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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
за работата по преписки и досъдебни производства, 

образувани по сигнали за извършени престъпления 

с дискриминационен елемент 

Българското общество принципно приема толерантността за осъзната 

потребност, която способсmа за уrвър)IЩаването на правата на човека и се явява 

своеобразна мярка за реалната демокрация и спазването на законнОСТТа. 

Същевременно, през после.дните години oтдemrn: случаи 1 предизвикват реакции на 
сериозна тревога и поставят на изrштание обществената и Шiсnпуционалната 
готовност да се реагира своевременно и адекваrnо на прояви, за които може да се 

предполага, че са израз на дискриминационно мотивирано поведение. Извес11ю е, 

че престъпленията с дискриминационен елемент, като най-остра форма на такова 

поведение, имат потеIЩИала да акпmизират съществуващи или да създадат нови 

предубе)IЩения и предразсъдъци, които могат да ескалират до степен да застрашат 

обществения интеrритет. Ограничаването и преодоляването на дискриминацията 

изисква интегриран подход, който да позволи осъзнаването на социаmшя генезис на 

явлението и да ос:шури законосъобразна практика, в часmост да гараmира, че 

подобни престъпления ще бъдат професионаmю и безпристрасmо разследвани с 

отчитане на действителния моmв за тяхното извършване. 

РепубJШка България е правова държава. Поmщията и прокуратурата имат 

задължението, по силата на международното законодателство за човешки 

права, включващо Международния пакт за граждански и политически права, 

Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 

дискриминация и Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи, както и по силата на вътрешното законодателство, да 

защитят личностrа на всеки от дис:крИМШiация и да приемат мерки за 

предотвратяване, разследване и наказване на престъпленията с дискриминационен 

елемент и отстраняване или оrраничаване на причините за тяхното извършване. 

Настоящите насоки са част от усилията2 за изпълнение на това задължение, като 
съобразяват съвременните изследвания и теоретични разработки по проблема. 

1 В периода 22-25 септември 2011 г. в с. Катуница, Пловдивска област, провокирано от изключително тежко 
престъпление, възникна обществено напрежение, изразено като масови прояви на граждани в различни 
населени места, съпътствани от нарушения на обществения ред и публично говорене с езика на омразата. 
2 Във връзка с цитираните събития, с писмо на главния прокурор от 27.09.2011 г. до административните 
ръководители на окръжните и районните прокуратури са дадени кратки указания. Още тогава е 

констатирана необходимостта от по-детайлно изясняване на проблематиката, свързана с престъпленията с 

дискриминационен елемент. 



1. Цел на методическите насоки 

Целта на настоящите насоки е да се предложат методически правила и 

ориентири за превенция и всеобхватно разследване на престьпления с 

дискриминационен елемент. Те трябва да подпомогнат идентифицирането на 
расистки, религиозни, етнически или други дискриминационни подбуди при 

разкриване и разследване на тези престъпления, като посочат съответните 

критерии за това. 

Настоящите насоки са част от инструментариума за утвърждаване на 

активна стратегия и повишаване на чувствителността на институционално 

ниво към престъпления, мотивирани от предразсъдъци, за подобряване 

осъзнаването на особената степен на обществена опасност на тези 

престъпления, за запознаване със значимостта на този феномен и усилията на 

европейско и международно ниво за превенция и борба с престъпленията с 

дискриминационен елемент. 

11. Особености на престъпленията с дискриминационен елемент 

1. Престъплението с дискриминационен мотив може най-общо да се 
определи като общественоопасно деяние, което осъществява състав на всяко 

умишлено престъпление срещу личността или нейни права, включително 

правото на собственост, при което деецът се ръководи от стремеж да изрази 

отрицателно отношение към конкретно лице или група хора, определени 

според защитен от закон признак на различие. Дискриминационният елемент 

е субективната причина, поради която деецът извършва деянието. Or 
обективна страна, характерът на изпълнителното деяние не е определящ за 

квалифицирането на едно посегателство като дискриминационно, поради 

което множество различни престъпления могат да бъдат извършени с 

дискриминационен мотив, включително срещу собствеността, обществения 

ред, общоопасни и др. 

Престъпленията с дискриминационен елемент засягат обществените 

отношения, свързани с осигуряване на равенство, взаимно уважение и 

търпимост между хората и зачитане и особена закрила на уязвими общности, 

идентифицирани на основата на защитен признак. При тези престъпления 

сред засегнатите социални общности се обуславя групово преживяване на 

неравнопоставеност пред риска от посегателство, който поначало се носи в 

относително равна степен от всички членове на обществото. 

2. Видове престъпления с дискриминационен елемент 
Престьпленията с дискриминационен елемент могат условно да бъда 

разделени на различни групи, според следните критерии. 

2.1. Според особеностите на обекта. Насочеността на престъплението 
срещу обществени отношения от определен вид се определя основно от 

естеството на защитения признак, който стои в основата на мотивацията, и 

предмета на деянието, срещу който то е насочено. Така се разграничават 
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расистки, ксенофобски, националистически, религиозни, 

партийно-политически и т.н. престъпления, които засягат съответно 

обществените отношения, осигуряващи равенство между гражданите и 

търпимост според признаците раса, националност, религия, 

партийно-политическа принадлежност и пр. 

2.2. Според особеностите на предмета. Според този критерий, 

престъпленията се делят на насочени срещу човек и насочени срещу 

имущество. 

111. Критерии за идентифициране на дискриминационни /расистки, 
религиозни, етнически или други/ подбуди при разследване на 

престъпления с дискриминационен елемент 

Основната отличителна характеристика на престъплението с 

дискриминационен елемент са неговите мотиви. Именно те го разграничават 

от посегателствата, които са сходни с него по своята обективна страна. 

Дискриминационната подбуда се формира от стереотипни пристрастия и 

предразсъдъци. Стереотипът е опростена представа за действителността, 

приписваща на хората определени характеристики, единствено поради 

принадлежността им към определена rрупа и пренебрегваща индивидуалните 

им качества. Предразсъдъкът представлява предварително, генерално 

формулирано убеждение за ценностrа на определена обществена група, 

изградено върху пряка или непряка оценка за нея. 

Дискриминационната подбуда насочва посегателството срещу 

определен човек или негови права заради неговата действителна или 

предполагана от дееца идентичност. Признакът е външната изява на тази 

идентичност. Той е характеристика, заради която нейните носители се 

самоопределят като група. Българският наказателен закон включва общо осем 

признака - народност, раса, етническа принадлежност, национална 

принадлежност, религия, политически убеждения, социален произход, 

членска връзка с политическа, синдикална или друга неправителствена 

организация (чл. 116, ал. 1, т. 11, чл. 131, ал. 1, т. 12, чл. 162-166, чл. 172, ал. 1 
НК). В чл. 4 от Закона за защита от дискриминация е предвидена правна 
закрила по още единадесет признака - пол, човешки геном, образование, 

гражданство, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, имуществено състояние. Ако мотивите за 

извършване на престъплението са свързани с някой от така посочените признаци, 

тези обстоятелства се отчкrат като отегчаващи: наказателната отговорност. 

1. Индикатори за разпознаване на престъпления с дискриминационен 
мотив, от обективна страна 

1.1. Признаци на пострадалия 
За разпознаване на тази категория се извършва анализ, доколко външните 

признаци, поведение и обществена известност на пострадалия могат да бъдат 
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свързани с предположение за принадлежността му към група, определена според 

признак на различие. Изследват се външните характеристики на жертвата, 

доколко поведението и въюшюстrа й съвпадат с разпространени предразсъдъци за 

принадлежност към такава група и пр. Проучването на навиците, стила на живот, 

социа.rшата и семейната среда на жертвата, членуването й в организации на хора с 

малцинствен статус, съпричастност към правозащитни каузи и движения, 

месторабота и професиона.rша ангажираност и пр. е необходимо за изграждане на 
версия за възможно възникване на мотив у дееца, като се анализира и нивото на 

риск на жертвата. Възможното класифициране на едИН човек според неговата 

застрашеност от нападение е важен ориентир в изграждането на 

предположе:FШе за особености и характеристики на възможните извършители на 

насилие спрямо него. 

Въпреки това е необходимо това проучване да съобразява правото на личен 

живот на пострадалия и да не навлиза в него, ако пострадалият не желае да 

сътрудничи за разкриване на факти от личния си живот, дори те да са свързани с 

иденrифициране на защитения признак. Тогава държавният орган трябва да 

намери други начини да установи подлежащите на доказване факти и само тях. 

1.2. Признаци на обективната страна 
В тази група се вюпочва анализ на криминогенната, криминалната и 

посткриминалната обстановка, поведението на трети лица, непосредствен повод и 

пр. Възприятията на жертвата за преживяното са от изключително значение, тъй 

като тя е избрана заради дискриминационната нагласа на дееца. Извършва се 
анализ на нивото на риск на местопроизшествието и региона, в който то се 

намира, с оглед честота на подобни инциденти. В рамките на тази rрупа 

индикатори се изследват и отношенията между дееца и жертвата, ако е имало 

такива, за установяване на друга алтернативна или допълнителна мотивация. 

1.3. Признаци на деянието 
Следва да се установи преобладаващата социална нагласа към такъв род 

деmшя по местоизвършването им и по местоживеене на дееца. Деянието може да 

се окаже проявна форма на дискриминация, характерна именно за този регион, 

натоварено със символно значение и свързано със събития и инциденти, силно 

отдалечени във времето и неизвестни в другите части на страната. 

1.4. Признаци на дееца 
Тази категория вкшочва анализ на личността на извършителя от външна 

страна (т.е. извън проучване на субективната страна на деянието), като по 
неговото поведение, начин на изразяване, на обличане и пр., типична социална 

среда, предходно поведение, посткриминално поведение, начин на 

извършване на деянието и пр. се съди за съпричастността му към определени 

дискриминационни идеологии. Анализът по същество съвпада с този, който 

се извършва по отношение на жертвата. 

Косвен индикатор за възможен дискриминационен мотив е различие 

между дееца и жертвата по защитен признак, но сам по себе си този факт не 

доказва дискриминационен мотив. 
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2. Индикатори за разпознаване на дискриминационния мотив - вънпrnи 

признаци на мотива 

Поради обстоятелството, че дискриминационният характер на 

престъплението с дискриминационен елемент произтича не от неговата 

обективна, а от неговата субективна страна (мотива), този вид посегателства 

се разпознават на основата на факти, чрез които се проявяват психичните 

преживявания и ценностната система на дееца. Външните признаци на 

дискриминационния мотив са елементи от поведението му, свързани със или 

проявени чрез деянието, които в конкретната обстановка обективират 
отрицателното отношение на субекта към пострадалия, на основата на 

защитен признак. 

Дискриминационната подбуда може да се прояви външно в действия, 

или непосредствено предхождащи и съпровождащи, или последващи 

изпълнителното деяние. Такива са обидни изрази, свързани с признака, или 

характеризиране на жертвата или нейната социална група чрез този признак, с 

което се дава отрицателна оценка на конкретния индивид или на групата, към 

която той принадлежи. Мотивът може да бъде изразен и чрез генерално 

виждане против дискриминираната група, включително със заявяване на 

определено емоционално отношение или опит за аргументирането му с 

привидно обективни факти. Когато деянието е извършено в контекст на 

групово отправяни дискриминационни (например расови) оскърбления 

срещу пострадалия от лицата, които придружават извършителя, то е израз на 

солидаризиране с грубо и агресивно неприемане на пострадалия поради 

съответния признак (раса). 

Действителното наличие или липса на защитения признак у 

пострадалия само по себе си не е основание за извод, нито че престъплението 

е дискриминационно мотивирано, нито че не е. 

2.1. Външни признаци при смесен мотив 
Когато дискриминационната подбуда е елемент от сложна субективна 

страна, в която съжителстват множество разнородни мотиви, от практическо 

значение е правилното им отrраничаване, на основата на коректен 

фактически анализ. 

Дискриминационният мотив се отличава в проявлението си в 

поведението на извършителя от хулиганската подбуда, по насочеността на 

деянието срещу онези норми от социалния порядък, с които се свързват 

обществените повели за търпимост и равенство. Хулиганската подбуда се 

проявява в брутална демонстрация против обществения ред, като съвкупност 
от оrраничения по принцип; деецът не се бунтува срещу конкретно 

ограничение, а срещу наличието на забрани по принцип. 

Дискриминационният мотив ориентира деянието против конкретната забрана 

за дискриминация по конкретни признаци и изисква деецът по някакъв начин 

да е обективирал незачитане именно на нея. Двата мотива са съвместими, 

когато чрез деянието си извършителят не само е отхвърлил ценностите на 

равенството, но е проявил принципно незачитане на правото на обществото 
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да му налага забрани от какъвто и да е вид. Това са хипотези, в които 
деянието се отличава с дързост, буйство, невъзпитаност и други типично 

хулигански характеристики, сред които отчетливо личи нетърпимост към 

определен защитен признак - например, пострадалият е явно избран поради 

такъв признак или деянието е съпроводено с изобилно отрицателно 

характеризиране на пострадалия според такъв признак. В случаите на 

едновременно ръководене на деянието от дискриминационен мотив и 

хулиганска подбуда, деянието разкрива признаци на незачитане, значително 

надхвърлящи по количество обикновените случаи на дискриминационно 
мотивирано посегателство от съответния вид, като насочват към извод за 

особено упорита нагласа за несъобразяване с външни забрани и ограничения. 

Сексуалният мотив, разбиран като субективна цел на дееца да възбуди 
или удовлетвори полово желание чрез действия на полова интимност с 

пострадалия, е съвместим с дискриминационния. Поради дълбоката връзка на 

сексуалния мотив с цялата личност на дееца, включително с нагласи, 

убеждения, навици и стремежи, свързани с неговата идентичност, той може 

да произтича и от преживявания на гняв и омраза към групата, към която 

принадлежи пострадалият. Най-често тази група е определена според 

признаците пол и полова ориентация, но няма пречка значим за мотивацията 

да бъде всеки друг признак на различие. Самото преживяване на полово 
удоволствие може да бъде свързано с представи за утвърждаване на собствено 

превъзходство и власт над пострадалия, за неговото унижение, 

дисквалифициране, нараняване, опредметяване и пр. Поради това, 

когато деецът чрез половото престъпление изразява и такива нагласи, той ще 

се ръководи едновременно от сексуален и дискриминационен мотив. 

Извършеното или ще представлява идеална съвкупност между половото 

престъпление и чл. 162 НК, или дискриминационният мотив ще обуслови 
приложимост на по-тежка наказателна репресия за половото престъпление. 

Дискриминационният мотив се отличава от геноцидния (чл. 416) и 
апартейдния (чл. 417) по степента на интегрираност на нетърпимостта към 
обществената група, определена съответно според признаците раса, етнос, 

националност или религия по първия текст и според признака раса по втория. 

Престъпленията геноцид и апартейд имат за обект 

международноустановените отношения по гарантиране на неприкосновеностга 

на човечеството в познатата му биологична и социална форма на 

съществуване. Тези престъпления против човечеството са мотивирани от 

възглед за биологично премахване или изключване от социалната структура 

на цели човешки групи изобщо и по този начин за промяна на биологичната 

или социалната структура на човечеството. Конвенционалният 

дискриминационен мотив по описаните признаци няма такъв широк обхват и 

такава радикална ценностна основа. Поради това обусловената от него 

престъпност засяга конкретни лица и не е годна да премахне или подчини 

групата, към която те принадлежат. Когато при конкретно посегателство дори 

и с един или малък брой пострадали бъде установена нагласа, съответстваща 
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на геноцид или апартейд, тези престъпления поглъщат конвенционалното 

престъпление, независимо от степента на осъщественост на обективния 
състав. 

2.2. Jlичен мотив 
Преживяванията на междуличностна и междугрупова омраза не са 

задължително присъщи на дискриминационния мотив, но все пак 

нетърпимостта и нетолерантността към различията могат да я провокират. 

Омразата се приема за толкова тясно свързана с престъпната дискриминация, 

че цялата категория престъпления с дискриминационен мотив често, макар и 

неточно, се определя като престъпност „от омраза", с което 

дискриминационният мотив грубо се приравнява на преживяване на омраза. 

Омразата не е правно понятие. Според психологията, това отрицателно 

емоционално отношение градира от антипатия през озлобление и ненавист до 
презрение, желание за отмъщение, наказване и премахване на мразения обект. 

При определени форми на негативно въздействие на средата, както и при 

липса на подкрепа, омразата може да се превърне в сериозен и устойчив 

фактор за междуличностните взаимоотношения на зрелия индивид. 
Когато се прояви като социална нагласа, омразата е резултат от 

социалното сравняване и представлява непоносимост към различия, която 

може да се изостри до степен на непримирима враждебност, озлобление и 
жажда за отмъщение. Този вид омраза винаги се съпътства от различни 

социалнопсихологически явления (междугрупова подозрителност, социални 

предразсъдъци, социални конфликти и др. ), които могат да придобият 

патологични форми в комбинация с омразата. Омразата като емоция не е 

ограничена във времето. Способността й дълго да се запазва като устойчиво 

негативно състояние прави възможно и предаването й от поколение на 

поколение. 

IV. Типология на извършителите 

1. Изучаването на типологията на извършителите е друг важен аспект 
при анализа на престъпленията с дискриминационен мотив, който би 

помогнал в борбата и превенцията срещу тях. Факт е, че повечето от 

престъпленията с дискриминационен мотив се извършват от млади хора, 

които са превърнали екстремистките си идеи в прояви на насилие. 

Голяма част от извършителите имат предишни асоциални прояви 
(хулигански и вандалски прояви, побой), но като цяло, това са млади хора, 

които иначе спазват закона. Причината за проява на агресия трябва да се 

търси в комплексни фактори от средата, които влияят върху изграждането на 

агресивните нагласи и модели на поведение. В повечето случаи става въпрос 

за заучена агресия, която е формирана по механизма на подражанието. Не 

всеки обаче става насилник „от омраза", когато наблюдава такива примери. 
Водеща роля за извършването на един агресивен акт е желанието за 

себеутвърждаване чрез установяване на власт и контрол. Нападенията с 
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дискриминационен мотив, освен че са функция на изкривените 
предразсъдъци на извършителя, имат и скрита функция - представляват 
освобождаване от натрупан гняв. Обикновено извършителите не изпитват 

вина за стореното, напротив, извършеното насилие се възприема като личен 

подвиг и победа. Подобни рационализации са свързани с обезценяването на 

жертвата, която така или иначе, не е важна като личност. Тук 

принадлежността на жертвата към дадената група е оправдание за отсъствие 

на вина. Често срещан резултат от подобни изкривени разбирания е 

изнасилването на момичета с хомо- или бисексуална ориентация. 

Извършителите на престъпления с дискриминационен мотив могат да 

бъдат разгледани в четири основни категории. 

- Водени от търсенето на приключения, драматизъм, „тръпка". Това са 
нарушители, които са мотивирани от желанието за силни усещания. 

- Водени от отбранителни мотиви. Правонарушителите, които 

извършват престъпления с дискриминационен мотив, за да защитят своите 

права или ресурси в ситуация, която те субективно считат за застрашаваща. 

- Водени от ответни мотиви, в отговор. Нарушителите действат, за да 
отмъстят за възприета обида или нападение. 

- Водени от обсесии (обсебеност), „заради мисията". Това са 

нарушители, които са толкова силно ангажирани с фанатизъм, че да мразят 

става смисъл на живота им, става тяхна професия и кариера. 

Често извършителите на престъпления с дискриминационен мотив са 

употребили преди това алкохол и/или наркотици. Употребата на тези 
вещества е катализатор за извършването на насилствени престъпления, тъй 

като премахва границите на контрола в поведението. 

2. Организирани групи 
Групите, проповядващи омраза, имат радикална и обществена или 

политическа програма, която се характеризира с дълбока ненавист към 

различни малцинства на основа раса, сексуална ориентация, религия или 

етнически произход. Това обикновено са тайни общества, които 

пропагандират различни идеи - от фашизъм до омраза към бездомните хора и 
инвалидите. С развитието и разширеното използване на глобалната мрежа, 

тези организации приканват към агресия посредством интернет сайтове. 

Интернет възможностите за изява и пропаганда на омраза към определена 

категория хора значително увеличават потенциала за присъединяване на нови 

членове и привърженици. Тези данни са изключително тревожни заради 

аудиторията, към която сайтовете се ориентират, а именно младежи с още 

неоформена личност и податливи на манипулация. Данните за точния брой на 

тези интернет страници са много различни, в зависимост от източника. 

Престъпленията с дискриминационен мотив имат широко негативно 

въздействие, тъй като са насочени срещу основното човешко право на 

равенство и са годни да породят страх и безпокойство в цели общности. 
Липсата на обществена критичност и укор към тях ги прави да изглеждат 
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приемливи. За много от случаите не се докладва в полицията. Жертвите се 

въздържат да сигнализират, тъй като голяма част от тях са твърде изплашени, 

объркани и не искат да заявяват своята уязвимост. Това до известна степен е 

повлияно от липсата на ясна политика на институциите, която да засилва 

доверието на гражданите в способността и волята им да уважават правата на 

човека. 

V. Проблеми на противодействието на престьпления с 

дискриминационен елемент. Общи препоръки за действие 

Основният начин за превенция на престъпленията с дискриминационен 

елемент е информираността. Колкото по-висока е тя, толкова по-малка е 

вероятността да се породят предразсъдъци срещу различието. 

Трудностите при разследването и доказването на престъпления с 

дискриминационен елемент се свеждат до трудности при разпознаването на 

дискриминационната мотивация, обикновено поради нечувствителност към 

факти от престъпната обстановка и личността на дееца и произтичаща от това 
непълнота на фактическия анализ. Ако при правилно установена фактическа 
обстановка основните грешки на органите на обвинението и съда са при 
определяне на квалификацията, във фазата на разследването разследващите 

органи основно грешат при установяване на фактите, разкриващи 

дискриминационния мотив. 

Тези грешки произтичат основно от дискриминационна повлияност, в 

резултат на личния опит. Традиционната нечувствителност на българската 

правораздавателна и правоохранителна система към дискриминационната 

престъпност произтича от стереотипи, внушени при различна степен на 

осъзнатост от културата на мнозинството, към което принадлежат повечето 

служители. Пропускането или пренебрегването на факти, насочващи към 

извод за дискриминация, по общо правило означава необективност, 

едностранност и непълнота на проведеното разследване и непрофесионално 

поведение на разследващия орган. 

Типичните грешки са свързани, на първо място, с предварителни 

предположения, мотивиращи разследващия орган да прибързва с 

фактическите изводи, като не проверява докрай фактите и пропуска онези, 

които са незначителни, с оглед предположението му за станалото. На тази 

основа възниква предубеденост, решаващо повлияна от личния опит на 

разследващия орган - ако има о:i:Iит с дискриминация, той може да преувеличи 

доказаността й: ако няма, може да пропусне доказателствата за нея. Във 

втория случай, който е по-разпространен, разследващият орган пренебрегва 
например данни за дискриминационни оскърбления към пострадалия по 
време на деянието (приема ги за обикновени обиди) или данни, че 

пострадалият е избран поради защитен признак, като счита обстоятелствата 
по избора за неотносими (например защото пострадалият не е действителен 

носител на признака). И в двата случая той възприема такива данни като 
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елементи на деянието или особености на дееца, без самостоятелно 
фактическо и правно значение. 

Самостоятелна група проблеми се пораждат в случаи, в които 

разследващият орган съзнателно или неволно приобщава личния си опит с 

дискриминация към професионалното си поведение в разследването. 

Независимо дали като извършител, или като жертва на неравно третиране, 

ангажирането на този опит в служебните му действия може да доведе до 
идентифициране с пострадалия или с извършителя в конкретния разследван 

случай. Основният рис:к и в двата случая е да се солидаризира с позиция на 

приемане, оправдаване или омаловажаване на дискриминационните елементи 

на деянието, тъй като се активират лични предразсъдъци и стереотипи, 

благоприятстващи личния дискриминационен опит. 

Недопустимо е провеждане на ограничено разследване, по съображения 
на прагматизъм - дискриминационният елемент да не се разследва, тъй като, 

дори и доказан, няма да промени съществено вида и размера на наказанието, 

като очакван краен резултат на наказателния процес. За такава 

противозаконна практика България бе нееднократно санкционирана от ЕСПЧ 

през новото хилядолетие, защото не държи сметка за обстоятелството, че 

актовете на обвинението и съда изпълняват превантивно-регулативна 

функция със самия факт на назоваване на укоряваното поведение, дори 

наказателната отговорност за него да е ниска. 

Престъпленията с дискриминационен мотив засягат не само правата на 

личностrа, но и нейната групова идентичност. Грешките на разследващия 

орган могат да провокират резистентно поведение на жертвата или нежелание 

да сътрудничи на разследването по съображения, гравитиращи около 

опасения от повторна дискриминация. Това в особена степен важи за 

неочевидни признаци, разкриването на които представлява предоставяне на 

интимна или много лична информация за жертвата. Такива са признаците 

сексуална ориентация, психическо увреждане, религия, политически 

убеждения и др. Жертвата ще се въздържи от разкриването им, ако не е 

сигурна, че няма да предизвика към себе си присмех, унижение или друга 

реакция, която ефективно ще засегне добросъвестностrа на разследващия 
орган по установяване на извършването и участието на обвиняемия в него. 

Поради това е необходимо разследващият орган да избягва например да дава 

оценки в общуването си с пострадалия. 
Пострадалите могат да имат субективни основания да не сътрудничат, 

ако се опасяват, че защитеният признак, поради който са идентифицирани от 
дееца, може да обуслови последваща престъпна дейност, ако оплакването 

пред държавата съдържа позоваване на този признак. Необходимо е 

разследващият орган да вземе предварително мерки да неутрализира 

ефектите на такъв страх върху процесуалното поведение на пострадалия. 

Като цяло, демонстрацията на уважение и разбиране към пострадалия и 

полагането на усилия за запазване на анонимността на жертвата в рамките на 

тайната на разследването са необходими условия за стимулиране на 
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процесуалното сътрудничество на пострадалия. 

Предвид особената важност на обществените отношения в тази сфера и 
посочените специфики на престъпленията с дискриминационен елемент, 
наказателните производства и предварителните проверки следва да се 

третират като приоритетни и произнасянето по тях следва да става в 

най-кратки срокове. 

Настоящите насоки са изготвени от отдел „Аналитичен" на ВКП след 

анализ на теорията и практиката и паралелно с проведено криминологично 

изследване на престъпленията, извършени от омраза. Те имат за цел да 

улеснят работата на прокурора при разпознаване и разследване на 

престъпления с дискриминационен елемент и не съставляват задължителни 

указания. 

м. декември 2013 г. ОТДЕЛ 05 ,,АНАЛИТИЧЕН" 
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА 

ПРОКУРАТУРА 
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