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Резюме 

 
Конституцията гарантира свобода на религията и на съвестта. Религиозните 

групи имат право да практикуват вероизповеданията си, без да се регистрират, но 
регистрираните групи се ползват с известни предимства. По Конституция 
Източното православие е признато за „традиционна“ религия на държавата, а 
законът освобождава Българската православна църква (БПЦ) от изискването за 
регистрация. През декември Пловдивският апелативен съд започна разглеждане 
на въззивна жалба, подадена от 14 роми-мюсюлмани, осъдени през 2019 г. по 
обвинения, включващи наред с другото и разпространение на салафитски ислям. 
Според мюсюлмански лидери няколко общини отново са им отказали разрешение 
за строеж на нови или възстановяване на съществуващи религиозни обекти. 
Обединените евангелски църкви и някои други религиозни групи заявиха, че 
правителството не прилага равнопоставено свързаните с COVID-19 ограничения 
върху религиозните групи, фаворизирайки БПЦ. Европейският съд за правата на 
човека спря депортирането на трима мюсюлмани уйгури в Китай. През февруари 
шуменският съд определи като противоконституционна общинска наредба, 
ограничаваща религиозната пропаганда. Един парламентарист и член на 
управляващата коалиция разкритикува определението, което беше в процес на 
обжалване, наричайки Свидетелите на Йехова „опасна секта“. През февруари 
Върховният административен съд потвърди наложената от кмета на София 
забрана за провеждане на годишното шествие в памет на Христо Луков – лидер на 
пронацистка организация през 40-те години на 20 век, ограничавайки събитието до 
поднасяне на цветя пред паметната плоча на Луков. Българската академия на 
науките публикува доклад, подкрепен от няколко министри от кабинета, с който се 
отрича, че правителството, управлявало по време на Втората световна война, е 
изпратило евреи в лагери за принудителен труд, а се твърди, че се е опитало да 
ги спаси от нацистите. 
 

Еврейската неправителствена организация (НПО) „Шалом“ съобщи за 
смъртни заплахи, зачестяващи инциденти с използване на антисемитски език на 
омразата в контекста на пандемията от COVID-19 и периодични актове на 
вандализъм срещу еврейски гробища и паметници. Членове на Църквата на Исус 
Христос на Светците от последния ден (Църквата на Исус Христос) и Свидетелите 
на Йехова съобщиха за по-малко на брой случаи на тормоз и заплахи, отдавайки 
промяната на ограниченията, свързани с COVID-19. Според Свидетелите на 
Йехова някои медии продължават да представят в изопачена светлина тяхната 
дейност. Протестанти заявиха, че медии са публикували информация за членове 
на тяхната общност, дали положителен резултат при тестване за COVID-19, 
докато са премълчали същото за останалите религиозни групи. Изследване на 
„Алфа Рисърч“ сред православни християни и атеисти, обнародвано през януари, 
установи, че 26 на сто заявяват недоверие към мюсюлманите, 10 на сто - към 
евреите и протестантите, а 8 на сто - към католиците. 
 

Посланикът на САЩ и други служители на посолството редовно обсъждаха 
случаи на дискриминация по религиозен признак, тормоз над религиозни 
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малцинства и инициативи в подкрепа на междурелигиозния диалог с държавни 
служители, включително представители на Дирекция “Вероизповедания”, 
службата на омбудсмана, Комисията за защита от дискриминация и органите на 
местното самоуправление. Посланикът и служители на посолството се срещаха и 
с малцинствени религиозни групи и подкрепяха усилията на гражданското 
общество за насърчаване на толерантност и стимулиране на 
междуконфесионален диалог. 
 

Раздел І. Демография на вероизповеданията 

 
По оценка на правителството на САЩ населението на страната е 7.0 милиона 
(приблизителни данни към средата на 2020 г.). Според преброяването от 2011 г. 
(най-новото засега) 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 на сто от населението, следвани от протестанти 
(1,1 на сто) и католици (0,8 на сто). Близо 95 на сто от мюсюлманите заявяват, че 
са сунити; повечето от останалите са шиити, като има и малък брой ахмадийци, 
съсредоточени в Благоевград. Православни християни от Арменската 
апостолическа православна църква, евреи, Свидетели на Йехова, представители 
на Църквата на Исус Христос, последователи на Шри Чинмой и други групи заедно 
съставляват 0,2 на сто от населението. Според преброяването, 4,8 на сто от 
анкетираните нямат религия, а 7,1 на сто не са посочили такава. Според доклад от 
2019 г. на неправителствената организация Агенция за социални анализи, 74 на 
сто от хората се определят като православни християни, 10 на сто като 
мюсюлмани, 13 на сто като атеисти и 3 на сто 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 Черноморието. Известен брой роми, наскоро приели исляма, живеят в 
градове в централна България като Пловдив и Пазарджик. Според преброяването 
близо 40 на сто от католиците живеят в или около Пловдив. В преобладаващата 
си част немногобройната еврейска общност живее в София, Пловдив и по 
Черноморието. Протестантите са разпръснати из цялата територия на страната. 
Много роми са приели протестантизма, така че протестантите са по-многобройни в 
области със значително ромско население. Приблизително 80 на сто от градското 
население и 62 на сто от населението на селските райони се определят като 
православни християни. Близо 25 на сто от селското население се определят като 
мюсюлмани, сравнено с 4 на сто от населението на градовете. 

 

Раздел ІІ. Състояние на спазването на религиозните свободи от 

държавата 
 

ПРАВНА РАМКА 
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Конституцията провъзгласява като неприкосновени свободата на съвестта и 
избора на религия или атеизъм, забранява дискриминацията по религиозен 
признак и задължава държавата да подпомага поддържането на толерантност и 
взаимно зачитане между вярващи от различни вероизповедания, както и между 
вярващи и невярващи. В нея се посочва, че не може да има ограничения пред 
упражняването на която и да било религия, доколкото нейното упражняване не е 
във вреда на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, както 
и в ущърб на правата и свободите на другите. Тя постановява, че никой не може 
да бъде освободен от задълженията, вменени му от конституцията или закона, на 
основание на религиозните си или други убеждения. Конституцията предвижда 
също така отделянето на религиозните институции от държавата и забранява 
формирането на политически партии по религиозен признак и на организации, 
подстрекаващи към религиозна вражда, както и използването на религиозните 
убеждения, институции и общности за политически цели. Законът не допуска 
каквито и да било привилегии, основани на религиозна принадлежност. 
Конституцията посочва източното православие като традиционна религия за 
страната. Законът конституира БПЦ като правен субект, като я освобождава от 
задължението за съдебна регистрация, каквото е в сила за всички останали 
религиозни групи, желаещи да получат статут на юридическо лице.  
Наказателният кодекс предвижда до три години лишаване от свобода за 
извършители на нападения срещу отделни лица или групи по причина на 
религиозната им принадлежност. Подстрекателите и водачите на такова 
нападение могат да получат присъда до шест години лишаване от свобода. 
Възпрепятстващите други лица в изповядване на тяхната вяра или в извършване 
на религиозни ритуали и богослужения, както и принуждаващите други лица да 
участват в религиозни ритуали и богослужения, могат да бъдат осъдени на 
лишаване от свобода за срок до една година. Нарушаването на свободата на лице 
или група да придобие или упражнява религиозно убеждение подлежи на глоба в 
размер от100 до 300 лева. Ако нарушението е извършено от юридическо лице, 
глобата може да бъде в размер от 500 до 5 000 лева. 
 

За да бъдат законово признати на национално равнище, 
вероизповеданията, с изключение на БПЦ, трябва да имат регистрация в 
Софийски градски съд. Заявките за регистрация трябва да включват: 
наименование и официален адрес на вероизповеданието; описание на неговите 
религиозни убеждения и богослужение, организационна структура и структурни 
звена, ред за управление, органи и мандатност; списък на официалните 
представители и реда на тяхното избиране; реда на свикване на събрания и 
взимане на решения; както и информация относно финансите и имуществото му и 
процедурата на прекратяване на дейността му и обявяването му в ликвидация. По 
искане на съда Дирекция “Вероизповедания” на Министерския съвет предоставя 
експертно становище по регистрацията. Подалите заявка за регистрация са 
длъжни да уведомят Дирекция "Вероизповедания” в седемдневен срок след 
получаване на съдебното решение по тяхната регистрация. Подалите заявка за 
регистрация имат право да обжалват отказа на такава пред Софийския 
апелативен съд и впоследствие пред Върховния касационен съд. Законът не 
изисква официална регистрация от местните клонове на регистрирани 
вероизповедания, а единствено да уведомят местните власти, които да ги впишат 
в регистър. Местните клонове не са длъжни да подават заявка за регистрация до 
местния съд. Законът забранява регистрацията на различни религиозни групи под 



едно и също наименование на едно и също място. По искане на Дирекция 
"Вероизповедания” или прокурор съдът може да анулира регистрацията на дадено 
вероизповедание по причина на системни закононарушения. Освен БПЦ има още 
203 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, 
който е длъжен да го носи със себе си като доказателство, че представлява 
съответната група. На чужденци представители на вероизповедания могат да се 
издават разрешения за продължително пребиваване, но за да бъде позволено на 
чужденец да води богослужение по време на престоя си, групата е длъжна да 
уведоми предварително Дирекция “Вероизповедания”. 

 
Законът задължава държавата да осигурява финансиране за всички 

регистрирани вероизповедания в зависимост от броя на самоопределилите се 
техни членове при последното преброяване (2011 г.), в размер от 10 лева на човек 
за групи, съставляващи над един процент от населението, и в различни размери 
за останалите.  
 

Регистрираните вероизповедания имат право да извършват богослужения, 
да притежават финансови сметки и активи като молитвени домове и гробища, да 
предоставят здравни, социални и образователни услуги, да бъдат освобождавани 
от имотен данък и други задължения, както и да участват в търговски 
предприятия. 
 

Нерегистрираните вероизповедания имат право да осъществяват 
религиозна дейност, но не ползват привилегиите, дадени на регистрираните групи, 
като достъп до държавно финансиране и право да притежават имущество, да 
откриват финансови сметки на свое име, да поддържат училища и болници, да 
бъдат освобождавани от имотен данък и да продават стоки с религиозен характер.  
 

Законът ограничава носенето на обществени места на облекло, покриващо 
лицето, като предвижда глоба от 200 лева за първо нарушение и 1 500 лева за 
последващи нарушения.  
 

Законът позволява на регистрираните вероизповедания да издават, внасят 
и разпространяват религиозни медии. Законът не ограничава религиозната 
пропаганда с цел привличане на последователи както от регистрирани, така и от 
нерегистрирани групи. Десетки общини, включително окръжни градове като 
Кюстендил, Шумен, Стара Загора и Сливен, са приели наредби, забраняващи 
извършването на религиозна пропаганда по домовете и разпространението на 
религиозна литература без разрешение. Наредбите в Стара Загора и Кюстендил 
продължиха да бъдат в сила въпреки определението от 2018 г. на Върховния 
административен съд, обявяващо ги за противоконституционни. Няколко общини, 
сред които Шумен, Кюстендил и Сливен, забраняват на нерегистрирани 
религиозни групи да извършват каквато и да било религиозна дейност. Някои 
общини забраняват извършването на религиозна дейност в културни институции, 
училища и домове за деца и юноши. 
 



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 си с нравствените ценности на различните 
вероизповедания като част от основното учебно съдържание. Всяко училище има 
право да преподава което и да било регистрирано вероизповедание в специални 
курсове като част от свободно избираемото учебно съдържание по желание на 
поне 13 ученика и при наличие на учебници и преподаватели. Министерството на 
образованието и науката одобрява учебното съдържание и предоставя учебници 
за тези специални курсове по религия. Ако дадено държавно училище не е в 
състояние да заплаща на преподавател по вероучение, то има право да приеме 
спонсорство от частен дарител или да ползва учител от регистрирано 
вероизповедание. Законът допуска също регистрирани вероизповедания да 
поддържат свои училища и университети, стига да отговарят на държавните 
стандарти за светско образование. 
 

Комисията за защита от дискриминация е независим държавен орган, 
натоварен с превенция и защита от дискриминация, включително по религиозен 
признак, и осигуряване на равни възможности. Тя функционира на принципа на 
граждански съд, който се произнася по жалби за дискриминация, без да събира 
такса за услугите си. Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани пред 
административните съдилища. Ако поеме даден случай, комисията го възлага на 
специален състав, който го разглежда в открито заседание. Ако установи 
дискриминация, комисията може да налага глоби от 250 до 2 000 лева. При 
повторно нарушение комисията може да удвои размера на глобата. Районните 
съдилища също могат да гледат граждански дела за дискриминация по 
религиозен признак. 
 

Със закон е създадена институцията независим омбудсман, изпълняваща 
функциите на обществен застъпник на граждани, които смятат, че държавните или 
общинските власти или доставчици на обществени услуги са нарушили с действие 
или бездействие техните права и свободи, включително такива, свързани с 
религията. Омбудсманът може да изисква информация от властите, да изпълнява 
посреднически функции при разрешаване на спорове, да прави предложения за 
прекратяване на съществуващи практики, да сезира прокуратурата и да иска от 
Конституционния съд премахването на законови разпоредби, които счита за 
противоконституционни. 
 

Наказателният кодекс предвижда до три години лишаване от свобода за 
формиране на „политическа организация на религиозна основа“ или за използване 
на църква или религия за разпространение на пропаганда срещу властта на 
държавата и нейните дейности.  
 

Наказателният кодекс забранява проповядването и подбуждането към 
дискриминация на религиозна или друга основа, към насилие и 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 закононарушения се наказва 
с лишаване от свобода за срок 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 лв. Съдилищата са се произнасяли, че нацизмът 
попада в сферата на  „антидемократичните идеологии“. Оскверняването на 
религиозни символи или обекти, включително молитвени домове и гробове, се 
наказва с лишаване от свобода за срок до три години и глоба от 3 000 до 10 000 
лева. 
 

Законът предвижда реституция на недвижимо имущество, отнето по време 
на комунизма, като съдилищата го прилагаха и спрямо искове за възстановяване 
на собственост, отнета по време на Холокоста. 
 

Законът позволява на вероизповеданията да отложат до 2029 г. 
плащанията на непогасени задължения към бюджета, натрупани преди 31 
декември 2018 г.  
 

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

ПРАКТИКИ НА ДЪРЖАВАТА  
 

На 10 декември Пловдивският апелативен съд започна производство срещу 
14 мюсюлмани от ромски произход, 12 от които бяха обжалвали осъдителните си 
присъди, постановени от първоинстанционния съд по обвинения в оказване 
подкрепа на ИДИЛ, подпомагане на чуждестранни бойци, проповядване на 
салафизъм, определян от държавата като антидемократична идеология, и 
подбудителство към война. Обвинението обжалва присъдите на 13 от 
обвиняемите, настоявайки за по-строги наказания. През 2019 г. Пазарджишкият 
окръжен съд осъди лидера на групата, ислямския проповедник Ахмед Муса, на 8.5 
години лишаване от свобода, докато останалите й членове получиха присъди за 
срокове от 12 до 42 месеца. Единствената жена в групата получи двугодишна 
условна присъда.  
 

Някои вероизповедания се оплакаха от неравностойно третиране от 
властите по време на извънредната ситуация заради COVID-19, въведена в 
периода 13 март-13 май, когато бяха забранени всякакви публични събирания на 
закрито. Католическата, Арменската апостолическа православна и повечето 
протестантски църкви преминаха на богослужение онлайн, докато мюсюлмани и 
евреи затвориха джамиите и синагогите си. Храмовете на БПЦ останаха отворени, 
без санкции. През октомври властите образуваха наказателно производство 
срещу пастор Николай Василев от Божията църква по обвинения в провеждане на 
великденско богослужение в Самоков в нарушение на забраната за публични 
събирания. Според съобщения в медиите над 100 от участниците в събитието на 
открито са получили административни глоби. В публична декларация през месец 
април Обединените евангелски църкви заявиха, че действията на властите срещу 
църквата в Самоков представляват намеса във вътрешните работи на една 
протестантска църква в опит да бъдат разстроени богослуженията й и 
преследвани нейните духовници и богомолци. Според Василев, както и според 
видеозаписи от събитието, качени в Интернет, организаторите са спазвали всички 
здравни мерки, включително поддържане на подходяща физическа дистанция и 
носене на маски. До края на годината все още нямаше насрочено дело. 



Максималното наказание при постановена осъдителна присъда е пет години 
лишаване от свобода и глоба от 15 000 лева. 
През февруари Европейският съд за правата на човека разпореди временни 
мерки за спиране на експулсирането на трима мюсюлмани уйгури, на които бе 
отказано убежище през 2017 г. и които подлежаха на депортиране в Китай. 
Държавната агенция за национална сигурност бе наредила експулсирането им 
през 2018 г. по съображения, свързани с националната сигурност. По сведения на 
НПО уйгурите са избягали от България в друга европейска държава още през 
2019 г.  
 

Свидетелите на Йехова заявиха, че изискванията на закона за 
предоставяне на властите на имената и данните за контакт на всички 
свещенослужители нарушават свободата за необявяване на религиозната 
принадлежност, гарантирана от Конституцията. Църквата на Исус Христос заяви, 
че законовите изисквания за предоставяне на държавата на пълен достъп до 
документите на нейните духовници и служители представляват нарушение на 
личната им неприкосновеност. Папският нунций заяви също, че това изискване 
обременява местната католическа общност, която не разполага с достатъчно 
администрация. 
 

През февруари Шуменският административен съд постанови, че 
изискването в наредбата на община Шумен, ограничаващо религиозната 
пропаганда, е в нарушение на Конституцията на страната, но определи също, че 
разпоредбите, забраняващи религиозна дейност в културни институции, училища 
и домове за деца и юноши са „адекватна и пропорционална мярка в защита на 
децата“. 
 

Деан Станчев, депутат от коалицията „Обединени патриоти“, която е част от 
управляващата коалиция, публикува в социалните медии своето „възмущение“ от 
решението на съда, описвайки Свидетелите на Йехова като „опасна секта“ и 
заявявайки, че политическата партия Вътрешна македонска революционна 
организация (ВМРО) ще продължи своята „битка с паразитната дейност [на 
Свидетелите на Йехова]“, за да ги „премахнем от площадите и от домовете на 
хората“. До края на годината нито общината, нито Свидетелите на Йехова бяха 
обжалвали решението пред Върховния административен съд. 
За разлика от предходни години, Свидетелите на Йехова не съобщиха за 
действия срещу техни членове, докато са били ангажирани с религиозна дейност. 
Промяната те отдадоха на намаления обем религиозна пропаганда поради 
ограниченията за COVID-19. През февруари кметът на Добрич и началникът на 
местната полиция се срещнаха с представители на Свидетелите на Йехова, за да 
се извинят за инцидент в центъра на града, датиращ от декември 2019 г., когато 
полицаи бяха отвели в участъка двама свидетели, извършвали религиозна 
пропаганда, и ги бяха обвинили в нарушение на обществения ред. Кметът и 
началникът на полицията заявиха, че служителите на реда са постъпили така от 
незнание и неопитност и се ангажираха да предоставят на полицията 
необходимата информация за избягване в бъдеще на подобни инциденти. 
 

През май, юни, август и декември правителството предостави средства в 
размер на 10,2 милиона лева за ремонт и поддръжка на обекти на БПЦ в София, 
Варна, Кръстова гора, Рила, Шипка и Копривец. През юни Министерският съвет 



обяви годишна субсидия в размер на един милион лева за трите ставропигиални 
манастира. 
 

През юли Върховният административен съд отмени решение на съда от по-
долната инстанция и се произнесе с определение, че Католическата църква не 
дължи имотен данък по един иск от 2009 г. на Столична община, която не 
признаваше религиозния статут на два католически манастира, разположени на 
нейна територия. 
 

Главното мюфтийство и регионални мюсюлмански водачи заявиха, че 
няколко общини, сред които Столична, Старозагорска и Хасковска, продължават 
да отхвърлят по причини, които те описват като непрозрачни, исканията им за 
изграждане на нови или възстановяване на съществуващи религиозни обекти. 
През октомври главният мюфтия Мустафа Хаджи повдигна въпроса на среща с 
кмета на София Йорданка Фандъкова, но до края на годината от кметството не 
бяха предоставили каквато и да било информация за продължаващия отказ от 
страна на общината на заявленията за издаване на разрешение за строеж. 
 

Според разградския мюфтия Мехмед Аля местните обществени нагласи 
към реставрацията на джамията Макбул Ибрахим Паша – културна 
забележителност, която бе затворена близо 50 години – като действаща джамия, 
са претърпели промяна от отрицателни към положителни в резултат от усилията 
на областния управител Гюнай Хюсмен през изминалите три години. През 
октомври местните власти използваха безвъзмездна помощ в размер на 2,3 
милиона лева от националното правителство, за да започнат ремонта на 
джамията, която като официално регистриран паметник на културата е 
собственост на държавата. Новият кмет Денчо Бояджиев даде съгласието си 
джамията да бъде отворена наново за богослужения след реставрацията, докато 
на свой ред мюсюлманската общност прие тя да бъде използвана за туристически 
посещения, когато не се ползва за религиозни цели. 
 

През юли Националният младежки комитет на ВМРО, която е част от 
управляващата коалиция, призова Столична община да предприеме стъпки за 
преустройването на джамията Баня Баши в центъра на града в музей. Комитетът 
заяви, че предложението му е в отговор на решението на Турция да върне на 
истанбулската Света София статута на действаща джамия, посочвайки, че „ 
[т]ака, както в центъра на Истанбул няма място за християнски храм със статут 
на музей, в центъра на София няма място за функционираща джамия“. 
Общината не реагира на препоръката на комитета. 
 

Главното мюфтийство заяви, че продължава да търси 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. 
 



Свободно избираемата учебна програма в националната система от 
държавни училища продължи да предлага три програми по религиозно обучение в 
различните образователни степени: една по християнска религия, една по ислям и 
една по всички религии като системи от етични норми. През юли Министерството 
на образованието одобри официални учебници за ученици от първи до пети клас 
по трите програми, които учениците започнаха да ползват през учебната година. 
Според Главното мюфтийство някои районни училищни инспектори са опитвали 
да убеждават директорите на училища, предлагащи учебни програми по ислям, да 
подбират членове на собствения си преподавателски състав, които да бъдат 
преквалифицирани в преподаватели по програмата, за да заменят учителите, 
завършили Висшия ислямски институт. През ноември Висшият ислямски институт 
и Главното мюфтийство стартираха проект за преквалификация на членове на 
мюсюлманската общност в педагогически курсове като преподаватели по ислям. 
 

През февруари Висшият административен съд потвърди забраната на 
кмета на София Йорданка Фандъкова за провеждане на годишното шествие на 
десни екстремисти от цяла Европа в памет на Христо Луков – лидер на 
антисемитската, пронацистка организация Съюз на българските национални 
легиони през 40-те години на 20 век. Забраната на кмета се позова на сериозни 
опасения, че едно факелно шествие в центъра на София ще наруши обществения 
ред, и ограничи събитието до полагане на цветя пред паметната плоча на Луков 
пред дома му на 22 февруари. В предишни години Софийският административен 
съд бе отхвърлял кметската забрана за провеждане на шествието. 
Министерството на външните работи, Демократична България, Българската 
социалистическа партия, НПО, международни организации и дипломатически 
мисии бяха осъдили митинга. На 10 февруари софийски прокурор подаде искова 
молба пред  Софийския градски съд за заличаване регистрацията на 
организатора на митинга – Българския национален съюз-Еделвайс, с мотива, че с 
дейността си нарушава индивидуални човешки права; подбужда към етническа, 
расова и религиозна вражда и хомофобия; разпространява антисемитска 
пропаганда; и подкопава националното единство. Към края на годината делото в 
Софийския градски съд още не беше приключило. 
 

На 17 януари Българската академия на науките организира съвместно с 
Министерството на отбраната кръгла маса за представяне на доклада 
„Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война: 
спасителен план или репресивна мярка?“, в който се отрича, че властите са 
въдворявали мъжете евреи в трудови лагери в началото на 40-те години, като 
вместо това се твърди, че Трудови войски са мобилизирали евреи като част от 
план на правителството за спасяването им от нацистите. Министерствата на 
образованието и на културата, ВМРО и няколко НПО, както и Българо-еврейският 
научен институт и Независимото историческо дружество подкрепиха кръглата 
маса. „Шалом“ разкритикува събитието като „будещ тревога ревизионистки опит за 
изкривяване на историята на Холокоста“ на всички институционални равнища. В 
реч на 30 януари външният министър Екатерина Захариева заяви, че изпращането 
на евреите в трудови лагери по време на Втората световна война е част от 
„антисемитската репресивна машина“, създадена с антисемитското 
законодателство. 
 



През юли Общинският съвет в Благоевград отхвърли по молба на лидерите 
на сунитската мюсюлманска общност дарение в размер на 10 000 евро, направено 
на община Благоевград от мюсюлманската общност “Ахмадия” като парична 
помощ за справяне с извънредната ситуация, „за да не легитимира организацията 
и дейността й в региона“.  
 

От държавния бюджет бяха отпуснати 33,34 милиона лева на регистрирани 
вероизповедания за текущи разходи като заплащане на техни служители и 
духовници, образователни дейности и поддръжка на гробищни паркове, както и за 
капиталови инвестиции като изграждане и поддръжка на религиозни обекти и 
свързани с това разходи, сравнено с 31,27 милиона лева през 2019 г. От тези 
33,34 милиона 27,2 милиона лева отидоха за БПЦ, 5,77 милиона лева за 
мюсюлманската общност, 160 000 лева за протестантските вероизповедания и по 
70 000 лева за католическата църква, ААПЦ и еврейската общност. Други 
регистрирани вероизповедания не получиха държавно финансиране. За пореден 
път Съюзът на обединените евангелски църкви заяви, че протестантите не са 
получили полагащия им се дял от държавното финансиране, вероятно защото не 
са били представлявани от единна организация, независимо че като брой 
надвишават един процент от населението.  
 

Според НПО сувенири с нацистки знаци и изображения продължаваха да се 
предлагат масово в туристически обекти из цялата страна, а местните власти не 
показаха политическа воля за справяне с проблема. Националният координатор 
за борба с антисемитизма заяви, че когато му е било сигнализирано за това, 
правителството е предприело стъпки за затваряне на търговските обекти, 
продаващи нацистки сувенири. 
 

През май, по време на Рамазан, президентът Румен Радев се срещна с 
главния мюфтия Мустафа Хаджи. И двамата заявиха, че държавните и 
религиозните институции трябва да насърчават солидарност, благотворителност и 
взаимопомощ между хората. 
 

През август „Шалом“ изрази загриженост по повод изказване на Министъра 
на отбраната Красимир Каракачанов, който спомена името на американски евреин 
финансист, заявявайки, че НПО, свързани с него, „искат да вземат властта, за да 
наложат хомосексуални бракове“. От „Шалом“ посочиха, че макар подобни 
изказвания да не споменават изрично еврейския произход на финансиста, те са с 
„ярко изразен антисемитски характер и намекват, че евреите се намесват в 
социалните и икономически дела на държавите по света“. 
 

През март Върховният касационен съд призна Борис Ячев, депутат от 
коалицията „Обединени патриоти“, за виновен по обвинения в клевета и го осъди 
да заплати 3 000 лева на Свидетелите на Йехова за поредица от изказвания по 
техен адрес по партийната телевизия СКАТ, които съдът определи като 
„подбуждащи към религиозна омраза и заплашващи да възпрепятстват дейността 
[на религиозната група]“. Съдът отмени две определения на по-долна инстанция, 
според които Свидетелите на Йехова нямали право на компенсация за 
понесените в резултат на тези изказвания вреди. В свои изказвания, направени 
през 2014 г., Ячев се заканил да използва служебното си положение на 
парламентарист, за да „ограничи безпрепятственото нахлуване на [религиозни] 



емисари в българските градове и села“, описвайки Свидетелите на Йехова като 
„една от най-опасните и арогантни секти“, която трябва да бъде ограничавана със 
законови средства. 
 

Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев беше 
Национален координатор за борба с антисемитизма и публично осъждаше речта 
на омразата и антисемитизма. На 9 ноември Георгиев отбеляза годишнината от 
Кристалната нощ, заявявайки, че се гордее „с нашата обща кауза в България да 
осигурим среда, освободена от всички възможни форми на езика на омразата“ 
чрез припомняне на уроците на историята. На 23 декември Георгиев осъди 
оскверняването на портата на Пловдивската синагога с графити с текст 
„Израел=Нацисти“, като го нарече „отблъскващ“, „недостоен“ и „варварски“ акт. 
Той заяви: „Отстояването на политически и граждански позиции е присъщо за 
всяка демокрация, но не и чрез вандализъм, оскърбление и нарушаване на 
чуждите права.“ 

 
Страната е член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. 

 
Раздел ІІІ. Състояние на зачитането на религиозните свободи от 

обществото 
 

През август „Шалом“ получи по електронна поща заплаха за поставена 
бомба в пловдивската синагога. През ноември 2019 г. „Шалом“ получи по 
електронна поща смъртна заплаха от организацията „Черен фронт“, описана от 
„Шалом“ като пропагандираща превъзходството на бялата раса. Властите 
разследваха и двете заплахи. 
 

Антисемитско съдържание продължаваше да се появява редовно в 
социалните мрежи, в статии в електронни медии, както и в основните печатни 
издания, а на обществени места редовно се появяваха антисемитски графити като 
свастики и обидни надписи от рода на „мръсни чифути“. Лидери на еврейската 
общност също изразиха безпокойство от според тях засилваща се тенденция към 
антисемитска и ксенофобска пропаганда и графити.  
 

На 16 декември Софийският университет уволни хонорувания 
преподавател проф. Михаил Мирчев, след като етичната комисия установи, че 
лекциите му съдържат негативни етнически стереотипи. До уволнението му се 
стигна, след като „Шалом“ и други НПО протестираха, че лекциите на Мирчев 
съдържат расистки, ксенофобски и антисемитски елементи като: „България 
възможно ли е да стане „еврейска държава“?, Ако те, под един процент, владеят 
държавата и капитала, медиите и изкуството?“ Мирчев заяви, че думите му са 
извадени от контекст. През ноември, преди уволнението на Мирчев, критиките на 
„Шалом“ към него предизвикаха многобройни антисемитски коментари от рода на 
„Юдеите разбират само от твърда ръка и куршум в тила.“ 
 

През ноември „Шалом“ подаде сигнал до Столична община за разлепени из 
София антисемитски и расистки плакати от активисти на Националистически 
социален клуб 131. През юни „Шалом“ заяви, че организации като Възродена 
България-Българско народно единение и Воински съюз-Българско национално 
движение „Шипка“ разпространяват в Интернет пропаганда с твърдения, че 
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евреите били замесени в пандемията от COVID-19, за да предоставят 
„смъртоносен псевдо-антидот“, предназначен за „масово изтребление на хора“. 
След като властите изпратиха призовка до лидера на Възродена България-
Българско народно единение, Людмила Костадинова, и я предупредиха, че носи 
наказателна отговорност, съобщенията престанаха. 
 

Според лидери на еврейската общност случаите на вандализъм 
продължаваха, включително с увреждане на еврейски гробове и рисуване на 
свастики и обидни графити. Например, през януари вандали изпочупиха 
надгробни камъни и повредиха огради в еврейското гробище в Шумен. През юни 
вандали обезобразиха детска площадка и фасадите на съседните къщи в София с 
56 свастики. До края на годината властите не бяха идентифицирали заподозрени 
и за двата инцидента. 
 
 На 26 февруари Софийският университет отне почетните академични 
звания, присъдени на Ханс Франк, Бернхард Руст, Евалд Роберт Валентин фон 
Масов и Едуард Колрауш в периода 1933-1940 г., в отговор на петиция от 
българската Асоциация на оцелелите от Холокоста и техните деца, посочваща, че 
удостоените са били членове на Германската националсоциалистическа партия. 
Според изявлението на университета негови почетни доктори не могат да бъдат 
лица, „свързани с идеология на омразата или извършили престъпления“. 
 
 През февруари Изследователският център „Пю“ публикува данни за 
нагласите в 34 държави към принципите на демокрацията като редовни избори, 
свобода на словото и свободно гражданско общество, както и към религиозните 
свободи, събрани от събеседвания, проведени в „Глобално допитване за 
нагласите – пролет 2019 г.“ Според резултатите от допитването 58 на сто от 
българските респонденти смятат религиозните свободи за „много важни“, като ги 
поставят на седмо място по степен на приоритетност от деветте принципа на 
демокрацията, включени в допитването. 
 
 Свидетелите на Йехова съобщиха за продължаващ спад в броя на 
негативните медийни публикации за тях, но и че някои местни онлайн медии като 
„Конкурент“, „Блиц“ и „Утро“ продължават да представят в изопачена светлина 
дейността и вярванията на групата. На 21 април местната русенска медия „Утро“ 
описа Свидетелите на Йехова като „най-опасната секта в света“ и посъветва 
читателите си да избягват всякакви контакти с групата. За разлика от предишни 
години Свидетелите на Йехова не съобщиха за случаи на враждебно отношение и 
тормоз срещу техни членове от страна на недържавни служители, отдавайки го на 
свързаните с COVID-19 ограничения, принудили вероизповеданието да премине 
към виртуални събрания. 
 
 През юни Обединени евангелски църкви протестира пред здравните власти, 
че в някои медийни публикации е била разкрита лична информация като имена и 
адреси на членове на протестантската общност, в това число пастори, дали 
положителна проба за COVID-19. В изявлението на организацията се казва: „Така 
не се разпространява за когото и да е другиго да е с православна, мюсюлманска, 
католическа, еврейска, арменска или каквато и да е било друга религиозна 
принадлежност“, като се призовават здравните власти да извършат проверка дали 



те са разкрили тази информация пред медиите. До края на годината остана 
неизвестно кой е разкрил информацията. 
 
 Членове на Църквата на Исус Христос съобщиха за три случая на тормоз 
срещу мисионери във Варна и София през първите 11 месеца на годината – 
бройка, сравнима с предходната година. През 2018 г. имаше 13 случая на 
физически нападения и тормоз срещу представители на Църквата. 
 
 През юни митрополит Йоаникий от БПЦ призова за премахване на паметна 
плоча от главната улица на Созопол, поставена там в чест на Пробега за мир от 
„Шри Чинмой Дом на единството“. В писмо до местните власти митрополитът 
посочи, че в много държави „Шри Чинмой Център“ се смята за „тоталитарна 
религиозна общност“, която „принизява семейната институция и напада 
християните, като уронва престижа на светата ни Православна църква.“ Общински 
съветници от управляващата политическа партия ГЕРБ в Созопол изразиха 
подкрепа на призивите на митрополита за премахване на плочата. До края на 
годината плочата, открита от кмета и председателя на общинския съвет, беше 
още на мястото си. 
 
 През май Върховният касационен съд отказа да разгледа въззивната жалба 
на „Шри Чинмой Център“ срещу решението на първоинстанционния Софийски 
градски съд да отхвърли иска на организацията за дискриминация, подаден срещу 
Десислава Панайотова, директор на Центъра за религиозни изследвания и 
консултации и главен редактор на интернет страницата на Светия синод на БПЦ. 
В медийна статия от 2008 г. Панайотова описва“ Шри Чинмой Център“ като 
„опасна секта“, която действа нелегално и разпространява „нездрави духовни 
учения“. 
 
 През януари, „Алфа рисърч“ публикува изследване сред православни 
християни и невярващи/атеисти относно нагласите им към малцинствените 
религиозни групи, в което се констатира, че 3,4 на сто от анкетираните мразят, а 
5,6 на сто се боят от мюсюлмани; две на сто мразят, а 0,4 на сто се боят от евреи; 
1,5 на сто мразят, а 2,6 на сто се боят от протестанти; и 0,5 на сто мразят, а 0,6 на 
сто се боят от католици. Процентът на недоверие към различните групи, което 
авторите на изследването тълкуват като нежелание на анкетираните открито да 
разкрият омразата си, бе: към мюсюлмани – 25,8 на сто, към евреи – 10,4 на сто, 
към протестанти – 10 на сто, и към католици – 7,6 на сто. Макар средният процент 
на приемане на лица с различна религия по местоживеене или в работната среда 
да бе приблизително 50 на сто, само 3,2 на сто от анкетираните биха допуснали 
да сключат брак с мюсюлманин, 6,3 на сто  – с евреин, 8 на сто – с протестант и 
11,7 на сто  – с  католик. 
 
 На 14 февруари районният мюфтия на Пловдив Танер Вели бе домакин на 
ежегодното Кафе на толерантността, което събира представители на 
мюсюлманската, християнската и еврейската общност, официални лица от 
местните органи на властта, чуждестранни дипломати и представители на 
гражданското общество. Според съобщение за печата, издадено от 
мюфтийството, събитието в памет на нападението срещу местната Джумая 
джамия през 2014 г. е предназначено да подобри отношенията между 
религиозните групи и да предотврати подобни нападения за в бъдеще. 



 
 Националният съвет на религиозните общности, сред чиито членове са 
представители на българската православна, арменската апостолическа 
православна, мюсюлманската, евангелската протестантска, католическата и 
еврейската общности, продължи да служи като платформа, чрез която най-
масовите вероизповедания да организират съвместни събития, защитавайки 
общата си позиция по религиозни въпроси, като законодателни предложения, 
политически изказвания, действия на други лица и вандалски прояви с религиозни 
мотиви. През февруари членове на съвета участваха в работна среща на 
Мюсюлманско вероизповедание и Централния израилтянски духовен съвет, на 
която групите домакини представиха своите вероизповедания и текущи проекти. 
На 10 февруари съветът проведе в София междуконфесионална дискусия по 
възгледите и божествените откровения на всяка от членуващите в него групи. 
Скоро след това съветът чувствително ограничи дейността си поради пандемията 
от COVID-19. 

 
 Раздел ІV. Политика и ангажираност на правителството на САЩ 
 
 Посланикът на САЩ и други служители на посолството продължиха да 
обсъждат с представители на Дирекция „Вероизповедания“, със службата на 
омбудсмана, с Комисията за защита от дискриминация и с местната власт случаи 
на дискриминация по религиозен признак, тормоз срещу религиозни малцинства и 
инициативи в подкрепа на междуконфесионалния диалог. През февруари, при 
свое посещение във Видин, посланикът обсъди религиозната толерантност с 
кмета Цветан Ценков. 
 
 Служители на посолството продължиха срещите си с представители на 
Българската православна църква, Националния съвет на религиозните общности, 
Главното мюфтийство, Църквата на Исус Христос, Свидетелите на Йехова, на 
католическата, протестантската, арменската апостолическа православна, 
мюсюлманската и еврейската религиозни общности, на които обсъждаха 
дискриминацията по религиозен признак, възстановяването на собствеността 
върху религиозни имоти и законодателни предложения, ограничаващи 
чуждестранното финансиране. Представители на посолството се срещаха и с 
правозащитни групи като Българския хелзинкски комитет и Център „Инфорома“, за 
да обсъдят тези проблеми. 
 
 През януари посланикът обсъди с главния мюфтия толерантността, 
подкрепата за междуконфесионалния диалог и противодействието на 
преследването по религиозен признак. През февруари посланикът посети 
джамията във Видин, ремонтирана с американско финансиране, където обсъди 
междуконфесионалния диалог с районния мюфтия Неджати Али и православния 
митрополит Даниил. През март посланикът обсъди с папския нунций опасенията 
на католическата общност относно финансирането на вероизповеданията и 
новите административни изисквания, приети със закон, включително за 
предоставяне на властите на данни за контакт на духовници и друг персонал. 
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