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I. УВОД
През 2012 г. със Заповед № 1876/2012 г. на главния прокурор по изпълнение на
Графика на мерките, предприети от Прокуратурата на Република България за преодоляване
на негативните констатации и изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК по Механизма за
сътрудничество, на сектор КИ в отдел „Информация, анализ и методическо ръководство“ бе
възложена задача за провеждане на криминологично изследване на престъпленията,
извършени от омраза (расова, национална, етническа и религиозна) съвместно с ІХ отдел във
ВКП.
Настоящото изследване има за цел да даде криминологична оценка на
разпространението, териториалното разпределение и динамиката на престъпленията от омраза
в страната, както и да идентифицира характеристиките на извършителите и пострадалите,
вида и размера на наложените наказания и проблемите в дейността на органите при
противодействието и превенцията на този вид престъпни посегателства.
Понятието ,,престъпления от омраза” 1 е заемка от англо-американската правна,
социологична и криминологична литература от втората половина на миналия век. То
фокусира вниманието върху значимостта на субективната страна на една категория
престъпления, изразяващи се предимно в прояви на насилие и нетолерантност, при които е
налично емоционално отношение на омраза и вражда от страна на извършителя към налични
или предполагаеми признаци или групови идентичности на пострадалия.
Словосъчетанието „престъпления от омраза“ се използва като термин и в настоящия
анализ, предвид факта, че така е формулирана задачата по утвърдения със заповед на главния
прокурор График на мерки. За пълнота следва да се отбележи, че в българската правна теория,
при анализа на същия феномен, доминира употребата на понятието „престъпления с
дискриминационен елемент“. То обхваща всички посегателства срещу личността или
собствеността, предметът на които (човек или имущество) е предпочетен от дееца, тъй като се
намира във връзка с лице, което е действителен или предполагаем носител на защитен от
закона признак. В действащия НК несистемно са посочени 8 такива признака: раса, етническа
принадлежност, национална принадлежност, народност, религия, политически убеждения,
социален произход, членствена връзка с политическа, синдикална или друга неправителствена
организация.
В настоящото изследване са обхванати само четири от тях – изведените при
формулирането на задачата раса, етнос, националност и религия. Именно престъпленията с
такъв мотив изчерпват тук използваното работно понятие „престъпления от омраза“, на
което за целите на изследването е придаден по-тесен смисъл.
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Това понятие навлиза в масова употреба в края на миналия век, поради нарастването на чувствителността на държавните наказателни и
други законодателни политики към престъпните деяния, мотивирани от принадлежността на пострадалия към определена раса,
националност, етнос, религия и др. В европейските континентални системи по това време навлизат и се използват понятия като
„престъпления на нетърпимостта“ и „престъпления с дискриминационен мотив“, като по-точни за описание на същия кръг престъпления. В
различните страни подходът и обхватът на тези престъпления, свързани с мотивация на предразсъдъци, стереотипи и предубеденост, е
различен и не е налице общоприето съдържание на понятието, още повече, че изследвания показват, че едва 5% от извършваните
дискриминационни престъпления съдържат действително емоционален момент на омраза у дееца при извършването им.
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ІI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основните цели и задачи на изследването са свързани с изясняването на следните
въпроси.
1. Каква е правната рамка, в която се осъществява дейността на прокуратурата и
останалите органи за превенция и противодействие на престъпленията от омраза, и какви са
основните проблеми в прилагането на закона?
2. Какви са нивата на образуваните досъдебни производства за престъпления от
омраза за периода 2007–2011 г., териториалното разпределение и динамиката им, според
наличните статистически данни на ПРБ, полицейската статистика и открити други източници
– криминологични и виктимологични изследвания на други институции и организации,
публикации в медиите и доклади на правоохранителни организации?
3. Какви са профилите на извършителите и пострадалите от тези престъпления?
4. Какви са наказанията, които са поискани от прокуратурата и съответно наложени
от съда при влезлите в сила присъди по престъпления от омраза?
5. Какви проблеми съществуват при образуването на досъдебни производства за
престъпления от омраза?
6. Какви мерки биха могли да решат идентифицираните проблеми в
противодействието и превенцията на престъпленията от омраза?

ІІI. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗСЛЕДВАНЕТО
Предварителна подготовка (Desk research)
1. Проучване на съществуващите статистически данни от полицейската статистика,
Националния статистически институт, статистическите таблици за отчетността на дейността
на Прокуратурата на Република България и от Унифицираната информационна система на
ПРБ.
2. Проучване на налични и достъпни емпирични изследвания по темата, но такива не
бяха открити. Единствено Институтът за държавата и правото при БАН е провел правно
изследване на тема „Дискриминацията в контекста на Лисабонската стратегия“ през 2011 г.
от екип – проф. Ст. Наумова, д-р; доц. В. Тодорова, д-р; доц. Ир. Илиева, д-р, което е
отдалечено от целите на нашето изследване. Открита бе информация за доклад на EU-MIDIS
„Данни на фокус 6: Малцинствата като жертви на престъпления“, в който са представени
данни от проведено представително виктимологично изследване на територията на целия
Европейски съюз за преживяванията на анкетираните представители на малцинствата, в т.ч.
и ромите, като жертви на 5 избрани престъпления, сред които и престъпления от омраза.
Самият доклад не е наличен, ползвали сме кратка анотация на изследването в медиите. От
нея не става ясно дали има анкетирани представители на малцинствени групи от България и
в какъв обем, дали има разлика в техните отговори и какви, в сравнение с общия профил на
респондентите от изследването.
3. Данни за престъпления от омраза и/или за проблематични случаи, публикувани от
неправителствени организации, електронни медии и др.2, които биха могли да се ползват за
локализиране на дела и преписки в прокуратурата, обект на проучване в Дейност 3 от
изследването. Същите, при липсата на виктимологични изследвания по темата, могат и би
трябвало да бъдат индикатор за латентността на този вид престъпни прояви в страната.
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Приложение № 1 - Списък на събития, отразени от организации и медии, имащи белези на престъпления от омраза.
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4. Международни актове и актове от правото на ЕС и националното право, които
обявяват за престъпни този род деяния и дават критерии за оценка на правната рамка за
наказателно преследване на този вид престъпност у нас.
5. Достъпни в Интернет публикации и материали, засягащи проблематиката на
престъпленията от омраза, които дават възможност за по-лесно асимилиране на въпросната
проблематика,
като
особено
внимание
обърнахме
на
Учебен
модул ІІІ
„Антидискриминационно право – наказателноправни аспекти“ за полицейски служители и
разследващи полицаи, изготвен по Проект VS/2010/008/0536 „Равенството – път към
прогрес” на Комисията за защита от дискриминация, Министерството на труда и социалната
политика и Института „Отворено общество“ – София и реализиран с финансовата подкрепа
на Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС
(2007–2013). По наше мнение това учебно помагало се явява единственият в момента
наличен материал, имащ претенцията изчерпателно да обхване проблематиката на
престъпленията от омраза, от гледна точка на множество научни дисциплини, като право,
криминология, психология, социология и др., у нас.
6. Решения на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) по казуси, свързани с
престъпления от омраза в България и осъждане на страната ни3.
7. Присъди с мотивите към тях и споразумения по някои текстове от НК за
престъпления от омраза (предимно по-изчистените от тях – като по чл. 162 НК), извлечени от
системата за достъп до делата на съдилищата в сайта на ВСС 4, преди същите да бъдат
обстойно изследвани в документното изследване по Дейност 2 от методиката за провеждане
на изследването. Целта бе отново да бъдат открити налични проблеми в правоприлагането по
въпросните текстове от НК, описани в методиката на изследването като престъпления от
омраза.
8. Документно проучване на образуваните и приключени досъдебни производства,
на произнесените от съдилищата присъди по тези дела и мотивите към тях, за
престъпленията от омраза5, обхващащо периода от 2007 г. до 2012 г., по следните текстове от
НК:
 чл. 108 НК

- други престъпления против държавата;

 чл. 116, ал. 1, т. 11 НК

- убийство по хулигански, расистки и ксенофобски
подбуди;

 чл. 131, ал. 1, т. 12 НК

- телесна повреда по хулигански, расистки и
ксенофобски подбуди;

 чл. 162–166 НК

- права на гражданите;

 чл. 172 НК

- трудови права;

 чл. 416–419а НК

- геноцид, апартейд.
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Приложение № 3 - Решения на ЕСПЧ.
Приложение № 2 - Налични присъди с мотивите към тях и споразумения за престъпления от омраза.
5
По задание настоящото изследване е ограничено до 4 признака – раса, етническа принадлежност, национална принадлежност и религия,
като вероятно технически е бил изпусната народността, неправомерно считана за равнозначна на националност. Необходимо е да се
подчертае, че признаците раса, националност, народност и етнос не са взаимно изключващи се категории, а са в съотношение на
„поглъщане“ от първото към последното, като най-всеобхватното и включващо останалите три е понятието за раса. Именно това дава възможност в
квалифициращите текстове за убийство и телесна повреда да се приеме, че записването само на расистки мотив включва по презумпция и
признаците националност, народност и етнос. Изследването ще обхване и делата по чл. 116, ал. 1, т. 11 и чл. 131, ал. 1, т. 12 НК, извършени само по
хулигански мотиви, с опит да бъдат локализирани случаи, при които все пак е налична неразкрита от органите омраза. Настоящото
изследване ще изключи случаите, квалифицирани по чл. 162, ал. 2 по признака политически убеждения, поради неналичието им в
заданието. Вж. „Престъпления с дискриминационен елемент (,,от омраза”) – въведение, преглед, история и същност“ от д-р Ива Пушкарова
и Петя Попова.
4
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ІV. ПРАВНА РАМКА ЗА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА

ПРЕВЕНЦИЯ

И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА

Съвременните европейски ценности, формирани в резултат на сложен и
продължителен процес, са се превърнали в норма, идеал за живота на милиони хора. Тези
ценности са утвърдени от европейската история и българското общество ги споделя, като ги
е защитило в основния регулатор на обществените отношения в страната, какъвто е
Конституцията. Към тях може да причислим демокрацията, либерализма, държавността,
разделението на властите, върховенството на закона, защитата на основните човешки права.
В Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991 г., са залегнали
утвърдените от човечеството принципи, посочени по-горе. Съгласно чл. 6, всички хора се
раждат свободни и равни по достойнство и права, те са равни пред закона и не се допускат
никакви ограничения на права или привилегии, основани на раса, народност, етническа
принадлежност, религия. Освен това Република България е страна по всички основни
международни актове, отнасящи се до правата на човека и правото на равно третиране.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, тези актове, когато са
ратифицирани по конституционен ред, са част от вътрешното право и имат предимство пред
онези негови норми, които им противоречат. Когато нормите засягат наказателноправна
материя, те нямат пряко действие, но създават задължение за държавата да съобрази
наказателните си закони с техните препоръки 6.
Основните човешки права следва да се извлекат от Всеобщата декларация за
правата на човека7. Акцентът пада върху равнопоставеността на всички хора, без оглед на
раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или
социален произход, материално, обществено или друго положение. Съгласно чл. 18 на
декларацията: „Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това
право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да
изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или
частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.”
Същите тези всеобщи ценности са защитени и в Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи 8. Съгласно чл. 9 от нея: „Всеки има право на свобода на
мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя своята религия или
убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или
колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и
ритуали.” Видно е, че се отнася за дословно възпроизвеждане на чл. 18 от Всеобщата
декларация за правата на човека на ООН . Конвенцията на ЕС обаче има и чл. 9, ал. 2, според
който „Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива
ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество
в интерес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, здраве и морал или за
защитата на правата и свободите на другите.”
Успоредно с това, в чл. 18 от Международния пакт за граждански и политически
права, приет от Комитета за правата на човека на ООН 9, се казва, че „всяко лице има право
на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието. Това право включва свободата да
изповядва или възприема религия по свой избор и свободата да изповядва своята религия
6

Решение № 7/1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 2/1992 г. за действието на международните актове с наказателноправен характер;
Решение № 2/1998 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/1997 г., с което се постановява, че международните актове, които засягат
правата на човека и тяхната защита, не противоречат на Конституцията.
7
Приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.
8
Приета на 4 ноември 1950 г., допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от
20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г. и ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г., в сила за Република
България от 7 септември 1992 г.
9
Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на НС, обн. ДВ, бр. 43/28.05.1976 г.
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или убеждения индивидуално...”. В същото време, и в този международен акт в т. 3 от чл. 18
се казва, че „свободата да се изповядват религията или убежденията подлежи само на такива
ограничения, предвидени от закона и необходими за защитата на обществената сигурност,
ред, здраве и морал или на основните права и свободи на другите”.
В Европейското право приложими спрямо четирите изследвани в настоящия анализ
признака – раса, етнос, националност и религия, са: Директива на Съвета на ЕС
№ 2000/43/СЕ за равно третиране на лицата, което означава отсъствие на пряка и непряка
дискриминация, основана на расов признак или етнически произход и Директива на Съвета
на ЕС № 2000/78/СЕ за равно третиране на трудовоправните отношения. В преамбюлите и
на двете директиви се посочва, че националните правила за оценка на фактите може да
предвиждат доказване на непряката дискриминация с всички средства, включително въз
основа на статистически доказателства.
Въпреки че директивите срещу дискриминация не обвързват държавите-членки да
преследват дискриминационните действия по силата на наказателното право, с Рамково
решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г., относно борбата с определени
форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, всички
държави-членки на ЕС се задължават да въведат наказателни санкции по отношение на
актове на подбуждане към насилие или омраза, на основата на раса, цвят на кожата,
произход, религия или убеждения, национална или етническа принадлежност, както и
разпространяване на материали, изразяващи расизъм или ксенофобия, и оправдаване,
отричане или омаловажаване на геноцида, военните престъпления и престъпленията срещу
човечеството, насочени срещу такива групи. Освен това държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да гарантират, че расистките и ксенофобските мотиви ще бъдат
разглеждани като утежняващо отговорността обстоятелство.
Престъпленията с дискриминационен елемент са твърде особени и различни от
повечето криминални престъпления. Основната отличителна характеристика е по отношение
на мотива и именно той ги разграничава от сходни по своята обективна страна посегателства.
Причината за това основно би могла да се търси в доминиращата роля на емоцията. Това е
деструктивна емоция, свързана с потребността да се изрази отрицателното отношение на
дееца към определена обществена ценност или норма, а не се цели изменение в правната или
фактическата среда. Често тези емоции се разпознават и наричат „омраза“.
От обективна страна, изпълнителното деяние проповядване на расова или национална
вражда или омраза, или на расова дискриминация се изразява в огласяване на възгледи,
годни да разпалят чувства на неприязън към лица от определена етническа или расова
принадлежност, а подбуждането е подтикване, създаване на желание у някого да извърши
нещо, като деецът се опитва да внуши на неограничен кръг лица да възприемат чувствата на
омраза и да ги мотивира към действия на вражда срещу отделни граждани или групи от
населението, въз основа на тяхната расова или етническа принадлежност. За да бъде
осъществено деянието, е достатъчно призивът или проповедта да достигнат поне до едно
лице, като не е нужно това лице да е предприело действия в изпълнение на отправения
призив.
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V. ОБРАЗУВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ
ОМРАЗА ЗА ПЕРИОДА 2007–2012 г.10
1. ПОЛИЦЕЙСКА СТАТИСТИКА
Единствените данни, които могат да бъдат извлечени от полицейската статистика за
целите на това изследване, са от Основната таблица за състоянието на престъпността в
Република България през съответната година, където единствено има разбивка по някои от
интересуващите ни текстове от НК, а именно:
 Престъпления против националното и расово равенство – чл. 162–163 НК
 В частност – образуване и членство в група, проповядваща омраза – чл. 162,
ал. 3–4 НК
 Престъпления против изповеданията – чл. 164–166 НК
 Престъпления против трудовите права – чл. 172 НК.
За периода 2007–2011 г. полицията е регистрирала общо 115 такива престъпления,
разпределени през периода по посочените групи текстове от НК по следния начин:

За същия период няма регистрирани престъпления в специално изведения в отчетната
форма на МВР ред „образуване и членство в група, проповядваща омраза – чл. 162, ал. 3–4 НК“,
което показва вниманието на полицейската статистика към тази проблематика, вероятно под
нечие външно изискване и влияние, въпреки липсата на регистрация.
Като цяло, видимо от графиката е нарастването на броя на регистрираните
престъпления против националното и расово равенство и на тези против вероизповеданията.
Регистрираните от полицията престъпления от омраза са нищожен дял и дори при найвисоката си стойност коефициентът на 100 хил. души от населението не надхвърля 0,04.
Спрямо общия брой на регистрираните престъпления, този дял съставлява едва 0,01%, дори
и в своя максимум. Независимо от минималния брой на регистрирани престъпления по тези
текстове от НК, може да се говори за нарастване на броя им на 100 хил. души и сравнително
10

Към момента на възлагане на заданието, окончателните статистически данни от полицейската статистика, от Националния статистически
институт и от статистическите таблици за отчетността на дейността на Прокуратурата, са актуални към 2011 г. По причини от ресурсно
естество, се наложи изследването да бъде проведено към по-късна дата. Допълнително бе констатирано, и че наличните статистически
данни са обобщени по различен критерий и частично покриват необходимите за настоящото изследване показатели. Това наложи при
документното проучване да се търси възможност за извличане на конкретни и по-комплексни данни, а и поради забавянето във времето се
прецени, че най-оптималният срок за ползване на базата данни на УИС е до края на 2012 г.
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намаляване на техния дял, спрямо общия брой на регистрираните престъпления. Тази
констатация най-вероятно се дължи на нарастването на общия брой на регистрираните
престъпления в периода 2007 – 2011 г.

Брой на регистрирани от полицията престъпления от омраза на 100 хил.
души от населението и дял на тези престъпления от всички регистрирани
престъпления за периода 2007 - 2011 г.

0,045
0,040

0,042

0,035

0,041

0,030

брой престъпления
на 100 хил. души от
населението

0,025
0,020
0,015

0,010

0,010

0,010

0,004

0,005
0,000

0,016

0,003

0,005

0,003

дял в % от всички
регистрирани
престъпления

0,003

Според полицейската
разкриваемостта
на този вид
2007статистика,
г.
2008 г.в началото
2009 г. на периода
2010 г.
2011 г.
престъпления е била по-висока от средната разкриваемост за всички престъпления, но през
2009 г. и особено през 2010 г. тя пада значително. На какво се дължи това, е трудно да се
даде отговор, но би могло да се предположи, че е свързано с известно неглижиране на
проблема. Положените усилия от страна на полицията, след писмото-указание на главния
прокурор от 27.09.2011 г. по повод събитията в Катуница, довеждат до двойно повишаване
на разкриваемостта на този вид престъпления, но дори и в този период процентната
разкриваемост остава 2 пъти по-ниска от средното ниво.

Броят на обвиняемите лица е близък до броя на разкритите престъпления, с
изключение на 2011 г., когато очевидно на 1 разкрито престъпление са се падали средно по
3-ма извършители.
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Брой разкрити престъпления от омраза и обвиняеми лица по тях
за периода 2007 - 2011г.
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За наблюдавания период, съгласно полицейската статистика, делът на жените, спрямо
общия брой на обвиняемите лица за разкрити престъпления от омраза, намалява от 1/3 до 0,
обвиняемите чужденци са 2-ма – 1 за престъпления против вероизповеданията и 1 против
трудовите права. За същия период непълнолетни извършители са налични само през 2009 г.,
през която техният дял достига почти 41,7% , и през 2011 г., когато те съставляват 12,0% от
всички обвиняеми лица. Предвид високата латентност при този вид наказуеми деяния,
представената полицейска статистика едва ли би могла да се ползва за база, от която да се
изгради профил на извършителите на престъпленията от омраза. Както се вижда от
наличните данни, жените се оттеглят от този род престъпна дейност, но за сметка на това се
наблюдава значително увеличение на непълнолетните лица, които според данните на
действителни статистики на страните от ЕС, заедно с младежите са сред основните
извършители на престъпленията от омраза.

Допълнително към общия брой разкрити престъпления, съответно за всяка една от
годините от периода, са били разкрити и престъпления, регистрирани в предходни години,
със съответния брой обвинени лица за тях и те са, както следва:
2007 г. – 4 престъпления и 4 лица;
2008 г. – 5 престъпления и 5 лица;
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2009 г. – 7 престъпления и 7 лица;
2010 г. - 2 престъпления и 2 лица;
2011 г. – 5 престъпления и 4 лица.
За характеристиките на тези лица няма данни в полицейската статистика.
Може да се направи извод, че полицейската статистика се отнася само до една част от
наблюдаваните от нас престъпления и не изчерпва пълния им обхват. От друга страна, тя
отразява дейността на полицията, а не реалното извършване на такива престъпления в
страната, които предвид на наличните материали, разгледани в последващата част на този
доклад, вероятно се характеризират с висока латентност. Регистрацията на този вид
престъпления е нищожна и въпреки наблюдаваното нарастване за периода, те остават
нищожен дял, спрямо броя на всички регистрирани престъпления. Разкриваемостта им
стремглаво намалява, падайки значително под средната разкриваемост в страната. Това би
могло да се дължи на нарастването на броя им през последните години или на спецификата
при определяне на отличителната характеристика на деянията и категоричното
разграничаване на престъпния мотив, но би могло да се дължи и на по-слабата мотивация от
страна на разследващите органи за работа по тях.
Обвиняемите лица за периода следват броя на разкритите престъпления, с изключение
на 2011 г., когато на 1 разкрито престъпление се падат средно по 3 обвиняеми лица, без това
да има връзка с образуването на дела, свързани със събитията в Катуница. Сред тях има
жени, делът на които намалява; непълнолетни, които през някои от годините достигат почти
до половината обвиняеми по такива дела и спорадично в малки дялове; и чужденци през една
от годините. Полицейската статистика не съдържа данни за териториалното разпределение
на регистрираните престъпления от мраза.
2. Според данните на НСИ, от 2007 г. до 2011 г. няма осъдени лица по
разглежданите от нас текстове от НК. Това обаче може да бъде опровергано от статистиката
на ПРБ и УИС.
3. ДАННИ ОТ ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАБЛИЦИ ЗА ОТЧЕТНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА
От тези таблици също не може да се извадят данни по квалифицираните текстове по
отношение на убийствата и телесните повреди, както и данни за териториалното
разпределение на образуваните досъдебни производства, но за сметка на това те дават
представа за дейността на прокуратурата по основните текстове за престъпления с
дискриминационен мотив.
За периода, по чл. 416–419а НК, няма образувани досъдебни производства. По
останалите наблюдавани текстове са образувани 168 ДП. От тях нито едно не е разследвано
от прокурор.
По чл. 172 НК, 34,5% от делата са образувани за престъпления от омраза, за които
обаче не могат да бъдат определени каква част се падат на национална, расова или верска
дискриминация или на други признаци, изброени в текста, и не са обект на нашето
изследване. Ето как стоят нещата с разпределението на образуваните ДП по останалите
текстове от НК общо за периода:
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През периода в съда са внесени 41 ДП, или ¼ (24,4%) от всички образувани ДП, което
означава, че на практика ¾ от образуваните ДП по тези текстове се прекратяват или спират,
което е близко като стойност до усреднената пропорция за всички разследвани
престъпления. При всички случаи в изследването би трябвало да се проследят конкретните
причини за спиране и прекратяване по наличните дела. Около 1/10 от внесените дела в съда (4
бр.) са внасяни повече от един път. Независимо, че от 2008 г. до края на периода се
наблюдава ръст при новообразуваните дела, внасянето на същите в съда, като абсолютна
стойност, остава почти непроменено (около 6 дела средно за година), което означава, че като
относителен дял от общия брой новообразувани дела, този, на внесените в съда, намалява за
периода.
Прави впечатление, че внесените в съда ДП през 2007 г. като абсолютна стойност са
най-високи за периода при едно от най-високите нива на новообразувани дела. През
последната година на изследвания период – 2011 г., при малко по-високо ниво на
новообразувани дела за престъпления от омраза имаме двойно по-ниски стойности на
внесени в съда ДП, в сравнение с първата година от изследвания период – 2007 г.

Новообразувани досъдебни производства и внесени ДП
в съда за периода 2007-2011 г.
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През периода 2007 – 2011 г. в съда са внесени общо 47 прокурорски акта срещу 61
лица, като броят на обвинителните актове е 23 акта срещу 31 лица. Осъдени и
санкционирани са 52 лица с влезли в сила присъди/решения – 32,7% от тях са осъдени по
чл. 172 НК, 23,1% – по чл. 108 НК, 19,2% – по чл. 164 НК, 11,5% – по чл. 165 НК, 9,6% – по
чл. 162 НК, 3,8% – по чл. 166 НК, а по чл. 163 НК няма осъдени лица. Оправдани са 4 лица с
влязло в сила решение на съда. От тях – 1 по чл. 162, 1 по чл. 164, и 2 са оправданите лица по
чл. 172 НК. Всички присъди и решения на съда за периода са подложени на щателно
изследване в следващото документно проучване. Прави впечатление отново, че броят на
внесените в съда прокурорски актове и на лицата, обвиняеми за престъпления от омраза през
2007 г., остава недостигнат дори и през 2011 г., когато би следвало да е техният пик. Въпреки
това, най-голям дял осъдени лица с влязла в сила присъда са отчетени от прокуратурите през
2011 г.
Отчетени за периода са и 78 669 лв. причинени щети от престъпленията по тези текстове
от НК, като 0,3% и съответно 0,1% от тези щети се падат на чл. 108 и на чл. 162 НК. Останалите
суми са за щети, причинени от престъпления по чл. 172 НК, за които, както вече
отбелязахме, не може да се твърди, че мотивът е само на расова, национална и/или
религиозна основа.

Осъдени и оправадани лица за престъпления от омраза
за периода 2007-2011 г.
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4. ДОКУМЕНТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ДАННИТЕ ОТ УИС
За целите на настоящото изследване, бяха извлечени данни от УИС, по които всяка
съдържаща се в тях преписка беше прегледана обстойно. Това се налага поради факта, че
полученото извлечение съдържа само статистическа информация, която представлява
механичен сбор от цифри по правни основания за образувани досъдебни производства по
конкретни текстове от НК.
За анализа допълнително беше необходимо да се констатират и
дискриминационните мотиви и подбуди (стереотип, предразсъдък, пристрастия) за
извършването на престъпното деяние, както и народността, расата, етническата
принадлежност, религията, социалният произход и статус на участниците в него.
След отчитане на гореизброените критерии, крайните данни се различават от
първоначално получените от извадката от УИС и тези от електронните таблици за
отчетността на Прокуратурата. Причините за това са следните.
Първо, данните за делата по относимите текстове на НК – чл. 116, ал. 1, т. 11 и по
чл. 131, ал. 1, т. 12 не се разграничават от гледна точка на съдържащите се в
квалификациите конкретни предложения (основания). В тези текстове обаче законодателят
е предвидил, че извършеното престъпление против личността би могло да бъде по
хулигански, по расови или ксенофобски подбуди. Отчитането на броя регистрирани
приписки в случая е общ – т.е. за всички посочени по-горе квалификации като цяло.
Второ, допълването на квалификациите по расови и ксенофобски подбуди е
направено със ЗИДНК, ДВ, бр. 33/2011 г., в сила от 27.05.2011 г. Деянията, извършени
преди тази дата, са били квалифицирани единствено като извършени по хулигански
подбуди, тъй като в тези норми не е бил предвиден дискриминационен елемент. Това
намалява степента на очакването, в съдебните и прокурорски актове да са отразени факти и
обстоятелства, свързани с елемента „омраза“. По тази причина проучването на дела за
престъпления, квалифицирани по чл. 116, ал. 1, т. 11 и по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК, беше
извършено само за производства, образувани след влизането в сила на горецитираното
изменение на Наказателния кодекс.
Трето, понятието „ксенофобски“ подбуди, като чуждоезиков термин, който не е
дефиниран в българското законодателство, не е определен и в правния си първоизточник –
Рамково решение № 2008/913/ПВР на ЕС от 28.11.2008 г., относно борбата с определени
форми и прояви на расизъм и ксенофобия чрез наказателното право 11, в НК е споменато
като квалифициращ признак, успоредно с расовите подбуди, като тяхна алтернатива. При
липса на каквото и да било тълкуване, ксенофобският мотив (ксенофобия, ж.р., само ед.
хenophobia – омраза към чужденците и всичко чуждо) би могъл да обхване доста широко
съдържание, което да погълне дискриминационните подбуди по множество признаци.
Четвърто, не бива да се игнорира и фактът, че етническата принадлежност и
вероизповеданието на дадено лице е въпрос на самоопределяне. Когато в изследвания акт
(без оглед на квалификацията) не са коментирани доказателства, свързани с
принадлежността или самоопределянето на пострадалия към даден етнос или изповедание и
ролята им върху мотивацията на дееца, не е възможно да се направи механична препратка
към дискриминационен мотив за извършване на престъпното деяние.
Необходимо е да бъде направено и още едно уточнение. Данните, извлечени от УИС,
относно броя на регистрираните преписки с правна квалификация по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК,
надхвърля 1500 бр. Това наложи и решението, изследването им да бъде направено върху
представителна извадка със стъпка от 10 бр.
11

„Престъпления с дискриминационен елемент („от омраза“) – въведение, преглед, история и същност“
Попова.

– д-р Ива Пушкарова, Петя
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В резултат, не бяха открити досъдебни производства, образувани за причиняване на
телесна повреда по расистки или ксенофобски подбуди.
Следва да се отбележи и фактът, че отделни първоинстанционни прокуратури
(основно СГП и СРП) не прикачват постановените актове по своите преписки в УИС. Това
не дава възможност за преглед на материалите по делото и констатиране на етническия
елемент на деянието или за извличане на допълнителни данни, необходими за
изследването.
За набирането на максимални сведения за деянията от омраза, за техните
извършители и пострадалите от тях лица, бяха проследени и данните за делата, които са
приключили в съдебна фаза, чрез постановените съдебни актове, налични в
информационната система на съответния съд. Отново, както при предходния източник на
данни, производства, образувани по чл. 116, ал. 1, т. 11 и чл. 131, ал. 1, т. 12 НК, отнасящи
се до престъпленията, извършени от омраза, не бяха открити. Това обаче в никакъв случай
не означава, че през анализирания период няма нито едно деяние, извършено по тези
текстове от НК, но те явно са нищожно малко, спрямо останалите.
С така направените уточнения, по-нататък в изследването ще бъдат представени
данни и коментирани деяния само за тези от тях, за които е намерена достатъчно
информация.
На този етап от анализа на документното проучване на престъпленията от омраза са
дадени общите статистически данни по текстове от НК. Целта е цялостен преглед и
съпоставка по брой на образуваните досъдебни производства, брой на образуваните ДП
срещу неизвестен извършител, на прекратените и спрени досъдебни производства, брой на
установените извършители, брой на внесените обвинителни актове, брой на делата,
достигнали до съда, брой на постановените присъди и вида на наложеното наказание за
периода от 2007 г. до 2012 г.
Обобщение на данните за регистрираните в УИС
престъпленията от омраза по чл. 108, чл. 162–166 и чл. 172 НК
за периода 2007–2012 г.
чл. 162
НК

чл. 163
НК

чл. 164
НК

чл. 165
НК

чл. 166
НК

чл. 172
НК

Общ
брой за
периода

24

58

4

43

4

3

6

142

10
5
27
17

3

1

Неприключили НП
Прекратени ДП
Спрени ДП
Препратени по компетентност ДП

9
4
6
3
2

1

2

4

23
14
51
51
2

Възобновени ДП

1

1

2

6
1

100
81
49
36
14

1

10

Критерии
Образувани досъдебни
производства (ДП)
Приключили ДП12

Установени извършители
Неизвестни извършители
Внесени обвинителни актове
Постановени присъди
- от тях по споразумения
Освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на АН
по чл. 78а НК

12

чл.
108
НК

30
10
24
11
2

33
28
7
7
3

2

2

4

4

5
11
27

12
36
8

5

17
1
7
16
9

2
2
2
2

Използваният израз, се отнася за досъдебни производства, с внесен в съда акт.
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От обобщените данни за престъпленията, извършени от омраза, в периода от 2007 г.
до 2012 г. е видно, че общият брой на образуваните досъдебни производства е 142, като наймного са тези по чл. 162 НК (58) за проповядване или подбуждане към дискриминация,
насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Следват
деянията за проповядване на омраза на религиозна основа и оскверняване, повреждане или
разрушаване на моливен дом, религиозен храм или надгробен паметник (чл. 164, ал. 1 и ал. 2 НК),
за които образуваните досъдебни производства за целия петгодишен период са 43. Най-малко са
повдигнатите обвинения за деянията, свързани с формиране на политическа организация на
религиозна основа – 3 ДП. По-подробно всички случаи, за които има повдигнато обвинение
по конкретен текст на НК, ще бъдат разгледани по-нататък в текста.
Разгледани по години, тези данни показват постепенно увеличаване на общия брой
образувани досъдебни производства в периода от 2007 г. до 2010 г., като през последната
година техният брой се увеличава почти три пъти. През 2011 г. се наблюдава скок на
образуваните ДП, спрямо останалите години, а през 2012 г. стойностите се възстановяват до
тези на 2010 г. В цифрово изражение данните са следните: 10 ДП през 2007 г., 12 през
2008 г., 19 през 2009 г., 27 през 2010 г., 46 са през 2011 г. и 28 през 2012 г.
За целия петгодишен период няма образувано нито едно досъдебно производство за
приготовление и подбуждане към геноцид и апартейд (чл. 416 – 419а НК).

Негативна е тенденцията по отношение на разкриваемост, съответно и на
санкциониране на този вид престъпна дейност. Едва 16% от образуваните ДП са приключили
с прокурорски акт по същество, с който обвиняемият е бил предаден на съд. Около 36% от
общия брой на образуваните ДП за периода са прекратени, толкова са и спрените ДП. Наймного са прекратените ДП по чл. 162 НК (27), спрямо броя на тези по останалите шест текста
от НК, а най-много са спрените ДП (също 27), образувани по чл. 164 НК.
Ниски са показателите и по отношение на установените лица – извършители на
престъпните деяния, 100 от тях са установени, а 81 са образуваните производствата срещу
неизвестен извършител. Предадени на съд са 49 лица, като спрямо 36 са постановени
осъдителни присъди или приравнени на тях актове (14 одобрени споразумения). Спрямо
10 лица е приложен институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а НК.
Изключително малкият брой регистрирани престъпления от омраза в страната
предопределя и ниските показатели на коефициента на престъпност, който варира под 1 на
сто хиляди души. Независимо от това, за периода от 2007 г. до 2010 г. се наблюдава
15

тенденция на минимално, но ритмично нарастване (с около 0,1 на сто хиляди). В найвисоката си стойност този коефициент е през 2011 г. – 0,6 на сто хиляди души. През 2012 г.
той отново достига стойността, равна на коефициента през 2010 г., а именно 0,4 на сто
хиляди. Наблюдаваното увеличение на общия брой образувани ДП през 2011 г., както и на
най-големия брой на образуваните ДП по чл. 162 НК, след по-детайлен анализ, доведе до
извода, че това се дължи най-вече на инцидента в Катуница, след който напрежението
ескалира и в резултат последваха множество протести с етнически акцент в цялата страна.
Общото възприятие, че престъпленията с елементи на омраза и етническа
нетърпимост се увеличават и не са незначителен дял от престъпността, не намира
отражение в официалната статистика. Едно от възможните и вероятни обяснения е, че има
слабости в разкриването на този вид престъпления, или за тях не се съобщава, тъй като
общественото съзнание все още не е така чувствително по отношение на предразсъдъците и
обществените проблеми, оказващи влияние върху националния бит.
Непознаването и слабото използване в практиката за доказване на
дискриминационната подбуда като мотив за извършване на престъпление води до
намирането на други начини за наказване на виновното лице, по други текстове, които са
утвърдени в съдебната практика и които са лесно доказуеми и са кредитирани от съда.
Събитията, отразявани от медиите, имащи белези на престъпления с етнически
елемент, многобройните случаи, описани в докладите на НПО, делата, водени в Европейския
съд по правата на човека, и постановените осъдителни решения говорят за една активна
изява на нетолерантност по отношение на различните, инакомислещите и друговерците.
Съпоставяйки всички източници, се констатира висока латентност на престъпленията
от омраза, причините за което биха могли да се търсят в две посоки: несъобщаване от страна
на пострадалото лице за извършеното спрямо него деяние по етнически, расови или верски
причини – поради страх от саморазправа, недоверие в правоохранителните органи и
съдебната система в България за решаване на проблема. И тъй като за този тип прояви има
висока чуваемост в Европа, голяма част от потърпевшите лица разчитат повече на
европейските институции, отколкото на българските. Трябва да признаем и че в България
сравнително отскоро се акцентира върху защитата на етническите и расови права и като
потвърждение на това са сравнително скоро включените допълнителните текстове в НК.
От друга страна, подчертано ниското ниво на регистрирани престъпления от омраза
от полицията, както и образуването на производства от страна на прокуратурата по тях и
провеждането на разследвания с акцент върху дискриминационния мотив, и постановяването
от съда на осъдителни присъди, би могло да се дължи на убедеността, че по-висока
активност в тази насока от страна на правоохранителните, съдебни и държавни органи може
да провокира етническо напрежение, което би довело дори до проблем на националната
сигурност. И тъй като по правило междуетническият конфликт е и социален, като че ли за
нашата държава той значително би се задълбочил.
Докато в периода от 2007 г. до 2009 г. няма регистрирано нито едно досъдебно
производство, образувано за проповядване на омраза на религиозна основа (чл. 164 НК),
през следващите три години се наблюдава значителен ръст. През 2010 г. броят ДП е 16, през
2011 г. – 13, а през 2012 г. – 14.
На 16 септември 2010 г. ЕСПЧ се произнася с окончателно решение по делото на
Светия синод на Българската православна църква, с което осъжда държавата да заплати
сумата от 50 000 евро за компенсация на неимуществени вреди на т.нар. „алтернативен
синод“. На 12 май същата година ВКС отхвърля жалбата на избрания за главен мюфтия от
конференцията на мюсюлманското вероизповедание в България през м. октомври 2009 г.
срещу решението, с което тази конференция бе обявена за нелегитимна, а решенията й – за
недействителни. Това решение предизвиква бурни протести сред българските мюсюлмани.
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В своето решение ЕСПЧ за пореден път потвърждава, че е необходима промяна на
приетия през 2002 г. Закон за вероизповеданията, чието прилагане води до нарушения на
религиозните права на големи групи от хора, като принуждава вярващите от което и да е
вероизповедание да приемат нежелано от тях ръководство, защото изисква всяко
вероизповедание да има само едно ръководство 13. Необходимо е предприемане на мерки за
съобразяване на законовите разпоредби, с установените от Европейския съд по правата на
човека в Страсбург несъответствия, с международното право по правата на човека.
От друга страна, споровете в средите на православното християнство и при
определянето на легитимен представител на мюсюлманското вероизповедание доведоха до
разцепление и противопоставяне сред вярващите от една и съща религиозна общност. Тези
условия предоставят възможност за избуяване на алтернативни религиозно-политически
инициативи – например подетото учредяване на партия ОТОМАН 14.
При повечето от анализираните престъпления извършените деяния не биха могли да
се квалифицират само по един текст от НК. Установява се съвкупност както при
престъпленията, извършени поради предразсъдък или омраза с други престъпления от общ
характер, така и между такива, извършени само по етнически признак. Така напр.
„изпълнителното деяние на чл. 162, ал. 1 НК е проповядване на расова или национална
вражда или омраза или на расова дискриминация, каквото е и изпълнителното деяние по
чл. 108, ал. 1 НК – проповядване на антидемократична идеология“15.
4.1. ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЪРЖАВАТА – ЧЛ. 108 НК
В Раздел ІV „Други престъпления“ от Глава първа „Престъпления против
републиката“ чл. 108 НК включва две довършени престъпления.
Първото е насочено срещу идейните основи на властта в страната или срещу
насилственото изменение на установения с българската конституция държавен строй, което
от своя страна означава предхождащо възхваляване или последващо одобряване на
противодържавните дейности.
Като свой предмет второто престъпление има символите на държавната власт – герба,
знамето или химна на Република България. Изпълнителното деяние е свързано с тяхното
опетняване (счупване, замазване с нечистотии, смачкване, разрязване), т.е. незачитане.
Обобщение на данните за чл. 108 НК по години,
за периода 2007–2011 г.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общ
брой за
периода

Образувани досъдебни производства (ДП)

5

3

4

2

4

6

24

Приключили НП

2

1

2

1

3

Неприключили ДП
Прекратени ДП
Спрени ДП

1
1

Критерии

1

1

2
4

1
1

9

1

4
6
3
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Констатирано от ЕСПЧ в един от изводите по делото Висш духовен съвет на мюсюлманската общност срещу България от 2005 г.: „Особено
красноречив е фактът, че релевантното право, приложено на практика, е изисквало и продължава да изисква всички вярващи,
принадлежащи към определена религия и желаещи да участват в организацията на общността, да образуват единна структура, оглавявана
от едно единствено ръководство, дори когато общността е разделена, без възможност за поддръжниците на други ръководители да имат
независим в организационен план живот и контрол върху част от активите на общността. По този начин законодателството не е оставило
друг избор на религиозните ръководители, освен състезанието за получаване на признание от страна на правителството на власт и
предложението на всеки ръководител да „обедини“ вярващите под своето ръководство.“
14
Доклад на БХК, 2010 г. – Свобода на съвестта и религията
15
Решение № 80 от 24.02.2009 г. по н.д. № 34/2009 г., Н.К., І н.о. на ВКС
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Препратени по компетентност ДП
Възобновени ДП

1

Установени извършители
Неизвестни извършители
Внесени обвинителни актове
Постановени присъди
- от тях по споразумения
Освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на АН по чл. 78а
НК

5
2
4
4

1
1
2
1
1
1

4
1
4
4
2

2
1
14
13

1

3
1
3
2

2
5

1

30
10
25
11
2
2

Данните от документното проучване по чл. 108 НК за периода 2007 – 2012 г. показват,
че числото на образуваните производства не е голямо. Независимо от това, видно от
таблицата, не липсва динамика в техния брой през годините.

През периода в съда са внесени 10 дела, което е 41,6% от образуваните досъдебни
производства по тези текстове, 6 ДП са прекратени, 2 са спрените и 5 НП не са приключили
към датата на проведеното документно изследване. Съдът се е произнесъл по 7 от внесените
наказателните производства.
Най-общо основанията, посочени в мотивите за прекратяване на образуваните
наказателни производства, могат да бъдат обобщени така: неустановен извършител въпреки
проведените оперативно-издирвателни дейности; не са осъществени признаците на състава
на чл. 108 НК; изтичане на давността, когато в този период наказателното преследване не е
възбудено и по него не са провеждани никакви следствени действия (чл. 80, ал. 1, т. 5 НК) 16.
Основната причина, посочена при спрените досъдебните производства, е
невъзможност да се установи извършителят. В прокурорските постановления ясно са указани
необходимите последващи издирвателни дейности, които следва да бъдат проведени преди
изтичане на давностния срок за наказателно преследване, предвиден в НК. Част от мотивите
за прекратяване и спиране на наказателните производства ще бъдат разгледани по-нататък в
изложението на настоящия анализ.
16

В сега действащия НК този срок е три години. Преди направеното изменение през 2010 г. този срок е бил две години.
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Броят на установените извършители на престъпления по чл. 108 НК за периода
2007 – 2012 г. е 30, като най-много са обвиняемите лица през 2010 г. – 14, от тях 13 са
обвиняеми по едно дело, за които е постановено частично прекратяване на наказателното
производство за престъплението по чл. 108, ал. 1 НК. Десет е броят на образуваните
производства срещу неизвестен извършител.
Срещу 24 лица са внесени обвинителни актове в съда, от тях 11 са с влязла в сила
присъда, като за 2 от лицата делото е решено със споразумение. Две са и лицата, освободени
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а НК.

За анализирания период, от документното проучване се установи, че от общия брой
образувани ДП по чл. 108 НК, 1/3, или 8 ДП са образувани по ал. 1. От тях по 4 ДП са внесени
обвинителни актове в съда и са постановени присъди спрямо 6 лица. Следва да се отбележи,
че за 2 от ДП, внесените 3 обвинителни акта и постановените за 3-те лица присъди са не само
за проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология (чл. 108, ал. 1 НК), но
и за използване на други начини за проповядване или подбуждане към дискриминация,
насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност (чл. 162,
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ал. 1 НК) 17. Едно досъдебно производство е прекратено, след което същото е било
възобновено, 1 ДП е спряно и 1 наказателно производство е образувано срещу 13 лица.
Последното не е приключило на съдебна фаза по текстовете на чл. 164 ал. 1, предл. 1 НК и
чл. 109, ал. 2, предл. 1, за които е внесен и обвинителен акт, но по отношение на
престъплението по чл. 108, ал. 1 НК то е частично прекратено.
Останалите 16 ДП са образувани по състава на ал. 2 на чл. 108 НК, т.е.
посегателството е срещу символите на държавната власт – герба, знамето или химна на
Република България. От проучването се установи, че тези наказателни производства са само
за опетняване на националното знаме. По 5 от тях са внесени обвинителни актове, за които
има произнасяне на съда и влязла в сила присъда спрямо 8 лица. В два случая осъждането е
резултат на одобрени споразумения от съда, а двама обвиняеми са били освободени от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
Три от ДП са препратени по компетентност, 3 са прекратените, 2 са спрените ДП и
3 наказателни производства, образувани през 2012 г., все още не са приключили.
4.2. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ – ЧЛ. 162 – 166 НК
Това са престъпления по Глава трета от Особената част на НК и засягат
обществените отношения по охрана на значими конституционни права и свободи на
гражданите – тяхното равноправие, техните политически и трудови права; свобода на
вероизповеданията, събранията, митингите и манифестациите; неприкосновеността на
жилището и кореспонденцията.
4.2.1. Наказателноправната защита на посегателствата против националното и
расовото равенство, предвидена в чл. 162 НК, кореспондира с принципа по чл. 6 КРБ,
според който гражданите са равни пред закона, независимо от своята раса, националност,
религия и т.н.
Съставът по чл. 162, ал. 1 НК очертава престъпленията, при които чрез слово, печат
или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по
друг начин се проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или
омраза, или към расова дискриминация. И тук както и при чл. 108, ал. 1, предл. 1 НК
(проповядване на антидемократична идеология), се разпространява една оценъчна
информация.
Следващият състав по чл. 162, ал. 2 НК предоставя наказателноправна защита, която
надхвърля рамките на националното и расовото равенство – деянието може да засегне и
религиозните и политически отношения, и е осъществимо чрез употреба на насилие над
другиго или повреда на имота му.
Следва да се уточни, че всички наказателни производства, квалифицирани по
чл. 162 НК, са били образувани само по ал. 1 и ал. 2 и нито едно не носи квалификация по
ал. 3 и ал. 4 на чл. 162 НК. Изпълнителното деяние по последните две алинеи е свързано с
престъпно сдружаване – образуване, ръководене и членуване в организация или група, с цел
извършване на посочените по-горе престъпления.
През разглеждания период общият брой на образуваните ДП по чл. 162 НК е 58.
Най-много ДП са образувани през 2011 г. – 21, 13 са ДП през 2009 г., 8 през 2010 г., по 7 са
през 2008 г. и 2012 г. и най-малко са през 2007 г. – 2 ДП.
От документното проучване се установи, че причината за водещата позиция на
2011 г. по брой на образуваните досъдебни производства по чл. 162 НК, се дължи на добре
известния случай в село Катуница, обл. Пловдив, през м. септември 2011 г., който провокира
17

Тъй като за по-голяма част от деянията, предмет на настоящия анализ, образуваните производства не са само по един текст от НК,
отчитането на брой досъдебни производства, на внесени обвинителни актове, на постановени присъди и на осъдените лица по конкретен
текст от НК, е формирано като сума от актовете, постановени в досъдебна и съдебна фаза, в чиято правна квалификация, като първо
основание е посочен същият конкретен текст от НК, относим към изследването.
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у немалко граждани израз на крайни възгледи и готовност да се подкрепят недемократични и
репресивни решения за преодоляване на проблеми, които им изглеждат обясними
изключително в етнически контекст.
Като резултат на тези събития, което води до ръст на образуваните ДП по чл. 162 НК
през 2011 г., е и писмото-указание на главния прокурор от 27.09.2011 г. до
административните ръководители на окръжните и районните прокуратури за реакция на
всеки законен повод, носещ информация за проява на престъпления от омраза – жалби,
сигнали на граждани, държавни органи и неправителствени организации, публикации и
изяви в средствата за масово осведомяване и глобалната мрежа. Всъщност указанието
заостря вниманието върху задълженията на прокурорите, които следват от самия закон: при
наличие на достатъчно данни за извършени престъпления, да започнат незабавни
разследвания и започналите наказателни производства и предварителни проверки да се
третират като приоритетни и произнасянето по тях да става в най-кратки срокове18.
Случаят в Катуница и последвалите след това събития само показват
съществуващите проблеми и пропуски в системата на МВР и Прокуратурата. Независимо от
изминалите повече от две години оттогава, все още има напрежение в българското общество.
Извършителите трябва да бъдат осъдени и наказани, като не бива да се допуска да се скрият
зад етническия си произход. Наказание трябва да има не само за тези, които разпалват
етническа омраза и пристъпват към насилие на етническа основа, но и за тези, които просто
дават простор на вандалската си природа.
След направения преглед на делата, се констатира, че над 50% от производствата не
достигат до съдебна фаза, тъй като обикновено те се прекратяват или спират в досъдебна
фаза. Причините за това допълнително ще бъдат посочени по-надолу в текста.
Обобщение на данните за чл. 162 НК,
за периода 2007–2012 г.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общ
брой за
периода

Образувани досъдебни производства (ДП)

2

7

13

8

21

7

58

Приключили ДП с внасяне в съда
Неприключили НП
Прекратени ДП
Спрени ДП
Препратени по компетентност ДП
Възобновени ДП

1

2

1

3

5

6
6

1
3
3
2

12
6

2
2
1
2

10
5
27
17

Установени извършители

1

3

8

4

14

3

33

Неизвестни извършители

1

2

8

4

9

4

28

Внесени обвинителни актове

1

2

1

1

1

1

7

1

1

3
2

2
1

7
3

Критерии

Постановени присъди
- от тях по споразумения
Освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на АН по чл. 78а НК

1

1

1

2

18

Според публикации в медиите, указанията се определят като „…напомняне към МВР и прокурорите да си свършат работата, както
следва от закона. Досега полицията и прокуратурата си затваряха очите за тези престъпления и текстовете от Наказателния
кодекс на практика бяха мъртви, а това позволи да ни залее тази вълна на расизъм“.
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Общият преглед на получените данни показва, че от образуваните по чл. 162 НК
58 ДП, само 7 дела са довели до влезли в сила осъдителни присъди. Срещу едно от лицата на
първа инстанция има постановена оправдателна присъда, след което ОС, като втора
инстанция, отменя оправдателната присъда и постановява нова, с която признава
подсъдимия за виновен. Двадесет и седем са прекратените досъдебни производства, 17 са
спрени и 5 не са приключили. Прави впечатление високият дял на прекратените наказателни
производства, който през повечето от анализираните години почти достига 50% (като усреднена
стойност за периода). Изключение прави 2012 г., която е с най-нисък дял – 14,3 на сто.

Типичните основания за прекратяване на ДП, с установени извършители, са
свързани с липсата на категорични доказателства за извършеното деяние или се отрича
неговата съставомерност от обективна и субективна страна. Често се приема, че признанието
на авторството, направено по време на предварителната проверка, не се потвърждава и не
кореспондира с доказателствата в досъдебното производство.
В по-редки случаи, когато извършителят е непълнолетен, се приема, че деянието е
извършено от лекомислие и не представлява голяма обществена опасност, а спрямо
виновните от тях биха могли да се приложат възпитателни мерки по ЗБППМН.
Основно остава липсата на доказателства за дискриминационния мотив. Той е
специфичният елемент, обуславящ състава на престъплението по чл. 162 НК, защото както се
приема и в учебната литература: „…дискриминационната подбуда мотивира престъпление,
което по основния си състав не е насочено против равенството и толерантността в
обществото, тя разширява неговия непосредствен обект, ако бъде предвидена като
елемент на специален състав. Когато не е предвидена като квалифициращ признак, тя
разширява конкретния обект на престъплението и следва да бъде преценявана като
отегчаващо отговорността обстоятелство“19.
За онагледяване на констатациите, направени от документното проучване на
престъпленията от омраза, в Приложение № 4 са представени извлечения от
постановленията за прекратяване на ДП, образувани по чл. 162 НК, за които са установени
извършителите.
Другата група постановления за прекратяване са по дела срещу неустановен
извършител, които съставляват почти 1/3 от общия брой прекратени ДП. И при тях
основанието за прекратяване е отсъствието на елемент от състава на престъплението.
19

Учебен модул ІІІ „Антидискриминационно право – наказателноправни аспекти“, Раздел 5. „Престъпления с дискриминационен елемент
(„от омраза“) – въведение, преглед, история и същност“ – д-р Ива Пушкарова, Петя Попова.
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Прекратяването се мотивира с доводи като: „Липсва елемент от обективната страна на
състава“, „Липсва субективна страна на престъплението“, „Липсва престъпление и
образуваното наказателно производство би следвало да бъде прекратено поради наличието
на предпоставките, предвидени в чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК“, „…не се касае за престъпление по
чл. 162 НК“, поради липса на доказателства за дискриминационния мотив“.
Причините за високия дял прекратени производства може да се търсят поне в две
посоки.
Установяването и доказването на престъпление на дискриминационна основа винаги
е обременено с допълнителна тежест – да се докаже конкретен мотив и подбуди, да се обърне
специално внимание на събитията, предхождащи деянието, на непосредственото поведение
на извършителя, неговите изявления, действия, жестове и др., наличие на други негови
прояви, свързани с нарушаване на защитените признаци, принадлежността му към
определена група и пр. Оттук възникват и проблеми при правилната правна квалификация на
деянията, покриващи състава на дискриминационно престъпление, именно поради липса на
конкретни доказателства, доказващи дискриминационния мотив. В повечето случаи
недостатъчна се оказва и подготовката на следователи и прокурори за разпознаване на тези
престъпления, а това се дължи и на оскъдната съдебната практика, към която биха могли да
се обърнат.
Още през 1991 г. главният прокурор е сезирал Върховния съд с искане за
произнасяне относно обективната съставомерност на престъпленията против националното и
расово равенство, в частност на деянията по чл. 162 НК. Искането обаче е отхвърлено
именно поради липса на практика на съдилищата по този въпрос. Двадесет и две години покъсно обстоятелствата не са се променили особено – има само едно решение на ВКС (според
достъпните правноинформационни системи) с предмет престъпление по чл. 108 и по
чл. 162 НК (Решение № 80/24.02.2009 г. по к.н.д. № 34/2009 г., І н.о.).
От друга страна, „при формулиране на защитения признак като елемент от
престъпен състав, законът следва да избягва формулировки, които затрудняват
установяването на признака или разграничаването му от други признаци“20. Значението на
признаците е различно в различните правни системи. Поради това всяко интегриране на
международен акт в националната правна система следва да бъде съобразен с
индивидуалните особености на обществото по отношение на етническите признаци. С цел да
се прилага обективно правораздаване, при формулиране на дискриминационния мотив и
признаците, с които той е свързан в различните състави на престъпленията, е необходимо
уеднаквяване на критериите за разграничаването му.
Основната причина за спиране на наказателните производства, квалифицирани по
чл. 162 НК, е невъзможността да бъде установен техният извършител. Причините отново
биха могли да бъдат същите, както при прекратителните постановления.
За периода от 2007 г. до 2012 г. по образуваните досъдебни производства по
чл. 162 НК броят на установените извършители е 33 и тъй като най-голям е броят на
наказателните производства през 2011 г., резонно и броят на установените извършители е
най-голям през същата година – 14 лица. Като съотношение между образувани ДП и
установени извършители най-малко са установените извършители през 2012 г. – 3 лица.
Внесените обвинителни актове са само за 7 лица и по 6 от тях има произнасяне на
съда, за 1 все още съдебното производство не е приключило. За 3 от лицата са сключени
споразумения и 2 лица са освободени от наказателна отговорност по чл. 78а НК. Ако
направим съпоставка, отново за 2011 г. се оказва, че едва на 21% от установените
извършители са наложени наказания. Както беше споменато по-горе, има и една
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Учебен модул ІІІ „Антидискриминационно право – наказателноправни аспекти“, Раздел 5. „Престъпления с дискриминационен елемент
(„от омраза“) – въведение, преглед, история и същност“ – д-р Ива Пушкарова, Петя Попова.
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оправдателна присъда на първа инстанция, която е отменена от въззивния съд и подсъдимият
е осъден и наказан. По отношение на наложените наказания, по влезлите в сила присъди се
констатира, че независимо от предвидените в закона21 – лишаване от свобода от една до
четири години и глоба от пет до десет хиляди лева, както и обществено порицание, на
незначителния брой осъдени лица са наложени условни наказания лишаване от свобода в
размер на 8 до 10 месеца, със срок на изпитване 3 години, както и обществено порицание,
или пробация с обществено порицание.
В текста на чл. 163 НК е залегнал друг състав на посегателство над националното и
расово равенство, по отношение на участието на лица в тълпа, събрана за нападение над
групи или отделни граждани или техните имоти, поради тяхната национална, етническа или
расова принадлежност.
За периода 2007 – 2012 г. са образувани само 4 ДП и те са през 2011 г. (след събитията
в Катуница). И четирите са образувани срещу неизвестен извършител и са били спрени.
Всичките четири досъдебни производства са образувани от РП Варна за престъпления
по чл. 163, ал. 1, т. 2 НК във връзка с проведените в периода от 23 до 28.09.2011 г. незаконни
масови протести. Задържаните 23 лица с установена самоличност са били разпитани като
свидетели. Делата са водени за установяване на участниците в нерегламентираните протести.
Полицейската информация за подбудителите и организаторите на протестите е била
недостатъчна, поради което и не са били извършени следствени действия в тази насока.
В случаите на установени данни за конкретни лица, които са подбуждали към
престъпления на етническа основа, включително и чрез социалните мрежи, са били
образувани отделни досъдебни производства по чл. 163, ал. 1 НК. По едно от делата е внесен
обвинителен акт и постановена осъдителна присъда. Едно от делата е частично прекратено и
спряно срещу неизвестен извършител и едно дело е прекратено изцяло.
4.2.2. Престъпленията против изповеданията засягат обществените отношения по
охрана и гарантиране на религиозните свободи в България. Чрез уредбата им се дава
наказателноправна защита на конституционното право по чл. 13 КРБ – всеки гражданин да
изповядва религията, която сам е избрал, и да извършва характерните за нея обреди и
служби.
Предвидени са няколко различни престъпления против вероизповедания. Съставът по
чл. 164, ал. 1 НК инкриминира проповядването на омраза на религиозна основа чрез слово,
печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи
или по друг начин. Съставът по чл. 164, ал. 2 НК очертава изпълнителното деяние,
изразяващо се в оскверняване, унищожаване или повреждане на религиозен храм, молитвен
дом, светилище, техни символи или надгробни паметници.
Обобщение на данните за чл. 164 НК по години,
за периода 2007–2011 г.
Критерии
Образувани досъдебни производства (ДП)
Приключили ДП с внасяне на обв. акт
Неприключили НП
Прекратени ДП
Спрени ДП
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

16

13

14

Общ
брой за
периода
43

2
4
10

1
4
8

2
3
9

5
11
27

След измененията на чл. 162 НК, обн. ДВ, бр. 33/2011 г.

24

Препратени по компетентност ДП
Възобновени ДП
Установени извършители
Неизвестни извършители
Внесени обвинителни актове
Постановени присъди
- от тях по споразумения
Освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на АН по чл. 78а НК

10
12
3

5

1
11

1
13

12
36
3

5

От наличните данни в УИС за престъпленията по чл. 164 НК за периода 2007–2012 г.
и документното проучване, беше констатирано, че в годините 2007, 2008 и 2009 няма
образувани производства по този текст от НК. За останалите 3 години общият им брой е 43,
като най-много са образуваните през 2010 г. досъдебни производства по чл. 164 НК – 16.
Следва 2012 г. с 14 ДП и 2011 г. с 13 ДП.
Особено важно е разграничението между отделните състави на престъплението по
чл. 164, ал. 1 и ал. 2 НК.
По чл. 164, ал. 1 НК образуваните наказателни производства в изследвания период са
четири. Тъй като тези случаи предизвикаха голямо обществено внимание, по-долу ще бъдат
представени с препратка към огласените факти, етапа на който се намира наказателното
производство, както и някои добили публичност реакции във връзка с тях.
Първото от тях е делото срещу група мюсюлмански духовници в Пазарджик.
Обединителната нишка е твърдяната от обвинението принадлежност към ислямска
организация, която работи в България от началото на 90-те години. През този период нейни
основни представители са чужди граждани от Близкия изток. Впоследствие те са заменени от
завърналите се след обучение български граждани, които са били студенти в Близкия изток –
Саудитска Арабия, Йордания, Турция. Организацията не е регистрирана по
законоустановения ред и не осъществява легално дейност в България. Проповядването и
налагането на религиозни интерпретации и обреди се осъществява чрез разпространявания
„салафитски метод”, който е в разрез с характерните за България „османски и суфийски
[мистически] методи”, практикувани не само от по-старото поколение духовни водачи, но и
от преобладаващата част на българското мюсюлманско население. Обвиняемите са
предадени на съд и делото е в първоинстанционния ОС Пазарджик. Постановено е частично
прекратяване на наказателното производство по обвиненията за престъпления по чл. 108,
ал. 1, предл. 3 НК и по чл. 109, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 108, ал. 1, предл. 3 НК. Процесът е
съпроводен с демонстрации на поддръжници на подсъдимите и с контраизяви, които имат
потенциал да предизвикат допълнително напрежение и да затруднят работата на съда.
Случаят предизвиква противоречиви публични коментари на различни фактори, част от
които съзират във воденото наказателно производство прецедент, способен да настрои
враждебно различните религиозни общности 22.
Следващото ДП, образувано по чл. 164, ал. 1, чл. 162, ал. 1 и чл. 166, ал. 1, предл. 1 НК,
което също обостри изключително общественото внимание, е по случая с опита за
учредяването на Политическа партия „Обединение за толерантност, отговорност, морал и
алтернативен напредък” (ОТОМАН). Организаторите й търсят подкрепа сред всички,
22

Интервю на д-р Антонина Желязкова, Директор на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР) от
05.02.2013 г.: „….Мюсюлманите се чувстват уплашени, притеснени, маргинализирани, изолирани, очакват и занапред да им се случват
недобри неща. Българите от своя страна също са уплашени, също гледат с подозрение на мюсюлманите и казват: О, ето значи от
тях можем да очакваме какво ли не, включително и да докарат тук някакъв екстремен ислям, който е непознат за нашите
земи….Това поставя в една много сложна ситуация между религиозните отношения в България….“
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приемащи етичните норми на исляма, и отричат етническата й основа. Въпреки това,
предизвикателството към религиозната търпимост е очевидно, предвид абревиатурата на
„партията“, нейните символи, закриването на „учредителното събрание“ с османски военен
марш, приет за химн на „партията“ и публичните изяви на нейните „лидери“. Наказателното
производство е образувано от РП Шумен в началото на 2010 г., първоначално срещу
неизвестен извършител, а впоследствие през м. октомври 2012 г. има привлечено обвиняемо
лице. Поради това, че случаят представлява правна и фактическа сложност, произтичаща
както от затруднения, свързани с определяне на вещи лица, на които да се възложи изготвяне
на експертизи, така и от необходимост от цялостен анализ на деятелността на
подследствените лица, разследването е продължено от следовател на НСС София. Към
момента на изготвяне на анализа, досъдебното производство не е приключило.
Третото производство е по случай, който предизвиква остра реакция както на
гражданите, така и на държавните институции, политическите партии и неправителствени
организации. Става дума за наказателното производство, образувано по повод сблъсъците
през м. май 2011 г. пред софийската джамия „Баня Башъ“. До директни сблъсъци и намеса на
полицията се стига след проведен митинг на политическа формация пред джамията в
центъра на столицата. Митингът е обявен като протест срещу озвучаването на религиозни
служби с високоговорителите на джамията. Впоследствие мероприятието се изражда в
нападение над богомолци и ответни техни реакции. Насилието води до прекъсване на
петъчната молитва във и пред джамията. Случилото се предизвиква вниманието и намесата
на институции, политически и неправителствени организации23.
Първоначално досъдебното производство също е образувано срещу неизвестен
извършител, което впоследствие е обединено с преписката, заведена в СГП по случая с „Баня
Башъ“. От образуването на производството до момента са извършени следните действия по
разследването: разпитани са свидетелите; изготвено е постановление от наблюдаващия
прокурор до ГДБОП с указания за установяване на лицата, взели участие в митинга пред
джамията в София; изискани са всички доказателствени материали – статии, видеозаписи;
направени са опити за призоваване на лица (от политическа организация) – организатори на
митинга – неуспешни. По делото са привлечени обвиняеми лица.
Четвъртият от случаите, не толкова активно медийно отразяван, е свързан с
разпространението на книги с религиозно съдържание на територията на Р България от
нерегистрираната религиозна организация „Сциентология“. Наказателното производство е
прекратено поради липса на извършено престъпление от общ характер, на основание чл. 243,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.
Почти 10 пъти повече (39) са образуваните наказателни производства, квалифицирани
по чл. 164, ал. 2 НК. От тях 3 дела са заведени по повод повреждане или унищожаване на
религиозен храм или молитвен дом, които настоящото изследване възприема като позначими посегателства, съдържащи ярко изразен дискриминационен мотив. Останалите 36
ДП са за оскверняване, повреждане или унищожаване на надгробни паметници. Откроените
при изследването дела за посегателства срещу религиозни храмове и молитвени домове са
следните.
Първото от тях е за повреждане на църквата „Успение Богородично” в с. Руен, което
се изразява в счупване на стъклата на прозорците на олтара на църквата. До приключване на
ДП равностойността на причинената щета е възстановена. Привлечените като обвиняеми
лица са действали като непълнолетни, но са могли да разбират свойството и значението на
деянието и са могли да ръководят постъпките си. Поради чистото си съдебно минало и
23

Българският хелзински комитет (БХК) призова в отворено писмо главния прокурор да упражни своите правомощия и да разпореди
цялостно разследване на инцидента.
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възстановените щети те са освободени от наказателна отговорност и им е наложено
административно наказание по реда на чл. 78а НК.
Вторият случай е за оскверняване на молитвен дом – Евангелска Баптистка църква в
гр. Русе през периода от 01.11.2009 г. до 16.04.2010 г. Производството е образувано срещу
неизвестен извършител и е спряно поради неразкриване на същия, на основание чл. 244,
ал. 1, т. 2 НПК.
Третото досъдебно производство е образувано за умишлено увреждане на входната
врата на Мюфтийско настоятелство в гр. Разград. Производството също е образувано срещу
неизвестен извършител и е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК.
За разлика от предходно разгледаните наказателни производства по чл. 162 и чл. 163
НК, по текстовете на чл. 164 НК няма нито едно приключило ДП с постановена присъда.
Двадесет и седем са спрените досъдебни производства, 11 са прекратените и 5 от
производствата не са приключили към момента на извличане на данните от системата.
При коментара на конкретни производства по чл. 164 НК, бяха изложени и причините
за неприключване на ДП, както и мотивите, съответно за спиране и прекратяване на
наказателните производства. Тук ще бъдат обобщени основанията за издаване на
постановления от наблюдаващия прокурор за спиране и прекратяване на ДП, чието
изпълнително деяние е свързано с оскверняване, повреждане или унищожаване на надгробни
паметници, които не са коментирани. Два са случаите, в които оскверняването и
повреждането на надгробни паметници са с ясно изразени дискриминационни мотиви. Това
са: осквернени надгробни паметници в мюсюлманския гробищен парк на гр. Кричим, като
същите са надраскани с черен спрей и осквернени на 15 надгробни плочи в гр. Плевен, чрез
изобразяване с черен спрей на нацистки свастики. Същите са стопанисвани от Регионалната
организация на евреите „Шалом” – гр. Плевен. По три от преписките няма налични данни в
УИС за извършените деяния.
От общо образуваните наказателните производства по чл. 164, ал. 2 НК, 7 са
прекратени, като 4 от тях са по чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК, в два от случаите деянията са
извършени от малолетни и непълнолетни лица и същите са предадени на отчет в Детска
педагогическа стая и в един от случаите деянието е извършено от лице в състояние на
невменяемост по смисъла на чл. 33, ал. 1 НК. Спрените ДП са всичките 27, отчетени общо за
периода по чл. 164 НК. Само в един от случаите е издадено постановление за възобновяване
на вече спряно наказателно производство по отношение на неизвестен извършител, което
впоследствие е прекратено частично по отношение на обвиняемото лице, но в крайна сметка
производството отново е спряно. Едно и също е посоченото основание за спиране на
всичките 27 наказателни производства – чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, както и мотивите за това –
„въпреки събраните в хода на разследването гласни, писмени и веществени доказателства и
проведените оперативно-издирвателни мероприятия, до момента извършителят на деянието
не е открит“.
Показателно за големия процент спрени и прекратени ДП е и високият процент
неустановени извършители – над 50% от образуваните ДП са срещу неизвестен извършител
(36). Броят на установените извършители е 12, като отново най-голям е техният брой през
2010 г. – 10 лица. От тях за 3 от лицата има внесени обвинителни актове, а 5 лица с
прокурорски акт са освободени от наказателна отговорност по чл. 78а НК.
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Обобщение на данните за чл. 165 НК по години,
за периода 2007–2011 г.
2011

2012

Общ
брой за
периода

Образувани досъдебни производства (ДП)

3

1

4

Приключили ДП с внасяне на обв. акт

3

Критерии

2007

2008

2009

2010

3

Неприключили НП
Прекратени ДП
Установени извършители

1
17

Неизвестни извършители

1
17

1

1

Внесени обвинителни актове

7

7

Постановени присъди (по лица)

16

16

- от тях по споразумения

9

9

Освобождаване от наказателна отговорност
и налагане на АН по чл. 78а НК

В чл. 165 НК са уредени три състава на престъпления против вероизповеденията.
С първия от тях по чл. 165, ал. 1 НК се инкриминира ограничаването, посредством
упражняването на принуда, на свободата на гражданите да извършват легитимни религиозни
служби и обреди.
Съставът по чл. 165, ал. 2 дава наказателноправна защита срещу упражняването на
принуда за участие в религиозни обреди и служби, а с ал. 3 е инкриминирано участието в
тълпа, с цел нападение, или нападение над отделни граждани, групи от граждани или техни
имоти с дискриминационен мотив, свързан с религиозната им принадлежност.
От наличните данни в УИС и проведеното документно проучване се установи, че в
периода от 2007 г. до 2012 г. по чл. 165 НК са образувани 4 досъдебни производства, като те
са разпределени, както следва: през 2011 г. са 3 и през 2012 г. – 1. Три от ДП са приключили
и по отношение на 2 лица наказателните производства са прекратени. Общо установените
извършители са 17 лица и само едно ДП е с неустановен извършител. Постановени са
осъдителни присъди или приравнени на тях актове срещу 16 лица (за 9 лица са одобрени
споразумения). Три от извършените деяния са квалифицирани по ал. 1 и само едно е по ал. 3.
По две от ДП има внесени обвинителни актове, по едното от които впоследствие в
съдебна фаза са подписани споразумения и за 2-те обвиняеми лица.
Третото наказателно производство е образувано срещу 8 обвиняеми лица, като по
отношение на 7 от тях то е приключило със споразумения в досъдебна фаза. Спрямо едно
лице, установено като организатор на митинга, в резултат на който една част от участващите
в него лица са нападнали граждани поради упражняваните от тях религиозни практики и са
извършили действия, нарушаващи обществения ред, наказателното производството е
прекратено.
Поради чувствителността на проблема и значението на казусите за утвърждаване на
практиката по разпознаване на дискриминационен мотив, в резюме ще бъдат разгледани
някои факти по делата, развитието на процесите, както и част от мотивите на постановените
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актове. Пак следва да се подчертае, че деянията по чл. 165 НК най-често са елемент от
съвкупност от престъпления, извършени поради предразсъдък или мотивирани от омраза.
В първия случай посегателството е насочено против членовете и офиса на „Свидетели
на Йехова“ в Бургас през пролетта на 2011 г.
„Свидетели на Йехова“ е религиозно учение, основано през 1876 г. в САЩ. Членовете
му се самоопределят за истински християни. Организацията е известна с евангелистката си
проповедна дейност. Поради принципите им да не изпълняват военна служба, да не почитат
държавните символи, те получават забрана да развиват дейност в много държави по целия
свят. През 2010 г. в България зачестяват опитите от националистически настроени групи за
осуетяване на религиозни служби или масови прояви на „Свидетели на Йехова“. През 2011 г.
пред сграда на религиозно изповедание „Свидетели на Йехова” обвиняемите лица участвали
в тълпа, събрана за нападение на отделни граждани и техни имоти, във връзка с
религиозната им принадлежност. Същите са почитали празника „възпоменание на
Христовата смърт” – официален празник на това вероизповедание. Митингът е бил
организиран чрез социалната мрежа Фейсбук и чрез разпространение на листовки. От
събралите се протестиращи се отделя група от около 10 младежи, които влизат в двора на
молитвения дом. Повечето от тях са били с качулки на главите. Последвалите непристойни
действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към
обществото, както и нападение над отделни граждани, във връзка с религиозната им
принадлежност, водят до образуване на досъдебното производство и повдигане на обвинения
на 8 лица по чл. 165, ал. 3, във връзка с чл. 163, ал. 1, т. 2 НК. По отношение на 5-ма от тях
са сключени споразумения в досъдебна фаза, а за 2 от лицата сключените споразумения са в
хода на съдебната фаза. По отношение на 8-ото лице, материалите по досъдебното
производство са изпратени с мнение за предаване на съд. Същото е областен председател на
политическа партия и член на УС на фен клуб, както и предполагаем инициатор на митинга,
за провеждането на който не е получено разрешение по реда на Закона за събранията,
митингите и манифестациите. В обясненията си обвиняемото лице твърди, че целта на
протестния митинг не е била нападение над отделни граждани или техни имоти, а изразяване
на несъгласие с извършването на религиозни обреди, което е недопустимо извън
молитвените домове и за които съществуват отделни законови изисквания. На основание
чл. 199, вр. чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК, наблюдаващият прокурор е постановил прекратяване на
наказателното производство, като в мотивите е записано, „че въпреки проведеното
обективно, всестранно и пълно
разследване, събраните доказателства не водят до
единствено възможен и несъмнен извод, че обвиняемият е извършил деянието по
предявеното му обвинение. Същите преценени, поотделно и в своята съвкупност, са
недостатъчни да се приеме, че доказват обвинението срещу лицето в необходимата за
предаването му на съд степен.“
Във втория случай разследваното престъпление, извършено през 2011 г., е
квалифицирано по чл. 165, ал. 1 НК. По случай месец Рамазан (месец на пости, съгласно
мюсюлманската религия), по собствена инициатива група мюсюлмани решили да дарят
храна на жителите на село в Община Джебел в края на дневните пости – ифтар. Сготвената
храна се раздавала от микробус пред джамията. Двете обвиняеми лица, пристигнали с друг
автомобил, с обидни изрази и ругатни, нанасят удари на лицата, проявяващи
благотворителност, в резултат на които са нанесени леки телесни повреди на пострадалите
лица. Действията са извършени на обществено място и по време на религиозен обред. Следва
да се подчертае изрично, че извършителите и пострадалите са с една и съща етническа
принадлежност с характерното за нея вероизповедание. Това не е било пречка да се
разпознае наличието на всички белези от състава, и двамата обвиняеми са предадени на съд с
обвинителен акт, включително и за престъпление по чл. 165, ал.1 НК. В съдебна фаза е
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одобрено споразумение за решаване на делото между подсъдимите и тяхната защита и
прокуратурата, с което е призната вината им по всички обвинения.
Третият случай, също квалифициран по състава на ал. 1 на чл. 165 НК, се отнася до
нахлуване на група лица в Джумая Джамия по време на следобедната молитва на 11.09.2011 г.
в гр. Пловдив. С викове, псувни и обиди нападателите се нахвърлили да бият намиращите се
в джамията богомолци, отишли за извършване на следобедния си ритуален религиозен
обред. Един от пострадалите бил напръскан в очите със спрей, съдържащ активно вещество
СS-газ. Намиращите се в храма успели панически да избягат от джамията, прогонени от
нападателите. Стореното от тях е квалифицирано като съвкупност от престъпления, която
включва хулиганство, отличаващо се с особена дързост, нанасяне на лека телесна повреда по
хулигански подбуди и престъпление по чл. 165, ал. 1 НК. Срещу 7 обвиняеми лица е внесен
обвинителен акт, според който: „Непристойните действия на подсъдимите –
безпричинната агресия срещу лица, дошли да осъществят религиозните си ритуали в
молитвен храм, и упоритостта в извършването й, ругатните, заплахите, буйството и
невъзпитаността им в центъра на гр. П. пред множество граждани, по своето
съдържание и интензивност били особено нагли, безсрамни и скандализиращи, нарушили
грубо нравствените норми и принципа на свобода на вероизповеданието. Действията били
изключително дръзки и отразявали категоричното пренебрежение на всеки един от
подсъдимите към обществения ред и морал.“
С първоинстанционната присъда подсъдимите са били признати за виновни по
обвиненията за престъпления по чл. 325, ал. 1, по чл. 165, ал. 1 и по чл. 131, ал. 1, т. 12, във
вр. с чл. 130, ал. 2 НК и са им наложени наказания. Решението на Районния съд е обжалвано,
включително и с аргументи, оспорващи наличието на престъпление по чл. 165, ал. 1 НК.
Въззивната инстанция е потвърдила осъдителната присъда в тази част, 24 излагайки следните
доводи: „Дори и да се приеме за вярна тезата за наличие на влошени лични
взаимоотношения между подсъдимите А.А. и Ф.Х., от една страна, и от друга –
пострадалия свид. А. М., тяхната основа, както това се сочи в заявеното и от двамата
подсъдими, е именно в спора за управлението на Джамийското настоятелство в гр. П. Този
проблем по никакъв начин не може да бъде възприет като чисто личностен, при положение,
че разрешаването му е свързано с противоправни действия, засягащи общоприетите
правила за поведение на обществени места и най-вече в района на религиозен храм.“. И още:
„От подсъдимите не се отрича, че агресивното им хулиганско поведение е имало за цел да
препятства възможността на пострадалите да извършат религиозни обреди и служби в
Д. джамия, въпреки че това по никакъв начин не нарушава законите в страната,
установения обществен ред, включително и добрите нрави.“ В този случай отново
нападателите и пострадалите са с една и съща религиозна принадлежност, което не е видяно
като пречка деянието да се квалифицира и по чл. 165, ал. 1 НК.
Със състава на чл. 166 НК се инкриминират действията по образуване на политическа
партия на религиозна основа или използването на църквата или религията чрез слово, печат
или по друг начин за пропаганда против държавната власт или нейните мероприятия.
За анализирания период, от данните в УИС се установява, че по чл. 166 НК са
образувани 3 досъдебни производства. Две от тях са започнати през 2009 г. – едното е срещу
неизвестен извършител, като същото е прекратено, другото е срещу 2 лица, които са
предадени на съд. Третото е образуваното през 2010 г. срещу неизвестен извършител, също
прекратено поради това, че отчасти предметът му съвпада с наказателното производство от
2009 г., по което е постановена присъда, а в другата си част деянието не разкрива признаците
на престъпление.
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Решение ВНОХД 1826/2011 г. на ОС Пловдив по присъда № 409/15.09.2011 г. по НОХД 6208/2011 г. на РС Пловдив.
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В заключение, съпоставката на данните, извлечени при документното проучване за
престъпленията против изповеданията (чл. 164–чл. 166 НК) за периода 2007–2012 г., показва
следните съотношения:

За по-добро онагледяване, приемаме че образуваните ДП по цитираните текстове са
цялото изследвано множество (100%). Измерването на процентни съотношения на
развитието на наказателното производство в досъдебна фаза, по наблюдаваните текстове от
НК, позволява по-точна съпоставка.
С така приетата условност, от графиката е видно, че по отношение на приключилите
ДП, най-висок е делът на образуваните по чл. 165 НК (около 75%), следват тези по чл. 166 НК
(около 35%), и по чл. 164 НК няма нито едно приключило производство с внасяне на
обвинителен акт.
Отново следва да се припомни, че в абсолютни стойности броят на образуваните ДП,
като числово изражение, е най-голям при деянията по чл. 164 НК. Най-много са и спрените,
на различни основания, наказателни производства по този текст от НК, които съставляват
60% от общо образуваните. При тях се отчитат неприключени (висящи) наказателни
производства към момента на извличане на данните от УИС.
Най-голям относителен дял имат постановленията на прокурора за прекратяване на
наказателното производство при делата, образувани по чл. 166 НК (около 65%). За
престъпленията по останалите два текста прекратените от прокурора производства са с
близки пропорционални дялове – по около 25%.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ТРУДОВИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ – ЧЛ. 172 НК
Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 172, ал. 1 НК се изразява в една от
двете форми: първата е да попречи на някого да постъпи на работа и втората е да го принуди
да напусне, т.е. да застави пострадалия да прекрати вече съществуващо трудово
правоотношение. Обединяващият елемент между двете форми е дискриминационният мотив
– поради народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в
синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или
коалиция с политическа цел, поради неговите политически или други убеждения. Полето на
действие на правната норма се разширява и по отношение на неговите близки.
По чл. 172, ал. 2 НК се инкриминира отказ на длъжностно лице да изпълни заповед
или влязло в сила решение за възстановяване на работа на неправомерно уволнен работник
или служител, без да се реферира към дискриминационен мотив или защитен признак. За
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целите на настоящото изследване значение имат само делата по чл. 172, ал. 1 НК, които
трудно се разграничават само по статистически данни.
От проведеното документно проучване се установи, че образуваните досъдебни
производства по този текст (чл. 172, ал. 1 НК) са много малко. За целия 5-годишен изследван
период, по чл. 172, ал. 1 НК са образувани само 6 наказателни производства, като най-много
са през 2007 г. – 3 ДП, през 2008 г. са 2 и 1 ДП има през 2011 г. От тях 4 са прекратени, като
1 в периода е било възобновявано и впоследствие отново прекратено. По всяко от
образуваните досъдебни производства извършителят е установен.
Внесен е само един обвинителен акт през 2008 г. и по него е произнесена
оправдателна присъда. Прокуратурата е приела, че е упражнена принуда върху две лица да
напуснат работа, като служители в общинска администрация – в единия случай поради
членство на потърпевшото лице в политическа партия, а по отношение на другото лице –
заради политическите убеждения на близките й. Оправдателната присъда е била
протестирана, но е потвърдена с решение на въззивния съд. Един от доводите за оправдаване
на подсъдимия е, че във въпросната структура продължават да работят ангажирани към
същата политическа формация лица, което означава, че не е проявен дискриминационен
мотив по линия на политическа принадлежност или убеждения.
Образуваното през 2011 г. наказателно производство е по повод предполагаемо
упражняване на принуда за напускане на заемана от потърпевшото лице длъжност –
директор на ЦДГ, заради политически убеждения и дейност на нейния съпруг (участник в
инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет).
Производството е прекратено с прокурорско постановление, включително и със следните
мотиви: „С действията си (обвиняемото лице - м.бел.) не е осъществила състава на
престъпление по чл. 172, ал. 1 НК. Тъй като по въпросния текст от НК липсва каквато и да
е било съдебна практика за очертаването на обективните и субективните признаци на
това престъпление, респ. за предмета на доказване по същото следва да се изхожда от
самата правна норма. В случая безспорно има данни за това, че уволнението (на
потърпевшото лице - м.бел.) е свързано по някакъв начин с политическа дискриминация,
което е дало и повод за образуването на досъдебно производство. От изложената
фактическа обстановка обаче е видно, че не са осъществени обективните признаци на
чл. 172, ал. 1 така, както са описани в текста. Наказателна отговорност е предвидена за
този, който принуди някого да напусне работа, поради негови или на ближни политически
убеждения. Следователно деецът следва да е осъществил някаква форма на принуда,
вследствие на която пострадалото лице, само вследствие на тази принуда е напуснало
заеманата от него работа. Т.е. виновният е въздействал по някакъв начин – било чрез
заплаха, било чрез осъществяване на някаква форма на заплаха, тормоз или подобни,
вследствие на която принуда пострадалото лице макар и недоброволно, но мотивирано от
тези действия, САМО е предприело действия за прекратяване на трудовото си
правоотношение (под някоя от формите, предвидени в КТ – напр. пострадалото лице е
подало молба за напускане, или е подписало споразумение за прекратяване на трудовия си
договор, или е подало предизвестие за прекратяване на същия). В случая отношенията не са
се развили по този начин, тъй като (обвиняемото лице – м. бел.) е прекратила едностранно
трудовия договор.“
Тази развръзка потвърждава тезата, че престъпленията с дискриминационен мотив са
трудно разпознаваеми от гледна точка на основната си характеристика – статус на жертвата,
която е произволен носител на определен признак.
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VІ. ПРОФИЛИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА
Както вече беше констатирано, регистрираните и образувани досъдебни производства
по текстове от НК за престъпления против националното и расово равенство, против
изповеданията и против трудовите права на гражданите с дискриминационен мотив за периода
2007 – 2012 г. са много малък процент, в сравнение с общия брой на регистрираните
престъпления и образуваните досъдебни производства за същия период. Това предопределя и
незначителен брой установени предполагаеми извършители (100 лица, срещу които има
образувани ДП). Почти 2/3 от досъдебните производства са образувани срещу неизвестен
извършител. Като следствие на казаното, представителната извадка, на която ще се базира
изготвянето на профил на извършителя, представлява твърде тясна основа за качествен анализ.
Все пак (с много уговорки) ще се опитаме да представим образа на извършителя на
престъпления с дискриминационен мотив, на база на данните, извлечени от документното
проучване. Основно за изграждане на този профил ще се проследят елементи, като специфика
на криминалното поведение, характеристика на правонарушителя, ще се търсят причините за
престъпното поведение и ще се изследват водещите мотиви – стереотипни пристрастия и
предразсъдъци, които ще бъдат анализирани в ситуационен контекст. Разбира се, ще бъдат
отчетени и демографските тенденции и етническа структура през указаните пет години.
Всяко лице в Р България, което принадлежи към етническо, религиозно или езиково
малцинство, има правото да избере дали да бъде третирано като такова, без от това да
произтичат каквито и да било неблагоприятни последици. Това право намира реализация найвече при преброяване на населението, където лицето по своя преценка самоопределя
етническата си принадлежност, майчиния си език и вероизповедание. Окончателните данни на
НСИ от последното преброяване през 2011 г. на населението в Р България сочат, че
българската етническа група обхваща 84,4% от лицата, доброволно декларирали етническото
си самоопределяне. Втора по численост е турската етническа група, която представлява 8,8%
от населението и третият по численост е ромският етнос – с относителен дял от 4,9%. В
градовете живее 77,5% от българския етнос, 37,7% от турския и 55,4% от ромския.
Разделянето на анализираните криминално проявени лица по етническа
принадлежност показва, че определянето на относителния им дял, спрямо общото
съотношение в страната, не би било показателно. Само 13 от лицата са заявили принадлежност,
различна от българската, като 11 са се определили като турци и 2-ма като цигани.
Останалите разследвани лица за този вид престъпления не определят себе си като
прилежащи към друга етническа група.
По отношение на нивото на образование на изследваните лица – само за 56 от тях
има налична информация. Независимо от минималния брой, включени в представителната
извадка, получените резултати са показателни по отношение на зависимостта между
образователния ценз и извършените деяния. Справката от извлечените данни показва, че
22-ма от извършителите са със средно образование, 17 са с висше и 17 лица са с основно
образование, от които 7 към момента на извършване на деянието са ученици.
Деяния, като оскверняване или повреждане на религиозни храмове или нападения
над лица от друг етнос, типично се извършват от лица с нисък образователен ценз. В
повечето случаи тези техни изяви не са самостоятелно извършени, а са предприети от група
съучастници – често членове на футболните агитки или на скинхедс групите.
Деянията, извършени от ученици (както беше констатирано – 7 лица), са предимно
свързани с изрисуване на символи или надписи с дискриминационни или враждебни
послания върху обществени сгради (чл. 162, ал. 1 НК). В повечето случаи непълнолетните
извършители нямат регистрирани други противообществени прояви или досег с Детските
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педагогически стаи и тези им действия са свързани предимно с проява на импулсивност,
увлечение и лекомислие, характерно за тяхната възраст. Затова и образуваните наказателни
производства често биват прекратявани от прокурора или такива не се образуват на
основание чл. 61 НК – спрямо извършителите успешно биха могли да се приложат
възпитателни мерки по ЗБППМН.
Част от извършителите на престъпления по опетняване на българските национални
символи (чл. 108, ал. 2 НК) или оскверняване, унищожаване или повреждане на надгробни
паметници имат средно образование. В много случаи деянията са следствие и от употребата
на алкохол, което води до отслабени волеви задръжки, а трима от извършителите на
изследваните противоправни деяния са действали в условията на невменяемост, заради
което не може да им се търси наказателна отговорност.
С по-високо образование са разследваните извършители на престъпления, свързани
с проповядване на антидемократична идеология, подбуждане към расова омраза и
национална вражда. При тях действията са напълно осъзнати и целенасочени. Деянията им
не са зависими от участията в група и не са провокирани от конкретна ситуация.
По отношение на възрастовото разпределение на извършителите на престъпления от
омраза се наблюдава следната зависимост:

Отчетените данни показват, че рязко оформящо се възрастово разграничение при
извършителите на престъпления от омраза не се наблюдава. Приблизително близки са
стойностите между възрастовите граници през зрелия и съзнателен живот на формиралата
се вече личност. По-ниски са стойностите при двете крайни възрастови граници – тези на
непълнолетните лица и тези над 50 години. Независимо от това обаче, делът на
непълнолетните извършители не следва да бъде подценяван. Той е почти два пъти по висок
от този на извършителите над 50 години. Активността на жените в този тип престъпна
дейност е изключително ниска. За анализирания период от установените 100 лица, срещу
които е започнато разследване за престъпления от омраза, само 5 са жени. Една от тях е от
гражданка на КНР и е била привлечена като обвиняема за престъпление по 162, ал. 1 НК, но
производството е прекратено. Другото повдигнато обвинение срещу жена е по чл. 108, ал. 2 НК
за участие в порнографски филм, в който е опетнила българското знаме, и три са случаите на
повдигнати обвинения за престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 НК.
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Само двама са чуждите граждани с повдигнати обвинения за престъпления от
омраза – по чл. 108, ал. 2, предл. 2 НК срещу италиански гражданин, което е с мнение за
трансфер на ДП и указаното по-горе престъпление срещу китайската гражданка по чл. 162,
ал. 1 НК.
Пострадали лица
В документното проучване за периода 2007–2012 г. данни за пострадалите лица
бяха открити само в два от случаите, поради което не е възможно да бъде направен техен
профил или характеристика. Причината отново е във високото ниво на латентност на този
вид престъпност. Това би могло да е в резултат на отслабената контролна система и на
слабата активност на пострадалите лица, които не съобщават за извършеното деяние,
поради обремененост от нравствените им предразсъдъци, страх от репресия или
реваншизъм, липса на доверие в правозащитните органи или още по-тежко – в
правораздавателната система.
Териториално разпределение
Специално търсена конкретизация на териториално разпределение при този вид
престъпност не би могла да се направи. Не може да се твърди, че дискриминационните
деяния са по-застъпени в регион със смесено етническо население или в регион с позначително присъствие на ромско население, поради факта, че голяма част от извършените
деяния са провокирани от инцидентност на събитията или са предпоставени от конкретни
политически и управленски решения. Една част от тях се отличават и със значимо участие
на групи лица и са резултат на целенасочена обществена позиция или на пристрастие и
отдаденост на идея или спортен клуб. В повечето случаи реакциите на тези агитки не са
подвластни на спазването на установените обществен ред и порядки. Проявленията им са
по-активни в райони, в които агитките са по-многобройни и имат стройна организация 25.
Поискани и наложени наказания
Другата цел, поставена в настоящото криминологично изследване, бе да се направи
съпоставка между наказанията, поискани от наблюдаващия прокурор и съответно наложени
от съда, и влезли в сила присъди по престъпления, извършени от омраза. От документното
изследване беше констатирано, че с постановените и влезли в сила осъдителни присъди и
приравнени на тях актове за подобни деяния за периода 2007–2012 г. са налагани наказания,
съответни на исканията на прокуратурата. Несъобразяването с тезата на прокурора е поскоро изключение 26.
VІІ. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ
Дискриминацията не е само криминогенен риск. Престъпленията с
дискриминационен мотив са най-тежко морално укорима и правно санкционирана форма на
престъпните посегателства. В сравнение с останалите престъпления, те се извършват не
просто спрямо конкретно лице или неговата собственост, а срещу общността, на която
принадлежи и/или се предполага, че принадлежи жертвата. Подбуждайки страх срещу една
личност или срещу една общност, деецът насърчава груповите преживявания за
несигурност. Този род престъпления възражда стари или създава нови предубеждения,
предразсъдъци и негативен образ на „различните“. Престъпленията от омраза са с особена
25

Типичен пример за такива прояви са активността на фенклуб в Бургас по време на протестните шествия, организирани след случая в
Катуница и нападението на молитвения дом на „Свидетелите на Йехова“.
26
НОХД 59/2011 г. по описа на ОС – Шумен. По обвинение за опетняване на българския флаг (чл. 108, ал. 2 НК) подсъдимият е предаден на
съд с обвинителен акт с аргумента, че деянието е извършено в пияно състояние и наказателната отговорност не следва да се заменя с
административна. Подсъдимият е признат за виновен, но на основание чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност. След протест на
прокурора, присъдата е потвърдена от въззивния съд. Съгласно мотивите към постановената присъда, приложението на чл. 78а НК се
изключва, само когато то е част от основен или квалифициран състав на престъплението. Установеното в случая „нетрезво” състояние нито
е съставомерен, нито е квалифициращ признак на престъплението по чл. 108 ал. 2 НК, поради което за това престъпление е приложим
чл. 78а НК.
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тежест и опасност, като имат потенциал да застрашат сигурността и стабилността в
държавата.
Като резултат, обобщаващо, от проведеното изследване на престъпленията от омраза
за периода 2007–2012 г. бяха констатирани следните основни моменти.
 Общото възприятие, че престъпленията с елементи на омраза и етническа
нетърпимост се увеличават и са значителен дял от престъпността, не намира
отражение в официалната статистика. От обобщените данни за периода е видно, че
общият брой на образуваните досъдебни производства е 142, като най-многобройни
са образуваните по чл. 162 НК (58 ДП), за проповядване или подбуждане към
дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа
принадлежност.
 Конкретни събития и провокации са причината за наблюдаваното повишаване на дела
на образуваните досъдебни производства през последните три години от
анализирания период. Причината за ръста на образуваните ДП за престъпления,
засягащи религиозните практики през 2010 г., е провокираното обществено
напрежение преди преодоляването на църковния разкол и оспорването на избора на
ръководител на мюсюлманското вероизповедание. Най-високите показатели през
2011 г., спрямо останалите години (46 ДП), се дължат на случая в Катуница и
ескалиралото след него напрежение в страната.
 Полицейската статистика отчита нищожен дял на регистрираните престъпления от
омраза, спрямо броя на всички регистрирани престъпления в периода 2007–2012 г. От
една страна, това се дължи на факта, че тя обхваща само една част от наблюдаваните в
настоящото изследване престъпления и не изчерпва пълния им обхват. От друга –
това е високото ниво на латентност при тази група престъпления, поради което и тези
показатели не биха могли да бъдат точен измерител на реалното им разпространение.
 Ниска е разкриваемостта, съответно недостатъчно е санкционирането на този вид
престъпления. Едва 16% от образуваните ДП са приключили с прокурорски акт по
същество, с който извършителите са били предадени на съд. Около 36% са
прекратените, толкова са и спрените ДП. Срещу 49 лица са внесени обвинителни
актове в съда за престъпления с елемент на омраза. На 36 от тях са постановени
присъди с наложени наказания, като 14 от тях са по споразумения и 10 лица са
освободени от наказателна отговорност с наложени административни наказания.
 Недостатъчно доброто изясняване на фактите от предмета на доказване на
дискриминационния мотив лишава от възможност прокурора да изисква събирането
на относими доказателства. Неустановяването на релевантните факти препятства
правилното приложение на материалния закон.
 Непознаването и слабото използване в практиката на дискриминационната подбуда,
като мотив за извършване на престъпление, води до повдигане на обвинения по други
текстове от НК, утвърдени в съдебната практика и лесни за доказване, като се цели
единствено виновното лице да бъде санкционирано.
 Данните от проведените проучвания показват висока латентност на този вид
престъпност, жертвите и свидетелите на престъпления, породени от омраза, не са
склонни да съобщават за инцидентите на правоприлагащите органи, на системата на
наказателното правораздаване, на неправителствените организации или групи за
подпомагане на жертвите. В резултат на това много престъпления не се докладват и
не се преследват от закона и по този начин остават невидими.
 Ниското ниво на регистрираните от полицията престъпления от омраза и на
образуваните производства от прокуратурата, провеждането на разследване с акцент
върху дискриминационния мотив и постановяването от съда на осъдителни присъди
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се дължи и на убеденост, че по-голяма активност от страна на разследващите и
правоприлагащите органи би провокирало етническо напрежение, което е
предпоставка за проблем и на националната сигурност.
 Типичен профил за извършителите на деянията с елемент на омраза, както и
характерните региони на разпространението, трудно може да бъде направен, поради
незначителната представителна извадка.
В резултат на направените констатации и очерталите се тенденции в настоящото
изследване, могат да бъдат направени следните препоръки.
 В повечето случаи практическата и правна сложност на делата за престъпления от
омраза налага необходимостта от завишен професионален капацитет на
наблюдаващия прокурор и на разследващите органи. Необходима е допълнителна
квалификация и обучение, с оглед разпознаване дискриминационните признаци и
доказване на дискриминационния мотив.
 От съществено значение е да бъде отделено по-специално отношение на определянето
на мотива за престъплението, при излагането на фактите в обстоятелствената част на
обвинителния акт, така че да се даде възможност на съда да приложи закона за същото
наказуемо престъпление, без съществено изменение на обстоятелствената част на
обвинението.
 Необходимо е разследващите да имат специална подготовка за психологическото
противодействие на предразсъдъците, умения да водят разговор с лица с активна
дискриминационна нагласа срещу групи от населението и техните жертви.
Разследващите трябва да могат да установят стереотипния характер на
дискриминационния мотив, като го свържат със защитен признак.
 Препоръчително е разследващите да имат по-висока специализация и по отношение на
общуването със свидетелите, тъй като противното предопределя риск от
неразпознаване или пренебрегване на дискриминационния характер на
посегателството.
 Официалните механизми за събиране на данни, свързани с престъпления, породени от
омраза, следва да бъдат допълнени с изследвания за нивата на виктимизация, с цел да
се набави информация за аспекти, като например характера и нивата на
недокладваните престъпления, опитите за контакт на жертвите на престъпления с
правоприлагащите органи, причините за недокладване на престъпленията и
осведомеността на жертвите за техните права. Необходима е допълнителна преценка
на възможността по този начин да бъдат постигнати целите на общата и специална
превенция.
 Планирането и осъществяването на превантивните мерки не е възможно само на
базата на изследванията на личността на престъпника, необходимо е и задълбочено
изследване и на жертвата на престъплението.
 Необходимо е да съществува и достатъчен елемент на обществен контрол върху
разследването или върху неговите резултати, за да се осигури отговорност и
предсказуемост в действията на компетентните органи. Само така може да се
поддържа обществената увереност, че властите спазват принципа за върховенството
на закона, и да се предотврати създаването на впечатление за задкулисно прилагане на
институти, облекчаващи положението на обвиняемите и за толериране на техни
незаконни действия.
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