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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Корупцията е своеобразен антипод на законността и има за свой краен 

резултат разрушаването на държавността. Поради това тя възпрепятства всички 

аспекти от развитието на обществото – правни, икономически, социални, 

културни и т.н. Най-често корупцията се свързва с онези лица, чиято длъжност 

изисква категорично да спазват и да прилагат закона. В тези случаи корупцията 

подменя изискването за законност в дейността на тези лица с личния или 

груповия интерес. Затова всеки път, когато държавен служител подчини 

дейността си на своя личен интерес за сметка на обществения, а 

професионализмът бива заменен със съмнителни критерии, е налице корупция.  

За нашето общество корупцията в държавните органи има тежки негативни 

последици, предизвиква значим обществен резонанс и е с висока степен на 

обществена опасност. Поради това противодействието на корупцията следва да 

се насочи приоритетно към онези сектори, в които тя най-грубо засяга 

обществения интерес. Тези обстоятелства налагат задълбочено изследване на 

проявите на корупция, извършвани от длъжностни лица в системата на МВР, тъй 

като те не само съставляват нейните най-опасни форми, но практически рушат 

българската държавност, като подкопават доверието на гражданите в 

правоприлагащите и правозащитните органи. През последните години 

корупцията сред служителите на МВР приема най-различни форми – от дребни 

подкупи и бюрократична корупция до предоставяне на служебна информация на 

престъпници (срещу заплащане) и компрометиране на разследвания. Всички тези 

корупционни практики изискват предприемането на превантивни и проактивни 

антикорупционни мерки.  

Дисертационният труд отговаря на обществения интерес и разглежда 

актуални и недостатъчно изследвани проблеми на теорията и практиката на 

противодействието на корупцията в Министерството на вътрешните работи. Ето 

защо, разработка като настоящият дисертационен труд има значение не само в 

теоретичен, но и в практически план - носи потенциал за оценка на причините и 
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рисковете от проявите на полицейска корупция, както и за разработване на 

конкретни антикорупционни мерки с оглед прилагането на съвременни подходи 

и аналитични инструменти, които биха повишили капацитета на МВР за 

превенция на този вид престъпност, нейното осуетяване и пресичане. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Докторантът Румен Вълчев Ганев е представил за обсъждане  

дисертационен труд, разработен в обем от 160 стр., включващ основен текст с 

увод, три глави, изводи, заключение, библиография, списък със съкращения и 

анкетна карта. Използвани са 82 източника, от които 67 на български език и 15 

на английски език. В разработката са използвани 26 графики, 1 схема и 17 

таблици.  

Авторът подхожда към разработването на темата с хипотезата, че 

установяването на обективни и субективни фактори, улесняващи извършването 

на корупционни престъпления, извършвани от служители на МВР, и на 

закономерности при проявлението и доказването им чрез обобщаването и 

анализа на оперативна, следствена, прокурорска и съдебна практика може да 

доведе до методически препоръки и тактически правила, които имат характер на 

важен инструмент преди всичко по линия на предотвратяването и ранното 

разкриване признаците им с оглед недопускане на тяхното извършване или 

довършване. Не само неразкриването и трудното доказване на този вид 

престъпност и грешките в процеса на събирането и фиксирането на 

доказателства, но и самото им извършване, води до сериозно накърняване 

авторитета на разследващите от една страна, и на институцията МВР, от друга 

страна. 

Предмет на изследване в разработката са тестовете за интегритет като 

ефективен, съвременен и специфичен инструмент за противодействие на 

корупцията в МВР. 
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Дисертацията си поставя за основна цел „... да създаде и представи 

система от действащи мерки за предотвратяване на корупция в МВР, 

разработени на база анализираните тенденции в корупционната престъпност, 

осъществявана от служители на МВР“.  

Научноизследователските задачи, които докторантът си поставя са 

следните:  

1. Задълбочено изучаване на същността на корупцията като вид 

антисоциално явление и анализ на законовия и институционален 

инструментариум за противодействието на корупцията в МВР. 

2. Дефиниране и анализиране на факторите, които оказват съществено 

влияние върху появата и разпространението на корупцията в МВР. 

3. Описание на тестовете за интегритет, като съвременен метод и 

приложима система за противодействие на корупцията на служителите в МВР. 

4. Изучаване на чуждестранния опит в правната регламентация и 

провеждането на тестове за интегритет. 

5. Формулиране на предложения за усъвършенстване на дейности, 

процеси и системи за противодействие на корупцията, чрез проверки на 

професионалния интегритет на служители на МВР. 

Докторантът посочва като основно използвана научноизследователска 

методология широк набор от теоретични подходи, методи и техники, съобразени 

с комплексността на изследвания предмет, от които извежда предложения за 

усъвършенстване на дейности, процеси и системи за противодействие на 

корупцията, чрез проверки на професионалния интегритет на служители на МВР. 

Наред с класическите методи на изследване в дисертацията се използва и 

прилага и опита на автора в сферата на превенцията на корупцията в системата 

на МВР. При изследването е използван богат набор от литературни източници от 

български и чуждестранни автори по въпроси, имащи отношение към 

изследването на темата.  
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         Важно е да се отбележи, че в дисертацията на г-н Ганев коректно са 

въведени необходимите ограничения и в нея ясно се откроява проведената 

изследователска и приложна работа. Предвид всеобхватността на 

проблематиката, авторът е въвел следните ограничения: 

1. Изследването на разпространение на корупционни престъпления, 

извършвани от служители на МВР, осъществявана от служителите на МВР 

обхваща периода 2013 – 2017 г. 

2. В настоящия дисертационен труд са изследвани закони, подзаконови 

актове и стратегически документи, както и ратифицирани международни такива, 

които имат отношение към изследваната проблематика. 

3. Не са разгледани документи съдържащи класифицирана информация, 

касаещи МВР и националната сигурност. 

В увода е представена концепцията на дисертацията, изведени са 

основните аргументи за избора на темата, обекта и предмета на изследването, 

обоснована е неговата актуалност и значимост. Целесъобразно и правилно са 

формулирани целта и задачите на научното изследване, изложени са основните 

подходи при осъществяване на изследването, представени са аргументи за 

избора на методи за анализ и оценка. 

При преследване на поставената цел докторантът изпълнява основните 

изследователски задачи в три глави на дисертационния труд.  

В глава първа „Корупцията в органите на вътрешното министерство като 

обект на анализ” се решават първата и втората изследователски задачи. В тази 

глава  са изследвани правните основи на противодействието на корупцията, 

националният и международния опит и прилаганите методологии при 

разследване на корупционните престъпления. Анализирани са причините за 

корупционно поведение сред част от служителите на МВР и основните 

корупционни прояви, характерни за системата. На базата на изследването на 

практиката и нормативната база е изведен изводът, че извършваните от 

служителите на МВР корупционни престъпления са с висока обществена 
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опасност, тъй като нарушават дейността в отделните структури на 

министерството и вредят на авторитета на държавната институция. 

Аргументирана е необходимостта от предприемането на мерки и изграждането 

на законодателен инструментариум за формиране на конструктивна работна 

среда и осигуряване на такива условия на труд, чрез които биха се ограничили 

проявите на корупция сред служителите на МВР. 

В глава втора „Тестовете за интегритет като система за противодействие 

на корупцията” са решени третата и четвъртата научноизследователски задачи. 

Анализирани са същността и съдържанието на тестовете за интегритет, 

процедурите по провеждането им и последиците от провеждането на същите. 

Описани са задълженията на служителите, провеждащи текстовете. Изследван е 

челният опит и добрите практики по прилагането на тестовете за интегритет в 

други държави. 

Изведен е изводът, че тестовете за интегритет са най-добрият европейски 

модел за практики, който има ролята на модел за всички държави-членки, в 

които проверката за професионален интегритет се използва като много 

ефективно средство за предотвратяване на корупцията. Тестовете за интегритет, 

като изпитан тактически инструмент са най-подходящото приложимо средство 

при предотвратяване проявите на корупцията сред държавните служители в 

МВР. 

В глава трета на дисертационния труд „Анализ на състоянието на 

антикорупционната дейност в системата на МВР и разработване на прогнози за 

подобряването й чрез прилагане на тестове за интегритет” е решена петата 

научно-изследователска задача. 

Разгледани са методите и изследванията, приложени при изучаване на 

състоянието на антикорупционната дейност в МВР. В тази част на 

дисертационния труд е акцентирано върху разработването на механизми за 

контрол и управление на процесите при предотвратяване и противодействие на 

корупцията в МВР. Подборно са представени способите и мерките за 
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подобряване и усъвършенстване на вътрешноведомствената система за 

противодействие на корупцията в министерството. Резултатите от изследването 

убедително са верифицирани чрез проведено анкетно проучване. 

В изпълнение на следваната цел на дисертацията и свързаните с нея 

изследвания по направленията на поставените задачи докторантът предоставя в 

четири страници с конкретни изводи и предложения за усъвършенстване на 

инструментариумът на противодействието на корупцията след служителите на 

МВР. 

Този преглед на разработката показва, че като цяло в съдържателно и 

структурно отношение дисертационният труд свързва в добро логическо 

единство теоретичната и емпирична проблематиката на борбата с корупцията. 

Като научна разработка дисертационен труд „Съвременни подходи за 

предотвратяване на корупцията сред служителите на МВР”, разработен от Румен 

Вълчев Ганев напълно съответства по обем и качество на законовите изисквания 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение. 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси  

в дисертационния труд. Достоверност на материала 

Докторантът има претенции за следните приноси: 

Приноси с научен характер: 

1. На основата на теоретичното осмисляне на корупцията като тежко, 

негативно антисоциално явление с елементи на престъпление е доказано, че 

извършваните от служителите на МВР корупционни престъпления са с висока 

обществена опасност, тъй като нарушават дейността в отделните структури на 

министерството и вредят на авторитета на държавната институция. 

2. По нов начин и с допълнителни аргументи са систематизирани и 

обобщени мотивите за извършването на корупционни престъпления и са 



8 

изведени основните параметри на корупционните престъпления сред 

служителите в системата на МВР. 

Приноси с научно-приложен характер: 

1. Приведени са доказателства и е аргументирана, и доказана потребността 

от предприемането на нови по-ефективни мерки посредством изграждането на 

законово обоснован инструментариум за ограничаване проявите на корупция 

сред служителите на МВР. 

2. На основата на комплекс от оригинални критерии, синтезирани чрез 

изучаване на международния опит, са приведени доказателства в подкрепа на 

твърдението, че тестовете за интегритет са приложим ефективен механизъм за 

противодействие на корупцията в МВР, като за постигането на максимална 

ефикасност от тяхното прилагане са направени и съответните препоръки. 

3. В резултат на направения анализ е предложено оптимизиране на 

регулаторните механизми на МВР при осъществяване на антикорупционната му 

политика, като организацията на работа, законовата рамка и функционалните 

компетентности на ангажираните в тази политика структури на министерството 

са обхванати и представени в разработения единен общ механизъм за 

мониторинг и контрол на дейностите по превенция и противодействие на 

корупцията в МВР.  

Приемам като цяло изтъкнатите от автора приноси на разработката. Тези 

приноси отразяват реални постижения на предложения научен труд, посветен на 

постигането на образователната и научна степен доктор. От тези приноси най-

високо оценявам разработването на единен общ механизъм за мониторинг и 

контрол на дейностите по превенция и противодействие на корупцията в МВР. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните резултати и свързаните с тях приноси могат да бъдат 

класифицирани по следния начин: 
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1) Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи знания, 

представени от изградената цялостна конструкция от знания, която може да бъде 

основа за обучението на слушатели, студенти, специалисти и докторанти в 

сферата на частните услуги за сигурност 

2) Приложение на научните постижения, представени от разработения 

единен общ механизъм за мониторинг и контрол на дейностите по превенция и 

противодействие на корупцията в МВР. 

Основните научни и научно-приложни резултати от дисертационния труд  

на г-н Ганев водят до полезно увеличаване на знанията в предметната научна 

област и представляват оригинално авторово развитие в даденото научно 

направление. Предложеният за рецензиране дисертационен труд и постигнатите 

в него резултати са лично дело на дисертанта, като основната част от 

разглежданите идеи, подходи и решения представляват оригинални или са нова 

интерпретация на вече известни разработки с отчитане влиянието на динамично 

променящата се среда за сигурност и формиращите я фактори. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По дисертационния труд са посочени 5 авторски публикации. Отпечатани 

са на български и английски език и са публикувани в научна конференция на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“, ВА, София,2017,  Сборник „Добри 

практики“, ИПА, София, 2017 и научни конференции в Украйна, Румъния и 

Люксембург. 

Посочените пет самостоятелни публикации по темата на дисертационния 

труд са в направлението на научните изследвания на автора и не само 

верифицират резултатите от научното изследване, но и показват задълбоченост и 

широка обхватност при подготовката и извършването на 

научноизследователския процес от докторанта, научния му ръководител и 

обучаващото го звено в един продължителен период от време.  
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Не е посочено и не ми е известно постигнатите научни резултати в 

разработката да са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Научнолитературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а похвали за стремежа да бъдат компилирани досегашни научни 

мнения и изследвания в процеса на тяхното многообразие и доста противоречиво 

развитие. Задълбочените познания на докторанта по изследвания проблем и 

свободното боравене със специализирана литература на английски език ни 

показват способностите му творчески да оцени с неговите плюсове и минуси 

посочения литературен и справочен материал по темата. Важно е да се отбележи, 

че, г-н Ганев е използвал голям брой литературни източници за умело и успешно 

за решаване на поставените научно-изследователски задачи, което 

недвусмислено доказва неговата висока ерудиция, обща култура и 

интелигентност. 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът е разработен съгласно законовите изисквания и съдържа 

основните научни проблеми и пътищата за тяхното решаване, посочени в 

дисертационния труд. Той дава достатъчно пълна представа за научната 

стойност и практическата приложимост на постигнатите резултати от дисертанта 

в процеса на научното изследване. 

8. Критични бележки 

В ролята ми на вътрешен рецензент, бих искал да подчертая, че 

критичните бележки и въпроси са част от целия процес на работата на 

докторанта. Те са дискутирани, отразени и протоколирани на етапите на 

вътрешна защита на дисертацията и нямат за цел да омаловажат постиженията на 

докторанта, а по-скоро да насочат вниманието му към окончателното 
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отредактиране на дисертацията с цел публикуването й като монография.  Тук ще 

спомена критични коментари от общ характер, които не определят еднозначно 

положителна ми оценка за представеното изследване. На първо място, има 

известна небалансираност в обхвата на анализ на отделните проблемни области. 

Макар те имплицитно да следват една от друга, това невинаги е изрично 

аргументирано от докторанта. И второ, желателно е да се систематизират и 

отразят по-конкретни концепции, свързани с корупционните практики и 

превенцията на корупцията и на равнище автори, за да се постигне по-

академично качество на прегледа на литературата и обективирания анализ. 

Направените забележки и препоръки не променят положителната оценка за 

съдържателния характер и наличието на съществени приноси на дисертационен 

труд. Те имат смисъл на предложение за подобряване на неговите качества. 

9. Заключение 

Дисертацията на Румен Вълчев Ганев на тема „Съвременни подходи за 

предотвратяване на корупцията сред служителите на МВР“, авторефератът и 

представените по темата публикации отговарят на изискванията за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор“ в област от висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“, докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“ („Управление на сигурността и отбраната“).  

 

10. Оценка на дисертационния труд  

В потвърждение на посоченото дотук, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на Румен Вълчев Ганев. 

 

 

22.05.2019 г.                 Рецензент:  

София           полковник доц. д-р Тотко Симеонов 




