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Резюме 
В конституцията се предвижда свобода на религията и на съвестта.  

Религиозните групи имат право да практикуват вероизповеданията си, без да се 

регистрират, но регистрираните групи се ползват от финансови и други 

предимства и получават правна защита.  По конституция Източното 

православие е признато за „традиционна“ религия в държавата, а законът 

освобождава Българската православна църква (БПЦ) от изискването за 

регистрация.  През февруари Пловдивският апелативен съд потвърди присъдите 

на 12 роми мюсюлмани, осъдени през 2019 г. за оказана подкрепа на ИДИЛ и за 

разпространение на салафитски ислям, наред с други обвинения.  Дванадесетте 

обвиняеми обжалваха решението пред въззивна инстанция.  Според 

мюсюлмански лидери няколко общини отново са им отказали разрешение за 

строеж на нови или за възстановяване на съществуващи религиозни обекти.  

През май Върховният административен съд постанови, че наредбата на община 

Шумен, ограничаваща прозелитизма, не нарушава конституцията.  През март 
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Софийският апелативен съд отхвърли иска на Международното мисионерско 

дружество „Църква на адвентистите от седмия ден –реформаторско движение 

към генералната конференция на международното мисионско общество“ за 

реституция на земя в София.  През февруари кметът на София Йорданка 

Фандъкова отмени ежегодното шествие (след като то вече беше започнало) в 

чест на Христо Луков (лидер на пронацистка организация от 40-те години на ХХ 

век) въз основа на процедурни основания, след като градската управа не можа 

да забрани събитието по законов път.  През февруари еврейски групи остро 

протестираха срещу изказване на водещ на телевизионно куиз-шоу по 

Българската национална телевизия, който отрече наличието на газови камери в 

нацистките концентрационни лагери и заяви, че евреите не обичат да работят, 

особено в лагерите, като предпочитали други „да свършат цялата работа, а те 

прибират печалбата“.  Генералният директор на телевизията и водещият на 

предаването се извиниха за това изказване.  Според неправителствени 

организации сувенири с нацистки знаци и изображения продължаваха да бъдат 

широко достъпни в туристическите райони в страната, като едва няколко от 

местните власти реагирали на оплакванията относно тези сувенири. 

Антисемитска реторика продължи да се появява редовно в коментари онлайн и 

в сайтове в социалните мрежи (например евреите са наричани „абажури“), както 

и в статии в онлайн медии и в масовата преса.  На обществени места се появиха 

антисемитски графити, включително свастики и обиди.  Еврейската 

неправителствена организация (НПО) „Шалом“ съобщи за зачестили случаи на 

антисемитска реч на омразата онлайн в контекста на пандемията от COVID-19 и 

проточилите се предизборни кампании, както и за вандалски прояви срещу 

еврейски гробища и паметници.  От „Църквата на Исус Христос на светиите от 

последните дни“ (Църквата на Исус Христос) и „Свидетелите на Йехова“ не 

съобщиха за случаи на тормоз или заплахи от страна на обществеността, което 

те обясняват с преместването на по-голямата част от дейността си онлайн 

поради ограниченията, свързани с COVID-19. 
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Посланикът на САЩ и други служители на посолството редовно се срещаха с 

ресорни държавни служители, включително от Дирекция „Права на човека“ към 

Министерството на външните работи (МВнР), Дирекция „Вероизповедания“ на 

Министерски съвет, Службата на омбудсмана, Комисията за защита от 

дискриминация и местните власти, за да обсъждат случаи на дискриминация по 

религиозен признак, тормоз над религиозни малцинства, както и техните усилия 

за насърчаване на междурелигиозния диалог сред общността.  Посланикът и 

служители на посолството се срещнаха и с Националния съвет на религиозните 

общности в България (НСРОБ) и обсъдиха как БПЦ да се включи по-активно в 

междурелигиозните дейности.  Служители на посолството редовно се срещаха с 

религиозни групи и подкрепяха усилията на гражданското общество за 

насърчаване на толерантност и стимулиране на междуконфесионалния диалог, 

въпреки че честотата на тези ангажименти намаля. 

Раздел I. Демография на вероизповеданията 
По оценка на правителството на САЩ населението на страната е 6,9 милиона 

(приблизителни данни към средата на 2021 г.).  Според данните от 

преброяването от 2011 г. (най-актуалното към момента) 76 на сто от населението 

се определят като източноправославни християни, повечето принадлежащи към 

БПЦ.  Преброяването установи като втора по големина религиозна група 

мюсюлманите, съставляващи приблизително 10% от населението, следвани от 

протестантите (1,1 %), включително Съюза на евангелските конгрешански 

църкви, Съюза на евангелските баптистки църкви и Съюза на евангелските 

петдесятни църкви, и на следващо място от католиците (0,8 %).  Близо 95 % от 

мюсюлманите съобщават, че са сунити; повечето от останалите са шиити, като 

има и малък брой ахмадийци, съсредоточени в Благоевград.  Православните 

християни от Арменската апостолическа православна църква (ААПЦ), евреите, 

Свидетелите на Йехова, членовете на Църквата на Исус Христос и други групи 

заедно съставляват 0,2% от населението.  Според данните от преброяването 4,8% 
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от анкетираните нямат религия, а 7,1% не са посочили такава.  В доклад от 2019 г. 

на мозъчния тръст „Агенция за социални анализи“ се посочва, че 74% от лицата 

се определят като православни християни, 10% като мюсюлмани, 13% като 

атеисти, а 3% принадлежат към други течения в религията. 

Някои религиозни малцинства са концентрирани по географски признак.  Много 

мюсюлмани, включително етнически турци, роми и помаци (потомци на българи 

славяни, приели исляма по време на османското владичество) населяват 

Родопите по протежение на южната граница с Гърция и Турция.  Мюсюлмани 

етнически турци и роми живеят на големи групи също и в североизточна 

България и по черноморското крайбрежие.  Известен брой роми, наскоро 

приели исляма, живеят в градове в централна България (като Пловдив и 

Пазарджик).  Според данните от преброяването близо 40% от католиците живеят 

в Пловдив и околностите му.  В преобладаващата си част немногобройната 

общност от евреи и арменци живеят в София, Пловдив и по черноморското 

крайбрежие.  Протестантите са разпръснати из цялата територия на страната.  

Много роми са приели протестантизма, така че протестантите са по-

многобройни в областите със значително ромско население.  Приблизително 

80% от градското население и 62% от населението в селските райони се 

определят като православни християни.  Приблизително 25% от селското 

население се определят като мюсюлмани в сравнение с 4% от населението в 

градовете. 

Раздел II. Състояние на зачитането на 
свободата на религия от държавата 

ПРАВНА РАМКА 
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Конституцията постановява, че свободата на съвестта и изборът на 

вероизповедание или атеистични възгледи са ненакърними, забранява 

дискриминацията по религиозен признак и задължава държавата да съдейства 

за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните 

вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.  В нея се посочва, че не 

се допускат никакви ограничения на изповядването на която и да е религия, 

освен в случаите, когато то би било насочено срещу националната сигурност, 

обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на 

други граждани.  В нея се посочва също така, че религиозните и другите 

убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени 

в конституцията и законите.  Конституцията предвижда отделяне на 

религиозните институции от държавата и забранява създаването на 

политически партии на религиозна основа или на организации, които 

подбуждат религиозна вражда, както и използването на верски убеждения и 

религиозни институции и общности за политически цели.  Не се допускат 

никакви привилегии, основани на религиозна идентичност. 

Конституцията посочва източноправославното вероизповедание като 

„традиционна“ религия в Република България.  По закон БПЦ е конституирана 

като правен субект, освободен от задължението за съдебна регистрация, което е 

в сила за всички останали религиозни групи, желаещи да получат правен статут. 

Наказателният кодекс предвижда до три години лишаване от свобода за 

извършители на нападения срещу отделни лица или групи от хора на основата 

на тяхната религиозна принадлежност.  Подбудителите и водачите на такива 

нападения могат да получат присъда до шест години лишаване от свобода.  

Лицата, които пречат на отделни граждани да изповядват своята вяра или да 

извършват религиозните си обреди и служби, както и принуждаващите други 

лица да участват в религиозни обреди и служби, могат да получат присъда до 

една година лишаване от свобода.  Нарушаването на свободата на дадено лице 

или група хора да придобиват или изповядват религиозно убеждение се наказва 
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с глоба в размер от 100 до 300 лева.  Ако нарушението е извършено от 

юридическо лице, глобата може да бъде в размер от 500 до 5000 лева. 

За да бъдат законово признати на национално равнище, вероизповеданията (с 

изключение на БПЦ) трябва да имат регистрация в Софийски градски съд.  

Заявленията трябва да съдържат: наименование и официален адрес на 

вероизповеданието; описание на неговите религиозни убеждения и 

богослужебни практики, организационна структура и структурни звена, ред за 

управление, органи и мандатност; списък на официалните представители и реда 

за тяхното избиране; реда за свикване на събрания и вземане на решения; както 

и информация относно финансите и имуществото му и процедурите за 

прекратяване на дейността му и за обявяването му в ликвидация.  По искане на 

съда Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет предоставя експертно 

становище по регистрацията.  Подалите заявление за регистрация са длъжни да 

уведомят Дирекция „Вероизповедания“ в седемдневен срок от получаването на 

съдебното решение относно тяхната регистрация.  Подалите заявление за 

регистрация имат право да обжалват решения за отказ на регистрация пред 

Софийския апелативен съд, а впоследствие – пред Върховния касационен съд 

(най-висшата съдебна инстанция в страната).  По закон от местните клонове на 

регистрирани вероизповедания не се изисква да подадат заявление за 

официална регистрация в местния съд, а само да уведомят местните власти, 

които да ги впишат в регистър.  Законът забранява регистрирането на различни 

религиозни групи под едно и също наименование в едно и също населено 

място.  Дирекция „Вероизповедания“ или прокурор може да сезират съда с 

искане за отмяна на регистрацията на дадено вероизповедание на основание 

системни нарушения на закона.  Освен БПЦ има 199 регистрирани 

вероизповедания. 

Регистрираните вероизповедания са длъжни да водят регистър на 

духовенството и служителите си, да осигуряват на Дирекция „Вероизповедания“ 

достъп до регистъра и да издават удостоверение на всеки свещенослужител, 
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който трябва да го носи със себе си като доказателство, че представлява 

съответното вероизповедание.  Чужденци, които са членове на регистрирани 

вероизповедания, могат да получат разрешения за продължително 

пребиваване, но за да бъде позволено на чужденец да води богослужение по 

време на престоя си, религиозната група трябва да уведоми предварително 

Дирекция „Вероизповедания“. 

Законът задължава държавата да осигурява финансиране за всички 

регистрирани вероизповедания въз основа на броя на самоопределилите се 

техни последователи при последното преброяване – в размер на 10 лева на 

човек за групите, съставляващи повече от 1% от населението, и в различни 

размери за останалите. 

Регистрираните вероизповедания имат право да извършват богослужения; да 

поддържат финансови сметки; да притежават собственост, като молитвени 

домове и гробища; да предоставят здравни, социални и образователни услуги; 

да бъдат освободени от данък върху недвижимите имоти и други данъци; както 

и да участват в търговски предприятия. 

В приложното поле на закона не се разглеждат нерегистрираните 

вероизповедания.  Те имат право да осъществяват религиозна дейност, тъй като 

няма закон, който да забранява това, но не се ползват от привилегиите, 

предоставени по закон на регистрираните групи, като например достъп до 

държавно финансиране и право да притежават имущество, да откриват 

финансови сметки на свое име, да поддържат училища и болници, да бъдат 

освободени от данък върху недвижимите имоти и да продават стоки от 

религиозно естество.  Някои местни разпоредби също налагат ограничения на 

нерегистрираните вероизповедания – в нарушение на закона.  Няколко общини, 

включително Кюстендил и Сливен, забраняват на нерегистрираните 

вероизповедания да извършват каквато и да е религиозна дейност. 
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Законът ограничава носенето на обществени места на облекло, покриващо 

лицето, като предвижда глоба от 200 лева за първо нарушение и 1500 лева за 

повторно нарушение. 

Законът позволява на регистрираните вероизповедания да издават, внасят и 

разпространяват религиозни медии; в него не се разглеждат правата на 

нерегистрирани вероизповедания по отношение на такива медии.  Законът не 

ограничава прозелитизма от страна както на регистрираните, така и на 

нерегистрираните вероизповедания.  Десетки общини, включително областните 

градове Кюстендил, Плевен, Шумен и Сливен, са приели наредби, забраняващи 

прозелитизма по домовете и разпространението на религиозна литература без 

разрешение.  Наредбата в Кюстендил продължи да бъде в сила въпреки 

определението от 2018 г. на Върховния административен съд, което обявява 

наредбата за противоконституционна.  Община Бургас забранява на 

нерегистрираните вероизповедания носенето на религиозно облекло и 

символи.  Някои общини забраняват религиозните дейности в културни 

институти, училища и домове за младежи и деца. 

Законът предвижда, че всяко дете има „право на закрила срещу въвличане“ в 

религиозни дейности, както и че отношението на деца до 14 години към 

религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 

18 години - по съгласие между тях и родителите или попечителите им. Когато 

такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора 

към съответния районния съд. 

По закон държавните училища на всички равнища имат право, но не и 

задължение да преподават историческите, философските и културните аспекти 

на религията и да запознават учениците с нравствените ценности на различните 

вероизповедания като част от основната учебна програма.  Всяко училище има 

право да преподава което и да е регистрирано вероизповедание в специални 

курсове като част от свободно избираемата учебна програма по желание на 
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поне 13 ученици и при наличие на учебници и преподаватели.  Министерството 

на образованието и науката одобрява учебното съдържание на тези специални 

курсове по религия и осигурява учебници за тях.  Ако дадено държавно училище 

не е в състояние да заплаща на преподавател по вероучение, то има право да 

приеме финансово спонсорство от частен дарител или да ползва учител от 

регистрирано вероизповедание.  Законът също така позволява на регистрирани 

вероизповедания да поддържат свои училища и висши учебни заведения, при 

условие че те отговарят на държавните стандарти за светско образование. 

Комисията за защита от дискриминация е независим държавен орган, натоварен 

с предотвратяването на и защитата от дискриминация, включително по 

религиозен признак, и с осигуряването на равни възможности.  Тя функционира 

на принципа на граждански съд, който се произнася по жалби за 

дискриминация, като не събира такса за услугите си.  Решенията на комисията 

може да се обжалват пред административните съдилища.  След като приеме 

даден случай, комисията го възлага на състав, който след това го разглежда в 

открито заседание.  Ако установи дискриминация, комисията може да наложи 

глоба в размер от 250 до 2000 лева.  При повторно нарушение комисията може 

да удвои размера на глобата.  Районните съдилища също могат да разглеждат 

граждански дела, свързани с дискриминация по религиозен признак. 

Със закон е създадена институцията независим омбудсман, изпълняващ 

функциите на обществен застъпник на граждани, които смятат, че държавните 

или общинските власти или доставчици на обществени услуги са нарушили чрез 

действие или бездействие техните права и свободи, включително тези, свързани 

с религията.  Омбудсманът може да изисква информация от властите, да 

посредничи при разрешаването на спорове, да прави предложения за 

прекратяване на съществуващи практики, да сезира прокуратурата и да иска от 

Конституционния съд да отмени законови разпоредби като 

противоконституционни. 
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Наказателният кодекс предвижда до три години лишаване от свобода за 

образуване на „политическа организация на религиозна основа“ или използване 

на църквата или религията за разпространяване на пропаганда против 

държавната власт или нейните мероприятия.  

Наказателният кодекс забранява проповядването и подбуждането към 

дискриминация на религиозна или друга основа, към насилие или омраза „чрез 

слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни 

информационни системи или по друг начин“, както и религиозно мотивирано 

насилие или увреждане на имущество.  Всяко от тези престъпления се наказва с 

лишаване от свобода от една до четири години и глоба от 5 000 до 10 000 лева, 

както и с „обществено порицание“.  Проповядването на „фашистка или друга 

антидемократична идеология“ се наказва с лишаване от свобода до три години 

или с глоба до 5 000 лева.  Съдилищата са се произнесли, че нацизмът попада в 

обхвата на „антидемократичните идеологии“.  Оскверняването на религиозни 

символи или обекти, включително молитвени домове или гробове, се наказва с 

лишаване от свобода до три години и глоба от 3 000 до 10 000 лева. 

Законът предвижда реституция на недвижими имоти, конфискувани по време на 

комунистическата епоха; съдилищата прилагаха закона и по отношение на 

искове за възстановяване на собственост, отнета по време на Холокоста. 

Законът позволява на вероизповеданията да отложат до 2029 г. плащането на 

непогасени задължения към държавния бюджет (например за 

социалноосигурителни плащания или за сметосъбиране или други общински 

услуги), натрупани преди 31 декември 2018 г. 

България е страна по Международния пакт за граждански и политически права. 

ПРАКТИКИ НА ДЪРЖАВАТА  
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На 19 февруари Пловдивският апелативен съд потвърди присъдите на 12 

мюсюлмани от ромски произход, постановени от Пазарджишкия окръжен съд 

през 2019 г. по обвинения в оказване на подкрепа на ИДИЛ, подпомагане на 

чуждестранни бойци, проповядване на салафизъм, определян от държавата като 

антидемократична идеология, и подбудителство към война.  Други двама 

мюсюлмани от ромски произход, страни по първоначалното дело, не са 

обжалвали присъдите или наказанията си.  Апелативният съд потвърди 

присъдите на по-долната съдебна инстанция:  8,5 години лишаване от свобода 

за лидера на групата, ислямския проповедник Ахмед Муса, и лишаване от 

свобода от 12 до 42 месеца за 10 други роми (всички от мъжки пол).  

Дванадесетият обвиняем от ромски произход, единствената жена в групата, 

получи двегодишна условна присъда.  В края на годината предстои обжалване 

на делото на последна инстанция пред Върховния касационен съд, както от 

страна на обвиняемите, така и от страна на прокуратурата. 

През май Районният съд в Самоков освободи от отговорност пастор Николай 

Василев от Божията църква в България, който през 2020 г. беше обвинен, че е 

провел великденско богослужение в Самоков в нарушение на забраната за 

публични събирания, свързана със COVID-19.  Прокурор обжалва присъдата 

пред Софийския районен съд, където в края на годината делото все още беше 

висящо.  Висящо бе и административното производство, образувано в Районния 

съд в Самоков относно глоби, наложени на други служители на Божията църква 

в България за участието им в същото събитие. 

През април – в изпълнение на решение на Софийския административен съд от 

2020 г. – Столична община отмени наредбата си, ограничаваща дейността на 

нерегистрирани вероизповедания.  През май Върховният административен съд 

отмени решение на Шуменския административен съд от 2020 г. и постанови, че 

наредбата на община Шумен, ограничаваща прозелитизма по домовете, не 

нарушава конституцията и законите на България, но определи, че разпоредбите, 

забраняващи религиозната дейност на „нетрадиционни вероизповедания“ (т.е. 
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групи, различни от БПЦ) в културни институции, училища и домове за деца и 

юноши, са незаконосъобразни, тъй като представляват дискриминация срещу 

тези вероизповедания.  От „Свидетели на Йехова“ заявиха, че определението 

ограничава правото им да изразяват своите убеждения и излага 

последователите на риск да бъдат подложени на дискриминация и агресия.  На 

2 ноември петчленен състав на Върховния административен съд отказа да 

разгледа жалбата на „Свидетели на Йехова" срещу определението на съда от 

април, като посочи, че вероизповеданието е пропуснало крайния срок за 

обжалване. 

За разлика от периодите преди 2020 г., от „Свидетели на Йехова“ не съобщиха за 

инциденти, свързани с действия на държавни служители срещу техни членове, 

извършващи прозелитизъм.  Те обясниха промяната с намаляване на 

прозелитизма в обществената среда и увеличаване на активността онлайн 

поради ограниченията, свързани с COVID-19. 

През септември в публикация в онлайн платформата за правата на човека 

„Маргиналия“ се посочва, че националното преброяване е довело до 

злоупотреба с правата на децата в полза на вероизповеданията, като не е 

зачетено законоустановеното право на децата на възраст от 14 до 18 години да 

определят независимо [от родителите си] свое вероизповедание.  Според 

публикацията инструкциите за преброяване позволяват на възрастните да 

увеличат броя на членовете на дадено вероизповедание, като включат и децата 

си, което пряко влияе върху размера на държавната субсидия за това 

вероизповедание до следващото преброяване. 

Главното мюфтийство и регионални мюсюлмански водачи отново заявиха, че 

няколко общини, сред които Столична община, Община Стара Загора и Община 

Гоце Делчев, продължават да отхвърлят (по причини, които те описват като 

непрозрачни) исканията им за изграждане на нови религиозни обекти или за 

възстановяване на съществуващи такива.  Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи 
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посочи, че е повдигнал въпроса на няколко срещи с кмета на София Йорданка 

Фандъкова, включително през март и октомври, но до края на годината от 

общината не бяха предоставили никаква информация за причините, поради 

които градската управа продължава да отхвърля заявленията за издаване на 

разрешение за строеж. 

От Главното мюфтийство съобщиха, че продължават да търсят начини да 

постигне по съдебен ред признаването си за правоприемник на мюсюлманските 

религиозни общности отпреди 1949 г. с цел възстановяване на собствеността 

върху близо 30 имота, в това число осем джамии, две училища, две бани и едно 

гробище, отнети им от предишното комунистическо управление.  До 

постановяване на решение кой е законният правоприемник на мюсюлманските 

религиозни общности съдилищата продължиха да не дават ход на 

реституционните дела, заведени от Главното мюфтийство.  През май Окръжният 

съд в Търговище отхвърли иска на Главното мюфтийство относно бивша 

джамия и мюсюлманско училище в Попово, като посочи, че мюфтийството не е 

доказан правоприемник.  През октомври Варненският апелативен съд потвърди 

решението на по-долната инстанция.  През октомври Районният съд в Тутракан 

отхвърли иска на Главното мюфтийство за бивше мюсюлманско училище, 

превърнато в светско по времето на комунизма, като отказа да признае 

мюфтийството за доказан правоприемник. 

През март Софийският апелативен съд отхвърли иск на Международното 

мисионерско дружество „Църква на адвентистите от седмия ден –реформаторско 

движение към генералната конференция на международното мисионско 

общество“ за реституция на земя в София.  Според съда вероизповеданието не е 

успяло да докаже, че трите лица, закупили парцела през 1934 г., са действали от 

името на вероизповеданието, въпреки писмените изявления в този смисъл на 

две от тези лица през 1949 и 1951 г.  В края на годината бе в ход процедура по 

обжалване във Върховния касационен съд, като следващото заседание беше 

насрочено за януари 2022 г. 
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В свободно избираемата учебна програма в националната система от държавни 

училища продължаваха да се предлагат три програми по религиозно обучение в 

различните образователни степени: една по православно християнство, една по 

ислям и една по благонравие (за неконфесионално обучение), разработена от 

протестантската неправителствена организация „Библейска лига“.  През 

септември Министерството на образованието одобри официални учебници за 

учениците от шести до дванадесети клас по програмата за исляма. (Тези за 

учениците от първи до пети клас бяха одобрени през 2020 г.)  Училищата 

започнаха да използват пълния набор от учебници по православно 

християнство и по ислям за първи до дванадесети клас през започналата през 

септември учебна година.  Имаше одобрени учебници по неконфесионално 

религиозно обучение от първи до трети клас, но нямаше обучени учители, които 

да въведат използването им в практиката.  От Обединени евангелски църкви 

(ОЕЦ), група от 14 протестантски църкви и 16 протестантски неправителствени 

организации, се оплакаха, че Министерството на образованието е забавило 

обучението на учители до 2022 г. и е осигурило финансиране само за 40% от 

кандидатите. 

От Главното мюфтийство и ОЕЦ изразиха загриженост, че не разполагат с 

ресурси, за да изпълнят законовото изискване за привеждане на религиозните 

им академии в съответствие с университетските стандарти до края на годината, и 

че ще бъдат принудени да ги затворят. 

През септември председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед 

разкритикува училищата и университетите, които канят духовници от БПЦ да 

извършват религиозни ритуали, като заяви, че много от учениците са 

мюсюлмани, и заяви, че би било подходящо или да се канят и имами, или да се 

въздържат от всякакви религиозни дейности. 

На 13 февруари кметът на София Йорданка Фандъкова издаде заповед, с която 

отмени започналото шествие „Луковмарш“ с мотива, че общината не е одобрила 
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маршрута, предложен от организаторите, след като градската управа не успя 

предварително да забрани събитието по законов път.  Около 50 участници се 

включиха в ежегодната демонстрация в чест на генерал Христо Луков (лидер на 

Съюза на българските национални легиони – антисемитска и пронацистка 

организация от 40-те години на ХХ век).  Полицията раздели участниците в 

шествието на по-малки групи и ги съпроводи до къщата на Луков, където те 

проведоха възпоменателна церемония.  От Министерството на външните 

работи, управляващата към онзи момент партия ГЕРБ, коалиция „ Демократична 

България“, Българската социалистическа партия, неправителствени 

организации, международни организации и дипломатически мисии осъдиха 

провеждането на  шествието.  През февруари Софийски градски съд отхвърли 

искането на прокуратурата за заличаване на регистрацията на организатора на 

шествието „Български национален съюз – Еделвайс“, като посочи, че в искането 

не са представени доказателства за подбуждане към етническа, расова и 

религиозна враждебност или друга противоконституционна дейност от страна 

на партията.  В края на годината бе в ход процедура по обжалване пред 

Софийски апелативен съд. 

През февруари лидерът на организацията „Национална съпротива“ Благовест 

Асенов обвини чрез социалните мрежи евреите и еврейските НПО, че са 

„антибългарски“, както и че са предизвикали „бежанска криза в Европа“ и са 

натрапили пандемията от COVID-19 на властите. Полицията отправи 

предупреждение към Асенов, но прокурор прекрати делото, позовавайки се на 

липсата на доказателства за извършено престъпление. 

От „Шалом“ изразиха „силна загриженост“ във връзка с появата на лидера на 

партия „Алтернатива за българско възраждане“ Румен Петков в телевизионно 

интервю на 21 септември със закачена на ревера му жълта табелка с надпис 

„Неваксиниран“.  Според „Шалом“ табелката на Петков е препратка към жълтите 

звезди, които евреите са били принуждавани да носят по време на Втората 

световна война. От „Шалом“ заявиха също така, че Петков омаловажавал 
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Холокоста.  В последващо публично изявление Петков отхвърли обвиненията в 

антисемитизъм и се извини на „всички, които са се почувствали обидени“. 

През октомври от Главното мюфтийство изразиха загриженост, че общинските 

власти са разкопали района около историческата „Куршум джамия“ в Карлово и 

са натрупали голямо количество пръст в двора, като определиха това като 

накърняване [на религиозен и исторически паметник].  На последваща среща с 

районния мюфтия на Пловдив Танер Вели, кметът на Карлово д-р Емил 

Кабаиванов обясни, че купчините пръст са резултат от археологически разкопки 

отпреди три години.  В края на годината производството за разглеждане на 

съдебния иск на Главното мюфтийство (заведен през 2012 г.) срещу община 

Карлово относно собствеността на джамията все още бе висящо пред Софийски 

апелативен съд. 

През февруари еврейски организации протестираха срещу „скандално и 

клеветническо съдържание“ във въпрос, зададен от Орлин Горанов към 

участниците във воденото от него куиз-шоу „Последният печели“ по Българската 

национална телевизия (БНТ).  Горанов попитал за името на шахматиста, който уж 

отричал, че в нацистките концентрационни лагери е имало газови камери и 

твърдял, че евреите не обичат да работят, особено в лагерите, като 

предпочитали други „да свършат цялата работа, а те прибират печалбата“.  

Според съобщения в пресата водещият е цитирал, без да го назовава, покойния 

световен шампион по шахмат Боби Фишер.  Генералният директор на 

телевизията Емил Кошлуков се извини във „Facebook“ и уволни сценариста за 

включването на въпроса.  Водещият на предаването също се извини публично в 

ефир. 

Според неправителствени организации сувенири с нацистки знаци и 

изображения продължаваха да бъдат широко достъпни в туристическите 

райони в страната, като едва няколко от местните власти реагирали на 

оплакванията относно тези сувенири.  През юни и август от „Шалом“ 
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предупредиха кметовете на Приморско и Поморие за такива сувенири, като 

призоваха за премахването им от пазара.  Община Приморско не реагира, но 

властите в Поморие премахнаха стоките. 

През февруари, март, април и ноември държавата отпусна 11,42 млн. лева за 

финансиране на ремонта и поддръжката на съоръженията на БПЦ в Каран 

Върбовка, Кюстендил, Невестино, Граница, Годеч, Перник, Сугарево, Жабляно, 

Шипка, Велико Търново, Видин, Мулдава, София и Рила, както и 3,34 млн. лева за 

ремонт и поддръжка на ислямски съоръжения и за закупуване на сграда, в която 

да се помещава Висшият ислямски институт. 

На регистрирани вероизповедания бяха отпуснати 42,65 млн. лева от държавния 

бюджет за текущи разходи, включително за заплати на служители и духовници, 

образователни дейности и поддръжка на гробища, както и за капиталови 

инвестиции, като изграждане и поддръжка на религиозни обекти и свързани с 

това разходи – в сравнение с 33,34 млн. лева през 2020 г.  От тези 42,65 млн. лева 

35,75 млн. бяха за БПЦ; 6,35 млн. лева за мюсюлманската общност; 220 000 лева 

за Католическата църква; 176 000 лева за протестантските вероизповедания; и 

по 77 000 лева за ААПЦ и еврейската общност.  Останалите регистрирани 

вероизповедания не получиха държавно финансиране.  За пореден път от ОЕЦ 

заявиха, че протестантите не са получили полагащия им се дял от държавното 

финансиране, вероятно защото не са били представлявани от единна 

организация, въпреки че броят им надхвърля 1% от населението.  Дирекция 

„Вероизповедания“ контролира субсидията, предназначена за протестантите, и 

заяви, че разпределя части от нея (обикновено само за строителство и ремонти) 

на което и да е вероизповедание, което изпрати искане. 

В навечерието на Рамазан през април президентът Румен Радев покани главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи да се срещне с него „в знак на уважение към 

традициите и културата на българските мюсюлмани“.  Впоследствие президентът 

публикува поздравление за Курбан Байрам, адресирано до мюсюлманското 
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население на страната, в което той се позовава на националната култура на 

толерантност и споделяне. 

През януари от Асоциация „Арменска общност – България“ възразиха в отворено 

писмо срещу определената от президента дата 4 април за провеждане на 

парламентарни избори, която съвпадаше с арменския Великден, като заявиха, 

че това е „знак на неуважение към арменските религиозни обичаи и култура“.  

Павел Гуджеров, кметът на Раковски, където се намира най-голямата 

католическа общност в страната, също се обърна към президента, като го 

призова да промени датата, но президентът не отмени указа си. 

След като мандатът на правителството изтече през май и новият парламент не 

успя да състави правителство, последвалите две служебни правителства не 

назначиха нов национален координатор за борба с антисемитизма, който да 

замести координатора в оставка.  През май високопоставен служител в 

Министерството на външните работи (МВнР) заяви, че министерството щяло да 

назначи длъжностно лице на поста координатор за борба с антисемитизма, 

когато парламентът сформира редовно правителство.  В началото на ноември 

друг служител на МВнР заяви, че предишният координатор не може да бъде 

заменен, тъй като е бил назначен на поста поименно.  В средата на декември от 

МВнР заявиха, че не са в състояние да внесат за приемане от Министерския 

съвет проекта на решение за установяване на тази длъжност като постоянна 

поради изборите през ноември и последвалия процес на формиране на 

правителство, но че очакват в началото на 2022 г. да има постановление за 

установяване на длъжността като постоянна на ниво заместник-министър на 

външните работи.  В края на годината правителството все още не беше 

попълнило длъжността на координатора. 

Според съобщения в пресата градската управа на Видин – с одобрението на 

„Шалом“ – е пристъпила към изпълнение на проект със средства от фондовете 

на ЕС (възлизащи на равностойността на 6 млн. долара) за възстановяване на 
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рушащата се синагога в града и превръщането ѝ в обществен и културен център.  

Според плана центърът ще включва постоянна изложба, показваща отделни 

моменти от историята на еврейската общност във Видин, която някога е 

наброявала около 2000 членове, въпреки че са останали само около десетина 

евреи. 

България е член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. 

Раздел III. Състояние на зачитането на 
свободата на религия от обществото 
Антисемитска реторика продължи да се появява редовно в коментари онлайн и 

в сайтове в социалните мрежи (например евреите са наричани „абажури“), както 

и в статии в онлайн медии и в масовата преса.  На обществени места се появиха 

антисемитски графити, включително свастики и обиди. 

През юни от „Шалом“ сигнализираха, че са забелязани стикери с нацистки 

символи в превозни средства на обществения транспорт в София и в кабини на 

ски лифтовете в Банско. „Шалом“ съобщи също така за увеличаване на случаите 

на антисемитска реч на омразата в интернет – в контекста на пандемията от 

COVID-19 и продължаващите предизборни кампании. През октомври кандидатът 

за вицепрезидент Елена Гунчева от партия „Възраждане“ се обърна в 

социалните мрежи към местните политици от еврейски и турски произход, като 

заяви, че те трябва да се смятат за „гости“ в тази страна. След като „Шалом“ 

подаде оплакване за „ксенофобия и език на омразата“ пред Централната 

избирателна комисия – която осъди думите ѝ, но заяви, че не може да се намесва 

в политическата кампания – Гунчева се обърна специално към „Шалом“ в 

социалните мрежи, като подчерта отново, че „България е земя на българите“. 
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През ноември Посолството на Израел публикува публично писмо, в което 

осъжда нейните коментари. 

Лидерите на еврейската общност изразиха загриженост и във връзка с 

периодичните прояви на вандализъм срещу еврейски гробища и паметници, 

както и с определената от тях нарастваща тенденция за антисемитска и 

ксенофобска пропаганда и графити. През юни „Шалом“ се обърна към местната 

власт в Провадия, след като установи, че старото местно еврейско гробище се е 

превърнало в незаконно сметище с разпръснати наоколо кости. „Шалом“ поиска 

от общината да почисти гробището и да позволи на равин да събере костите. До 

края на годината общината не бе отговорила на „Шалом“. 

На 29 януари паметната плоча на евреин от Пловдив, убит през 1943 г., беше 

осквернена със свастика от неизвестни лица. От Община Пловдив почистиха 

плочата, но до края на годината полицията не бе установила извършителя.  

На 22 август вандали поставиха расистки и антисемитски символи, включително 

свастика по оградата на синагогата в София. До края на годината полицията не 

беше идентифицирала заподозрени.  

От „Шалом“ осъдиха изказванията на Мирослав Иванов, кандидат за депутат от 

партия „Български национален съюз – Нова демокрация“, по време на 

телевизионно интервю през юли.  Партията не е представена в парламента.  

Според съобщения в пресата, наред с други коментари Иванов е заявил, че 

евреите са били щастливи по време на управлението на Хитлер, защото са 

можели да работят свободно, че нацистките газови камери са били използвани 

за обезпаразитяване, както и че нацисткият поздрав, който е показан да прави 

на снимка, всъщност е „арийски поздрав“.  От „Шалом“ призоваха Иванов да 

бъде подведен под наказателна отговорност за отричане на Холокоста и за 

разпространение на антисемитска пропаганда. 
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За втора поредна година от „Свидетелите на Йехова“ не съобщиха за случаи на 

враждебност или тормоз срещу техни членове от страна на недържавни лица, 

което те обясняват с ограниченията, свързани с COVID-19, които са ги принудили 

да преминат към провеждането на събирания онлайн.  

От Църквата на Исус Христос не съобщиха за случаи на тормоз над мисионери, 

докато през 2020 г. е имало три такива инцидента.  Църквата обяснява 

промяната с преместването на по-голямата част от дейността си онлайн поради 

пандемията от COVID-19. 

От Главното мюфтийство заявиха, че мюсюлманите са били обект на 

периодична реч на омразата, като например по време на протеста през ноември 

пред Посолството на Турция в София срещу предполагаемата намеса на Турция в 

парламентарните избори, където участниците скандирали „смърт на турците“.  

Според мюфтийството българското общество често смесва понятията 

„мюсюлманин“ и „турчин“, тъй като по-голямата част от мюсюлманското 

население в страната е формирано от етнически турци.  От мюфтийството се 

позовават и на няколко случая на обидни графити върху мюсюлмански имоти, 

като свастика върху джамия в Пловдив през януари и нецензурни изрази, 

изписани със спрей върху джамия в Казанлък. 

На 14 февруари районният мюфтия на Пловдив Танер Вели отново бе домакин 

на ежегодното „Кафе на толерантността“, което събра представители на 

мюсюлманската, християнската и еврейската общност, представители на 

местната власт, чуждестранни дипломати и представители на гражданското 

общество.  Според прессъобщението на мюфтийството събитието е по повод 

погрома над местната Джумая джамия през 2014 г. и е замислено като знак на 

взаимно зачитане и толерантност между всички хора, независимо от техния 

етнически произход или религиозни убеждения. 
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Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), сред чиито 

членове са представители на БПЦ, мюсюлманската, евангелската протестантска, 

католическата, арменската и еврейската общност, продължи да служи като 

платформа за организиране на съвместни събития от най-големите 

вероизповедания и за отстояване на обща позиция по религиозни въпроси, 

например във връзка със законодателни предложения, политически изявления 

и действия на други лица, както и по въпроси, отнасящи се до религиозно 

мотивиран вандализъм.  Според сведения, предоставени от членове на НСРОБ, и 

публични отчети за неговата дейност  БПЦ е участвала в дейността на НСРОБ 

само понякога.  Съветът значително ограничи дейността си и през тази година 

поради пандемията от COVID-19. (Така например за втора поредна година НСРОБ 

отмени ежегодния Празник на религиите в София.) 

През юли неправителствената организация „Мостове - Източноевропейски 

форум за диалог“ организира петия си младежки лагер, като привлече в Пловдив 

15 младежи от различни региони в страната и от различни вероизповедания за 

провеждането на дискусии по история, традиции и толерантност, както и на 

диалог с водещи духовници от БПЦ и от католическата, мюсюлманската, 

арменската апостолическа и еврейската общност. 

 

Раздел IV. Политика и ангажираност на 
правителството на САЩ 
Посланикът на САЩ и други служители на посолството провеждаха редовни 

дискусии с представители на Дирекция „Права на човека“ към Министерството 

на външните работи (МВнР), Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски 

съвет, Службата на омбудсмана, Комисията за защита от дискриминация и 
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местните власти във връзка със случаи на дискриминация по религиозен 

признак, тормоз над религиозни малцинства и инициативи за насърчаване на 

междурелигиозния диалог. Представителите на посолството обсъдиха с МВнР и 

необходимостта от попълване на длъжността национален координатор за борба 

с антисемитизма, останала вакантна от месец май.  

Служители на посолството продължиха да се срещат с представители на НСРОБ, 

БПЦ, Главното мюфтийство, Църквата на Исус Христос, „Свидетели на Йехова“, 

ОЕЦ, както и на католическата, арменската апостолическа, мюсюлманската и 

еврейската общност в цялата страна, за да обсъждат дискриминацията по 

религиозен признак в контекста на продължаващите усилия за реституция на 

религиозни имоти, религиозното образование и държавното финансиране, 

предоставяно на вероизповеданията.  Служители на посолството се срещнаха и с 

представители на гражданското общество и групи за защита на правата на 

човека (като Българския хелзинкски комитет), за да обсъждат посочените 

въпроси, като и случаи на тормоз срещу религиозни групи. 

През февруари посланикът на САЩ посети новата джамия в Кърджали и обсъди 

с районния мюфтия Бейхан Мехмедов въпроси, свързани с междурелигиозния 

диалог и взаимната подкрепа.  През февруари посланикът обсъди с НСРОБ 

съвместни инициативи за насърчаване на междурелигиозния диалог, 

включително предложение за провеждане на междурелигиозна кръгла маса 

през 2022 г., когато събитието евентуално би могло да се проведе лично.  

Посланикът обсъди с НСРОБ и липсата на участие на БПЦ в повечето заседания 

и мероприятия на съвета, както и възможните начини за привличане на БПЦ.  

През юни посланикът обсъди с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи 

религиозната толерантност, подкрепата за междурелигиозния диалог и 

свързани с тях инициативите.  Двамата събеседваха относно публични събития, 

които да бъдат проведени съвместно от посолството и Главното мюфтийство.  

През юли главният мюфтия и посланикът отбелязаха съвместно Курбан Байрам, 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

като предадоха дарение от храни и играчки на център за деца с увреждания в 

София. 

През ноември посланикът и служители на посолството обсъдиха с „Шалом“ 

нарастващата антисемитска реторика както в страната, така и извън нея.  

Впоследствие посолството публикува съобщение за срещата в социалните 

медии, в което изрази солидарност с еврейската общност срещу 

дискриминацията и осъди речта на омразата и нетърпимостта. 

През декември посланикът се срещна поотделно с патриарх Неофит (БПЦ) и с 

главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи.  Посланикът потърси тяхната подкрепа в 

междурелигиозните усилия за насърчаване на толерантността. 

На 10 декември по случай Международния ден на правата на човека посланикът 

се присъедини към представители на вероизповеданията, НСРОБ, съмишленици 

от дипломатически мисии и местни неправителствени организации за защита на 

правата на човека в „Триъгълника на толерантността“ в София – район в 

центъра на града, чийто периметър се образува от православната църква „Света 

Петка“, джамията „Баня Баши“ и Централната софийска синагога – за да запишат 

заедно видеопослание срещу религиозната нетърпимост и речта на омразата и 

да издигнат транспарант с надпис на български и английски език: „Заедно за 

правата на човека – заедно срещу омразата“.  Участниците подписаха 

транспаранта, който ще бъде излаган на ротационен принцип в представените 

организации.  

 


