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 Този алтернативен доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК) 
представлява критичен анализ на доклада изготвен и предаден от българското 
правителство (оттук нататък “правителствения доклад”) съгласно чл. 25, 
параграф 1 на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. 
Докладът се основава на повече от 10-годишния изследователски опит на БХК в 
областта на човешките права в България, както и на информация, предоставена 
от други неправителствени организации (НПО) и изследователски институции. 
Целта на този алтернативен доклад е да оцени обективно правителствения 
доклад, но и в същото време да анализира слабостите му, избягвайки ненужни 
повторения. Алтернативният доклад следва структурата на правителствения 
доклад, като се опира и на няколко материала, приложени към и част от 
алтернативния доклад. През септември 1999 г. БХК публикува доклад, който 
анализираше как България изпълнява своите задължение по Рамковата 
конвенция за защита на националните малцинства. В този смисъл, настоящият 
алтернативен доклад е продължение на доклада от 1999 г.  
 
 
Основни слабости на правителствения доклад 
 
 Докладът, предаден от България в съответствие с чл. 25, параграф 1 от 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на 9 април 2003 г., 
има една основна слабост, която се отразява на същностното качество на целия 
доклад. Съдържанието на правителствения доклад, който освен това е предаден 
с повече от 30-месечно закъснение, е съставен в по-голямата си част от общи 
твърдения, т.е. когато се говори за законодателни промени, такива само се 
изброяват, без да са съпроводени с примери за тяхното прилагане на практика; 
проекти, политики и практики, ориентирани към подобряване на състоянието на 
етнически, религиозни и културни малцинства, са просто изброени, без да е 
даден отчет за постигнати резултати; целият компонент “Факти” на 
правителствения доклад е слаб, защото липсват фактически доказателства като 
например описание на конкретни случаи, статистика или други данни, които да 
демонстрират нагледно постигнати резултати по отношение на точките от 
Рамковата конвенция; и накрая, но не на последно място, правителственият 
доклад мълчи или разглежда повърхностно редица важни проблеми от 
Рамковата конвенция, които така или иначе е трябвало да бъдат засегнати в 
доклада. 
 
 

ЧАСТ I 
 
Информация за статута на международните правни норми в 
българското законодателство  
 
 Като вече е изтъкнато в правителствения доклад, всички международни 
документи, ратифицирани в съответствие с Конституцията и публикувани в 
Държавен вестник, стават част от вътрешното законодателство и имат превес 
над него в случаи, че последното им противоречи (чл. 5 § 4 от Конституцията). 
Според Решение N 7 на Конституционния съд от 1992 г. международни 
документи, които са ратифицирани и влезли в сила в България, но не са 
публикувани в Държавен вестник, не се смятат част от вътрешното 
законодателство, освен ако не са били ратифицирани преди влизането в сила на 
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сега действащата Конституцията (1991 г.) и следователно публикуване в 
Държавен вестник не е било необходимо. В други случаи, международни 
документи, подписани и ратифицирани от България, имат превес над вътрешно-
правни норми, които им противоречат, само ако и след като са публикувани в 
Държавен вестник. 
 
 
Кратко изложение на историческото развитие на страната по 
отношение на малцинствата  
 

В настоящата част, правителството не дава или дава недостатъчен отчет 
(най-малкото непропорционален по отношение на другите засегнати въпроси) за 
следните два чувствителни проблема: минало и настоящо (след 1989 г.) 
положение на помаците (български-говорящите мюсюлмани), както и настоящо 
(след 1989 г.) положение на българските граждани, деклариращи македонска 
идентичност. 

 
Нужно е да се обърне внимание на важни събития в миналото на 

помашката общност1

Веднага след приключване на формалното покръстване, Православната 

 в България, за да може и логично да последва описание 
на тяхното настоящо положение. Подобно на българските граждани, 
самоопределящи се като македонци, на помаците в България също е отказано 
правото да се обособят като етническо малцинство, което накърнява правата им 
както индивидуално, така и групово. 

 
През различни периоди, помашкото население е подлагано на насилствена 

асимилация, като част от “аксиомата”, че те са ислямизирани българи, които 
трябва да бъдат върнати в лоното на “българщината” независимо по какъв 
начин. В периода 1878-1944 г. помаците преживяват две жестоки покръствания, 
които заслужават специално внимание, защото те са част от правителствената 
политика, подкрепяна от царя и Православната църква. Първата от двете 
покръстителни кампании се провежда в разгара на Балканската война през 1912-
1913 г. Времето преди настъпването на мира е нарочно избрано, за да послужи 
като оправдание за бруталността на акцията. 

 
Архивни документи от онова време разкриват степента на насилие 

прилагано спрямо помашкото население, за да бъде то покръстено. Много 
активни по време на акцията са членовете на крайно-националистичната и 
екстремистка организация по онова време - Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация (ВМРО), чийто полкове са пратени да покръстват с 
оръжие помашките села около Драма. Много от мюсюлманите се покръстват, за 
да спасят синовете, бащите или съпрузите си, които са хванати военнопленници 
и са заплашени от смърт. По-страшното обаче, е че помашкото население е 
оставено в ръцете недисциплинирани войници от армия, която изцяло е бивала 
изпускана от контрол по време на войната. Заедно с това, обикновени граждани 
от българския етнос с националистични възгледи, също взимат участие в 
злополучното покръстване от 1912-1913 г. 

 

                                                 
1  Повече за помаците виж в приложение 1 (Български хелзинкски комитет, The Human Rights of 

Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под част "Immigration and assimilation 
problems", на английски само). 
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църква се заема да превръща всяка мизерна колибка по пътя си в църква или 
училище, където помаците трябва да се учат на “християнски ценности”. Обаче, 
докато властите и Църквата са прекомерни заети да “българизират” 
мюсюлманите, те тотално пренебрегват основните нужди от храна, облекло и 
подслон на последните. В резултат на паленето и грабежите от домове по време 
на покръстването, помашкото население е оставено гладно и босо. Според 
документирана данни, 20 до 30 човека споделят една стая.2

В едно оплакване до Председателя на Народното събрание от 4 февруари 
1913 г. населението на селата Ер Кюприя, Дряново и Богутево, пише: 
"Уважаеми г-н Данов, … Ние сме българските мюсюлмани от ... Станимашка 
околия[.] [У]жасът, терора, насилията и калъча над главите ни е в своя разгар, за 
да станем християни[.] [Т]ова мислим, нашата света конституция няма да 
позволи [-] да ни ругаят, бият и заплашват с цел да напуснем нашата религия … 
Ние сме в Стара Свободна България

 
 

3, гдето редът, законността и правдата 
царуват, а дали е в същност така в нашия край тия дни[?] [А]ко бихте само с 
ангелска сила за миг да дойдете и видите плачовете и риданията на нас 
беззащитните, тогаз само ще бъдете уверени че кръщаванията не са пожелание а 
с големи насилия[.] [Е]динствен факт на това е, че целият свят е известен, че 
ний ако пожелаем щяхме да се покръстим преди 35 години когато дойде Русия, 
а не сега когато трябваше да се наслаждаваме на свобода в прегръдките на 
Велика България. Уверени във Вас, че Вий ще дадете най-мощната си подкрепа 
за нас и нашите страдания за да почувстваме ний и целия народ, че не сме били 
излъгани в мисълта, с която избрахме народни представители ... [да ни 
управляват].”4

Държавната политика по отношение на българските граждани, 
деклариращи македонска

 
 
Второто насилствено покръстване на помашкото население от 1942 г. е 

колкото брутално, толкова и краткотрайно. Имената на помаците са 
възстановени веднага след идването на комунистите на власт през септември 
1944 г.. В началото на 1970-те, обаче, те възобновяват асимилационните 
практики под мотото “възродителен процес”, като единствената разлика между 
новия “възродителен процес” и старите покръствания е елементът на социални 
и образователни облаги за помаците.  

 

5

                                                 
2  Виж по-горе. 
3  “Стара България” е наричано Княжество България. Източна Румелия, която е присъединена 

по-късно, е била “Нова България”.  
4  Виж по-горе. 

 идентичност, е била непоследователна и 
противоречива във времето. През 40-те и 50-те години на миналия век, 
Комунистическата партия не само не пречи, но и окуражава македонската 

5  За повече подробности във връзка с македонците в България, виж Български хелзинкски 
комитет, Годишен доклад за човешките права в България през 1999, 2000 и 2001, на: 
www.bghelsinki.org, (особено под секциите Свобода на сдружаване). Виж още доклада на 1) 
Centre of Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast Europe (CEDIME-
SE) за Macedonians in Bulgaria [Македонците в България], декември 1999, на: 
http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/CEDIME-Reports-Minorities-in-Bulgaria.html); и 2) 
доклада на U.S. State Department, 2001 and 2002 Annual Reports on Human Rights Practices: 
Bulgaria [Годишен доклад за човешките права в България през 2001 и 2002], под секция 
Freedom of Peaceful Assembly and Association ([Свобода на събрания и сдружаване]), на: 
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt. 

http://www.bghelsinki.org/�
http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/CEDIME-Reports-Minorities-in-Bulgaria.html�
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt�
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идентичност сред хората от Пиринска България. В средата на 1950 г. обаче, тази 
политика рязко се променя и властите поемат курс към отричане на македонска 
идентичност не само в пределите на България, но също и в съседна югославска 
република Македония по това време. От 169 544 македонци от преброяването 
през 1946-та, остават едва 9 632 само 9 години по-късно през преброяването от 
1965 г. През 60-те и 70-те години се водят многобройни политически репресии 
срещу хора, обвинени в “македонски национализъм”.  

 
Сред промените през 1989 г., много хора продължават да твърдят, че са 

македонци, но ситуацията на враждебност и непризнаване на македонската 
идентичност в България продължава да бъде факт и до днес. Нито в 
преброяването от 1992 г. нито в това от 2001 г. .беше позволено на българските 
граждани, деклариращи македонска идентичност, да се самоопределят свободно 
и недискриминативно.  

 
Обединената македонска организация (ОМО) “Илинден” - ПИРИН 

(“Партия за икономическо развитие и интеграция на населението") - които са 
представители на умереното крило на Движението на българските македонци – 
дълго време беше възпрепятствана чрез откази да бъде регистрирана като 
партия. В последна сметка , ОМО “Илинден” е регистрирана от Софийския 
градски съд на 12 февруари 1999 г. По-късно обаче, Централната избирателна 
комисия отказва да регистрира партията за участие в изборите на 25 август 
същата година. Това решение е отменено 5 дена по-късно от Върховния 
административен съд.  

 
Най-драстичното нарушение на правата на македонското малцинство в 

България представлява решението на Конституционния съд от 29 февруари 2000 
г. чрез което ОМО “Илинден” е обявена за противоконституционна. Съдът 
обявява, че партията застрашава националната сигурност на страната с 
дейността си, която е сепаратистка и в нарушение на чл. 44, параграф 2 от 
Конституцията. Решението на Съда е в резултат на петицията на група депутати 
(предимно от БСП) от 1999-та, изискваща забраняване на ОМО “Илинден”. 
Петицията е подкрепена от редица държавни институции, включително от 
Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и 
Главна прокуратура. Те предоставят “доказателства” за “сепаратистката 
дейност” на партията, за които има причини да се смята, че са събрани 
незаконно. ОМО “Илинден” - ПИРИН обжалва решението на Конституционния 
съд пред Европейския съд за човешки права в Страсбург.6

На 2 октомври 2001 г. Европейският съд се произнесе по делото Станков и 
ОМО-Илинден срещу България.

 
 

7

                                                 
6  За повече подробности, виж чл. 7 по-долу. 

 Съдът намери България в нарушение по 5 
точки от чл. 11 на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), 
свързани с правото на събиране и сдружаване на македонците в България 
нарушени по време на възпоменателните чествания на годишна от Илинденско-
преображенското възстание на гроба на Яне Сандански (близо до Роженския 
манастир), както и в областта Самуилова крепост (близо до Петрич). Съдът 
осъди България да плати обезщетение на ищците, а също така и да възстанови 
съдебни им разходи. Българските власти са остро критикувани за предубеденото 

7  Виж Станков и Обединена македонска организация “Илинден” срещу България, Решение N 
29221/95 и 29225/95 от 2 октомври 2001, на: http://hudoc.echr.coe.int/hudoc.  

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc�
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им и репресивно отношение към македонците в България. Независимо от 
решението на Съда обаче, властите и до днес продължават да се отнасят 
враждебно към всяка публична демонстрация на македонско самосъзнание, 
включително и към мирни събирания на граждани, деклариращи македонска 
идентичност.8

Информация за етнодемографското състояние на страната 

 
 
 

 
Основен проблем в настоящата секция на правителствения доклад е 

липсата на адекватен отчет за демографското положение на помашкото и 
македонското малцинство в България. Факт е, че официални данни за броя на 
помаците9

Според предварителните резултати от преброяването през 1992 г. базирано 
на 2% извадка, 65 546 души се регистрират като “български мюсюлмани”, като 
в тази цифра влизат само онези от български-говорящите мюсюлмани, които не 
са посочили “турска” или “българска “ етническа принадлежност. Затова горе-
посочената цифра изобщо не изчерпва нито дори приблизително отразява 
точния брои на помашкото население в България, тъй като той е далеч по-голям. 
До този момент точният му брой не е известен, поради което е нужно да се 
отчете поне следното: по време на преброяването от 1992 г. 70 252 помаци от 
Родопите са се регистрирали като “етнически българи” с мюсюлманско 
вероизповедание; около 35 000 - като “турски-говорящи”; и около 70 000 - като 
“етнически турци”. Има и малка група, за която е известно, че са помаци, които 
са се регистрирали като “етнически българи”, проповядващи ”православното 
християнство”.

 в България отсъстват в последните две преброявания от 1992 и 2001 
г. (както и в почти всички останали). Причините за това са комплексни, но 
основното твърдение е, че поради липса на ясно самосъзнание за етническа 
принадлежност, български-говорящите мюсюлмани са склонни да се само-
определят като турци, и в по-малка степен - като българи. Много от тях се 
регистрират като “турци”, “българи”, или просто “мюсюлмани”, защото няма 
отделна графа индикираща тяхната етническа група в листовките за 
преброяване. Този факт допринася не само за изкуственото увеличаване на броя 
на етническите турци или българи по време на преброяването, но което е по-
важно – подкопава достоверността на твърдението, че българските граждани 
имат право свободно да се самоопределят. Още повече, че идеята за анулиране 
на резултатите от последното преброяване за западните Родопи, поради 
“погрешна индикация на етническа принадлежност” (“турска”) сред помашкото 
население, беше широко лансирана и почти осъществена.  
 

10

                                                 
8  За повече подробности около проблема за македонската и помашката идентичност в България 

виж годишните докладите на БХК (на: 

 Така, бидейки разхвърлени между различните групи, 
оформени от критериите – “етническа принадлежност”, “вероизповедание” и 

www.bghelsinki.org); докладите на CEDIME-SE за 
македонците и помаците в България (на: http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-bulgaria-
macedonians.PDF), както и доклада на БХК , The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law 
and Politics since 1878 , в приложение 1 (на английски). 

9  Повече по въпроса виж в приложение 1 (Български хелзинкски комитет, The Human Rights of 
Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878), в подсекция "Demographic data" (на 
английски). 

10 Алтернативен доклад изготвен в съответствие с изискванията чл.25, ал.1 на Рамковата 
конвенция за защита на националните малцинтсва, изготвен от Български хелзинкски 
комитет, София: септември 1999 (стр. 5). 

http://www.bghelsinki.org/�
http://www.bghelsinki.org/�
http://www.bghelsinki.org/�
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-bulgaria-macedonians.PDF�
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-bulgaria-macedonians.PDF�
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“майчин език”, общия брой на помашкото население може да бъде само предмет 
на налучкване. Проблемът е, че една общност, която възприема себе си като 
обособена и отделена - и по-важното, е възприемана от мнозинството като 
такава - няма правото да се самоопредели.11

Дори по-остър е демографският проблем с българските граждани, 
деклариращи македонска

  

 

12 идентичност в България. Израз на отказа да се 
признае каквато и да е македонска идентичност в страната е неадекватната 
представеност на този етнос в резултатите от двете последни преброявания от 
1992 и 2001 г. Данните от преброяването през 1992, показващи присъствие на 10 
803 “етнически македонци” в България, никога не се публикуват официално. 
Около 3 000 от тях дори посочват македонския като техен “майчин език”. Десет 
години по-късно, обаче, резултатите от последното преброяването (2001), 
публикувани от Националния статистически институт, показват, че броят на 
българските граждани, самоопределящи се като “македонци” е намалял 
наполовина, т.е. те са само 5 071 души.13

Българското законодателство гарантира правото на равенство пред закона 
и недискриминативна законова защита за всички български граждани, 
включително на основание на раса, етническа принадлежност и религия. Има 
обаче сериозен проблем с прилагането на закона на практика. Една от 
причините за това е неадекватният достъп до правосъдие за бедните в България 
и в криминалното и в гражданското производство. Независимо, че 

 Както вече беше подчертано, това е 
резултат на враждебната и репресивна политика на българските власти към 
македонците в страната по време и на двете преброявания. През 2001 г. няколко 
човека дори биват заплашени, че ще бъдат криминално преследвани, ако 
подбуждат други да се самоопределят като македонци. При тази ситуация може 
да се смята, че ако в България съществуваше реална свобода на самоопределяне, 
броят на българските граждани, деклариращи македонска или помашка 
идентичност, щеше да бъде внушителен.  
 
 

ЧАСТ II 
 
Член 1 
 
Защитата на националните малцинства и на правата и свободите 
на лицата, принадлежащи към тези малцинства, е неделима част 
от международната защита на правата на човека и като такава 
представлява област от международното сътрудничество.  
(… Изисква се също информация за това как е гарантиран достъпа 
до правосъдие за лицата, принадлежащи към националните 
малцинства, в съответствие с буквата на закона.)  
 

                                                 
11 Тук трябва да се припомни факта, че повече от 65 000 български-говорящи мюсюлмани са 

изразили желанието си да се определят като “помаци” или “помашки мюсюлмани” по-време 
на преброяването през 1992 г. 

12 Виж Алтернативен доклад изготвен в съответствие с изискванията чл.25, алинея 1 на 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинтсва, изготвен от Български 
хелзинкски комитет от септември 1999 , секция “Демографска ситуация в България”.  

13 Данните могат да се видят на: www.nsi.bg.  

http://www.nsi.bg/�
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Конституцията и Криминалният кодекс гарантират правото на достъп до правна 
защита за всички от момента на задържане на лицето/лицата, процентът на 
хората, които нямат достъп до адвокат било поради бедност или 
институционална дисфункция (включително дискриминация), продължава да 
бъде много голям. Основните жертви на тези малформации, разбира се, лицата 
от малцинствен произход, и главно роми и турци (включително мюсюлмани).14

Същото изследване проучва и проблема за свободния достъп до правна 
защита за лица, които са неспособни да си позволят такава, в съответствие с 
правата гарантирани от поправките към Криминално-процесуалния кодекс от 
януари 2000 г. Резултатите от изследването показват, че практическият ефект на 
законодателните промени е почти никакъв. 55% от 309-те интервюирани през 
2001 г. продължават да се оплакват от липса на достъп до адвокат по време на 
предварителното следствие, сравнено с 54% през 1999. Процентът на тези, 
оплакващи се от липса на правна защита по време на съдебното производство 
обаче, е вече 37% през 2001 г., което бележи спад от 7% (44%) от 1999 г. 
Независимо от това, процентът на малцинствените представителите, 
докладващи липса на достъп до адвокат, продължава да расте 

 
 

През периода януари-февруари 1999-та Българският хелзинкски комитет 
проведе стандартно проучване между 309 задържани и осъдени от всички 
затвори в България за установяване - наред с други неща - степента на 
физическото насилие в институциите за задържане. 51% от изследваните 
докладваха, че срещу тях е било упражнено физическо насилие по време на 
задържане, а 53% признават, че са били малтретирани по време на престоя им в 
местата за задържане. 37% от интервюираните обявиха, че са станали жертви на 
физическо насилие докато е траело следствието. Изследването на БХК установи 
също, че процентът на оплакващите се от насилие срещу тях сред ромите и 
турците, е много по-голям отколкото този на етническите българи.  

 
Същото проучване е повторено в периода декември 2000 - януари 2001 г. 

между същия брои задържани, който са станали подсъдими след 1 януари 2000 
г. – датата на влизането в сила на поправките към Криминално-процесуалния 
кодекс, с които се разширяват правомощията на полицията да разследва 
престъпления. Този път процентът на жертвите претърпели физическо насилие 
по време на задържане са с 2% по-малко (49% сравнение с 51% през 1999 г.) 
отколкото през 1999-та, а тези, които са малтретирани по-време на престоя им в 
мястото за задържане, са със цели 9% по- малко (44% срещу 53% през 1999 г.) 
отколкото през 1999 г. В същото време обаче, оплакванията на представители на 
малцинствата - особено роми - от насилие в местата за задържане, не само не 
намалява, но и се покачва тревожно. Така, 56% от ромите през 2001 г. 
продължават да се оплакват от насилие упражнено спрямо тях по време на 
арест, което бележи ръст от цели 10% от 1999 г. (46%). С 6% се е увеличил 
броят на малтретираните роми по време на престоя им в институции за 
задържане през 2001 г. сравнено с 1999 г. (от 42% - през 1999 г. на 48% - през 
2001 г.). 
 

                                                 
14 За повече подробности, виж приложение приложение 1 (Bulgarian Helsinki Committee, The 

Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, under subsection "Access to 
Justice"). Виж също Български хелзинкски комитет, Годишни доклади за правата на човека в 
България през 1999, 2000 и 2001, на: www.bghelsinki.org; и Достъпът до Правосъдие: 
Международни Стандарти и Положението в България, БХК, София 2003. 

http://www.bghelsinki.org/�
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обратнопропорционално. 61% от интервюираните роми през 2001 г. се оплакват 
от липса на правна защита по време на досъдебното производство, което 
представлява 8%-но увеличение на броя оплакали се през 1999 г. (53%).  
 

В периода август-септември 2002 г. Българският хелзинкски комитет 
проведе своето трето проучване на полицейското насилие срещу задържаните в 
4 затвора в България.15

В едно друго изследване на БХК, публикувано през 2003 г. за достъпа до 
правосъдие се прави извода, че “да си [етнически] българин е фактор, който 
повишава вероятността от участие на адвокат на първоинстанционно съдебно 
производство”.

 43% от респондентите се оплакаха от упражнено спрямо 
тях насилие, което е само 1% по-ниско отколкото през 2001 г. Докато обаче, 
общото ниво на насилие в местата за задържане намалява - макар и с 
незначителния 1% - броят на мацинствените членове, информиращи за 
упражнено насилие спрямо тях в местата за задържане, расте в пъти. Така, 
докато 27% от етническите българи се оплакват от насилие през 2002 г. 77% от 
ромите признават, че са били жертви на насилие в 4 български затвора.  

 

16

2. Лицата, принадлежащи към национални малцинства, могат да 
упражняват правата и да се ползват от свободите, произтичащи от 
принципите, провъзгласени в тази Рамкова конвенция, както 

 По-нататък в изследването се установява, че има ясно изразена 
корелация между етническа принадлежност - от една страна и безработица, 
обвинение в тежко престъпление, ефективно лишаване от свобода и задържане 
на досъдебно производство - от друга. С други думи, представителите на 
етническите малцинства са свръх-представени сред (1) обвинените в тежко 
престъпление, (2) осъдените на ефективно лишаване от свобода и (3) 
задържаните на досъдебно производство. По-нататъшни изводи в изследването 
са, че предкриминалното състояние на безработица, което доминира сред 
представителите на малцинствата, намалява вероятността подсъдимите да бъдат 
представени от адвокат по време на криминалното съдопроизводство, особено в 
досъдебното и първоинстанционно съдопроизводство. 

 
Пак същото изследване показва, че процентът на обвиняемите и 

подсъдимите според етнически произход са както следва: 1) обвиняеми: турци – 
10.9 %, и роми – 16.5 %; 2) осъдени: турци – 17.2 %, и роми – 24.8 %. Тези 
цифри илюстрират диспропорционалност в дела на ромите и турците в 
криминалното съдопроизводство към техния дял от общия брои на населението 
в България. 
 
 
Член 3 
 
1. Всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, има 
правото на свободен избор да бъде третирано като такова или не, 
като нито от този избор, нито упражняването на правата, 
свързани с този избор, не могат да произтекат каквито и да било 
неблагоприятни последици.  
 

                                                 
15 С влизането в сила на новия Закон за изпълнение на присъдите през 2002, за изследователите 

на БХК стана невъзможно да се срещнат и разговарят със задържани и осъдени. 
16 Достъпът до Правосъдие: Международни Стандарти и Положението в България, стр.88-9. 
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индивидуално, така и съвместно с други лица.  
 
Параграф 1 и 2 
 
• Описание: 

Концепцията за “национално малцинство” в България е с противоречиво 
съдържание. Нито Конституцията, нито действащото законодателство като 
цяло, използват термина “национално малцинство”. Вместо това се говори само 
за "етнически, културни, езикови и религиозно групи/малцинства" в България. 
Официалната държавна политика се изразява основно в избягване на употребата 
на термина “национално малцинство” и преди и след ратифицирането на 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Както става ясно 
от импликациите на правителствения доклад, практическата защита на закона, в 
това число и на Рамковата конвенция, се отнася за някои, но не за всички 
етнически общности в България. Така, помаците и македонците, следва да се 
отнесат към групата на изключените, защото те не се припознават нито като 
обособени “етнически, културни, езикови и/или религиозни малцинства”, нито - 
и още по-малко - като “национални малцинства”. Останалите малцинствени 
групи в България се радват на различна степен на защита от закона.  
 
• Правна рамка:  

Българското законодателство не употребява термина “национално 
малцинство”.  
 
• Предприети мерки: 

Когато се говори за общности в България, които не се признават за 
малцинства, а още по-малко за “национални малцинства” (каквото и да значи 
това), **трябва специално да се споменат две от тях – помаците и македонците.  
 

Още по-времето, когато се признаваше автономията на бившата 
югославска република Македония, българското правителство декларира, че 
актът на признаване на новата суверенна държава не може да доведе до 
признаването на македонско етническо малцинство в България. Българските 
граждани, идентифициращи се като македонци, са били подлагани на натиск и 
дискриминация под различни форми при всеки техен опит да демонстрират 
македонската си идентичност, включително и при опитите им да организират 
културна или политическа формация. (Виж още секциите “Кратко изложение 
на историческото развитие на страната по отношение на малцинствата” и 
Информация за етнодемографското състояние на страната по-горе.) 
 

Друга малцинствена общност, на която се отказва правото на свободно 
самоопределяне, е помашкото население в Родопите. Независимо от факта, че 
хиляди от тях изразяват желанието си да се смятат за обособена етническа група 
по време и на двете преброявания от 1992 г. и 2001 г., те продължават да бъдат 
причислявани към българския етнос във финалните публикации и по този начин 
- лишавани от основни права. От многобройните твърдения на официални 
правителствени лица, както и от преобладаващото мнение на българската 
етнография и историография личи, че помашкото население продължава да бъде 
третирано като “ислямизирано, българско” население, което в никакъв случай 
не може да се допусне да бъде “етническо” малцинство и , че то може да се 
смята най-много за “религиозно” такова. (Виж още секциите “Кратко 
изложение на историческото развитие на страната по отношение на 
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малцинствата” и Информация за етнодемографското състояние на 
страната по-горе.) 
 
● Факти 
Има многобройни примери за факта на отричане на македонска и помашка 
идентичност от властите в България, някои от които са особено ярки и 
недвусмислени в целта си. Нито едно от двете малцинства не е споменато в 
правителствения доклад като обект на защита от закона. Когато през февруари 
2000 г. Конституционният съд обяви ОМО “Илинден” – ПИРИН за 
противоконституционна, е изтъкнато също така, че в България няма македонско 
малцинство. По време на преброяването през 2001-ва, криминални обвинения са 
предявени (по-късно свалени) към редица македонски активисти , които 
окуражават български граждани с македонско самосъзнание, да се 
самоопределят като македонци. Опити да се регистрират “помашки” 
организации също се оказват безплодни. Помаците и македонците не са сред 
представените в държавните институции, занимаващи се с въпроси на 
малцинствата.  
 
 
Член 4 
 
1. Страните се задължават да гарантират на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото на 
равенство пред закона и на равна защита от закона. В това 
отношение се забранява всякаква дискриминация, основана на 
принадлежност към национално малцинство.  
 
2. Страните се задължават да приемат, ако е необходимо, 
подходящи мерки за утвърждаване във всички области на 
икономическия, социалния, политическия, и културния живот 
на пълно и ефективно равенство между лицата, принадлежащи 
към национални малцинства, и тези от мнозинството. В това 
отношение те надлежно отчитат специфичните условия, в които 
се намират лицата, принадлежащи към национални малцинства.  
 
3. Мерките, приети в съответствие с т. 2 не се считат за проява на 
дискриминация.  
 
Параграф 1 и 2 
 
• Факти 

Дискриминацията срещу етническите и религиозните малцинства е 
сериозен проблем в България. Те се дискриминират в почти всички сфери на 
обществения живот, под различни форми. Редица местни и международни 
наблюдатели в сферата на човешките права многократно са документирали 
това.  
 

Дискриминация при упражняването на основни права и свободи: Чл. 11, 
ал. 4 от Конституцията - ограничаваща свободата на сдружаване чрез налагане 
на забрана върху създаването на политически партии на етническа или 
религиозна основа - е използвана многократно за да се откаже регистрация на 
македонски, ромски и помашки политически формации. Конституционалността 
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на самата - смятаната за “турска” - партия Движение за права и свободи (ДПС), 
е била двукратно оспорвана – макар и безуспешно – от народни представители 
(предимно социалисти) през Конституционния съд. Многократно е отказвана 
регистрация и на редица македонски организации, като при това е препятствано 
и на мирните събрания на тези организации. Някои религиозни общности също 
претърпяват преследване и оттегляне на статута им на юридически лица през 
годините след 1989 г. (За повече подробности виж под член 7 по-долу). 
 

Дискриминация в трудовата заетост: Ромите продължават да бъдат 
основните жертви на дискриминация на пазара на труда в България, поради 
ниско образование - от една страна - и поради расови предразсъдъци – от друга. 
До септември 2003 г. когато новият Закон за защита срещу дискриминацията 
беше приет, в България нямаше цялостно и адекватно анти-дискриминационно 
законодателство. Дори и след приемането на един прогресивен и всеобхватен 
закон – какъвто е новият закон - съмненията за неговото бързо и ефективно 
прилагане от съдебната система и отговорните за това органи остават. Ромите и 
мюсюлманите (турци и помаци) продължават да бъдат непредставени или слабо 
представени в сферата на публичната администрация и най-вече в 
правоприлагащите институции.17

Дискриминация в образованието: Училищата, разположени в ромските 
квартали в редица градове в България, в които учат само ромски деца, не само 
че предлагат много ниско ниво на образование, но и са в много лошо 
материално състояние. Изпълнението на Рамковата програма за интегрирането 
на ромите в българското общество - важна част от която касае десегрегирането 
на образованието за ромите – върви тромаво и незадоволително. Обучението по 
“майчин език” за малцинствените деца в училище, особено за ромските 
ученици, практически не съществува, или е много ограничено. След 1997 г. 
преподаването на ромски като “майчин език” на ромски ученици в училище, 
беше реално прекратено във всички училища в България. Обучението по турски 
език, като майчин език на най-голямото малцинство в страната, е организирано 
крайно неефективно и по начин, който има дискриминативни импликации.

 
 

18

Дискриминация в сферата на криминалното съдопроизводство: Ромите и 

 
 

Дискриминация в социалното подпомагане и социалните услугите: Има 
многобройни, добре-документирани случаи на откази на социални помощи за 
ромски семейства от 1990 г. насам. В периода 1998-1999 г. са регистрирани 
няколко ромски протести срещу областните управи на редица градове в 
североизточна България за неизплащане на социалните помощи или 
изплащането им с огромно закъснение. Закъснения в изплащането на 
социалните помощи за роми е реалност и досега. Пресен пример за друг ромски 
социален проблем е отрязването на електричеството в много ромски квартали из 
България поради неплатени сметки.  
 

                                                 
17 За повече подробности виж член 15 по-долу, както и приложение 1 (Bulgarian Helsinki 

Committee, The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, under 
subsections "Participation in Public Life" and “Access to Employment”.). 

18 За повече подробности виж член 14 по-долу, както и приложение 1 (Bulgarian Helsinki 
Committee, The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, under 
subsection "Education and mother tongue". Изследванията на терен по доклада се проведоха в 
периода май-юни 2003).  
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мюсюлманите (турци и помаци) са свръх-представени между излежаващите 
присъди в затворите в България. Според няколко изследвания на БХК, 
проведени между 1999 г. и 2002 г., те са също свръх-представени и сред онези 
от обвиняемите и излежаващите присъди, които 1) се оплакват от полицейско 
насилие упражнено срещу тях в местата за задържане и 2) които са нямали 
достъп до адвокатска защита в хода на съдебния процес срещу тях. Установява 
се, че поради чисто расистки причини на ромите и мюсюлманите (турци и 
помаци) се издават по-тежки присъди в сравнение с етническите българи за 
същите провинения. (За повече подробности виж член 1 по-горе.) 
 

За по-пълен анализ на ситуацията, виж приложение 2-I. 
 
 

Член 5 
 
1. Страните се задължават да насърчават развитието на условия, 
необходими за лицата, принадлежащи към национални 
малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да 
съхраняват най-важните елементи на своята идентичност, а 
именно – религия, език, традиции и културно наследство.  

 
2. Без това да засяга мерките, в рамките на общата им политика 
за интегриране, страните се въздържат от провеждане на 
политика или дейности, насочени към асимилиране на лица, 
принадлежащи към национални малцинства, против тяхната 
воля и защитават тези лица от всяко действие, целящо такава 
асимилация.  
 
Параграф 1 и 2 
 
• Държавни органи за управление 

Никога не е имало държавна структура, отговаряща за малцинствените 
въпроси в България, която да е с ясен и достатъчно широк мандат. Такъв, който 
да позволява да се осигурява пълното и ефективно прилагане на правата на 
малцинствата, гарантирани в българското законодателство.  

 
От 1994 г. насам към Министерския съвет са изграждани структури, чийто 

официален мандат е да работят за създаване на реални условия, в които 
националните малцинства да развиват своя бит и култура, както и да запазват 
основните елементи на своята идентичност. Обаче, тези структури се оказват - 
малко или много - формални, с неясен и силно органичен мандат. С Резолюция 
267 на Министеркия съвет от 30 юни 1994 г. се създава Междуведомствен съвет 
по етническите въпроси, чийто функции се свеждат до тези на консултативен 
орган. Замислената структура обаче, така и не става функционална. През 1995 г. 
правителството на БСП изгражда Национален съвет за социалните и 
демографските въпроси (Заповед N 123 от 14 юни 1995 г.), който обаче, също 
има само консултативни функции. Органът е замислен да представлява както 
етническите малцинства, така и организации на жените, инвалидите и 
пенсионерите (Държавен вестник N 57 от 23 юни 1995 г.). Самото име на 
органа, в добавка към неговия мандат, отразява типичния за българските 
социалисти подход към проблемите на малцинствата - да ги възприема като 
проблеми от социално, а не от политико-етническо естество.  
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През декември 1997 г. правителството на ОДС сформира настоящия 

Национален съвет по етническите и демографските въпроси (НСЕДВ)19

• Факти 

, който 
отговаря както за етническите малцинства, така и за българите в чужбина 
(Държавен вестник N 118 от 10 декември 1997 г.). Проблемът с мандата на 
НСЕДВ, като единствен държавен орган занимаващ се въобще с проблемите на 
малцинствата, е отново прекалено ограничен и неконцентриран за да бъде 
ефективен. Според чл. 1 на Правилника за вътрешния ред на НСЕДВ, 
функциите на органа се изразяват в улесняване на контактите и 
сътрудничеството между правителствените структури и неправителствения 
сектор с цел постигането на по-добри резултати при реализирането на 
правителствената политика касаеща етническите и демографските въпроси, 
включително емиграцията. Наред със статута си на консултативен орган, 
НСЕДВ обсъжда с държавни институции и НПО-та приемането на конкретни 
мерки насочени към изпълнение задълженията на България, поети под различни 
международни документи, защитаващи правата ма малцинствата (чл. 2, ал. 2). В 
практически план НСЕДВ участва като посредник между правителството и 
ромската общност по време на преговорите по изготвянето и приемането на 
Рамковата програма за интегрирането на ромите в българското общество, чието 
изпълнение не върви особено ефективно.  

 
Редица НПО-та, в това число и малцинствени, участват в работата на 

НСЕДВ или си партнират с него. Между тях обаче, няма представители на 
македонската и помашката общност.  
 

Изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на 
ромите в българското общество върви бавно и е незадоволително. Планът за 
действие, приет от правителството за 2003 г., в очакване на оценката на ЕК за 
прогреса в България, е всъщност стъпка назад по отношение на изпълнението на 
задълженията поети от Рамковата програма. Така например, планът не 
предвижда финансиране на транспортирането на ромските деца от 
сегрегираните до интегрираните училища, а също така заделя твърде 
ограничени фондове за да бъде възможно провеждането на адекватна политика 
по отношение благоустройството на ромските гета.  

 
(За повече подробности по изпълнението на Рамковата програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и за други 
правителствени акции засягащи ромите, виж приложение No. 2-II.) 

 
Докато принципната политика на асимилация на повечето малцинствени 

групи в България се прекратява с падането на тоталитарния режим през 1989 г., 
то асимилационните набези спрямо македонската и помашката общност в 
страната не са спирали. Българските граждани декларирали помашка 
идентичност по време на преброяването през 1992 г., така и не са регистрирани 
официално. Политиката на третиране на помаците като “ислямизирани 
българи”, които нямат право да се чувстват етнически различни, продължава и 
до сега, а самия правителствен доклад по Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства е доказателство за това. От друга страна, 
дискриминацията, натискът и отричането на македонска идентичност в 
                                                 
19Заповед No. 449 от 4 декември 1997. 
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България, е чист пример за асимилация на едно етническо малцинство.  
 
Член 6 
 
1. Страните насърчават духа на търпимост и диалога между 
различните култури и приемат действени мерки за поощряване 
на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството 
между всички лица, живеещи на тяхна територия, независимо от 
етническата, културната, езиковата и религиозната им 
идентичност, по-специално в областта на образованието, 
културата и средствата за масово осведомяване.  
 
2. Страните се задължават да приемат подходящи мерки за 
защита на лицата, които могат да бъдат подложени на заплахи 
или дискриминационни, враждебни или насилствени действия., 
поради тяхната етническа, културна, езикова и религиозна 
идентичност.  
 
Параграф 1 
(Изисква се страните да предоставят информация за връзките 
между различните етнически, езикови, културни и религиозни 
общности, в това число и доказателства за междуобщностни 
взаимоотношения и сътрудничество, включително и за 
отношението и ролята на гражданското общество, както и ролята 
на средствата за масово осведомяване.) 
 

Българските власти демонстрират двойственост в утвърждаване на 
толерантността към едни малцинствени общности – турци, арменци и евреи – и 
нетърпимост и отрицание на други – македонци, и отчасти помаци. По време на 
изборите за местни власти през 2003 г., на много места представители на местни 
власти открито подбуждат омраза към ромите и техните кандидати на изборите.  

 
С изключение на медиите, издавани от самите етнически и/или религиозни 

малцинства, няма национална медия в България, която фактически да е 
допринесла за развитието на дух на толерантност и междукултурен диалог в 
българското общество. Точно обратното. В много случаи именно медиите 
стават катализатори на предразсъдъци и расизъм по отношение на някои 
етнически и религиозни групи в България. Най-често жертви на словото на 
омразата са ставали ромите, македонците и членовете на “нетрадиционните” 
религиозни общности в страната. В пресата не се подминава случай на 
престъпление, без да се изтъкне етническия произход на извършителя, особено 
ако той/тя са представители на ромската или друга непопулярна малцинствена 
общност. (За повече относно ролята на медиите виж чл. 9, параграф 1 и 4.) 
 
Параграф 2 
 
• Описание 

Българското криминално законодателство не отчита “утежняващи вината 
обстоятелства” - нито по закон нито като съдебна практика - в случаите, когато 
дадено престъпление е извършено от подбуди на расова или религиозна омраза. 
Законът обаче, предвижда криминална отговорност за нарушения срещу лица, 
които биха били/са обект на заплаха, акт на дискриминация, враждебност или 
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насилие в резултат на тяхната етническа, културна, езикова или религиозна 
принадлежност.  
 
• Факти 
(При подаване на информация под тази секция, моля приложете също 
статистически данни относно направени оплаквания, а също и данни 
отчитащи успеваемостта в преследването и санкционирането на прояви на 
дискриминация, враждебност или насилие основано на етническа, културна, 
езикова, или религиозна принадлежност на лицето/лицата.) 

 
Законът за Министерството на вътрешните работи позволява прекомерно 

използване на огнестрелни оръжия от органите на реда дори в случаите на 
дребни нарушения, което е в абсолютен разрез с международните стандарти за 
правата на човека. Така ромите често стават жертви на стрелби по тях и 
физическо насилие, както от страна на органите на реда, така и от организирани 
банди. Само за периода 1998 г. – 2003 г. БХК е информиран за поне 18 стрелби 
от органите на реда (полиция, затворнически надзиратели и горски стражари), 
когато лицата, по които е стреляно, са били убити. Десетки други случаи на 
стрелба по нарушители завършват със сериозни наранявания и инвалидност за 
цял живот на нарушителите. В повечето от тези случаи, служителите на реда не 
са преследвани от закона след като разследването е сметнало, че са стреляли 
при защита на живота си според разпоредбите на закона или са били 
освобождавани от съда. Понастоящем има няколко случая, внесени в 
Европейския съд за правата на човека в Страсбург, по които се очаква 
решението на съда.  
 

Освен стрелбите по тях от органите на реда, ромите често стават жертви на 
нападения, както от полиция, така и от расистки-настроени тълпи. Първият 
организиран погром срещу роми след събитията от 1989 г., който е и добре-
документиран, се случва през юни 1992 г. когато ромският квартал в Пазарджик 
е нападнат от полицаи като знак за наказателни действия. Много хора, 
включително жени и болни хора, са бити, а къщи и друга собственост са 
сериозно увредени. На по-късен етап, нито разследването по случая стига далеч, 
нито пък някой бива наказан. От тогава нападения срещу ромски квартали или 
роми и от полицията и от организирани тълпи се случва по няколко пъти 
годишно, като виновните обикновено биват прикривани в хода на 
разследването, ако такова има въобще. Почти традиционен е случаят от 12 март 
1999 г., когато плевенският военен прокурор прекратява разследването по 
полицейското нападение срещу ромския квартал в село през юли 1998 г.. Тогава 
повече от 80 полицаи навлизат в квартала и започват да бият хората, докато 
търсят открадната собственост. Изтъкнатото основание за прекратяване на 
разследването от прокуратурата е, че е невъзможно да се установи кои са 
нарушителите сред полицаите.  

 
В два други случая на нападение и масово биене на роми в ромските 

квартали в Криводол (март 1998 г.) и Септември (април 1998 г.), разследване 
дори не е започнато. Оправданията на местната прокуратура, която е сезирана 
неколкократно, се изразяват в твърдения за липсата на официално оплакване от 
страна на жертвите. Дори и вярно обаче, трябва да бъде отбелязано, че 
Криминално-процесуалния кодекс в България не изисква непременно наличие 
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на официално оплакване, за да се започне разследване по даден случай.20

България има сериозни проблеми със защитата на правото на живот и това 
бива отчитано както от местни, така и от международни наблюдатели на 
правата на човека. Тези проблеми включват свръхупотреба на физическа сила и 
смъртоносно оръжие от правоприлагащите органи, и нежелание да се 
разследват случаите, при които хора загубват живота си в резултат от това. От 
1999 г. Европейският съд по правата на човека два пъти е намерил България в 
нарушение на чл. 2 (право на живот) от Европейската конвенция за човешки 
права (ЕКПЧ) по отношение на двама роми, които умират в ареста в резултат на 
свръхупотреба на физическа сила. По случая Великова срещу България,

  
 

21

На 13 юни 2002 г. Европейският съд обяви своето решение по делото 
Ангелова срещу България.

 
Европейският съд призна, че съществуват достатъчно доказателства да се 
заключи, че смъртта на г-н Цончев е причинена по време на неговото задържане 
в полицията. Съдът намери редица недостатъци в разследването на случая, 
свързани с неадекватното медицинско освидетелстване на убития и със 
съзнателните пропуски на прокуратурата да събере доказателства за начина, по 
който е причинена неговата смърт. Той също така намери нарушение на чл. 13 
от Европейската конвенция (липса на ефективно вътрешноправно средство) в 
липсата на адекватно разследване на случая от българските власти. Решението 
на съда в Страсбург не послужи за повод наказателното дело да се възобнови в 
България. Убийците на г-н Цончев, както и тези длъжностни лица, които го 
прикриха, продължават да служат в системата на наказателното правосъдие.  
 

22

Горепосочените примери по никакъв начин не са единствените случаи на 
убийства на етнически представители в места за задържане. Други два случая, 
наред с останалите, заслужават особено внимание. На 10 януари 2001 г. Мехмед 
Мюмюн – 46 годишен етнически турчин – умира в ръцете на полицията, докато 
е жестоко малтретиран в хотел в София пред очите на роднините му. Полицаите 

 В него съдът постанови нарушение на чл. 2 от 
ЕКПЧ възоснова на факта, че синът на жалбоподателката, ромът Ангел 
Зъбчиков, е бил убит през януари 1996 г., след като е задържан в едно 
полицейско управление в Разград. С решението си съдът също така прие, че 
властите не са предоставили навреме медицинска помощ и не са изпълнили 
задължението си за провеждане на ефективно разследване на престъплението, в 
резултат на което полицаите-извършители не са подведени под наказателна 
отговорност. Заедно с чл. 2, съдът намери и нарушение на чл. 3 от конвенцията 
поради това, че правителството не е дало приемливо обяснение за 
нараняванията по тялото на г-н Зъбчиков, на чл. 5 заради незаконното му 
задържане и на чл. 13 поради това, че държавата не е предоставила ефективни 
средства, годни да доведат до идентифицирането и наказването на отговорните 
за неговата смърт лица. 

 
Яснотата и категоричността на решенията по двата случая, обаче, нито 

доведе до подновяване на разследването по тях, нито до наказване на преките 
виновници за смъртта на двамата роми.  

 

                                                 
20 Виж Правата на човека в България през 1998, Годишен доклад на БХК , стр.2. 
21 Appl. No.41488/98, Decision from 18 May 2000. 
22 Appl. No.38361/97, Decision from 13 June 2002. 
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се оправдават, че са го сбъркали с търсен престъпник. Следствено дело е 
заведено срещу двама полицаи, които са между отговорните за убийството, но и 
двамата са оправдани от Софийския градски съд на сесия от 5 март 2001г. На 18 
февруари Севал Себахтин от Кърджали почина в ареста на застава близо до 
Свиленград, след като беше задържан заедно с около 20 нелегални емигранти от 
служители на Гранична полиция. Граничарите употребили при задържането му 
сила и помощни средства. Следствието по случая е установило, че освен 
позволените палки и белезници, за да предотвратят бягството на Себахтин, те са 
си служили и с непозволени средства – юмруци, ритници и удари с приклад. На 
18 февруари 2002 г. Военно-окръжна прокуратура Пловдив заведе следствено 
дело, а през септември в съда беше внесен обвинителен акт за убийство от 
длъжностно лице срещу 7 полицаи, но до момента на писане на Алтернативния 
доклад няма осъдени по случая.  
 

Българският хелзинкски комитет се занимава систематично с проблемите 
на изтезанията, нечовешкото и унизителното отношение и наказание чрез 
дългогодишно наблюдение на местата за задържане в България, както и чрез 
получаване на многобройни и достоверни сведения за преживени изтезания, 
преди всичко по време на задържане. Такива сведения най-често са писма на 
жертви на изтезания, оплаквания получени от задържани и затворници, както и 
от изследвания на БХК направени между затворници относно затворническите 
условия на живот. Изследователите на БХК бяха в състояние да проверят и 
потвърдят голяма част от получената информация по време на техните 
посещения по местата за задържане през годините. Там те бяха в състояние на 
прегледат наличната информация относно задържаните, включително и 
медицинските им картони, както и да разговарят с затворническия - 
включително медицински - персонал и служебна защита.  

 
БХК осъществи няколко последователни изследвания на условията на 

живот по местата за задържане в България. Делът на утвърдителните отговори 
даден от респондентите на въпроса дали е било употребявано насилие срещу 
тях 1) по време на задържане и 2) по време на престоя им в полицейския 
участък са както следва:  
 

 1999     2001    2002 
В момента на задържане 
По време на престоя в местата 
за задържане 

 51%     49%    31% 
 53%     44%    43% 

 
Независимо, че развитието на тенденцията показва лек спад в 

утвърдителните отговори за преживяно насилие между 1999г. и 2002 г., 
процентът за жертвите на насилие в местата за задържане в България остава 
тревожно висок.  

 
По правило, етническите малцинства - и особено ромите, са най-

застрашени от малтретиране в местата за задържане. Така, според проучването 
от 2002 г., делът на етническите българи оплакали се от насилие упражнено 
срещу тях по време на престоя им в полицейските центрове за задържане, е 
27%, докато дела на ромите е цели 77%. 

 
Правителственият доклад не предоставя статистика относно случаите на 

оплакване от дискриминация, или пък каквито и да са данни относно степента 
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на успеваемост в преследването на актове на дискриминация, враждебност или 
насилие спрямо лица, поради техния етнически, културен, езиков или 
религиозен произход. Правителството обаче, дава малко обща статистика във 
своя последен доклад за Комитета против изтезанията (КПИ) на ООН, която 
сама по себе си е много показателна. Във въпросния доклад, Министерството на 
вътрешните работи отбелязва остър спад на броя на подадените жалби, както и 
удивително ниско ниво на разследване на случаите на расова враждебност и 
насилие. Излиза, че в периода 1997 г. – 2000 г. само 29% от общо подадените 
жалби са били разследвани и още по-малко от тях - 20%, са били предоставени 
на вниманието на Военната прокуратура. От общо 48-те разследвани случая, 37 
или 77%, са били обект на разследване още през 1997 г., а всички останали – 
впоследствие. С такава ниска степен на разследване и съдебно производство, 
ниският брой подадени жалби също не е изненада.  
 

“Нетрадиционни” религиозни общности също бяха обект на враждебни 
нападения, както от страна на властите, така и от и различни организирани 
банди. Местата за събиране на Свидетели на Йехова, мормони, кришнари и 
членове на различни нови протестантски евангелистки общности, многократно 
стават обект на полицейски и други нападения, собствеността – разрушавана, а 
самите сбирки – разпръсквани. От 1993 г. тези общности непрекъснато се 
сблъскват с враждебност не само от страна на обикновени организирани групи, 
но и от медии и официални лица. През 1997 г. дори Патриархът на Българската 
православна църква заклейми “нетрадиционните” религиозни общности като 
“предатели на вярата и нацията”. Случаи на полицейска бруталност, както и 
насилие срещу религиозни общества от различни банди, биват регистрирани във 
всички градове на България, където присъствието на тези общества е 
съществено. Такива са София, Пловдив, Варна, Бургас, Кюстендил, Русе, 
Благоевград, Петрич, Асеновград, Велико Търново и Рила. Никъде властите не 
са реагирали както подобава на органи на реда и прилагащи закона институции. 
Напротив, самата полиция участва в нападенията.  

 
Средствата за масова информация в България, в еднаква степен 

електронните медии и преса, често стават подбудители на етническа и 
религиозна омраза. Няколко националистични вестника - поддръжници както на 
леви така и на десни течения в политическия спектър – редовно стават трибуна 
на слово на омразата. В периода 1994 г. –1996 г. пресата редовно злословеше по 
адрес на редица религиозни общества, като по този начин провокираше 
публична омраза и актове на враждебност срещу тях. Някои от най-сериозните 
случаи на физическо разправа срещу религиозни групи, са ставали в резултат на 
клеветнически публикации. 
 
Член 7 
 
Страните осигуряват зачитане правото на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, на свобода на 
мирните събрания, свобода на сдружаване, свобода на изразяване 
и свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието.  
 
(Под това заглавие, моля дайте информация относно свободата на 
словото и сдружаването. Информация относно свободата на 
мисълта, съвестта и вероизповеданието може да бъде поднесена 
под чл.8, а относно свободата на изразяване - под чл.9.) 
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• Факти 

През годините след 1989 г. и до сега има сериозно ограничения върху 
свободата на словото, сдружаването и мирните събрания за някои етнически и 
религиозни малцинства в България.  

 
Редица организации на етнически турци, арменци, роми, татари, евреи, 

руснаци и каракачани са признати и функционират свободно в България като 
частни организации, регистрирани по Закона за лицата и семейството. Това, 
обаче, изобщо не важи за формации, изградени около декларирана македонска 
идентичност от български граждани. В периода 1990 г. – 1991 г., българските 
съдилища на няколко пъти отказват регистрация на ОМО “Илинден” 
(Обединена македонска организация “Илинден”) на основание, че са заплаха за 
“единството на [българската] нация”. През 1993 г. Върховният съд дори обяви 
за нищожна регистрацията на умерената - замислена като “културна” - 
Традиционната македонска организация (ТМО) “Илинден” на процедурни 
основания. ТМО е пререгистрирана през 1998 г. като е принудена да не лансира 
“македонската идея” в България.  

 
През 1999 г. бяха постановени и две решения, отказващи регистрация като 

нестопанска организация на ОМО "Илинден". На 28 април състав на Софийския 
апелативен съд отхвърли тяхна жалба срещу решение на Благоевградския съд от 
2 ноември 1998 г., с което им се отказва регистрация. В мотивите си 
Апелативният съд прие, че вписване не следва да се постанови, тъй като уставът 
на сдружението не е подписан, без да казва как точно трябва да бъде подписан 
(учредителите внесоха допълнително декларация, че приемат и подписват 
устава). Съдът също така реши, че изискването в ОМО "Илинден" да членуват 
"македонци или македонки" противоречи на член 6, ал. 2 от Конституцията, с 
който се забранява дискриминацията. При това той не се съобрази с факта, че 
със същата разпоредба на устава се дава право в ОМО "Илинден" да членуват 
"също така граждани от други национални принадлежности". Съдът прие също 
така, че сдружението си поставя политически цели, както и че, искайки 
автономност на православната църква в Пиринска Македония, извършва 
религиозна и религиозно-просветна дейност и поради това трябва да иска 
разрешение от Министерския съвет по реда на член 133А от Закона за лицата и 
семейството. На 12 октомври Върховният касационен съд остави в сила 
решението на Апелативния съд и препотвърди изцяло неговите мотиви.  
 

През 1998, група отцепила се от ОМО “Илинден”, регистрира своя партия 
под името ОМО “Илинден” - ПИРИН. Никъде в Правилника за вътрешната 
регулация на партията обаче, не се споменава за създаването й около идеята за 
“някаква” македонската идентичност. Независимо от това, ОМО "Илинден" – 
ПИРИН е обявена за противоконституционна от Конституционния съд на 29 
февруари 2000 г. Съдът прецени, че партията представлява заплаха за 
националната сигурност на България и с дейността си, която е сепаратистка, 
нарушава на чл. 44, ал. 2 от Конституцията. Съдът беше сезиран през 1999 г. от 
група народни представители, предимно от БСП, но няколко държавни 
институции, включително Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на правосъдието и Главна прокуратура подкрепиха искането на 
народните представители. Те представиха "доказателства" за "сепаратистката 
дейност" на ОМО "Илинден" - ПИРИН, за някои от които има сериозни 
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основания да се предполага, че са събрани незаконно. Голяма част от тези 
доказателства представляваха изказвания на лидери и активисти на партията и 
публикации в пресата отпреди нейното учредяване. Те обаче не бяха проверени 
и преценени в хода на съдопроизводството в съответствие със стандартите за 
справедлив съдебен процес. Конституционният съд не се съобрази и с устава и 
програмните документи на ОМО "Илинден" - ПИРИН, в които изрично се 
заявява, че партията ще преследва своите цели мирно и със законни средства. С 
решението си Конституционният съд прие, че като "сепаратистка дейност" може 
да се интерпретира всяко изказване на лидер или активист на политическата 
партия, без оглед на това, при какви обстоятелства е направено и каква реална 
заплаха за териториалната цялост на страната представлява. Така според това 
решение излиза, че Конституцията може да бъде нарушена не само с действия, 
но и с думи и с теории. Едно от изказванията на активист на партията, което 
Конституционният съд цитира в списъка на изказвания, с които обоснова своето 
решение беше, че "човешките права на македонците в Пиринска Македония 
стоят по-високо, отколкото националният суверенитет на България". С 
решението си Конституционният съд дава сериозни основания да се предполага, 
че то в действителност е основано на традиционното отричане от всички 
български държавни институции на македонска етническа идентичност в 
България. В него се твърди, че "в Република България няма обособен 
македонски етнос". Възоснова на решението на Конституционния съд, на 13 
юли Софийски градски съд издаде разпореждане, с което заличи партията от 
регистъра на политическите партии като по този начин тя стана ефективно 
забранена. Решението на Конституционния съд е обжалвано пред Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург.  

 
На 2 октомври 2001 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург 

обяви решението си по делото Станков и ОМО-Илинден срещу България. В него 
съдът намери нарушение на чл.11 от ЕКПЧ заради пет случая на нарушаване от 
държавата на правото на мирно събрание на български граждани с македонско 
самосъзнание. Всички случаи са свързани с организиране на чествания около 
гроба на Яне Сандански край Роженския манастир през април и в местността 
Самуилова крепост край Петрич по случай годишнина от Илинденското 
въстание. Съдът осъди България да заплати обезщетение и съдебни разноски и с 
остри думи порица властите за тяхното предубедено и репресивно отношение 
към македонците в България. Въпреки решението, властите проявяват 
противоречиво - макар и не толкова агресивно23

                                                 
23 Периодът 1991-1993 се характеризира с масовото полицейско насилие над български 

македонци, събрани по време на годшните чествания на гроба на Яне Сандански в Роженския 
манастир и в местността Самуилова крепост (близо до Петрич), организирани от ОМО 
“Илинден”. Агресията поутихва след 1994, но всякакви събирания организирани от ОМО 
“Илинден” вече са забранени (забранени са още през 1991, с единствено изключение на 1995) 
и биват разпръсквани с помоща на полицията. Мирните събирания по места на ОМО 
“Илинден” също са забранявани от кметове и районни прокуратури.  

 - поведение по отношение на 
публичната изява на македонска идентичност и при упражняване на правото на 
мирно събрание на българските македонци. Така например на 21 и 22 април 
2002 г. две групи македонски активисти бяха допуснати да чествуват 
годишнината от смъртта на Яне Сандански на Роженския манастир, макар че 
при второто честване събралите се са провокирани от полицията и от 
проправителствени агенти неколкократно, а един участник (Ангел Тренев) е 
арестуван и заплашен с глоба. По подобен начин на 12 септември 2002 г. в 
Благоевград активисти на ОМО-Илинден са допуснати до паметника на Гоце 
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Делчев за да чествуват годишнината от убийствата на близо 400 македонци от 
проправителствени агенти през 1924 г. Те обаче са непрекъснато заснимани, а 
впоследствие - заплашвани от полицейски служители.  

 
Освен българските македонци, членовете на непопулярни религиозни 

общности, дамгосвани като “секти”, също са ограничени в правото си на 
свободно и мирно събрание. 1995 г. е годината, в която е отбелязана 
кулминацията на полицейския произвол и враждебността към 
“нетрадиционните” религиозни общества в България, изразяващи се в побоища, 
тормоз и арести на вярващи, нападения и разтуряния на религиозни сбирки, 
уволнения от работа за членство в тези общества и др.  
 

Поправките към Закона за лицата и семейството от 1994 г., направени да 
обхванат някои от новите тогава религиозни течения, задължават всички 
религиозни организации да се пререгистрират след изричната благословия на 
властите. Впоследствие, само 23 от общо 62-те кандидатстващи за регистрация 
и/или пререгистрация религиозни общности , са одобрени за регистрация по чл. 
133A24

До декември 2002 г., религиозните права и свободи в България са 

 от закона; на останалите 39 - главно протестантски-, две мюсюлмански и 
една православна организации - направо е отказана регистрация. През 1998 г., 
“Свидетелите на Йехова” - които са между тези с отказ за регистрация – са 
официално регистрирани в резултат на приятелско споразумение подписано 
между религиозната общност и българското правителство. Споразумението е 
постигнато в резултат на жалбата на “Свидетелите на Йехова”, подадена в 
(тогавашната) Европейската комисия по правата на човека в Страсбург срещу 
България през периода 1995 г.-97 г.. 

 
Местни административни власти и полиция забраняват или разпръскват 

десетки събирания на религиозни групи. Много са случаите, при които членове 
на “Свидетели на Йехова” биват глобявани за това, че се събират на религиозна 
проповед по собствените си домове. Дори религиозни деноминации, които са 
официално регистрирани, имат сериозни проблеми с местните власти, когато 
решават да провеждат сбирки на открито. Членове на “Обществото на Кришна” 
също срещат сериозни трудности да изпълняват религиозните си церемонии, 
поради “натрупаното негативно отношение” на обществото към тях. По същия 
начин се ограничават и религиозните права на “Адвентистите от Седмия ден”. 
На много места в България, общинските власти издават заповеди, ограничаващи 
свободите на редица неполулярни религиозни общности, между които 
“Свидетели на Йехова”, муунистите, евангелистите и членовете на “Бялото 
братство”. В редица случаи общински власти отказват на “нетрадиционни” 
деноминации достъп до вече наети от тях помещения за провеждане на 
религиозни сбирки. Тормозът от страна на полицията и другите 
административни власти на непопулярни – макар и признати – религиозни 
общества ,продължава да бъде проблем понастоящем, особено на местно ниво.  
 

                                                 
24 Член 133A от Закона за лицата и семейството (сега отменена) гласи, че нестопанските 

организации, които са религиозни организации или се занимават с религия или религиозно 
образование, подлежат на регистрация само след одобрението на Министерския съвет 
(“[N]on-profit legal entities which perform activities connected with religious faith or dealing with 
religion and religious education, should be registered according to the conditions here mentioned, 
after the approval of the Council of Ministers."). 
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регулирани от тоталитарния Закон за религиозните деноминации от 1949 г., 
който бива прилаган без съществени промени с изключение на няколкото 
отменени от Конституционния съд клаузи през 1992 г. и 1998 г. На 29 декември 
2002 г. влиза със сила новия Закон за вероизповеданията, който премахва много 
ограничения, наложени от предишния закон, но запазва и редица рестриктивни 
и дискриминативниъс с същността си клаузи. (За повече подробности виж член 
8 по-долу.).  
 
Член 8 
 
Страните се задължават да признаят на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото да 
изповядва своята религия или убеждения, както и правото да 
създава религиозни институции, организации и сдружения.  
 

Грубото вмешателство в свободите на религиозните деноминации в 
България е стар и сериозен проблем, което личи от редицата решения на 
Европейския съд по правата на човека срещу България по религиозни казуси. 
На 26 октомври съдът в Страсбург се произнесе с решение по делото на Хасан и 
Чауш срещу България. Делото засяга отказа на социалистическото правителство 
през февруари 1995 г. да регистрира ръководство на мюсюлманското 
вероизповедание с г-н Фикри Хасан като главен мюфтия. В него съдът намери, 
че България е нарушила чл. 9 от Европейската конвенция за правата на човека 
(ЕКПЧ) с това, че българското правителство не е успяло да запази неутралност 
при упражняването на своите правомощия по регистрацията на мюсюлманското 
вероизповедание. Според съда правителството се е намесило във вътрешно-
организационния живот на мюсюлманското вероизповедание като е 
облагодетелствало единия ръководител на разделеното вероизповедание и е 
принудило вярващите да застанат под единно ръководство. Съдът също така 
прие, че законово-установената процедура за регистрация на вероизповеданията 
и на техните ръководства не включва гаранции срещу упражняване на 
административен произвол и не отговаря на стандартите за яснота и 
предвидимост. По това дело съдът намери и нарушение на чл. 13 от ЕКПЧ 
(липса на ефективно вътрешноправно средство при нарушаване на човешките 
права) в това, че Върховният съд на България не разгледа жалбата на г-н Хасан 
срещу решението на правителството по същество, а само прецени дали и 
доколко решението за регистрация е взето от компетентния орган в рамките на 
неговите правомощия.  

 
Случаят Хасан и Чауш срещу България е само един - и то далеч не най-

драматичният - пример за политиката на българските власти към религиозните 
малцинства в страната. БХК предоставя подробен обзор на ситуацията в 
приложение 3-1. Това, което трябва обаче да бъде добавено към историята, е 
най-новата практика на експулсиране на ислямски духовници от България, 
които са третирани като “заплаха за националната сигурност”.  
 

Такъв е случаят с Даруиш ал-Нашиф, 32-годишен палестинец без 
гражданство, женен за българка и баща на две деца, родени в България. Той е 
експулсиран от България през юли 1999 г., заради религиозна пропаганда, която 
тогавашното правителство реши, че застрашава националната сигурност на 
страната. Той бе изгонен без да може да представи аргументи срещу това пред 
съд, тъй като българското законодателство не позволява съдебен контрол върху 
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експулсиране, основано на аргументи, свързани с националната сигурност. 
Съдът в Страсбург намери нарушение на няколко разпоредби на ЕКПЧ, сред 
които и на чл. 8, гарантиращ правото на неприкосновеност на личния и 
семейния живот. Той прие, че експулсирането на г-н Ал Нашиф е разпоредено 
възоснова на правен режим, който не предвижда гаранции срещу произвол при 
ограничаването на това право и следователно е незаконно. Съдът намери също 
така нарушение на чл. 5, т. 4 (липса на съдебен контрол за законосъобразност 
при лишаване от свобода) и чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно 
средство за защита на нарушено право) от конвенцията. Случаят му е предаден 
на Европейския съд по правата на човека, който произнесе решение си по 
делото Ал Нашиф срещу България на 20 юни 2002 г. В решението си съдът прие, 
че съществуващата забрана за съдебен контрол върху заповедите за 
експулсиране на чужденци по Закона за чужденците е в нарушение на чл. 13 на 
Европейската конвенция за правата на човека. Правителството още не е 
оповестило дали възнамерява да инициира изменения на Закона за чужденците, 
с оглед привеждането му в съответствие с международните задължения на 
страната. 

 
В два други подобни случая през 1999 г. и в началото на 2000 г. година от 

България бяха изгонени чужденци под формалния предлог че заплашват 
националната сигурност, а в действителност - заради мирно проповядване на 
своята религия. През август с мотива "заплаха за националната сигурност" бе 
експулсиран Абдуллах Мохамед, бивш изпълнителен директор на фондация 
"Тайба", която близо две години преди това е във фокуса на полицейското и 
медийно внимание поради твърдения на полицейски служители, че уж служела 
за прикритие на "ислямския фундаментализъм". Разпространените от полицията 
и медиите интерпретации на този термин обаче изобилства с анти-
мюсюлмански предразсъдъци и включва широк спектър от убеждения и 
практики, които са неразделна част от стандартното и нямащо нищо общо с 
никакъв фундаментализъм изповядване на Исляма.  

 
На 8 януари 2000 г. група от шест ислямски проповедници също е 

експулсирана от района на гр. Шумен. Според информация от полицията, те са 
проповядвали без разрешително от Дирекцията по вероизповеданията на 
Република Турция, както и без такова от българската Дирекция по 
вероизповеданията. Според същата информация те са "сектанти, принадлежащи 
към пакистанската секта на Ахмадиите". Липсата на разрешение от Дирекцията 
по вероизповеданията в София е нарушение на чл. 22 и 23 от Закона за 
изповеданията от 1949 г. Но Конституционният съд в Решение №5 по КД №11 
от 5 юни 1992 г. спомена изрично, че наред с други, и чл. 22 и 23 от този закон 
са противоконституционни. Следователно липсата на разрешение от 
българската Дирекция по вероизповеданията не може да бъде основание за 
експулсиране на чуждестранни духовници от България. По-късно, през май и 
юни 2000 г., други трима мюсюлмани получават заповеди за експулсиране. 
Един от тях е Ахмад Муса - палестинец, който живее от 15 години в страната и 
е женен за българка, който е задържан и експулсиран на 6 август. Съпругата и 
трите му деца останаха в България. И в този случай изгонването беше 
мотивирано от "заплаха за националната сигурност". Заповедите, мотивирани с 
подобни съображения в България не подлежат на съдебен контрол. Поради това, 
не се разбира на какви точно факти се позовават властите. От сведенията в 
пресата, очевидно подхвърлени от МВР, стана ясно, че обвинението срещу г-н 
Муса е в "нелегална религиозна дейност". Единственото "доказателство", което 
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е приведено срещу него, обаче, е участието му в "нелегалния" мюсюлмански 
семинар в Нареченски бани през август 1997 г. Сега случаят Муса се разглежда 
от Европейския съд в Страсбург. 
 

Натискът упражняван над ислямските проповедници в България сякаш 
отслабва малко след решението на Европейския съд по случая Даруиш ал-
Нашиф срещу България. Основният проблем на вмешателство в религиозните 
свободи на деноминациите в страната си обаче остава. На 20 декември 
българският парламент гласува и прие новия Закон за вероизповеданията, който 
въпреки острите критики25 беше публикуван в “Държавен вестник” няколко дни 
по-късно26

Законът съдържа много рестриктивни и дискриминационни разпоредби и 
като цяло противоречи както на българската конституция, така и на 
обвързващите България разпоредби на международното право, гарантиращи 
правото на свобода на съвестта и религията и защитаващи от дискриминация на 
основата на религия и убеждения. Най-сериозен проблем в това отношение са 
чл. 10 и на §3 от преходните и заключителните разпоредби на закона. С тях 
Синодът на патриарх Максим се обявява за юридическо лице по силата на 
закона. С §3 от преходните и заключителните разпоредби се забранява на 
лицата, които са се отделили, от която и да било регистрирана религиозна 
институция “да използват идентично наименование или да се разпореждат с 
нейно имущество”. С други думи, отцепилите се от Синода на Максим могат да 
се регистрират под друго име, но като предварително сдадат имуществото, 
което в момента владеят. Подобни клаузи бяха приети само две години след 
като Европейският съд ясно постанови по делото Хасан и Чауш срещу България, 
третиращо аналогична ситуация на разцепление в мюсюлманското 
вероизповедание.

. В най-рестриктивните му части законът бе гласуван само от 
депутати от НДСВ и БСП. Президентът Първанов не наложи вето.  
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Въпреки че разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от закона за регистрираната по 
силата на закона Българска православна църква не допуска привилегии, в 
действителност тя е в привилегировано положение спрямо другите религиозни 
общности, които получават статут на юридическо лице от Софийски градски 

  
 

                                                 
25 На 13 декември беше проведена голяма конференция на религиозни и правозащитни 

организации, на която бяха разкритикувани редица положения на проектозакона като 
противоречащи както на конституцията, така и на чл. 9 от ЕКЗПЧОС и на чл. 18 от МПГПП. 
На следващия и по-следващия ден бяха организирани демонстрации. 18 организации 
(религиозни и правозащитни) подписаха обръщение до президента с молба да наложи вето.  

26 В пленарна зала беше прочетено писмо на Дейвид Аткинсън, член на ПАСЕ и бивш 
докладчик за България в нея, изтъкващо нарушенията на човешките права в този проект. Това 
обаче не повлия на решението на мнозинството и на БСП да подкрепят проекта. 

27 Съдът постанови: “Действия на държавата, фаворизиращи един лидер на разделена 
религиозна общност, или предприети с цел принуждаването на общността да се обедини под 
единно ръководство против собственото й желание, също така представляват намеса в 
свободата на религия. В демократичните общества не е необходимо държавата да предприема 
мерки, с които да осигури подчиняването на религиозните общности на едно обединено 
ръководство.” По-нататък съдът разкритикува държавата, че не е дала възможност на едно от 
крилата на тогавашното мюсюлманско вероизповедание “да задържи контрола поне върху 
част от собствеността, принадлежаща на общността, въпреки че несъмнено г-н Хасан е имал 
подкрепата на значителна част от нейните членове.” Виж: ECHR, Hasan and Chaush v. 
Bulgaria, Appl. No.30985/96, Decision from 26 October 2000, §78 and §79. 
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съд.28

                                                 
28 Подобно ограничение на съдебния орган, който дава статут на юридическо лице, в 

българското законодателство е предвидено за политическите партии, но не и за 
нерелигиозните организации. 

 Те могат да бъдат наказвани, включително с отмяна на регистрацията 
(чл.8, ал.1) от съда. Съдът обаче не е в състояние да заличи регистрацията на 
едно вероизповедание, регистрирано по силата на закона, какъвто с случаят с 
Православната църква. Член 7 от друга страна предвижда редица забрани за 
религиозните общности, някои от които нито са предвидени в международното 
право, нито могат да се налагат на нерелигиозни организации. Сред тях са 
националната сигурност, забраната верските убеждения да се използват за 
политически цели и забраната за привличане на малолетни и непълнолетни в 
дейността на религиозните институции, освен с изричното съгласие на 
родителите или въпреки тяхното несъгласие. С чл.8, ал.1 се уреждат 
възможностите за ограничаване на правото на свобода на религията в случаите, 
в които тези забрани са нарушени. Някои от наказателните мерки, които тази 
разпоредба предвижда, могат да се налагат само на религиозни общности и 
институции, но не и на нерелигиозни организации. Такива са например 
спирането на разпространението на дадено печатно произведение, спиране на 
издателската дейност и преустановяване на дейността на юридическите лица за 
определен срок. Законът по същество установява двоен наказателен режим за 
религиозните общности: от една страна по съдебен ред, чрез дело пред 
Софийски градски съд за налагане на една от ограничителните мерки (спиране 
на разпространението на дадено печатно произведение; спиране на издателската 
дейност; ограничаване на публичните изяви; отмяна на регистрацията на 
учебно, здравно или социално заведение; преустановяване на дейността на 
юридическото лице за срок до 6 месеца; отмяна на регистрацията на 
юридическото лице на вероизповеданието). От друга страна, вероизповеданията 
и служителите в тях могат да бъдат наказвани за всякакво нарушение на закона 
и по общия административно-наказателен ред, чрез актове на дирекция 
“Вероизповедания”. Законът не изключва налагане на две наказания за едно и 
също нарушение.  
 

Новият закон е наследил някои от основните недостатъци на старата 
законова уредба, част от която е държавният контролен орган над 
вероизповеданията - дирекция “Вероизповедания” при МС, която все още има 
сериозни правомощия. Най-важното от тях е, че тя е натоварена със задачата да 
следи за спазването на ограниченията, предвидени в закона, и пак тя е, която 
може да поиска от съда да възбуди производство за прилагане на санкциите, 
предвидени в чл. 8. Освен това този орган надзирава регистрацията чрез 
даваните от него пред Софийски градски съд експертни мнения (чл.35, ал.4), а 
също така изпълнява полицейски функции като разрешава или забранява 
влизането на чуждестранни религиозни дейци в България (чл.35, ал. 5). За 
останалите организации с идеална цел не е предвиден нито специален надзорен 
орган, нито предварителна преценка от специален орган кого да канят от 
чужбина. Особено смущаваща е функцията на дирекцията да “проверява 
сигнали и жалби от гражданите за нарушени техни права и свободи или права и 
свободи на техни близки чрез злоупотреба с правото на вероизповедание от 
трети лица” (чл. 35, ал. 6). По същество с това на дирекцията се вменяват 
функции на религиозна полиция, която бди за проявите на потенциално 
опасните лица, т.е. вярващите хора и техните организации.  
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Новият закон е възприел от стария също задължение за вписване на 
местните поделения на вероизповеданията при кметовете на общините (чл.19, 
ал.2), нещо, което нито партиите, нито синдикатите, нито които и да било други 
нерелигиозни организации са задължени да правят. Целта е, както и при стария 
закон, по-силен контрол върху тяхната дейност както от страна на държавата, 
така и от регистрираните централни ръководства.  

 
Законът за вероизповеданията е остро критикуван от Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа за някои (но не за всички) от най-рестриктивните 
и дискриминационни клаузи, в специалното експертно мнение от пролетта на 
2003 г. БХК прилага собствен анализ на закона, както и английски превод на 
текста на закона в приложение No.3-II. 
 
Член 9 
 
1. Страните се задължават да признаят, че правото на свобода на 
изразяване на всяко лице, принадлежащо към национално 
малцинство, включва свободата да изразява мнение, да получава 
и разпространява информация и идеи на езика на малцинството 
без намеса на държавни власти и независимо от граници. 
Страните осигуряват, в рамките на своите правни системи, 
лицата, принадлежащи към национални малцинства, да не бъдат 
дискриминирани по отношение на достъпа до средствата за 
масово осведомяване.  
 
2. Точка 1 не препятства страните да въвеждат разрешителен 
режим без дискриминация и на основата на обективни критерии 
за дейността на радио- и телевизионните компании и 
производителите на кинематографична продукция.  
 
3. Страните не препятстват създаването и използването на 
печатни средства за масово осведомяване от лица, 
принадлежащи към национални малцинства. В рамките на 
правната уредба на радио излъчванията и телевизионните 
предавания, доколкото това е възможно и в съответствие с 
наредбите на e. 1, страните осигуряват на страната, 
принадлежащи към национални малцинства, възможността да 
създават и използват свои собствени средства за масово 
осведомяване.  
 
4. В рамките на своите правни системи страните приемат 
подходящи мерки за улесняване достъпа до масово осведомяване 
на лицата, принадлежащи към национални малцинства, с цел 
насърчаване на търпимост и допускане на културен плурализъм.  
 
Параграф 1 и 4 
 
• Факти  

Средствата за масова информация в България са допринесли твърде малко 
за “насърчаване духа на търпимост и диалог между различните култури, [както] 
и ... за поощряване на взаимното уважение, разбирателството и 
сътрудничеството между всички лица, живеещи ...” в България, “независимо от 
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етническата, културната, езиковата и религиозната им идентичност”.29

Медийно отражение на ромите и мюсюлманите

 Някои 
медии дори стават катализатори на расова омраза и предразсъдъци посредством 
слово на омразата по отношение на определени етнически малцинства. Ромите, 
македонците и мюсюлманите (турци и помаци) са най-честата жертва на 
медийното недоброжелателство.  
 

30: Според едно 
проучване на Българския хелзинкски комитет, проведено през 2002 г., само 
0.95% (в-к “Монитор”) до 1.62% (в-к “Труд” и “24 Часа”) от площта на 
националната преса е посветена на “етническата” тема, което количество е 
определено като “мизерно”31в сравнение с измерените 20% малцинствено 
население в страната. Общият извод на изследването относно насочеността на 
публикациите посветени на турците и ромите като най-големите малцинствени 
групи, е следният: медийното внимание по-отношение на 1) етническите турци е 
ориентирано към политически събития, т.е. участието на българските турци в 
политическия живот в България посредством Движението за права и свободи 
(ДПС), 2) а по отношение на ромите акцентът е върху криминалната им 
проявеност и социална бедност. И в двата случая, отношението е негативно, но в 
по-голяма степен - спрямо ромите. Друга основна деформация на медийното 
отразяване на етническата тема, е че етническата медийна площ – в 
ограниченият си размер – се концентрира изключително върху двете най-големи 
малцинствени общности - турци и роми, както и на определени, по-малките 
етноси - евреи, арменци и македонци - игнорирайки напълно други като 
български-говорящите мюсюлмани или помаци. Отчитайки факта на медийното 
пренебрегване на “помашката тематика”, български-говорящите мюсюлмани са 
сполучливо определени като “невидимата общност”32, която въобще е 
изключена от обществения дискурс. За съществуването на помаците се напомня 
едва тогава, когато/ ако някой тръгне да “оспорва” техния “доказан” български 
произход, наричайки ги турци или нещо подобно.33

Въпреки, че Законът за радиото и телевизията съдържа клаузи, 
гарантиращи правото на малцинствата да излъчват на майчиния си език 
(членове 6 (3), 12 (2), 49 (1), и др.), възможността те да правят това е много 
ограничена на практика. Това е представено достатъчно ясно в правителствения 

 Друга голяма аномалия в 
медийното отразяване на малцинствените теми в България е склонността на 
медиите да политизират и/или да търсят сензацията, когато заговорят по 
определен “етнически” въпрос (пример: “циганска престъпност”), което е 
признак на повърхностност в отношението на българските медии към 
малцинствата.  
 

                                                 
29 Член 6 (1) от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. 
30 Виж The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под-секция "Access 

to Media", Bulgarian Helsinki Committee, Sofia: 2003 (приложение No.1). Проучването на терен 
по доклада е извършено в периода май-юни 2003 г. 

31 Етническите Малцинства в Печата, Български хелзинкски комитет, София, 2002, стр.8-9. 
32 Техните Гласове, Център за социални практики, София, 2002, стр.25. 
33 Тук трябва да се припомни най-свежия случай със заместник областния управител на 

Пазарджик, Молла Ахмед, който на митинг в село Корница (Гоцеделчевско) на 29 март 2003 
г., призова местното помашко население да настоява за изучаването на турски като свой 
майчин език в училище. Този случка бе раздухана до национален скандал, в резултат на който 
се отприщи стар национализъм и се заговори с небивала страст за тайна турска пропаганда в 
България, целяща откъсване на Родопите от България.  



 29 

доклад по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Така 
например, Българската национална телевизия излъчва новинарска емисия на 
турски език само 10 минути дневно от 2000 г., а на ромски език въобще не 
излъчва. Частното “Дарик радио” има програма на турски, която обаче се 
излъчва само в кърджалийски регион, който е най-гъсто населен с етнически 
турци, кабелна телевизия, “7 Дни” също прави седмично предаване на турски, 
наречено “Белият гълъб”. Две други частни, кабелни телевизии - във Видин и 
Разград излъчват съответно на ромски и турски език.  
 

Медиите не излъчват много за малцинствата дори на български език. 
Българското национално радио прави културно-информационни програми, но ги 
излъчва само в районите с преобладаващо турско население; телевизия “7 Дни” 
излъчва 30-минутно предавания за ромите два пъти месечно; други също така 
предоставят ефир за ежегодните поздравления по случай малцинствени 
празници, обикновено религиозни, пример - мюсюлманския Байрям. Отделеното 
за малцинствата - преди всичко за ромите и мюсюлманите (турци и помаци) – 
медийно време, трудно може да се определи като достатъчно, или дори 
адекватно, като се има предвид, че в България функционират повече от 180 
радиостанции и около 80 кабелни и други телевизии (данни извлечени от 
правителствения доклад). Нито една медия обаче, няма съществен принос в 
подобряване на взаимоотношението между медии и малцинства.  

 
Положението с площа на публикациите на малцинствена тематика в 

пресата е малко по-добро, което обаче се дължи на факта, че една значителна 
част от изданията на “етническа тематика” или издания третиращи “етнически” 
въпроси, се списват от самите малцинства.  

 
Едно друго изследване на Българския хелзинкски комитет от 2000 г., 

Етническата преса в България34, установява, че най-добре интегрираните 
малцинства в България са едни от най-малките, като арменците и евреите. От 
друга страна, най-големите етноси в България - турци, помаци и роми - са най-
слабо интегрираните. Редица фактори допринасят за отчуждеността на тези 
общности, като много сериозен фактор е именно слабото им (позитивно) 
присъствие в медиите - от една страна - и тяхното негативно отразяване от 
националните медии - от друга страна. Въпросното изследване на БХК разкрива 
следния парадокс: пада се по един “еврейски”35

Горното изследване се занимава още с проблема за спонсорството на 
“етническата” преса в България, установявайки, че малцинствената преса се 
финансира главно от нестопански и неправителствени организации, базирани в 
България или чуждестранни спонсори. Повече от половината от финансовите 
ресурси на турската етническа преса в България идват от чужбина - главно 

 вестник на всеки двама евреи в 
България годишно, докато на всеки десет роми се пада само по един “ромски” 
вестник годишно. Ситуацията на турците е идентична с тази на ромите, докато 
ситуацията с помаците е несравнимо по-лоша, т.е. последните въобще нямат 
“малцинствена” преса.  
 

                                                 
34 Ethnic Press in Bulgaria (Етническа Преса в България), Bulgarian Helsinki Committee, Sofia: 

2000. 
35 На еврейска тематика, обикновено издаван от евреи.  



 30 

Гърция - а почти 100% от спонсорите на ромските печатни медии са 
неправителствени организации. Държавното субсидиране на етнически печатни 
издания е или много ограничено или напълно отсъства.  
 

Техническото оборудване на турската етническа преса е много бедно. Така 
например, списание “Кайнак” - с тираж от 2000 годишно - разполага само с една 
пишеща машина, докато в-к “Права и Свободи” - с тираж от 7 000 годишно 
(докато бива издаван) - се издава с един-единствен компютър.36

Образът на мюсюлманите (турците и помаците) и ромите в пресата: 
Турците, помаците и ромите са между етносите, най-неблагоприятно 
представени от и във медиите. Според едно изследване на Центъра за социални 
практики (ЦСП)

 Този факт 
особено изпъква на фона на статистиката, че в-к “Еврейски вести”, с тираж от 
само 1500 броя годишно, разполага с един компютър и две пишещи машини, а 
пък арменския в-к “Ереван”, с 1100 тираж, има два компютъра, 2 копирни 
машини и две пишещи машини. От друга страна, списание “Кайнак” и в-к 
“Права и свободи” се издават благодарение на доброволния труд на хората, 
напълно безплатно (общо 40 човека са работили на доброволни начала за 
издаването на вестника и списанието), докато в-к “Еврейски вести” се издава от 
изцяло платен персонал - трима редактори и четирима автори.  

 
Извадка от по 10 човека, представители съответно на турското, ромското и 

македонското малцинство в България, са проучвани в изследването на БХК по 
въпросите за дискриминацията на етническите малцинства в печата. Въпреки, че 
толкова ограничен брой хора не може да предостави 100% обективно отражение 
на ситуацията, той определено очертава съществуващата тенденция в нагласите 
на мислене на хората от определените етноси. На въпроса, на коя медия се 
доверяват най-много от гледна точка на безпристрастно отразяване на 
“малцинствени въпроси”, 50% от македонците отговарят, че нито една, а пък 
мнозинството от турците и ромите се доверяват най-много на собствените си 
издания: съответно вестниците “Права и свободи” - за турците и “Дром 
дромендар” - за ромите. Националният “Канал 1” е определен от всички като 
най-малко обективната медия.  
 

37, преобладаващите емоционални нюанси в отношението към 
етническите турци страх и подозрение от политическите намерения на турците, 
макар че те са едновременно силно уважавани заради тяхното “трудолюбие, 
организираност и решителност”.38

                                                 
36 В-к “Права и свободи” спира да бъде издаван през 2001 г. 
37 Техните Гласове, Център за социални практики, София, 2002.. 
38 Виж по-горе стр.19. 

 Митовете относно амбициите на Турция за 
български територии са широко споделяни и до сега сред българския етнос, и 
което е още по лошо - широко и безотговорно експлоатирани от медиите. По 
този начин, не само че негативизмът към турското малцинство изкуствено расте, 
но и възможностите за изграждане на същинска равнопоставеност между 
българските граждани от различен етнически произход намаляват 
правопропорционално на нарастващия национализъм. Едва ли минава и ден, в 
които медиите да не употребят клишета като “турско робство”, “зверствата по 
време на Османската империя” ( а напоследък и “ислямски фундаментализъм”, 
“мюсюлмански тероризъм” и т.н.) и др. Нещо повече, такива и подобни клишета 
продължават да бъдат широко използвани в учебниците по литература и 
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история в българските училища. Авторитетните образователни институции, 
отговорни за съдържанието на съответните учебните материали, изглежда не се 
тревожат особено от мисълта как се отразява подобно положение върху 
психиката на учениците от турски (и дори помашки) произход, които ползват 
същите учебници. Независимо от всичко, обаче, етническите турци считат себе 
си за добре интегрирани (или най-малкото, по-добре интегрирани от ромите и 
помаците) в българското обществото. I 
 

Според изследването на ЦСП, ромите са най-отхвърлената група в 
обществото, съществен принос, за което имат и медиите с преобладаващо 
негативните си публикации или излъчвания. “Традиционните” епитети, 
използвани и от медиите и от представителите на мнозинството в България по 
отношение на ромите са: “мръсни, невежи, невъзпитани, примитивни, нагли, 
крадливи, мързеливи, лъжливи”, и т.н.39 Единствените що-годе позитивни 
характеристики, приписвани на ромите от останалите са “музикалност, веселие 
и безгрижие”.40

Помаците, или “невидимата общност”, са третата голяма група в 
българското общество, чието отражение в медиите е далеч неласкаво. Нещо 
повече, медиите често стават трибуна, от която на тях им се казва кои са или 
какви трябва да бъдат, т.е. медиите катализират проблема на наложената 
идентичност. От друга страна, на помашкото население му се отказва правото 
да се самоизрази и самоопредели. Липсата на стабилно чувство за идентичност 
у помаците, широко се експлоатира, използва се като средство за налагане на 
идентичност, което е сериозно ограничение на правата, гарантирани от 
българското законодателство и от инкорпорираните в него международни 
норми на представителите на малцинствени групи. Така, помаците “трябва” да 
се “чувстват” или турци или “потурчени българи”, но не и да имат собствена, 
“помашка” идентичност. Много от помашките мюсюлмани всъщност се 
чувстват по-комфортно да се определят като турци, първо, защото се чувстват 
културно свързани с турците и второ - защото те не се чувстват принуждавани 
да се определят като турци. В същото време, българският историографски 
дискурс относно произхода на помаците - който впрочем се координира от 
медиите - не признава друго становище, освен това, че помаците са “потурчени 
българи”, които “трябва” да се чувстват такива. Този “доказан факт”, обаче, има 
много тъжна за помаците последица, която безотговорно се подценява от 
медиите (и не само от тях) - а именно, че цяла една общност се превръща в 
“предатели” и “вероотстъпници”, които сами са се отказали от правото си да ги 
уважават.

 В резултат на тези стереотипи, ромите се превръщат в най-
изолираната и отхвърлена общност в българското общество. Парадоксално 
обаче, те се оказват най-толерантният етнос в България, чието положение се 
влошава все повече, включително и благодарение на приноса на медиите към 
изграждането на крайно негативния образ на ромите.  

 

41

                                                 
39 Виж стр.22. 
40 Виж същата страница. 

 Бидейки в такова положение, мнозинството от помаците с готовност 
отхвърлят идеята за “българския си произход” и се самоопределят като “турци” 
или “други”. Има и една част сред помаците, които се самоопределят като 
“етнически българи” (и “православни християни”), което обаче не значи, че те 
се чувстват или действително са защитени от негативно отношение, 
допълнително раздухвано от медиите.  

41 Виж стр. 26. 
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Средствата за масова информация в България обикновено са враждебни и 

към всякакви прояви на македонска идентичност в страната. Македонските 
теми биват негативно отразявани в медиите. Има само един частен вестник, 
който се публикува на македонски и български език, но в България никога не е 
ставало дори дума за “македонски малцинствен език”, камо ли да се излъчва на 
македонски език.  
 
Член 10 
 
1. Страните се задължават да признаят на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото свободно и 
без намеса да използва езика на неговото малцинство в личния и 
обществения живот както устно, така и писмено.  
 
2. В области, населени традиционно или в значителна степен с 
лица, принадлежащи към национални малцинства, при заявено 
желание от тези лица и при положение, че това желания 
съответства на действителна необходимост, страните полагат 
усилия за осигуряване, доколкото е възможно, на условия за 
ползване на езика на малцинството в отношенията между тези 
лица и административните органи.  
 
3. Страните се задължават да гарантират на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото да бъде 
уведомено в най-кратък срок на разбираем за него език за 
причините за арестуването му, за естеството и основанието на 
предявеното срещу него обвинение, както и правото да се 
защитава на този език, като ползва при необходимост безплатни 
услуги на преводач.  

  
Параграф 1 и 2 
 
• Описание 

Законът не забранява използването на майчин език при контакт с 
административните власти. Турският език често е използван в устните 
комуникации между местната администрация и членове на турската етническа 
общност в България, но само където служителите владеят турски език, 
включително и бидейки от турския етнос. Всички писмени документи, обаче, са 
на български език – по традиция и защото, при евентуална съдебна процедура, 
делото се води задължително на български. 
 
• Правна рамка 

Няма законодателство в България, което да регулира използването на 
малцинствен език в комуникацията с административните власти.  
 
• Държавни органи за управление 

Няма също така специализирани или дори неспециализирани държавни 
органи, които да регулират използването на малцинствен език пред 
административните власти.  
 
• Предприети мерки 
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Представителите на малцинствата често се страхуват да използват 
майчиния си език в общуването си с властите поради традиционната 
нетолерантност в България към прояви на малцинствената култура, 
включително и майчин език. Нещо повече, с нито едно действие, изказване или 
с какъвто и да е род стъпка, властите не са показали насърчение или дори 
одобрение към използването на майчин език от представители на етнически 
малцинства в комуникацията им с органите на властта.  
 
• Факти  

Комуникацията между представителите на етнически малцинства, които 
не говорят български език и местните власти (съдилища, областни/общински 
власти и полиция) обикновено се осъществява с помощта на представители на 
същия етнос, които работят в съответните администрации. Така те 
функционират като безплатни “преводачи” с цел да подпомогнат 
комуникацията на хора от малцинствата, които слабо- или въобще не говорят 
български език (какъвто е случаят с много възрастни хора живеещи в почти 
изолирани селца с 100% малцинствено население) с местните власти, която 
иначе би била невъзможна. Тревожното в случая е не фактът, че горното е 
утвърдена практика, а че хората не са информирани за правото си да ползват 
безплатен преводач, в случай на нужда, когато няма кой да им помогне да 
осъществят контакт с местните власти. Хората често се чувстват безпомощни, а 
пък законодателството защитаващо правото им на свободно ползване на езика, 
който единствено говорят, остава да съществува само на хартия.  
 

Проблемът става особено остър, когато нещата опрат до 
взаимоотношението между малцинствата и полицията, която “традиционно” е 
възприемана от последните по-скоро като агресор и враг, отколкото като 
институция, създадена да защитава правата на гражданите. Недоверието в 
полицията, както и в другите правоприлагащи институции, се засилва още 
повече от факта, че почти няма представители на малцинствата, които да 
работят в тези институции, още по-малко - да заемат ключови постове. 
Взаимоотношението между полицията и малцинствата продължава да бъде 
проблематично, като важен принос за това има липсата на достъп до безплатен 
преводач (по-скоро в липсата на такава практика) в случаите, когато 
нуждаещото се лице не говори официалния език или има ограничени знания по 
езика.  
 
Параграф 3 
 
• Факти 
Българското законодателство не задължава полицейските органи да информират 
лице, принадлежащо към етническо малцинство, което е задържано, за 
причините за задържане и/или за вида и сериозността на обвиненията отправени 
срещу него на езика, който лицето разбира, т.е. майчиният му език. По този 
начин, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, както и 
Европейската конвенция за правата на човека – чл. 5, ал.2, са лишени от 
всякаква практическа стойност. Значителен е броят на хората от етнически 
произход - главно турци и роми, които не владеят или слабо владеят българския 
език. А много такива стават обвиняеми по дела. Поради презумцията, че всеки 
български гражданин трябва да знае български, както и поради ограничени 
финансови възможности хора, които не владеят български, често са лишени от 
правото си на безплатен преводач, което опорочава принципа за справедливо 
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съдебно производство. Говорейки за справедлив съдебен процес, трябва да се 
добави, че обвиняеми от малцинствен произход са непропорционално лишени 
не само от безплатен преводач, но и от безплатен достъп до правна защита. 
Често те са разпитвани, карани да подписват протоколи и да участват в съдебен 
процес, знаейки твърде малко за причините поради, които са били подведени 
под съдебна отговорност, както и за точните обвинения отправени срещу тях.  
 
Член 11 
 
1. Страните се задължават да признаят на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото да ползва 
своето фамилно (бащини) име и лични имена на езика на 
малцинството и правото на тяхното официално признаване, 
съгласно условията, предвидени в правната им система.  
 
2. Страните се задължават да признаят на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото да излага 
публично на езика на неговото малцинство обозначения, надписи 
и друга информация от частен характер.  
 
3. В области, традиционно населени със значителен брой лица, 
принадлежащи към национално малцинство, страните се стремят 
в рамките на своите правни системи, включително, ако това е 
уместно, и на споразумения с други държави, и отчитайки своите 
специфични местни условия, да поставят съща така и на езика на 
малцинството надписи за традиционни местни наименования, 
имена на улици и други топографски обозначения с обществено 
предназначение, ако съществува достатъчна потребност от такива 
обозначения.  
 
Параграф 2 и 3 
 

Излагането на традиционни имена на местности, улици и различни 
топографски обозначения на малцинствен (предимно турски) език на 
обществени места е сериозен проблем в България, както за турското малцинство 
- като най-голямо, така и за други. Изискванията и процедурата за именуване и 
преименуване на обекти в България се регулира от Наредба No. 1315 от 1975, 
която е все още в сила. Съгласно Наредбата, име на всеки обект с “национално 
значение” (планини, реки, гори, езера, острови, национални паркове, язовири и 
др.) се дава с резрешение на Президента на Републиката, а имена на обекти с 
“местно значение” (улици, паркове, училища, квартали и т.н.) - с решение на 
местните общински съвети. И двете групи обекти, обаче, трябва да бъдат 
съобразени с редица други изисквания, едно от които е да “отразяват 
богатството и красотата на българския език” (чл. 4 от Наредба No. 1315). Тази 
клауза е била многократно използвана, за да се бойкотират решения на 
общински съвети за преименуване (обикновено става дума за връщане на стари 
имена) на обекти в региони с преобладаващо етническо турско население (виж 
по-долу).  

 
Един от главните мотиви на правителството с министър-председател Жан 

Виденов (1994 г.-1996 г.) - макар и никога официално оповестен – да откаже да 
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подпише Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, е 
намирането за абсолютно неприемлива идеята да се разреши използването на 
малцинствен език - особено турски - в комуникирането с държавните властите, 
или пък да се разрешат надписи и/или имена на обекти и местности на език, 
различен от българския.  
 

И до днес, нищо не се е променило в политиката и практиката на 
нетолериране на излагането на надписи на малцинствен език (главно турски), 
дори в области с преобладаващо малцинствено население. Всеки опит да се 
направи това - в най-добрия случай - е остро критикуван и бойкотиран по 
всевъзможен начин. Съдебната система многократно е демонстрирала 
негативно отношение към публичното излагане на надписи на малцинствен език 
чрез свои решения. По такъв начин, не само че конституционното право на 
свободно използване на майчиния език не се прави практически оперативно, а и 
напротив - се възпрепятства в много аспекти именно от правоприлагащата 
съдебна институция. През лятото на 1993 г. Момчилградският общински съвет - 
болшинството от чийто членове са избрани с листата на ДПС - решава да върне 
старите “турски” имената на редица улици в града, действайки напълно в 
границите на законните си правомощия. Реакцията на Областния управител в 
Хасково е незабавна: той обжалва решението на Момчилградския Общинския 
съвет в съда, очевидно уверен в крайната си победа. Оказва се прав. През 
септември 1993 г., Кърджалийският Окръжен съд действително анулира 
решението на Общинския съвет в Момчилград, опирайки се на прословутия 
член 4 от Наредба No. 1315, който изисква имената на всички обекти в България 
“да отразяват богатството и красотата на българския език”.42 Същото е 
направено година по-късно, през юли 1994 г., от Хасковския Окръжен съд, 
който отменя решението на Кирковския Общински съвет за преименуване на 16 
махали в района на Фотиново през 1994 г.43

До този момент остава сериозен проблем преименуването (връщането на 
старите имена) на обекти, които са вътре в границите на населено място, дори 
това населено място да е обитавано от изцяло или в преобладаващата си част от 
малцинствено (турско) население. Такъв е примерът със с. Самуил, където нито 
една улица или друг обект носи “турско” име, нито има какъвто и да е надпис на 
турски език (още по-малко на ромски) - езика на преобладаващото мнозинство. 
Само местности, разположени извън рамките на населено място и исторически 
известни с определено име на малцинствения език, се регистрира в кадастрите 
на поземлените комисии с това име. 

 
 

44

По принцип, запитани защо няма обекти, носещи “етническо” име или 
защо няма надписи и изображения на езика на преобладаващото в района 
етническо население, областните и общинските власти отговарят, че няма 
постъпили искания за такова нещо. Истината обаче, е че традиционната 

 
 

                                                 
42 Виж Човешките права в България през 1993, Годишен доклад на Българския хелзинкски 

комитет, стр.2. 
43 Виж Човешките права в България през 1994, Годишен доклад на Българския хелзинкски 

комитет, стр.2. 
44 Виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human Rights of Muslims in Bulgaria 

in Law and Politics since 1878, в под-секция "Right to use one’s minority language before 
administrative authorities". Проучването на терен по доклада е извършено в периода май-юни 
2003 г.). 
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нетърпимост на българското общество към подобен род актове, обезкуражава 
малцинствата да изискват и се възползват от правата си.  
 
Член 12 
 
1. Страните, ако е необходимо, приемат мерки в областта на 
образованието и научно-изследователската дейност за насърчаване 
познанията за културата, историята, езика и религията на техните 
национални малцинства, както и на мнозинството.  
 
2. В този контекст страните по-специално осигуряват възможности 
за обучение на преподаватели и достъп до учебници и улесняват 
контактите между ученици и преподаватели от различни 
общности.  
 
3. Страните се задължават да утвърждават равни възможности за 
достъп до образование на всички степени на лицата, 
принадлежащи към национални малцинства.  
 
Параграф 1, 2 и 3 
 
• Описание 

В България няма традиция на насърчаване на знанията за културата, 
историята езика и религията на националните малцинства. Българското 
академичното тяло е съсредоточило изключително усилията си върху 
изучаването на културата, историята, религията и ценностите на българския 
етнос със съответния националистично-политически нюанс добавен към това. В 
България, историята и културата на Европейските нации се познава несравнимо 
по-добре от културата и историята на националните малцинства. Докато – с 
несъществени изключения – всички малцинствени представители в страната 
знаят български език и познават българската история, почти няма етнически 
българин, който да говори езика на дадено малцинство или да знае историята 
му, дори и да живее в “малцинствен” район. Това се дължи на изключително 
слабата застъпеност на информация за малцинствата в българските учебни 
заведения, с изключение на определени специалности в университети или 
направени отделни изследователски проучвания, които така или иначе остават 
изолирани от масовото образование. В по-голямата си част подобни 
изследователски инициативи са спонсорирани от чуждестранни донори и 
неправителствени организации.  
 
Освен това все има проблем със съдържанието на учебниците по история и 
литература, които се използват в училище както от българските, така и от 
малцинствените - особено турските - ученици. Във “Въведението” на медийното 
изследване на Центъра за социални практики от 2002 г. (виж по-горе) е 
отбелязано: “Рядко минава и ден без някой вестник да се позове на 
петвековното турско робство, зверствата на турците и техните варварски 
нрави”. Същите са и клишетата използвани в учебниците, обаче, “[ч]иновниците 
от Министерството на образованието - продължава цитатът - никога не са се 
запитвали как се отразяват подобни митове върху детската психика на турчетата 
или българчетата-мюсюлмани, длъжни да четат и повтарят тези учебници”.45

                                                 
45 Техните Гласове, Център за социални практики, София, 2002, стр.6. За повече подробности 
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Много учебници, за всички нива на образование и с различно съдържание, 

са публикувани в България до момента. Министерството на образованието е 
институцията, която определя кои учебници са годни за ползване в училище и 
кои – не, поне на ниво от 1-ви до 11-ти/12-ти клас (това не се отнася за 
университетско образователно ниво). Някои от най-добрите учебници 
(подготвени и издадени от неправителствени организации) - със подходящо и 
адекватно знание за културата и историята на националните малцинства - са 
одобрени за ползване от въпросното Министерство, но те се използват само 
като помощни материали по усмотрение на учителя и дори това им ползване не 
е задължително.46

Параграф 1 и 2

 
 
Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското 

общество, подкрепена от правителството, изисква десегрегация на “ромските” 
училища и равен достъп до качествено образование на ромите. Макар, че 
Министерството на образованието многократно се е изказвало положително за 
нуждата от десегрегация в образованието и е подкрепяло думите си приемането 
на официални документи в подкрепа на десегрегацията, не е направено много на 
практика. Правителственият План за действие по Рамковата програма дори не 
предвижда средства за транспортирането на ромските деца от домовете им до 
приемствените училища и обратно.  

 
(За подробности по десегрегацията на образованието за ромите, както и за 

оценка на десегрегационните проекти течащи в България, виж приложение 
No.4.) 
 
Член 14 
 
1. Страните се задължават да признаят правото на всяко лице, 
принадлежащо към национално малцинство, правото да изучава 
езика на своето малцинство.  
 
2. В области, населени традиционно или в значителна степен с 
лица, принадлежащи към национални малцинства, ако 
съществува достатъчна потребност, страните се стремят, 
доколкото е възможно и в рамките на своите образователни 
системи, да осигурят възможност лицата, принадлежащи към 
национални малцинства, да изучават езика на малцинството или 
да бъдат обучавани на този език.  
 
3. Точка 2 на този член се прилага, без това да накърнява 
изучаването на официалния език или преподаването на този език.  
 

47

                                                                                                                                            
виж още Член 9 (по-горе) и 14 (по-долу).  

46 За повече подробности виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human 
Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под-секция "Education and mother 
tongue". Проучването на терен по доклада е извършено в периода май-юни 2003 г.).  

 

47 Базирано на доклад, The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, 
под-секция “Education and mother tongue”, Bulgarian Helsinki Committee, Sofia: 2003, на 
английски(приложение 1). Проучването проведено на терен по доклада е извършено в 
периода май-юни 2003 г. 
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Проблеми с изучаването и използването на майчиния език в България 

винаги е имало, включително и след демократизирането на страната след 1989 
г., особено по отношение на най-големите малцинствени групи като турците и 
ромите. Обаче, докато турският език се изучава в училище - до голяма степен 
благодарение на настояването от страна на турското малцинство за това – 
ромският език практически отсъства от образователната програма. Други 
малцинствени езици като македонският не само, че отсъстват, но и никога не 
са били предвиждани за включване в образователната програма. Нещо повече, 
съществуването на македонския език по принцип се отрича в България.  

  
В първите години след промените през 1989 г., проблемите с изучаването 

на турския като майчин език, не произтичат толкова от властите, колкото от 
практическата липса на квалифицирани преподавателски кадри. През май 1993 
г, г-н Кязим Мемиш - тогава експерт по майчин език в Министерството на 
образованието – съобщава, че около 17 000 ученици от общо 92 166-те подали 
молби да изучават турски като “майчин език” в училище, остават извън групите 
по турски език през учебната 1992/1993 година. Причината за това е преди 
всичко в липсата на достатъчно и квалифицирани учители по предмета - от една 
страна - и от друга - поради недостатъчен брой ученици за сформирането на 
паралелка по турски език.  

 
През 1996 г. много родители изразяват желание децата им да учат турски 

като “майчин език” при подобрени условия чрез включване на часовете по 
турски във времето за задължително-избираема подготовка (турския се учи като 
свободно-избираем предмет) и чрез преподаване на определени предмети на 
турски език. На това искане, тогавашният министър на образованието, акад. 
Илчо Димитров - който е на същата длъжност и по време на насилственото 
преименуване на турците през 1984-1985 г. - заявява заплашително: “Че турски 
училища няма да има в България, това трябва да им е ясно [на турците]. Ако им 
се искат турски училища, да си ходят в Турция.”48

 През учебната 1997 г./1998 г. 
родителите продължават да настояват за включването на турския език в 
часовете за задължително-избираема подготовка, както и за преподаването на 
някои предмети на турски - както се прави с изучаването на западните езици в 
училище - но желанието и молбите са пренебрегнати.  

  
 

 
 Законодателна рамка на изучаването на малцинствения (турски) 

език като “майчин език”49

                                                 
48 Виж Човешките права в България през 1996 г., Годишен доклад на Българския хелзинкски 

комитет, стр.16, на: http://www.bghelsinki.org/. 
49 За повече подробности виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human 

Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, подсекция "Education and mother 
tongue"). 

: Изучаването на малцинствения език като “майчин 
език” в България се гарантира и регулира от закона. След демократичните 
промени през 1989 г., е приета нова конституция (1991 г.), която да отговоря на 
новите изисквания на демократично управление в страната. Член 36, ал. 2 от 
новата Конституция гарантира следното: “Граждани, за които българският език 
не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския 
език да изучават и своя майчин език.” Въпреки, че Конституцията не определя 
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кой език е “майчин”, нито къде може да се изучава и при какви условия, 
Върховният закон на нацията гарантира правото на малцинствените ученици да 
изучават майчиния си език.  
 

Законът за народната просвета от 1991 г. - изменен през 1996 г. и изменен 
и допълнен през 1998 г. - гарантира правото на учениците, “чийто майчин език 
не е български”, правото да учат своя майчин език от 1-ви до 8-ми клас на 
основното училище, “при защита и контрол от страна на държавата” (чл.8, ал.2).  

 
С Постановление No.183 на Министерския съвет от 5 септември 199450 се 

определя изучаването на “майчин език” в общинските училища, в системата на 
основното образование (1-ви до 8-ми клас) в България, по 4 часа седмично като 
“свободно-избираем предмет”. Това означава обучение без оценка, при което 
учебната дисциплина не става част от интегралната оценка за завършена 
образователна степен и се провежда извън задължителните учебни часове. По 
този начин “майчин език” се преподава в продължение на 5 години. 
Постановлението също така изгражда процедура на подаване на молба до 
училищните директори от ученици, желаещи да изучават майчин език, която 
молба се подписва от родителите/настойниците и се подновява всяка година 
(чл.2, ал.2). Часовете по майчин език се финансират от общинския бюджет 
(чл.5), а отделно се нарежда организирането на курсове по български език за 
деца от малцинствен произход в предучилищна възраст (чл.3). Преподаването 
на “майчин език” в общинските училища се базира на примерна програма, 
изготвена от Министерството на образованието и науката (МОН).51

С приемането на Закона за степента на образованието, образователният 
минимум и учебният план (ЗСООМУП) през юли 1999

  
 

52, изменен през 200253, 
обучението по “майчин език” се включва в “задължително-избираемата 
подготовка” на учениците (чл.15, ал.3). Тази подготовка е различна от 
задължителната, доколкото предметите, които се предлагат в нейните рамки се 
избират от учениците или техните родители. Позитивната стъпка към 
променяне статуса на майчиния език в учебната програма, е резултат от 
ратифицирането на Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства от България през февруари 1998 г., важна част, от която е 
изискването за защита на правото на малцинствата да изучават и ползват своя 
майчин език. Тази клауза обаче, бива приложена на практика едва през учебната 
2002/2003 година, когато обучението по майчин език става част от времето за 
задължително-избираема подготовка и влиза в годишната оценка.54

С влизането на ЗСООМУП в сила, правото на малцинствата да ползват 
свободно майчиния си език – като част от право им да развиват културата си 
(което право е допълнително гарантирано от чл.27 на Международния пакт за 
защита на гражданските и политическите права, ратифициран от България на 10 
септември 1991 г.) - преминава в нова, по-прогресивна фаза на защита правата 

 
 

                                                 
50 “Държавен вестник” No.73 от 9 септември 1994 г. 
51 Указание No.4 на МОН от 27 октомври 1994 г. 
52 “Държавен вестник” No.67 от 27 юли 1999 г. 
53 “Държавен вестник” No.95 от 2002 г. 
54 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), “Държавен весник” No.68 

от 1999 г., чл.111, ал.1. 
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на малцинствата в България - поне формално. Законът още изгражда по-
централизирана система за финансиране на часовете по майчин език, като 
ангажира съответните централни образователни власти с директен надзор над 
средствата и над назначаването на квалифициран учителски персонал в 
училищата. За първи път, чрез този закон се въвежда изучаването на майчин 
език на ниво средно-образователно училище за, предвидено за учебната 
2002/2003 г. 
 

Изучаването на “майчин език” като “задължително-избираем предмет” се 
регулира основно от две наредби на Министерството на образованието. С 
Наредба No.7 се определя броя на учениците в групите за свободно-избираема 
подготовка като в случая с майчиния език той е 11 - в общообразователните и 8 
- специалните училища.55 С Наредба No.6 от 200156

Посредством Наредба No.6 се организира и изучаването на майчин език на 
ниво средно образование в общообразователните училища, разпределено пак 
във времето за задължително-избираема подготовка, в което са включени още 8 
образователни области

 се определя броят на 
часовете за изучаване на предметите от задължително-избираемата подготовка в 
основното училище, който е както следва: 1-ви клас -- 3 часа седмично; 2-ри, 3-
ти и 4-ти клас -- 2 часа седмично; 5-ти до 8-ми клас -- 3 часа седмично. Броят на 
часовете по майчин език обаче, не е организиран адекватно, защото последните 
се делят с още две образователни области, а именно – чужди езици и 
хореография (чл.6, ал.2), които подкопават статуса на часовете по майчин език. 
Така ако ученик от малцинствата иска да учи английски или друг западен език - 
нещо което е абсолютно необходимо днес - то той/тя ще трябва да се откаже от 
часовете си по майчин език, дори да иска да го изучава. И обратно. Това е 
дилема, пред която не бива и не може да бъден поставян никой ученик, за 
когото и и усвояването на английския (или друг западен език) и усвояването на 
майчиния език са еднакво важни. Този начин на организиране на преподаването 
на майчин език в основното училище има дискриминативен ефект на практика.  

 

57

                                                 
55 МОН, Наредба No.7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, “Държавен 
вестник” No.54 от 2001 г., изменена последно в “Държавен вестник” No.74 от 2003 г. чл.26.  

56 МОН, Наредба No.6 от 28 май 2001 за разпределение на учебното време за достигане на 
онщообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, “Държавен 
вестник” No.57 от 15 юни 2001 г., изменена последно в “Държавен вестник” No.95 от 2001 г. 
чл.26 

57 Член 10 от ЗСООМУП представя списък на тези области както следва: български език и 
литература; чужди езици; математика, информатика и информационни технологии; 
обществени науки, гражданско образование и религия (допълнен през 2002); прродни науки и 
екология; изкуства; бит и технологии; и физическа култура и спорт.  

 (чл.12). Времето за задължително-избираема 
подготовка е разпределено както следва: 9-ти клас – 5 часа седмично; 10-ти клас 
-- 12 часа седмично; 11-ти клас – 22 часа седмично; 12-ти клас – 26 часа 
седмично. Ако се направи една проста равносметка на най-голямото количество 
време - 26-те часа в 12-ти клас - ще се види, че за изучаването на майчин език се 
падат средно по 2 часа седмично, ако ученикът е решил да взима най-много по 2 
часа от останалите 8 образователни области. Ако, обаче, той/тя е решил(а) да 
взима повече часове по, примерно, чужд език, математика или български език и 
литература за да се подготви за кандидат-студентски изпит, то това пак ще бъде 
за сметка на майчин език и някоя от другите образователни области. Така 
разпределението на часовете във времето за задължително-избираема 
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подготовка в средно-образователната система от Наредба No.6, отново има 
дискриминативен ефект на практика по отношение на часовете по майчиния 
език. Трябва пак да се отбележи, че при оптимално време за свободно-
избираема подготовка от 26 часа седмично, малцинствените ученици имат 
възможност да изучават майчиния си език максимум 2 часа седмично при 
положение, че взимат съответно по 2 часа от останалите образователни области. 
С намаляването на седмичното време за общо-образователна подготовка 
съответно намаляват и часовете по майчин език. При 22, 12 и 5 часа време 
седмично за задължителна общо-образователна подготовка, възможността за 
взимане на часове по майчин език драстично намалява. При 5 часа седмично 
време за задължителна общо-образователна подготовка, шансовете за адекватно 
обучение по майчин език са нищожни, освен ако ученикът не е твърдо решен да 
пренебрегне всички останали образователни области – нещо което е твърде 
невероятно да стане, поради ключовото значение на някои от останалите 8 
образователни области. Така и деца и родители са сериозно обезкуражени в 
желанието си да изберат обучението по майчин език. Да не говорим за 
пропагандата, която се води между малцинствените ученици от страна на 
учители – етнически българи – да не изучават майчиния си език, защото това 
щяло да попречи на бъдещото им професионално и всякакво развитието.58

Други проблеми свързани със изучаването на майчин (турски) език в 
училище

 
 

59

Друг основен проблем в осъществяването на адекватен процес на 

: Според официална статистика на Министерството на образованието 
и науката, през учебната 2000/2001 г. и след това, турският като “майчин език” е 
изучаван в 20 административни области, предимно в югоизточна и северо-
източна България, където е концентрирано турското малцинство. През 
2001/2002 учебна година турски се преподава в 520 общински училища в цялата 
страна, със общо 34 860 ученици разпределени в паралелките по турски език. 
Общият брой на учителите по турски през същата учебна година е 703, а повече 
от 95 % са с необходимата квалификация за това.  

 
През учебната 2002 / 2003 г. турски език отново се преподава в 20 области 

в страната, но броят на училищата, в които се преподава е намалял до 420 (със 
100 по-малко от предходната учебна година), със съответния по-малък брой 
ученици – общо 31 349 като 1761 от тях са първокласници. Броят на учителите 
по турски език също намалява драстично от 703 на 588, от които 162 – без 
необходимата квалификация.  

 
Според твърденията на местни експерти по майчин турски език, тази 

реалност няма логично оправдание, тъй като няма недостиг на квалифицирани 
кадри по турски език. Нещо повече, много души, притежаващи бакалавърска 
или магистърска степен но турска филология са (продължително) безработни 
или работят в съвсем други сфери.  
 

                                                 
58 Tова твърдение беше направено от учители, родители и ученици – етнически турци – и 

регистрирано от изследователи на БХК по време на теренното изследване по проекта, 
Правата на мюсюлманите в България по закон и на практика,(виж приложение No.1) 
проведено в райони с компактно турско/мюсюслманско насление през периода май-юни 2003 
г.  

59 За повече подробности виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human 
Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под-секция "Education and mother 
tongue".). 
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преподаване на майчин (турски) език – наред със законодателния хаос – е 
острата липса на учебници, по които да се води обучението, без да се споменава 
липсата на учебници с адекватно съдържание. С плана за въвеждането на 
обучението по майчин турски език през 1992 г., се появява и нуждата от 
учебници. За целта се организира спешното издаване на буквар – предназначен 
за ученици от 1-ви до 4-ти клас – и христоматия – за ученици от 4-ти до 8-ми 
клас – по турски език през 1991 г., с които да се започне обучението по майчин 
език за желаещите да го изучават турчета. През следващите две години –1992 г. 
и 1993 г. – с помощта на турското посолство в България, се издава граматика по 
турски език, както за ученици от 1-ви до 8-ми клас така и ученици от 9-ти до 
11/12-ти клас на средното образование. От тогава до сега нито са издавани нови 
учебници – както МОН многократно обещава – нито пък са били преиздавани 
старите учебници – макар и с остаряло съдържание – за нуждите на обучението 
по майчин турски език, независимо от многократните оплаквания и молби от 
страна на учителите по турски език за острата нужда от учебници. 60

Последен, но не маловажен момент е състоянието на непрекъснато 

  
 
С въвеждането на майчиния език като предмет от задължително-

избираемата подготовка през учебната 2002/2003 година, МОН също планира 
създаването на работна група от експерти, които да работят по създаването на 
нов учебник по майчин турски език. Проектът така и не е осъществен към 
момента на писане на настоящия доклад.  

 
Друг въпрос, определен от учители по майчин език като проблем в процеса 

на преподаване на майчин език, е липсата на единна, “централизирана” 
програма за обучението по майчин език. Понастоящем обучението по майчин 
език се базира на програма, изготвена от самия учител по майчин език, която се 
одобрява от Министерството на образованието и науката. Смята се, че единна 
програма за обучението по майчин език, изготвена от МОН, би била по- удачен 
вариант.  
 

В заключение трябва да се каже, че липсва целенасочена подкрепа от 
страна на държавата по отношение на повишаване на ефективността на 
обучението по майчин език за малцинствените деца. Тази реалност обезсмисля 
и без това крайно неадекватни законови норми, регулиращи обучението по 
майчин език. Поставянето на “майчин език” в една графа с други важни за 
ученика образователни области, както е по закон, измежду които той/тя трябва 
да избира, ограничава правото на свободно изучаване и ползване на 
малцинствения език и има дискриминативен ефект.  
 

                                                 
60 На 14 май 2003 изследователи на БХК присъстваха на “открит урок” по турски език в община 

Каолиново (област Шумен), в които участваха всички учители по турски език от района, 
включително и Областния експерт по майчин турски език. Учителите обсъдиха проблемите на 
обучението по майчин език и като основен такъв беше посочена липсата на учебници по 
турски език. Беше подчертано, че единсвените учебници, одобрени за водене на обучение по 
майчин турски език, са от 1992 г., които поначало са били предназначени за ползване в срок 
от само 3 години. Обаче тези учебници не само се ползват повече от 10 години, но и са крайно 
недостатъчни като бройка. Според информацията подадена от учителите се падат средно по 3 
учебника за цял един клас по майчин турски език и дори тези 3 учебника са в окаяно 
състояние – окъсани корици, липсващи страници, остаряло съдържание и т.н. Един от 
учителите по турски език - етническа българка, която беше и директорка на училище, 
сподели: “Няма смисъл да се преподава турски език на дете, което няма учебник!” и заключи, 
че подобна ситуация за учителя е като да работи “на ръба на пропастта”. 
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намаляване на броя на малцинствените (турски) ученици, които учат майчин 
език в училище. Като причина за това етнически турски родители и експерти по 
майчин език посочват широката пропаганда водена от учители – етнически 
българи – между турски деца и родители да не изучават майчиния си език, 
защото това би попречило на образователното развитие на децата и би ги 
поставило в ролята на аутсайдери в българското общество. Реалността показва, 
че пропагандата работи по предназначение.  
 
Член 15 
 
Страните се задължават да създадат необходимите условия за 
ефективното участие на лицата, принадлежащи към национални 
малцинства, в културния, социалния и икономическия живот, 
както и в обществените дейности, по-специално онези, които ги 
засягат.  
(При подаване на информация, моля засегни областите на културния, 
социалния и икономическия живот, както и обществените дейности 
по отделно. Изисква се информация за институционалното 
организиране на малцинственото участие в управленските процеси 
(например, консултативни съвети, парламентарни структури, 
териториални или културни автономии, и т.н.).Моля посочете още 
дали не-граждани имат избирателни права, и ако - да, при какви 
условия.) 

 
● Участие в обществения живот 

 
Участието на малцинствата в обществения и политическия живот в 

България е ограничено, а в случая с определени малцинствени общности като 
роми, македонци и помаци - съзнателно спъвано. В последния си доклад за 
човешките права в България, Държавният департамент на Съединените щати 
отбелязва, че етническите малцинства в страната – особено най-големите от тях 
като турци, помаци и роми – са недостатъчно представени, както в централните, 
така и в местните органи на управление.61

Като най-голямо малцинство в България, участието на турците в 
централното и местно управлението на страната е и най-активно, но те не са 
пропорционално представени, дори в районите, където са преобладаващо 
мнозинство. Тяхното участие в политическия процес в България се дължи на 
Движението за права и свободи (ДПС), болшинството от чийто електорат са 
етническите турци, както и значителна част от помаците и ромите. Още през 
първите избори, проведени след демократичните промени, през октомври 1991 
г., ДПС се включва в управлението на страната чрез 24-те си места в спечелени 
в парламента. В резултат на това, отгласите за състоянието на човешките права 
в България започват да стават положителни. ДПС участва и в местното 
управление на България чрез около 1000-та общински съветници, 27-те 
общински кметове и над 650-те кметове на градове и села избрани с листата на 
партията. В Кърджалийска община – най-гъсто населената област с етнически 
турци в страната – избира кмет от етнически турски произход през 1991/92 г.

  
 

62

                                                 
61 Виж също U.S. State Department, 2001 and 2002 Annual Reports on Human Rights Practices: 

Bulgaria, под секция “National/Racial/Ethnic Minorities”.  

 

62 Човешките права в България след изборите през октомври 1991 г., Годишен доклад на 
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Всичко постигнато е голям успех за Движението а права и свободи, като се има 
предвид, че младата партията току що е оцеляла след две петиции, оспорващи 
конституционалността й пред Конституционния съд от още мощната БСП 
(съвсем наскоро преименуваната БКП).  
 

Понастоящем ДПС е активен коалиционен партнъор на управляващото 
мнозинство на Движението “Симеон II”, чието правителство е оглавено от 
лидера на партията, Симеон Сакс-Кобургготски. Значимостта на ДПС расте 
поради важната й роля на “етнически балансъор” в политическия живот на 
България и региона, като в същото време прякото участие на партията в 
управлението на България, осигурява политическо представителство на най-
голямото българско малцинство – турците, както и на по-голямата част от 
помаците.  

 
Участие в местното управление63

Въпреки че 40% от цялото население на област Шумен

: Бидейки основният електорат на 
ДПС, турците в България като малцинство участват най-активно както в 
централното, така и в местното управление на страната посредством 
представителите си, избрани с листата на ДПС. Колкото и значително да е това 
представителство, обаче, то далеч не е пропорционално на процента 
малцинственото население (включително помашко и ромско) в дадена област 
или само в отделно населено място. Изследователи на Българския хелзинкски 
комитет установиха това след като изследваха три от най-гъсто населените с 
турци области в България, а именно Шумен, Разград и Кърджали. Разбира се, 
закон за пропорционална представеност на малцинствата в централните и 
местни органи на управление на една държава не съществува, но когато 50% 
или повече от населението на една област е малцинствено, а то почти не участва 
управлението, то това поражда съмнения относно реалните човешки права, с 
които се ползва малцинственото население. По принцип обаче, всяка етническа 
група в България – до една или друга степен – е неадекватно представена в 
органите за управление и почти отсъства - в правоприлагащите институции, 
особено полицията.  
 

64 е малцинствено – 
предимно турско – то е представено само от 4-ма души работещи в областната 
управа – 3 етнически турци и един ром (експерт по ромските въпроси в 
областна администрация Шумен).65

                                                                                                                                            
Българския хелзинкски комитет, стр.1. 

63 За повече подробности виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human 
Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под секция "Participation in public 
life". Изследването на терен по доклада беше извършени през периода май-юни 2003 и 
следователно доклада не отчита резултатите от последните местни избори през октомври-
ноември 2003 г.  

64 Общо население в област Шумен – 204 378 души: от тях 123 084 – етнически българи (60%); 
59 551 – етнически турци (29%); 16 457 – роми (8%); и общо 72 544 – мюсюлмани (35%). 
Изчисленията са правени на базата на резултатите от последното преброяване на населението 
от 2001 г. (http://www.nsi.bg/Census/Census-i.htm). 

65 Моля да се забележи, че данните са валидни за времето преди последните местни избори през 
октомври-ноември 2003 г., защото изследването на терен по доклада е извършено през 
периода май-юни 2003.  

 Това представлява 12.5% от общия 
персонал на областната управа - 32 души (включително областен управител и 
заместници), което е далеч под измерените 40% малцинствено население, от 
които 35% - етнически турци на територията на област Шумен.  



 45 

 
От общо 100-те човека работещи в община Шумен, само един е етнически 

турчин – (директор на отдел “Административен”), макар че повече от13% 
(около 13 000 души) от населението на общината (общо 104 000 човека) са 
етнически турци.  

 
Една от най-гъсто населените с турци общини в област Шумен е Гара 

Хитрино. Тя включва 21 селища като 85% от общото и население е етническо 
турско, 3% - етническо българско и 12% - други, включително роми. От общо 
23-членният общински персонал на Гара Хитрино, 15 са етнически турци и 8 са 
етнически българи. Съвкупно с персонала на 4-те други кметства в общината, 
персонала нараства до 73 човека, от които 50 са етнически турци и 23 етнически 
българи. В процентно отношение пропорционалната равносметка е следната: 
68% са турците работещи в местните органи за управление при 85% етническо 
турско население, а 31% са българите в административния персонал при само 
3% етническо българско население на територията на общината. Останалите 
12% малцинствено население, между които и ромите, са изцяло изключени от 
участие в местното управление.  

 
Горната тенденция за сериозна непредставеност на малцинствата, 

включително турското, в местното управление в други две области, Разград и 
Кърджали, е ярко изразена. Още повече, че мнозинство в тези две области е 
малцинствено, предимно турско. 47% от население на област Разград е турско, а 
44% - етническо българско. Според данните на последното преброяване (2001 
г.), общият брой на мюсюлманското население (турци, помаци и роми 
мюсюлмани) живеещо на територията на областта е 54%66

Област Кърджали е най-гъсто населената с етнически турци област в 
България. Според данните на последното преброяване на населението (2001 г.) 
турците съставляват 61% от цялото население на областта, докато 34% са 

, което е де факто 
мнозинство. Обаче малцинствените групи отново са сериозно непредставени. 
Така например от 37-те човека, работещи в Областна управа-Разград, само 9 са 
етнически турци, включително и Областният управител. 9 са и етническите 
турци работещи в общинска администрация-Разград, с общ персонал от 98 
човека, между които един заместник-кмет на общината, общински секретар, 3-
ма завеждащи отдел и 4-ма експерти. 
 

Така при 47% турско и общо 54% мюсюлманско (турци, мюсюлмани и 
роми мюсюлмани) население в област Разград, малцинствената представеност в 
местните органи за управление е 9% - в общинска управа-Разград и около 25% - 
в администрациите на 20-те кметства, включени в община Разград. Като цяло в 
област Разград, където турско-мюсюлманското население формира мнозинство 
(54%), малцинствената представеност в местните органи за управление е повече 
от два пъти по-ниска от пропорционално-полагаемата, т.е. около 25%. Така 
измерената представеност е твърде незначителна, за да се говори за адекватно 
участие на етническите малцинства в България в управлението на страната, 
дори в региони с преобладаващо малцинствено население.  
 

                                                 
66 Според последното преброяване на населението (2001 г), общият брой на населението в 

Област Шумен е 152 417 души, от които 67 069 – етнически българи (44%); 71 963 – 
етнически турци (47%); 8 733 – роми (7%); и общо 81 835 – мюсюлмани (54%) (турци, помаци 
и роми). 
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етническите българи и 0.8% са ромите.67 Обаче, общият брой на 
мюсюлманското население в в областта - турци, помаци и роми мюсюлмани - 
възлиза на 69.63%.68

Участие в работата на провоприлагащите институции

 Независимо от този факт обаче, само 9 са служителите от 
малцинствен произход (главно турци) работещи в областната управа в 
Кърджали, които наброяват 39 души. Най-високият ранг на малцинствен 
представител в областната администрация е заместник управител, а останалите 
са директор на дирекция и 7 експерти, общо 9 души.  

 
69

Освен полицията, другата правоприлагаща институция, където участието 
на малцинствата е много слабо, е съдебната система. От около 40-те служители 

: Ако 
участието на малцинствата в България - преди всичко най-големите между тях 
като турци, помаци и роми - в централното и местно управление на страната е 
далеч от адекватното, то тяхното участие в работата на правоприлагащите 
институции - особено полицията - е почти несъществуващо. 
Представителството на турците, помаците и ромите в дейността на 
правоприлагащите органи в областите Шумен, Разград и Кърджали е твърде 
незначително, както по отношение на брой работещи в тези институции, така и 
по отношение на административен ранг.  

  
От общо 800-те служители работещи в Регионална Дирекция на 

вътрешните работи-Шумен (РДВР) – половината от които работещи в звено 
“Полиция” - има 33 етничеки турци (31 сержанти и 2-ма офицери); 4-ма 
представители на помашкото малцинство (3 сержанти и един офицер); и 4-ма 
роми (всички сержанти. all sergeants). Това прави общо 41 малцинствени 
представители, работещи в РДВР-Шумен, което е приблизително 5% от общия 
персонал на институцията, включително звено “Полиция”. Така 40%-ното 
малцинствено население, от което 35% турци, в областта има едва 5%-но 
представителство в институция, която по традиция е възприемана от 
малцинствата по-скоро като “неприятел”, отколкото “защитник” на техните 
права. Това особено важи за мюсюлманите, поради преизживения от тях 
“възродителен процес”, проведен с активното участие на органите на реда и 
най-вече полицията. Фактът на изключително сериозната непредставеност на 
малцинствата в полицията само изостря тяхното недоверие към тази 
институция.  

 
От общо 5-те полицай, назначени в община Гара Хитрино (област Шумен), 

където 85% от населението е етническо турско и само 3% етническо българско, 
само един е представител на турския етнос (и въобще на малцинствата в 
общината) и той е сержант, а не офицер. Останалите 4-ма полицай са етнически 
българи.  

 

                                                 
67 Според данните от преброяването от 2001 г. общият брой на населението в област Кърдйали е 

164 019 души, от които 55 939 (34%) - етнически българи; 101 116 (61%) - етнически турци; 
1264 (0.8%) - роми; и общо 114 217 (69%) - мюсюлмани. 

68 5-процентовата разлика между 61% турци и 69% мюсюлмани се обянява с факта, че 5% от 
помашкото население живеещо в региона се е самоопределило като българско с мюсюлманско 
вероизповедание.  

69 За повече подробности виж приложение No.1 (Bulgarian Helsinki Committee, The Human 
Rights of Muslims in Bulgaria in Law and Politics since 1878, под-секция "Participation in public 
life". Изследването на терен по доклада беше извършено през периода май-юни 2003 г.). 
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в Окръжен съд-Шумен има само един етнически турчин работещ като дознател. 
В допълнение към това има и двама адвокати от турския етнос, работещи със-, а 
не към- съда. Така представеността на 35%-вото турско малцинство – и въобще 
на малцинствата - в съдебната система на област Шумен се изчислява на 2.5% 
(без двамата адвокати), при това малцинствата понастоящем не могат да бъдат 
обвинени в неспособност да излъчат квалифицирани кадри. Има достатъчно 
такива. 

 
Според неофициални данни (официални бяха отказани от РДВР-Разград), 

територията на гр. Разград се обслужва от около 40-50 полицаи. От тях само 4-
ма са малцинствени представители - 3-ма сержанти и един офицер, всички 
етнически турци.70

За щастие не такава е ситуацията в област Кърджали, която от друга страна 
е и областта с най-голямо концентрация на етническо турско население в 
България. Делът на участие и представеност на малцинствата в РДВР-Кърджали 
е повече от адекватен и продължава да се подобрява най-вече благодарение на 
ръководството на институцията. Единственият случай в България, при който 
явен етнически представител е назначен за началник “Полиция” към РДВР е в 
Кърджали. Майор Раиф Мустафа - етнически турчин - оглавява звено 
“Полиция” в РДВР-Кърджали. Към 26 юни 2003, в РДВР-Кърджали работят 63 
малцинствени служители, 4-ма от които роми (един офицер и трима сержанти) 
и 59 – мюсюлмани (турци и помаци, 13 офицери и 49 сержанти). За първи път 

 На базата на тези приблизителни данни, участието на 
турската етническа общност (и малцинствата въобще) в работата на полицията в 
гр. Разград се изчислява на 8-10 %, като този процент не се отнася за 
полицейските участъци в област Разград като цяло. При отсъствие на 
информация относно броя на служителите в РДВР-Разград (дори 
приблизителния брой), не беше възможно да се направят каквито и да били 
представителни заключения за процента на малцинствено участие в работата на 
полицейските органи на територията на област Разград. В най-добрия случай 
малцинственото участие е 8-10 %, но реалният процент е доста по-нисък. Този 
начин на разсъждение би могъл да бъде индиректно имплициран и от факта, че 
един единствен етнически (турски) представител работи в Окръжен съд-
Разград, като наскоро назначен прокурор. Най-после трябва да се отчете и 
факта, че става дума за област – област Разград – в която 54% от населението е 
малцинствено (предимно турско). Така че, дори да се приемат оптимистичните 
8-10 % малцинствено участие в работата на правоприлагащите институции в 
област Разград (главно полиция) за достатъчно представителни, то те са 
стряскащо непропорционални на 54%-ното малцинствено (главно 
мюсюлманско) население на територията на областта.  

 
Всъщност острата непредставеност на малцинствата - и преди всичко на 

най-големите измежду тях като турците, помаците и ромите – в работата на 
правоприлагащите институции и главно полицията, се потвърждава още един 
път от реалността в община Самуил (област Разград). Въпреки че 80% от 
населението на общината е етническо турско, само 3-ма от общо 20-те полицаи 
действащи на територията на общината са турци. Това е едва 15% участие и 
представеност на преобладаващата част от населението на общината в работата 
на такава ключова за едно правово общество институция като полицията.  

 

                                                 
70 Последните данни са официални. От РДВР-Разград беше отказана информация относно 

общия брой на персонала в институцията и в нейното звено “Полиция”.  
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представители на друг етнос оглавяват звено “Икономическа полиция” 
(етнически турчин), звено “КАТ” (етнически турчин) и отдел “Криминален” 
(ром, офицер). Измереният дял на представеност на малцинствата в РДВР-
Кърджали достига 13% (общо за турци, помаци и роми) срещу 61% етническо 
турско- и 69% мюсюлманско население (общо турци, помаци и роми) живеещо 
на територията на областта. Това е най-високият измерен процент на участие в 
трите области Шумен, Разград и Къдржали. Освен това 22% от целия 
малцинствен персонал на РДВР-Кърджали са с ранг на офицери, което е отново 
най-високият измерен процент на РДВР офицери от етнос, различен от 
българския. Независимо от факта, че няма пропорционалност в малцинствената 
представеност дори в РДВР-Кърджали, измерените показатели са далеч по- 
обнадеждаващи и разкриват една благоприятна среда за етническо 
разбирателство и интегрираност.  

 
В две от общинските полицейски звена на РДВР-Кърджали също бе 

отчетена една по-оптимистична предственост на малцинствата в работата на 
полицейските органи. Към юни 2003 Районно полицейско управление-
Момчилград (РПУ), обслужващо и нуждите на община Джебел, има 60 
служители, 10 от които са етнически турци (един офицер и 9 сержанти). Отново, 
отчитайки факта, че съответно 80% и 98% от населението на общините 
Момчилград и Джебел е малцинствено (предимно турско и помашко), цифрата 
16.6% представеност в местната полицията не е достатъчно голяма, но 
определено е доста по висока от тези измерени в Шуменска и Разградска област.  
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