. S., 2015. p. 11 
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5. Cultural identity of the Millet community and their socio-economic and geographical 
segregation in Bulgaria 
In the cultural life of the Miletus community, there are holidays, traditions, customs, etc., which 
are left over from the pre-religious life of the community, are not related to certain religions 
and beliefs, but are related to the Bulgarian community, because the Millet community has lived 
in these lands for many years and it is normal for them to have an influence on their cultural 
life. Of course, in the life of the Millet community, there are currently a number of traditions 
and customs that are directly related to nature and seasons, such as "Hederlez", "Qasm", etc. 

5.1 Specifics, processes and prerequisites for conflict situations on a socio-economic basis. 
Among the Roma and Millet communities there are many people who live in extreme poverty 
and misery. The opinion that is expressed is that there is a discriminatory attitude towards them 
in many state and municipal institutions and offices. A reason that prompts people from the 
Roma and Millet communities to become aggressive is not knowing the Bulgarian language 
and showing disrespect to them, which very often leads to conflict situations and police 
intervention. 

5.2 Statistics and geographical distribution of the Millet community in Bulgaria 
• this community lives primarily in southern Bulgaria and many small groups in the regions of 
Blagoevgrad, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Razgrad; 

• there can be no precise accuracy for the number of the Millet community, because there are 
no such statistics in Bulgaria; 

• the approximate number of the Millet community can be determined using the coefficient for 
the ratio between the number of Turks and Roma in Bulgaria and on this basis to obtain 
approximate data on the number of the Millet community in the municipalities of southern 
Bulgaria, where the concentration of this ethnic community is the largest. 

5.3 Approximate size of the Millet community in the municipalities of Southern Bulgaria 
According to approximate data in the municipalities of Southern Bulgaria, the number of the 
Miletus group is 461,960 people. However, according to expert assessment, around 600-630 
thousand people from this community live in the region. Much smaller groups live in the rest 
of the country.16F

17 

CONCLUSIONS FROM CHAPTER ONE 
The Miletus community is an ethnic community with inherent and characteristic features as a 
meta-group, which ethnically makes a transition from the Roma to the Turkish community; 
Muslims in the Sunni direction of Islam and among them various sects, such as the Suleimanjis, 
the Nurjis, etc., have a strong influence. According to an expert assessment, this group is about 
480 thousand people and they live mostly in southern Bulgaria17F

18. 

Among the Millet community, if the terms "Roma" and "Gypsies" are used, they become very 
hostile. They prefer to call them "millet", Turks or minority. 

 
17 An expert assessment of the number of the Millet community in Southern Bulgaria is based on the opinion 
and research of scientists and experts who deal with this issue. 
18 Expert assessment of researchers on this topic: Dr. Asen Kolev, Mr. Deyan Kolev and Mrs. Teodora Krumova 
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This community is very well organized, relying on itself for protection from external danger, 
not on state institutions. They can very quickly organize themselves and quickly turn into an 
aggressive crowd that cannot be managed and controlled. 

Not only now, but also in the future, the issue of the Millet community will have a direct bearing 
on the national security and territorial integrity of Bulgaria. This is due to the following factors: 

Their ethnic identity - it is important in this case to indicate whether the Millet community will 
define itself as Turks or Bulgarians. In the future, this will determine the ethno-structure of the 
state, which directly affects the national security of Bulgaria. 

Their religious affiliation - for the Bulgarian state, it is important how the person from the Millet 
community will define himself - Muslim, Islamist, evangelical. If he defines himself with 
traditional Islam, it is normal, but if he defines himself with radical Islam, it creates conditions 
for his entry into the Muslim community - ummah. This is a union of all Muslims in Bulgaria, 
Europe and the world, which in the future will have a bearing on security in Bulgaria. 

Critical ethnic community - due to various external and internal factors, including and 
discrimination, foreign influence, etc. the Millet community are becoming a critical ethnic 
community, which directly corresponds to the national security of Bulgaria. The critical mass 
of the Millet community has serious internal self-organization, ready to oppose any external 
danger and protect their families themselves. 

In the regions of Pazardzhik and Plovdiv, there is diversity in terms of ethnicity, different 
religions, which at this stage have interaction and mutual tolerance. Each of the ethnic and 
religious communities have their own interests, which they defend differently based on their 
specific influences. 

The ethno-religious characteristics and the situation of the Roma and Millet community in the 
Pazardzhik and Plovdiv regions is very relevant, and has tendencies to become even more 
relevant in the next 5-10 years. A domestic scandal between representatives of different 
ethnicities can turn into a serious ethnic conflict with serious consequences for all Bulgarian 
citizens who participate in this conflict, including for the security of the Bulgarian state. 

Due to the complete ignorance of the characteristics of the Millet community and given the 
dynamic processes among these communities, extensive and in-depth studies and research are 
necessary in order to mark suitable moments for working with these communities and to prevent 
a serious conflict in Bulgaria in a timely manner. 

It is necessary to study the areas in which the Millet communities live and to examine the 
specific manifestations in the formation of their ethnic identity, as well as the ethno-religious 
relations in these areas. 
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CHAPTER TWO 

SPECIFIC MANIFESTATIONS IN THE FORMATION OF ETHNIC 
IDENTITY AND COMPLEX ETHNO-RELIGIOUS RELATIONS IN 
PAZARDZIK AND PLOVDIV REGIONS 
1. Pazardzhik district 
According to the 2011 census, 275,548 people live in the Pazardzhik district. In 2001 Muslims 
in the Pazardzhik region were 46,338 people (14.9%), and as of 2011 Muslims are 24,204 
(8.83%). How can this difference of 22 thousand Muslims be explained? It is not enough to 
explain it only by going abroad. 

The data shows that the number of Turks is 14,062 people, i.e. it is less than the number of 
Roma, which is 20,350 people. But these statistics omit those who self-identify as "millet", i.e. 
they speak Turkish and are Muslim, but they are often also defined as Roma. And from this 
point of view, there is a difference of 10,000 thousand people from the number of Turks - 14,062 
people and Muslims - 24,353 people in the Pazardzhik region. 

1.1 Septemvri municipality 
Until five to six years ago, the Roma population in Septemvri municipality was religiously 
divided into almost equal parts of Orthodox Christians and representatives of the Evangelical 
Church. Currently, among the Roma population, a part are Muslims, and a smaller part are 
Evangelicals. Ethnically, there has also been a shift, with a significant number of them now 
only identifying themselves as Turks rather than Roma or "Millet". 

According to this, in the municipality of Septemvri there is a strengthening of the influence of 
traditional Islam among the Roma. 

1.2 Municipality of Velingrad 
There are two Roma neighborhoods in the city of Velingrad - "Asphaltova baza" and 
"Anezitsa". About 3,000 Roma live in the "Asphalt base" neighborhood, who define themselves 
as Roma, and in religious terms - as evangelicals, they have their own church in the 
neighborhood. The streets in the neighborhood are dug up, at the end of the neighborhood there 
are huts where the poorest Roma live. They have water and electricity. In the other formed 
neighborhood - "Anezitsa" - people live in extreme poverty and in extremely bad living 
conditions, with the opinion that the mayor of the city, the municipality and the state are not 
interested in them and the "inhuman" conditions in which they live. 

This isolation of the Roma from the "Anezitsa" quarter is a prerequisite for serious problems 
for the security of the state. 

1.3 Municipality of Peshtera 
In the city of Peshtera, there are two ethnic neighborhoods - Ediveren and Lukovitsa. 

About 3.5 - 4 thousand citizens live in Ediveren district, who define themselves as Turks, 
Muslims and speak Turkish well. There are no mosques or mosques in this neighborhood18F

19 

 
19 A mosque is a place inside ethnic neighborhoods where Muslims perform their daily prayers; the Friday 
prayer is performed in a mosque by Muslim believers. 
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because the city mosque is very close to the neighborhood and the faithful Muslims pray there. 
There is an evangelical church in the neighborhood, which is attended by about 500-600 people. 

About 5,000 people live in the Lukovitsa neighborhood, of which nearly 3,000 identify 
themselves as members of the Millet community and visit the mosque. The remaining 2,000 or 
so people self-identify as Roma, but are more evenly divided between the Evangelical Church 
and the Muslim religion. 

The relations between the Bulgarian community, the Roma and Millet community in the city 
of Peshtera is a successful example of how to solve the problems of these communities and 
what integration is. 

1.4 Pazardzhik Municipality 
In the Pazardzhik municipality, the ethnic population lives primarily in the city of Pazardzhik, 
in the "Iztok" district. The influence of radical Islam is very strong here, with which almost the 
entire population of this neighborhood conforms. Regardless of the serious support of the 
society of the Evangelical Church, they cannot fight the power and influence of the radical 
Islamists, which is due to many different reasons specific only to the city of Pazardzhik. 

2. Plovdiv region 
There are 18 municipalities in Plovdiv region, which have different ethno-religious 
characteristics. Here are some of them: 

2.1 Municipality of Asenovgrad 
The Turkish community and the Millet community live in the "Loznitsa" neighborhood, the 
two neighborhoods are separated by "Druzhba" street. In the city of Asenovgrad, there is a 
hierarchy in terms of ethnicity: first is the Bulgarian community, second is the Turkish 
community, third is the Millet community, and the Roma have no status in terms of ethnicity, 
because they have no connection with the other three groups. 

2.2 Krichim Municipality 
The Roma and Millet communities live in the "Rechna" district of the city. People from the 
Pomach community also live in this city, but they are not registered as an ethnic group, but only 
as a religion - followers of Islam. Currently, there are about 700 Muslims in the Rechna district, 
and about 300 Evangelicals. In the neighborhood there is an evangelical church and a mosque 
where Muslims pray. In the municipality of Krichim, the Roma and Millet communities "are 
nowhere to be found". 

2.3 Municipality of Parvomai 
There are two ethnic neighborhoods in the city of Parvomai - the so-called "Turkish" and 
"Gypsy" neighborhoods. In the "Turkish" neighborhood, the Millet community lives, 
religiously the people are divided into three groups: followers of traditional Islam, followers of 
the Evangelical Church and followers of Jehovah's Witnesses. 

2.4 Municipality of Karlovo 
In the municipality of Karlovo, there are twice as many Roma as Turks. Despite the fact that 
the Millet community self-identifies as Turks and Muslims, their situation in this municipality 
is complicated due to a number of circumstances. 
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2.5 Municipality of Kuklen 
The village of Kuklen does not have a separate Roma settlement. In the town of Kuklen, 
Bulgarians, Turks and Roma live next door, children of these different ethnicities study 
together, which is a very important condition for integration, which in many settlements does 
not exist and very often the reason is the behavior of parents of Bulgarian origin. In the 
municipality of Kuklen, there are no conditions for conflict situations between these three ethnic 
groups. 

2.6 The municipalities of Sadovo and Peruštitsa 
There is no Turkish community in these municipalities, with the exception of the village of 
Mominsko in the municipality of Sadovo. There is no influence of Islam among the Millet 
community in the city of Sadovo. 

Relations between the Millet community, the Roma community and the Bulgarian community 
are normal. Good contacts with the state and municipal institutions of the Roma and Millet 
community in the municipality of Sadovo. 

2.7 Municipality of Plovdiv 
There are four ethnically distinct neighborhoods in Plovdiv that deserve special attention for 
research and analysis. 

A. "Stolipinovo" quarter 

"Stolipinovo" neighborhood is a neighborhood located in the eastern part of the city of Plovdiv, 
on the southern bank of the Maritsa River, and is the largest separate Roma neighborhood in 
Bulgaria. 

Economy. This neighborhood has its own economy in all its aspects and in that respect it is self-
sufficient and can satisfy its consumers - with employment, social activities, food, clothing, 
banking, etc. 

From an ethnic point of view, about 60,000 people live in this neighborhood, of which 55,000 
people identify themselves as belonging to the Millet community, and about 5,000 people - 
from the Roma community. 

In terms of religion, 95% of the people in the "Stolipinovo" district are Muslims and there are 
mosques from the various sects of Islam: Sufis, Salafis, Ahmadis, Ismailis, etc. 

From a psychological point of view, the process of alienation of the Millet community from the 
Bulgarian community is developing very rapidly, and the Roma community is extremely 
considerate of the Millet community and respects the basic principles of normal relations. 

On the "no man's land" between the "Central" and "East" districts on "Igrishte Kubrat" street, 
next to the Central Cemetery of the city of Plovdiv, a new neighborhood of settlers from other 
settlements is being created. These are people who came from other settlements. Their living 
conditions are very difficult, they have many children, they live in extreme poverty. 

B. "Sheker Mahala" quarter 

After "Stolipinovo" quarter, "Sheker Mahala" quarter is the second Plovdiv district with a 
diverse ethnic population. 15 thousand people live in this neighborhood. There is no educated 
group here that can be relied upon. Ethnically, 80% self-identify as Turks (Millet community) 
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and 20% as Roma (Roma community). In this neighborhood there are two mosques for daily 
prayers, but on Fridays you must go to the Jumaya mosque in the center of Plovdiv, 20% are 
evangelicals. 

In this district geographically in the foreground 

are the houses of the Millet community and in the background, hidden behind, are the houses 
of the Roma community. 72 houses were built under the "Anti-Ghetto" program of the EU in 
2011. 

C. Quarter "Hadji Hasan Mahala" 

This neighborhood is located in the center of Plovdiv. Its population is 3,500, of which Muslims 
are 3,000 and non-Muslims are about 500. The Muslim community is very united and united 
and serves as a model not only for the city of Plovdiv. The population in this neighborhood is 
defined as the most literate, lives in the center of the city of Plovdiv and has difficulty 
communicating with the rest of the ethnic neighborhoods in the city. 

D. Harman Mahal neighborhood 

There are no more Roma in this district - almost all of them have moved to live in the 
Stolipinovo district. There used to be an Evangelical church in this neighborhood, but it was 
closed due to the lack of believers. There was a mosque behind the "Little Giant" block, but it 
was demolished by the regional administration of the Northern region because it was illegally 
built. This small group of Roma who remained living in the neighborhood are noted only by 
Bango Vasili, i.e. the Romani New Year on January 14th and at the same time they celebrate 
all Muslim rituals and holidays. The people who live in Harman Mahal are very strongly 
attached to Islam and are very devoted followers of the religion. For the performance of the 
first prayer in the morning, the faithful are awakened with a davul (drum) so as not to miss the 
prayer. After the end of the month of Ramadan, the man with the davula goes from house to 
house and collects money for himself - because he has been a fool for the faithful Muslims in 
the neighborhood for a whole month. 

In the Plovdiv Region, ethnic and religious relations are very complex, with no possibility of 
future predictions. 

CONCLUSIONS 
In the Plovdiv region and in the Pazardzhik region, there are specific manifestations in the 
formation of ethnic identity and complex ethno-religious relations, which are very dynamic and 
variable based on external and internal influences. 

In the Pazardzhik region, radicalization on the basis of religion is deepening, due to the 
development of the process of intolerance between the Bulgarian community towards the Roma 
and Millet communities and vice versa. 

In the Municipality of Septemvri, there is a strengthening of the influence of traditional Islam 
among the Roma, which marks the beginning of the change in their language and ethnic 
identity. 

In the municipality of Velingrad it existed the isolation of the Roma from the "Anezitsa" district 
is deep, which is a prerequisite for serious problems for the security of the state. 
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Peshtera Municipality is a successful example of how to solve the problems of the Roma and 
Millet community. 

In the municipality of Pazardzhik, there remains concern and tension about the practice of non-
traditional Islam in the "Iztok" district. 

In the Plovdiv region, the influence of the Turkish ethnic identity is increasing. 

In the city of Asenovgrad, district "Loznitsa", the Roma and Millet community feel isolated - 
in socio-economic, health, educational terms. 

In the Krichim municipality, the Roma and Millet communities "are nowhere" - neither in the 
municipality, nor in the economy. 

In the municipality of Parvomai, the main danger among the population is the danger of the 
Jehovah's Witnesses sect, which deserves to be studied, analyzed and the necessary measures 
taken. 

In the Municipality of Karlovo, the balance between the Bulgarian community, the Turkish 
community, the Roma community and the Millet community is difficult. 

The role of the Roma community in the municipality of Kuklen is unclear because there is no 
Roma settlement. 

Municipality of Sadovo and Perushtitsa - normal relations between the Bulgarian community, 
the Roma and the Millet community. 

Municipality of Plovdiv - very complex ethnic and religious relations without the possibility of 
future forecasts. It is necessary to point out that it is the center and all events in Southern 
Bulgaria start from the city of Plovdiv, Stolipinovo quarter. A serious study of the "Stolipinovo" 
district is necessary in order to make predictions about the development of the ethno-religious 
processes and the danger to the national security of Bulgaria. 

As a summary for the Pazardzhik and Plovdiv regions, we must conclude that not only 
geographically they are located in the center of Bulgaria, but also in the center of the problems 
of the Roma and Millet community. 

When considering these issues in the mentioned areas, the negative attitude towards the ethnic 
groups by state and municipal institutions, deepening discrimination, their economic and social 
isolation, segregated education, etc. should be mentioned as the most serious internal factors. 
With the existing internal factors, conditions are also created for the external factor - by 
influencing it to form conditions for complex conflict relations between the "majority" and the 
"minority" in these areas. 
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CHAPTER THREE 

THE RADICALIZATION OF THE ROMA AND MILE COMMUNITIES IN 
THE REGIONS OF PAZARDZIK AND PLOVDIV. ESSENCE, CAUSES 
AND PROCESSES. 
1. Reasons for the radicalization of the Roma and Millet community in the Pazardzhik 
and Plovdiv regions 
The main reasons for the radicalization of the Millet and Roma communities in the Pazardzhik 
and Plovdiv regions are the following: 

• Crisis in ethnic identity, social isolation and encapsulation, socio-economic reasons, the 
language of hatred towards the Roma and Millet community and formation of negative public 
opinion by the media, instilling fear and uncertainty, loss of trust and negative opinion towards 
state institutions, discrimination of the Roma and Millet community - an important factor for 
their radicalization, influence of various Islamic sects. 

1.1 The crisis of ethnic identity 
This new situation in Bulgaria after 1990. and especially after 2000, it caused a significant part 
of the Millet community and the Roma to seek a new ethnic identity – to define themselves as 
Turks and to define their religion as Islam. In this way, they feel that their status will improve 
and they will not be so aggressively attacked and treated. 

1.2 Social isolation and encapsulation. 
The social isolation and encapsulation of the Roma and Millet community is an important 
prerequisite for their radicalization. 

They live in separate neighborhoods and rarely leave these neighborhoods, in most cases only 
"for work." Most people from the Roma and Millet community communicate only with people 
from their own community and rarely meet with other ethnic communities. They are isolated 
from public and political life in the country. 

1.3 Socio-economic reasons. 
Given the low level of education of the Roma and Millet community, it is difficult for them to 
realize themselves on the labor market. Accordingly, the poverty rate among these communities 
is also high. Prejudice and ethnic discrimination are major factors for the impossibility of 
integration into the labor market. Unemployment is linked to residential segregation. Among 
the majority of the Roma and Millet community, living conditions are marginalized. Given the 
poverty and the lack of work engagement, the Roma and Millet community find it difficult to 
send their children to school. Education is extremely important to get more opportunities in the 
labor market. Young people from these communities are often out of work and education. Due 
to not being able to speak and write Bulgarian, they hardly have access to the labor market. 
They engage in temporary work, without an employment contract and permanent income. 
Often, women from the Roma and Millet community do not participate in the labor market and 
in supporting the family. Part of the population of the Roma and Millet community do not have 
health insurance and pension insurance due to a lack of work commitment and permanent 
income. These living conditions among the Roma and Millet community are a prerequisite for 
undertaking and finding ways to survive. 
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1.4 The language of hatred towards the Roma and Millet communities, formation of negative 
public opinion by the media 
After the democratic changes in Bulgaria since 1989, the processing of public opinion and the 
implementation of anti-ethnic campaigns started from different directions, but with one specific 
goal: to discredit and malign the Roma and Millet population in the city of Pazardzhik in every 
way. A negative public opinion is formed by the media among the Bulgarian community and 
the use of negative terminology towards these communities. 

1.5 Instilling fear and uncertainty 
One of the important reasons for the radicalization of the Roma and Millet community in "Iztok" 
district - Pazardzhik is that it instills fear and uncertainty among people. According to the 
opinion of the people of "Iztok" - Pazardzhik quarter, their radicalization is a defense of their 
lives and families. They believe that the representatives of radical Islam will, if necessary, 
protect them and, above all, protect their lives. 

1.6 Discrimination of the Roma and Millet communities - an important factor in their 
radicalization 
A significant part of the people from the Roma and Millet community indicate that in the last 
10 years, discrimination against them not only exists, but has deepened and is manifested both 
on the street, in the store and in public transport, but also in the attitude of state institutions and 
the municipal officials to them. Minority people emphasize that these employees not only do 
not help them solve their problems, but very often behave in conflict and make it difficult to 
solve their problems. 

People from the Roma and Millet communities emphasize that they face clear discrimination 
from employers who find reasons not to appoint them to the advertised job. 

1.7 Training as a cause 
Radicalization in the city of Plovdiv is formed very often due to illiteracy and lack of education. 
Segregated education in "Stolipinovo" district - Plovdiv "Pencho Slaveikov" primary school, 
"Kiril Nektariev" primary school and "Nayden Gerov" secondary school is at a low level, the 
children cannot read, write, cannot speak Bulgarian . 

Lack of education, ignorance and the Bulgarian language, social isolation and discrimination 
towards ethnic communities is a serious basis for the entry of radical religious ideologies. A 
number of authors register the radical ideas among these communities, but often fail to analyze 
the reasons for the penetration of these religious ideas among these communities. 

Indicators of radicalization 

Changes in appearance 

• The adoption of a characteristic Salafi way of dressing. Veiling of women, including little 
girls, whose parents have accepted the radical version of Islam. Men - the formation of specific 
beards, without mustaches and characteristic clothes (galabiya); 

It is necessary to emphasize that external marks are the end, not the beginning, of the 
radicalization process. These people were worked on the basis of mental preparation, emotional 
attachment to the "world ummah", i.e. the world Muslim community. 

Changes in behavior 
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• the individual and his family consciously deny their social contacts with non-Muslims; 

• when meeting with other acquaintances and relatives, it is criticized that they live sinfully and 
not according to God's laws - for their clothes, the use of alcohol, etc.; 

• hatred and intolerance is shown at every opportunity not only towards some Jews and 
Christians, but also towards Muslims who do not share their religious behavior; 

• the language of hatred is used - in the last 10-15 years, their vocabulary includes terms such 
as "gyavur" (a Bulgarian who is an infidel), kaffir (a godless person, a deeply offensive word 
for non-Muslims); 

• women's rights and contacts are restricted, they cannot go anywhere without a companion, a 
close male relative; 

• Children are restricted from social contacts, including their participation in various activities, 
school holidays; 

• Obeying the Constitution and laws in a given country is refused, emphasizing that for them 
everything is only the Koran; 

• All connections and contacts in a given city are limited, they are encapsulated in their own 
environments, completely excluding from other acquaintances; 

• The worldly way of life is denied, according to them the whole life of believing Muslims must 
be obeyed and regulated by Sharia, the right way of life. 

Changes in worldview 

• It is repeatedly emphasized that only they have found the "right path" that leads to religious 
enlightenment and a harmonious worldview. Anyone who is not on the "straight path" awaits 
him in misery and silence in his earthly and heavenly life; 

• The worldly way of life is denied, according to them the whole life of believing Muslims must 
be obeyed and regulated by Sharia, the right way of life. 

2. The main sects for the radicalization of the Muslim communities in the Pazardzhik 
and Plovdiv regions 
The Zaydi sect 

The followers of this sect are followers of Zayd al-Shahil, who was the son of the famous 
Muslim theologian, Imam As-Sajjat. According to the Zaydi sect, any descendant of Fatima 
(daughter of the Prophet Muhammad) who rebels in the name of defending the truth of the 
Prophet Muhammad can become an imam if he knows the canons of Islam and the Koran well, 
is morally pure, courageous and generous. 

The sect of the Sufis 

Among the Sufis the "Path" or main stages of development are as follows: 

• Repentance 

• Abstinence 

• Self-denial 
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• Patience 

• Trusting above all in God 

• Satisfaction 

Sufism in its search for Divine unity is based on three elements. "There are three things that 
one must perform. Whoever ignores one of them necessarily ignores them all. Therefore, try to 
think carefully and understand"19F

20 

According to Sh. Balkh, in Sufism there are the following principles that must be observed: 

The first principle is to affirm by your mind, your tongue and your actions that God is one, and 
when you have declared that he is one and that none but Him will reward or punish, to devote 
your work to Him alone. 

The second principle according to the Sufis is that when you speak and act with true faith that 
there is no God but Him, you should trust in him more than in the earthly world - relatives, 
loved ones, etc. 

The third principle - when it is established that these two principles are realized, namely the 
sincere belief in the unity of God and trust in Him alone, it is proper to be pleased with Him 
and not to be angry when something irritates you. 

The Salafi sect 

Historically, the roots of Salafism as a religious orientation and current in Sunni Islam with its 
peculiarities in the theological and dogmatic spheres can be found far before the emergence of 
the modern Salafi movement, which includes various activities with a regional and global 
scope. 

The main points of Salafism are: 

• not all Salafis are Wahhabis, but all Wahhabis are Salafis; 

• are puritanical to varying degrees, taking the place of jihadist extremists; 

• Salafis are not all fighters of Islam and some of them deny violence; 

• Salafism is a Sunni trend in Islam; 

• the Salafis categorically deny the new moments of Islam and accept only the "roots" of Islam; 

• the Salafis preach an initial understanding of Islam - pure Islam and the search for meaning, 
fully laid down by Allah in the Qur'an; 

• Salafis accept the religion as it was preached by the Prophet Muhammad and his followers; 

• they have the ideal of a patriarchal, early period of Islam. 

• Salafis limit monotheism to the oneness of Allah, as the creator, ruler and ruler of his creation; 
oneness of his worship, all actions are worship of Allah and Him alone; oneness of God's names 
and attributes. 

 
20 Balkh, S. Theology of Sufism. S., 2003., p.39 
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The Wahhabi sect 

The founder of Wahhabism, Abdul ibn Wahhab, lived in the 18th century, but his teaching 
became the state religion of Saudi Arabia. 

"Young Islamists under the influence of Wahhabism, one of the most extremist sects of Islam, 
refuse, for example, to recognize the presence of any other religion. Young Islamists do not 
sing, dance, paint faces, or draw a right angle because it looks like a cross. And the English 
language is anathema as the language of American devils and imperialism.”20F

21 

“The Wahhabis use education and knowledge to win over the unbelievers. They are known for 
their opposition (in some cases fierce) to the popular cult of saints, to idolatry, to the worship 
of tombs and shrines.21F

22 

This Wahhabi approach is very modern and relevant to attract new members of this Islamic sect 
through education among young people. Education in mosques and mosques is at first glance 
something normal, but these forms of education, especially among children and young people 
by the theologians of the Wahhabi sect, are very dangerous and can change the normal with 
aggressive behavior towards the people with whom they live and communicate . 

Suleimanji sect 

The sect derives its name from Suleiman Tunakhan, an Islamic scholar. The followers of 
Suleiman Tunakhan are called Suleimanjis and are perceived as a sect. According to the opinion 
of Islamic theologians, the Suleimanji sect is one of the most influential Turkish religious 
communities. 

According to Iskra Baeva's22F

23 opinion, the sects of the Wahhabis, the Suleimanjis, etc23F

24., have 
a serious influence in Bulgaria. 

On the issue of the activities of the Sulaymanji (some write Sulaymanji) sect, there is a serious 
divergence when evaluating its activities. 

A researcher such as Professor Evgenia Ivanova24F

25 believes that these sects do not have a 
militant character.25F

26 

Hristo Tutunarov believes that these sects are dangerous for Bulgaria's national security.26F

27 

The Suleimanji sect is very influential in Turkey with its educational institutions and good 
living and education conditions. There is already a practice for young people from Bulgaria to 
go to Turkey and receive their education in the educational institutions of the Suleimanji sect. 

In the study "Islamic fundamentalism strengthened its positions in Bulgaria" it is stated the 
following: "The Suleimanjis develop the most intensified activity in the regions of Pazardzhik 

 
21 Scott, E., The Contested Christian Nature of Europe, P. 2007., p.345 
22 Oxford Dictionary of Islam. S., 2007. P.379 
23 Iskra Baeva is a Bulgarian historian at the Faculty of History of Sofia University, professor, doctor of history 
24 Baeva, I. "Islam in Bulgaria: most Bulgarian Muslims practice traditional Islam. Round table: Bulgarian Islam: a 
barrier or a bridge to radicalization, S., 2018., p. 61 
25 Evgenia Ivanova is a historiographer and ethnologist, researcher of the Muslim communities in Bulgaria and 
the policies towards them; doctor of cultural sciences and professor at New Bulgarian University 
26 Ivanova, I. "Religion as a crime", S., 2020. 
27 Tutunarov, H. Ethnic communities and national security in Bulgaria, S., 2015. 
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and Plovdiv. It has a strong influence among Roma Muslims. It is a radical Islamic sect directed 
against the secular nature of the state. Campaigned for adherence to the Koran and the recapture 
of the Caliphate. We also have the Nurji sect or "Jamaat Noor" - the society of light. Spreading 
Radical Islam and Enlightenment Brainwashing"27F

28 

3. Essence of jihadism - its manifestations among the Roma and Millet communities in 
the Pazardzhik and Plovdiv regions 
There are many different theories about jihadism: 

• jihadism is an aspiration, effort and struggle for change for good, i.e. the peaceful nature of 
this religious movement in Europe and the world based on Islam is emphasized; 

• Jihadism is a war, and a holy one, against the infidels and those Muslims who do not observe 
the canons of the religion; 

• the influence of "jihadism" in the modern world is spread solely on the basis of non-traditional 
Islam by people who call themselves Islamists. Terrorism in Europe and the world is connected 
with this option. Terrorists only use Islam as an ideological cover for killing innocent people, 
both Christians, Jews and also innocent Muslims, blowing up mosques and mosques. 

4. Politics of veiling and activation of the Islamic factor among the Roma and Millet 
communities. 
In recent years, veiling has not only become a serious religious factor, but also a certain ethnic, 
political and means of forming a certain opinion on this issue among the Millet population of 
Bulgaria. On the issue of veiling, there is a serious divergence not only in society, but also in 
religious circles - whether it is a mandatory requirement or a wish for women who are followers 
of the Islamic religion. 

According to Islamic culture, the wearing of the burqa is a means of keeping the woman from 
"foreign eyes", i.e. if there is a demonstration and attempts at external influence through the 
burqa. It is difficult to give an up-to-date answer to this question. 

Ruslan Yordanov in his article "On your grandmother's burqa" writes something very 
important: "The presence of Wahhabi cells in Pazardzhik should not be underestimated at all, 
but it cannot be solved with ridiculous bans. The problem is not in the burkas at all, but in the 
persistent radicalization of the Roma, accompanied by the usual discrimination against Gypsies 
in our country against minority and isolation in the ghetto. The state, the municipality, religious 
authorities and civil society should intervene in the "East" district as soon as possible and start 
treating the phenomenon. Their participation would solve the problems far more successfully 
than a forceful reaction and the inadequate bans of the populists. 

 

 

 

 

 
28 The study "Islamic fundamentalism strengthened its positions in Bulgaria" S., 2014. p. 3 
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CHAPTER FOUR 

EMPIRICAL RESEARCH AND STRUCTURE OF THE STUDY AMONG 
THE ROMA AND MILLET COMMUNITIES IN PAZARDZIK AND 
PLOVDIV REGIONS 
In the empirical study of the ethno-religious specifics and processes among the Roma and Millet 
community in the Pazardzhik and Plovdiv regions, the acquired information is not static, but 
dynamic, with many unknown specifics and anomalies, which seriously complicates the 
researchers of these processes in Bulgaria. 

Due to the specificity of the research object - the ethno-religious characteristics of the Roma 
and Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions - this sociological survey was 
conducted in two stages in order to have a basis for comparison and analysis, namely: during 
the months V - VII of 2020 and during the months IX - XI of 2021. In the prison in Pazardzhik, 
39 people of different ethnic origins and religious affiliations were interviewed. The survey was 
conducted in month IV of 2020. 

A survey was conducted to collect the necessary basic information. For the study, 3 
questionnaires were developed, according to the conclusions of the expert assessment, and they 
were tailored to the specifics of the contingent. 

Questionnaire card No. 1 contains 28 questions divided into several areas. 

Questionnaire card #2 /Pazardzhik prison/contains 36 questions in several directions. 

Questionnaire card No. 3 contains 24 questions in several areas: 

Study contingent: 

Men and women from the Roma and Millet community were included in the study. Total for 
the study – 253 people; Among those deprived of liberty – 39 people; The main field surveys 
and observations were carried out in "Iztok" district - Pazardzhik and "Stolipinovo" district - 
Plovdiv and the municipalities of these two areas. There are 12 municipalities in the Pazardzhik 
region, and the survey was conducted in the following: Velingrad, Pazardzhik, Peshtera, 
Rakitovo and Septemvri. 

There are 18 municipalities in Plovdiv region. The sociological survey was conducted in the 
following of them: Asenovgrad, Karlovo, Krichim, Perushtitsa, Sadovo, Parvomai and Plovdiv 
- in the ethnic neighborhoods "Stolipinovo", "Sheker Mahala", "Hadzhe Hassan Mahala". 

The conducted sociological surveys of the Roma and Millet community in the Pazardzhik and 
Plovdiv regions, as well as in the prison in the city of Pazardzhik, outline disturbing processes 
that directly affect the security of the state. 

From the first stage of the survey, on the question of religious affiliation, 55% of the Roma and 
Millet community indicated that they were Muslim. 60% of them indicate that religion is a very 
important moment in their lives. 27.3% - that they speak Turkish. 29.0% of the respondents 
would live in Germany, 22.6% - in Turkey. 

During the second stage of the research, the following important points emerged: 
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For Muslims, 82.1% self-identify as Turks; For Evangelicals - Roma – 7.1%; For Muslims - 
Roma - 10.7%; 33.9% state that they cannot read and write in Bulgarian; 60.7% indicated that 
Islam occupies an important place in their lives; 56.4% emphasize that they watch Bulgarian 
and Turkish TV, there are observations that Bulgarian TV is watched less. 98.2% emphasize 
that they speak Turkish and only 1.8% Bulgarian and Romani. When a problem arises for the 
security of Bulgaria - 46.2% answer that they will not help, 25.4% - "rather no" and 21.5% 
answer with "yes" The word "faith" - 66.2 % associate it with religious faith and it is about 
Islam. To the question "Which pronoun do you think describes the country?" 67.7% indicated 
"They", 26.2% - "we" and 6.2% - "I". 

In the prison in the town of Pazardjik, the following interesting points can be noted, which were 
registered during the survey of some of the prisoners: 43.6% identify themselves as Bulgarians; 
30.8% as Turks; 25.% as Roma; Christians are 59.0%, Muslims 33.3. 

For reason of conviction - 20.5% were convicted for murder, 17.9% for theft, 12.8% for 
robbery; for attempted murder- 10.3%, etc. 

Regarding their sentence - 69.2% answered that their sentence was not justified, 28.2% believed 
that they were sentenced justly and 2.6% could not answer this question. 

The answers are very careful when it comes to radicalization: 66.7% indicate that they have no 
opinion, 17.9% do not approve of this process, 12.8 accept radicalization as a normal 
phenomenon and process in Bulgaria. 

56.4% of the respondents indicated that if their human rights were violated, they would act with 
extreme measures and actions. 

To the question "What is your assessment of the Bulgarian institutions?" 

53.8% indicate that their assessment is negative, according to 2.6% discrimination is manifested 
in the institutions, 5.1% have a positive assessment and 38.5% have no opinion on the matter28F

29. 

CONCLUSIONS 
• The Roma and Millet communities encapsulate themselves not only geographically, but also 
spiritually and do not allow strangers to join them. For example, in order to examine a woman 
from "Iztok" quarter - Pazardzhik, the consent of the hodja and her husband must be obtained 
and only then this woman should be interviewed. 

• The language is also a serious difficulty, because some of the respondents do not speak 
Bulgarian well and have difficulty understanding the questions. For this, it was necessary to use 
personal connections, acquaintances, etc., to survey people from the Roma and Millet 
community in the area Pazardzhik and Plovdiv. 

• A different behavior is observed among the surveyed people from "Iztok" quarter - 
Pazardzhik. They behave more closed and it is much more difficult to communicate with them, 
they are very careful in their answers, they choose their words and expressions. 

• In the "Stolipinovo" district - Plovdiv, people were more open and agreed to be surveyed, and 
communication was easier, because established leaders in the neighborhood cooperated. 

 
29 C. Standard from 04.05.2016. 
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• During the survey of the prisoners in the prison in the city of Pazardzhik, the relationships 
between the Bulgarian, Turkish, Roma and Millet communities were recorded. Both in society 
and in prison, there are formed ethnically based groups. At the same time, it is noticeable that 
there is no serious ethnic tension between the prisoners. There was also an opportunity to 
explore the relationship between Christians and Muslims. It is normal to see influence-building 
activity among different groups, which religion has a stronger influence on the behavior of 
prisoners. There is a "red line" between prisoners of different ethnic origins and religions that 
cannot be crossed due to prison rules and discipline. 

CONCLUSION 
The dissertation work is a starting point for further research of the Roma groups not only in 
these areas, but also throughout the country. At the moment, processes such as a change in 
ethnic identity, changes in their religiosity, and ethno-psychological changes in their belonging 
are taking place among the Roma communities. 

The indicated new processes among the Roma communities have a direct connection with 
national security and social peace in Bulgaria, processes and problems that must be studied and 
analyzed and the necessary peaceful actions taken. 

At the conclusion of the dissertation work, the main factors for changes in the behavior of the 
Roma and Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions should be indicated. Very 
often internal factors are underestimated, external factors are absolutized for these changes. It 
is necessary to emphasize that the role of internal factors - poverty, social isolation, 
discrimination, lack of interest of institutions, harsh living conditions, segregated education, 
etc., which are the main factors for changes in the consciousness and behavior of these ethnic 
communities in the regions of Pazardzhik and Plovdiv. Then here are the external factors that 
appear and have an additional role for these changes in the behavior of the Roma and Millet 
community in these two areas. 

The topic for the dissertation work "Social - aspects and prevention of radicalization among the 
Roma and the Millet community in the regions of Pazardzhik and Plovdiv" is a current topic 
that directly corresponds to the national security of Bulgaria. 
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CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
1. In modern times, there are very few analyzes and studies of ethno-religious processes and 
their influence on Bulgaria's national security. 

2. There are no in-depth studies on the reasons for the radicalization of part of the Roma and 
Millet community. 

3. Research centers are needed to analyze these processes and recommend appropriate action 
to governments. 

4. It is necessary to clarify the role and functions of the Directorate "Religions" under the 
Council of Ministers, the National Council for Ethnic and Integration Affairs "NSSEIV" under 
the Council of Ministers and the Commission for Protection from Discrimination. 

5. Up-to-date research is needed on the reasons that prompt a person to change his ethnic 
identity in Bulgaria. 

6. Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Sofia University and others to study the influence of 
Islam among different ethnic communities has different impacts, as a factor for ethnic self-
determination. A question that has a direct relationship with the national security of the country. 

7. It is necessary to analyze the current concept of national security, what place is occupied by 
modern ethno-religious processes, which directly correspond to the security of the Bulgarian 
state. 

8. The Ministry of Education and Science (MES) and other national and European financial 
sources to organize a study of modern ethno-religious processes, to stimulate the holding of 
conferences, round tables and the study of literature on the specified topic. 

9. Training of the employees of the Ministry of Internal Affairs to work in a different ethno-
religious environment, through the knowledge of the religion, culture and traditions of these 
communities, so that there are no conditions for conflicts and disruption of public order. 

10. Organization of special courses and trainings for the representatives of the ethnic 
communities, to build their legal awareness and limit the possibilities of disturbing the public 
order. 

11. To the Council of Ministers, the Security Council - creation of an advisory council for up-
to-date analysis of events inside and outside the country that threaten Bulgaria's national 
security. 

12. Creation of a training program on the topic of ethno-religious communities and state and 
municipal officials to be trained for more effective work with these communities 

13. Sensitivity to this topic is necessary, because a domestic scandal can cause an ethnic conflict 
at the national level and the security and territorial integrity of Bulgaria can really be threatened 
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CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION 
1. Based on an analysis of the specifics of the ethnic communities in Bulgaria, the reasons for 
their emergence, the main characteristics and the attitude of the Millet community to the 
national security of Bulgaria have been revealed. 

2. The theory of the radicalization of certain ethnic groups in the country through ethno-
psychological and religious processes has been enriched and further developed. 

3. The theory was supplemented and further developed, considering Islam both in a general 
theological plan and also the specifics of its manifestations among the Roma and Millet 
communities. 

4. Specific processes for the radicalization of a part of the Roma and Millet communities in the 
Pazardzhik and Plovdiv regions have been revealed. 

5. The internal and external reasons for the radicalization of the Roma and Millet communities 
in the Pazardzhik and Plovdiv regions have been analyzed. 

6. The existing theory of the contemporary content of jihad and jihadism, as well as the 
difference between them, is enriched. 

7. The influence and role of Islamic sects in the radicalization of the Roma and Millet 
community in the Pazardzhik and Plovdiv regions is indicated. 
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