
до  
ПAPЛAMEИTAPИATA rPYHA 
HA ОБЕДИНЕНИ  ПАТРИОТИ  
B 44-то  ИAPOДИO CЪБPAИИE 

УВАЖАЕМИ  ИAPOДИИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Повод  за  това  писмо  — обръщение  към  вас, са  няколко  скорошни  
прояви  на  разпространение  на  фашистка  идеология, под  различни  форми. Ha 
пръв  поглед  те  са  изолирани, с  невисока  степен  на  обществена  опасност  и  
така  не  винаги  са  във  фокуса  на  общественото  внимание. B същото  време  
обаче, те  са  индикатор  за  опасна  тенденция, която  бавно, нo сигурно  ще  
прокарва  своя  път, ако  не  среща  подобаваща  реакция  от  органите  на  
държавна  власт  в  Република  България. 

Ha 21.04.2019 г. в  гр. Бургас  полицията  е  сигнализирана  за  множество  
разлепени  цветни  плакати  с  лика  на  Адолф  Хитлер, със  свастика  и  с  емблема  
на  футболен  клуб. Поне  10 oт  тях  са  поставени  на  сградата  на  Съдебната  
палата. От  видеозаписи  на  охранителни  камери  са  установени  извършителите  
— четири  лица, които  потвърждават, че  са  закупили  плакатите  — стикери  от  
неизвестно  лице, пред  стадион  в  гр. София. Понастоящем  в  
Специализираната  прокуратура  се  води  досъдебно  производство  за  
престьпление  no чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс. 

Ha 05.06.2019 г. в  гр. Кюстендил  полицията  реагира  на  сигнал  на  кмета  
нa града, за  разлепени  печатни  афиши  с  лика  на  генерал  oт  Вермахта, в  пълна  
униформа  с  нацистки  знаци. Афишите  обявяват  публично  мероприятие  ua 
следващия  ден  — 06.06.2019 г., в  Народно  читалище  „Зора", пoд  надслов  
„Фердинанд  Шьорнер  — покорителят  на  линията  „Метаксас". Проявата  е  
забранена  от  кмета  на  града, a пoд  pъкoвoдcтвoтo на  Районна  прокуратура  
Кюстендил  са  извършени  незабавни  действия  no разследването, които  
установяват  организатора, разлепил  и  плакатите  с  нацистки  символи  — 
председателят  на  управителния  съвет  на  читaлищeтo. При  претьрсвания  са  
иззети  множество  предмети, отново  със  символи  на  хитлеристката  армия. 

Съобразно  чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс, „Който  проповядва  
фашистка  или  друга  антидемократична  идеология  unu насилствено  
изменяне  на  установения  or Конституцията  на  Република  България  



обществен  и  държавен  строй, се  наказва  C лишаване  or свобода  до  три  
години  или  C глоба  до  nem хиляди  лева." Делата  за  такива  престъпления  са  
подсъдни  на  Специализирания  съд. Размерът  на  предвидената  санкция  
лишаване  от  свобода  /до  три  години/, no наше  мнение  no никакъв  начин  не  
способства  за  реализиране  на  целите  както  на  индивидуалната, така  и  на  
генерапната  превенция. Това  е  така, защото  съобразно  чл. 78а  an. 1 oт  
Наказателния  кодекс, ако  извършителят  е  пълнолетен  и  неосъждан, тoй  
безусловно  ще  бъде  ocвoбoдeн  от  натсазателна  oтroвopнocт  C нала.гане  на  
адмннистративно  наказание  глоба. Така  предвиденото  наказание  се  оказва  
несъответно  на  безспорно  високата  степен  на  обществена  опасност  на  такива  
престьпления, особено  когато  деянията  са  свързани  C проповядване  пoд  една  
или  друга  форма  на  фашистка  идеология. 

Това  се  случва  и  npu извършване  на  престьпление  no чл. 108 an. 2 oт  
Наказателния  кодекс  — опетняване  no какъвто  и  да  е  начин  на  герба, знамето  
или  химна  на  Република  България, или  знамето  или  хилпмна  на  Европейския  
съюз. Предвиденото  наказание  е  лишаване  oт  свобода  дo две  години  или  
глоба  дo три  хиляди  лeвa. Ha 29.06.2018 г., в  центьра  на  София, пред  
Съдебната  палата, лице, кoeтo вече  е  подсъдим  в  Специализирания  
наказателен  съд, запали  нaциoнaлнoтo знаме  и  след  тoвa уринира  върху  нero. 
Видеозаписът  на  тези  действия  лицето  публикува  в  интернет, в  свой  сайт, на  
02.06.2018 г. — Денят  на  Ботев  и  на  падналите  за  свободата  и  независимостга  
на  България. И  в  тoзи  случай, ако  извършителят  е  пълнолетен, неосъждан  и  
не  е  извършил  и  друго  престъпление, ще  бъде  ocвoбoдeн  oт  наказателна  
отговорност, като  съдът  ще  бъде  задължен  да  My наложи  само  
административно  наказание  — глоба. 

Нашето  убеждение  е, че  пoдoбнa безнаказаност  не  трябва  да  
продължава. Hue сме  еднакво  загрижени  както  oт  проявите  на  пропаганда  на  
нацистка  идеология, независимо  oт  формата, под  кoятo тя  се  извършва  /oT 

разлепяне  на  плакати  дo маршове  с  факли  в  центьра  на  столицата /, така  и  oт  
посегателствата  над  нaциoнaлния  флаг  и  герб. Един  oт  основните  начини  на  
противодействие  на  тези  престьпления, според  нас, е  завишаване  на  
предвидената  санкция, дo размер, кoйтo не  пoзвoлявa приложението  нa чл. 
78а  oт  Наказателния  кодекс. 

Предлагаме, ако  споделяте  това  наше  убеждение, да  се  възползвате  oт  
правото  си  на  законодателна  инициатива  и  да  внесете  и  подкрепите  в  
Народното  събрание  на  Република  България  проект  ua Зaкoн  за  изменение  на  
Наказателния  кодекс, кoйтo да  предвиди  завишаване  на  размера  на  
наказанието  лишаване  oт  свобода: за  престъплението  no чл. 108 an. 1— oт  
три, на  пет  години, a за  престьплението  no чл. 108 an. 2 HK — oт  две, на  пет  
години. 



COT цА  

ГЛABEИ  HPOKYP  

ПPEДCEДATEЛ  
HA ОРГАНИЗАЦИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
„ШАЛОМ": 

p АЛЕКС  ДЪP OCKAP 

Считаме, че  това  е  адекватният  размер  на  наказанието  за  такива  
престъпления . Считаме  също, че  само  усилията  на  всички  държавни  органи  
могат  да  доведат  до  ефективно  противодействие  както  на  проповядването  на  
фашистка  и  друга  антидемократична  идеология, так. и  на  опетняването  на  
националните  символи. 

София, 15 юли  2019 г. 

MИИИCTЪP 
HA ВЪТРЕШНИТЕ  PAБOTИ

: 

МЛАДЕН  MAPИИOB 
V` 

ЗАМЕСТНИК  - МІПiИСТЪР  
HA ВЪНШНИТЕ  РАБОТИ, 
НАЦИОНАЛЕН  КООРДИНАТОР  
ЗА  БОРБА  C АНТИСЕМИТИЗМА : 

ГEOPГ  ГEOPГИEB 



до  
ПАРЛАМЕНТАРНАТА  ГРУПА  
HA ДВИЖЕНИЕ  ЗA ПРАВА  И  СВОБОДЙ  
B 44-то  HAPOДHO CbEPAHHE 

УВАЖАЕМИ  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Повод  за  това  писмо  — обръщение  към  вас, са  няколко  скорошни  
прояви  на  разпространение  на  фашистка  идеология, под  различни  форми. Ha 
пръв  поглед  те  ca изолирани, с  невисока  степен  нa обществена  опасност  и  
така  не  винаги  са  във  фокуса  на  общественото  внимание. B същото  време  
обаче, те  са  индикатор  за  опасна  тенденция, която  бавно, no сигурно  ще  
прокарва  своя  път, ако  не  среща  подобаваща  реакция  от  органите  на  
държавна  власт  в  Република  България. 

Ha 21.04.2019 г. в  гр. Бургас  полицията  е  сигнализирана  за  множество  
разлепени  цветни  плакати  с  ликa нa Адолф  Хитлер, със  свастика  и  с  емблема  
на  футболен  клуб. Поне  10 от  тях  са  поставени  на  сградата  на  Съдебната  
палата. От  видеозаписи  нa охранителни  камери  са  установени  извършителите  
— четири  nuna,  които  потвърждават, че  са  закупили  плaкaтитe — стикери  от  
неизвестно  лице, пред  стадион  в  гр. София. Понастоящем  в  
Специализираната  прокуратура  се  води  досъдебно  производство  зa 
престъпление  no чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс. 

Ha 05.06.20 19 г. в  гр. Кюстендил  полицията  pearupa на  сигнал  на  кмета  
на  града, за  разлепени  печатни  aфиши  с  лика  нa генерал  oт  Вермахта, в  пълнa 
униформа  с  нацистки  знаци. Афишите  oбявявaт  публично  мероприятие  нa 
следващия  ден  — 06.06.2019 г., в  Народно  читалище  „Зора", под  надслов  
„Фердинанд  Шьорнер  — покорителят  нa линиятa „Метаксас". Проявата  е  
забранена  от  кмета  на  града, a под  ръководството  на  Paйoннa прокуратура  
Кюстендил  са  извършени  незабавни  действия  no разследването, които  
ycтaнoвявaт  организатора, разлепил  и  плакатите  с  нацистки  символи  — 
председателят  на  управителния  съвет  на  читалището. При  претьрсвания  са  
иззети  множество  предмети, отново  със  символи  на  китлеристката  армня. 

Съобразно  чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс, „Който  проповядва  
фашистка  uлu друга  антидемократична  идеология  или  насилствено  
изменяне  на  установения  or Конституцията  на  Република  България  



обществен  и  държавен  строй, се  наказва  C лишаване  or свобода  до  три  
години  или  C глоба  до  пem хиляди  лева." Делата  за  такива  престьпления  са  
подсъдни  на  Специализирания  съд. Размерът  на  предвидената  санкция  
лишаване  от  свобода  /до  три  години/, no наше  мнение  no никакъв  начин  не  
способства  за  реализиране  на  целите  както  на  индивидуалната, така  и  на  
генералната  превенция. Това  е  така, защото  съобравно  чл. 78а  an. 1 от  
Наказателния  кодекс, ако  извършителят  е  пълнолетен  и  неосъждан, той  
безусловно  ще  бъде  освободен  от  наказателна  отговорност  C напагане  на  
адмннистративно  наказание  глоба. Така  предвиденото  наказание  се  оказва  
несьответно  на  безспорно  високата  степен  на  обществена  опасност  на  такива  
престъпления, особено  когато  деянията  са  свързани  C проповядване  пoд  една  
или  друга  форма  на  фашистка  идеология. 

Това  се  случва  и  при  извършване  на  престьпление  no чл. 108 an. 2 oт  
Наказателния  кодекс  — опетняване  no какъвто  и  да  е  начин  на  герба, знамето  
или  химна  на  Република  България, или  знамето  или  химна  на  Европейския  
съюз. Предвиденото  наказание  е  лишаване  oт  свобода  дo две  години  или  
глоба  до  три  хиляди  лева. Ha 29.06.2018 г., в  центьра  на  София, пред  
Съдебната  палата, лице, което  вече  е  подсъдим  в  Специализирания  
наказателен  съд, запали  националното  знаме  и  след  това  уринира  върху  нero. 
Видеозаписът  на  тези  действия  лицето  публикува  в  интернет, в  свой  сайт, на  
02.06.2018 г. — Денят  на  Ботев  и  на  падналите  за  свободата  и  независимостта  
на  България. И  в  този  случай, ако  извършителят  е  пълнoлeтeн, неосъждан  и  
не  е  извършил  и  друго  престъпление, ще  бъде  освободен  от  наказателна  
отговорност, като  съдът  ще  бъде  задължен  да  My наложи  само  
административно  наказание  - глоба. 

Нашето  убеждение  е, че  подобна  безнаказаност  не  трябва  да  
продължава. Hue сме  еднакво  загрижени  както  от  проявите  на  пропаганда  на  
нацистка  идеология, независимо  oт  формата, под  която  тя  се  извършва  /oT 

разлепяне  на  плакати  дo маршове  с  факли  в  центьра  на  столицата /, така  и  от  
посегателствата  над  националния  флаг  и  герб. Един  от  основните  начини  на  
противодействие  на  тези  престьпления, според  нас, е  завишаване  на  
предвидената  санкция, до  размер, който  нe позволява  приложението  на  чл. 
78а  oт  Наказателния  кодекс. 

Предлагаме, ако  споделяте  това  наше  убеждение, да  се  възползвате  от  
правото  Cu ua законодателна  инициатива  и  да  внесете  и  подкрепите  в  
Народното  събрание  на  Република  България  проект  на  Закон  за  изменение  на  
Наказателния  кодекс, който  да  предвиди  завишаване  на  размера  на  
наказанието  лишаване  от  свобода: за  престъплението  no чл. 108 an. 1- от  
три, нa пет  години, a за  престьплението  no чл. 108 an. 2 HE - от  две, на  пет  
години. 



ГЛABEИ  ПРОК  

COT P ДAЦAP 

ПPEДCEДATEЛ  
HA ОРГАНИЗАЦИЯТА  
БЪЛГAPИЯ  
„ШАЛОМ": 

AЛEKC  ./ ~~i  ЪP OCKAP До  

7 

Считаме, че  това  е  адекватният  размер  на  наказанието  за  такива  
престъпления. Считаме  също, че  само  усилията  на  всички  държавни  органи  
могат  да  доведат  до  ефективно  противодействие  както  на  проповядването  на  
фашистка  и  друга  антидемократична  идеология, така  и  на  опетняването  на  
националните  символи. 

София, 15 юли  2019 г. 

MИИИCTЪP 	 1 
HA ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ: 

MЛAДEИ  MAPИИOB ~ 

ЗAMECTИИK - МШiИСТЪР  
HA BЪИШHИTE РАБОТИ, 
НАЦИОНАЛЕН  KOOPДИИATOP 
ЗA БОРБА  C АНТИСЕМИТИЗМА • 

ГEOPГ  ГEO HEB 



до  
ПАРЛАМЕНТАРНАТА  ГРУПА  
HA BOЛЯ  - БЪЛГАРСКИТЕ  
РОДОЛЮБЦИ  
B 44-то  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ  

УВАЖАЕМИ  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Повод  за  това  писмо  — обръщение  към  вас, са  няколко  скорошни  
прояви  на  разпространение  на  фашистка  идеология, под  различни  форми. Ha 
пръв  поглед  те  са  изолирани, с  невисока  степен  на  обществена  опасност  и  
така  не  винаги  са  във  фокуса  на  общественото  внимание. B същото  време  
обаче, те  са  индикатор  зa опасна  тенденция, която  бавно, нo сигурно  ще  
прокарва  своя  път, ако  не  среща  подобаваща  реакция  от  органите  на  
държавна  власт  в  Република  България. 

Ha 21.04.2019 г. в  гр. Бургас  полицията  е  сигнализирана  за  множество  
разлепени  цветни  плакати  с  лика  на  Адолф  Хитлер, със  свастика  и  с  емблема  
на  футболен  клуб. Поне  10 oт  тях  са  поставени  на  сградата  на  Съдебната  
пaлaтa. От  видеозаписи  на  охранителни  камери  ca установени  извършителите  
— четири  лица, които  потвърждават, че  са  закупили  плакатите  — стикери  от  
неизвестно  лице, пред  стадион  в  гр. София. Понастоящем  в  
Специализираната  прокуратура  се  води  досъдебно  производство  за  
престьпление  no чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс. 

Ha 05.06.2019 г. в  гр. Кюстендил  полицията  реагира  нa сигнал  на  кмета  
нa града, за  разлепени  печатни  афиши  с  лика  нa генерал  от  Вермахта, в  пълнa 
униформа  с  нацистки  знаци. Афишите  обявяват  публично  мероприятие  на  
следващия  ден  — 06.06.2019 г., в  Народно  читалище  „Зора", под  надслов  
„Фердинанд  Шьорнер  — покорителят  нa линиятa „Метаксас". Проявата  е  
забранена  от  кмета  нa града, a под  ръководството  нa Районна  прокуратура  
Кюстендил  ca извършени  нeзaбaвни  действия  no разследването, които  
установяват  организатора, разлепил  и  плакатите  с  нацистки  символи  — 
председателят  на  управителния  съвет  на  читалището. При  претьрсвания  са  
иззети  множество  предмети, отново  със  символи  на  хитлеристката  apмия. 

Съобразно  чл. 108 an. 1 oт  Наказателния  кодекс, „Който  проповядва  
фашистка  или  друга  антидемократична  идеология  или  насилствено  



обгцествен  и  държавен  строй, се  наказва  с  лишаване  or свобода  до  три  
години  или  с  глоба  до  nem хшгяди  лева." Делата  за  такива  престьпления  са  
подсъдни  на  Специализирания  съд. Размерът  на  предвидената  санкция  
лишаване  от  свобода  /до  три  години/, no наше  мнение  no никакъв  начин  не  
способства  за  реализиране  на  целите  както  на  индивидуалната, така  и  на  
генералната  превенция. Това  е  така, защото  съобразно  чл. 78а  an. 1 от  
Наказателния  кодекс, ако  извършителят  е  пълнолетен  и  неосъждан, тoй  
безусловно  ще  бъде  освободен  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  
административно  наказание  глоба. Така  предвиденото  наказание  се  оказва  
несъответно  на  безспорно  високата  степен  на  обществена  опасност  на  такива  
престьпления, особено  кoraтo деянията  са  свързани  с  проповядване  под  една  
или  друга  форма  на  фашистка  идеология. 

Това  се  случва  и  при  извършване  на  престъпление  no чл. 108 an. 2 от  
Наказателния  кодекс  - опетняване  no какъвто  и  да  е  начин  на  герба, знамето  
или  химна  на  Република  България, или  знамето  или  химна  на  Европейския  
съюз. Предвиденото  наказание  е  лишаване  oт  свобода  дo две  roдини  или  
глоба  дo три  хиляди  лeвa. Ha 29.06.2018 г., в  центьра  на  София, пред  
Съдебната  палата, лице, което  вече  е  подсъдим  в  Специализирания  
наказателен  съд, запали  националното  знаме  и  след  това  уринира  върху  нero. 
Видеозаписът  ua тези  действия  лицето  публикува  в  интернет, в  свой  сайт, ua 
02.06.20 18 г. - Денят  ua Ботев  и  на  падналите  за  свободата  и  независимостта  
на  България. H в  този  случай, ако  извършителят  е  пълнолетен, неосъждан  и  
не  е  извършил  и  друго  престъпление, ще  бъде  ocвoбoдeн  от  наказателна  
отговорност, като  съдът  ще  бъде  задължен  дa My наложи  само  
административно  наказание  — глоба. 

Нашето  убеждение  е, че  подобна  безнаказаност  не  трябва  да  
продължава. Hue сме  еднакво  загрижени  както  oт  проявите  на  пропаганда  на  
нацистка  идеология, независимо  от  формата, пoд  кoятo тя  се  извършва  /oT 
разлепяне  на  плакати  дo маршове  с  факли  в  центьра  на  столицата /, така  и  от  
посегателствата  над  националния  флаг  и  герб. Един  oт  основните  начини  на  
противодействие  на  тези  престьпления, според  нас, е  завишаване  на  
предвидената  санкция, дo размер, кoйтo не  позволява  приложението  на  чл. 
78а  oт  Наказателния  кодекс. 

Предлагаме, ако  споделяте  това  наше  убеждение, да  се  възползвате  oт  
правото  си  на  законодателна  инициатива  и  да  внесете  и  подкрепите  в  
Народното  събрание  на  Република  България  проект  на  Закон  за  изменение  на  
Наказателния  кодекс, който  да  предвиди  завишаване  на  размера  на  
наказанието  лишаване  oт  свобода: за  престьплението  no чл. 108 an. 1- oт  
три, на  пет  roдини, a за  престьплението  no чл. 108 an. 2 HK - от  две, на  пет  
години. 



C APOB 

ГЛABEИ  flPOK  

ПPEДCEДATEЛ  
HA ОРГАНИЗАЦИЯТА  
БЪЛГAPИЯ  
„ШАЛОМ": 

Доц. AЛE С  - Ј  ЪP OCKAP 

Считаме, че  това  е  адекватният  размер  на  наказанието  за  такива  
престъпления. Считаме  също, че  само  усилията  на  всички  държавни  органи  
могат  да  доведат  до  ефективно  противодействие  както  на  проповядването  на  
фашистка  и  друга  антидемократична  идеология, , ака  и  на  опетняването  на  
националните  символи. 

София, 15 юли  2019 г. 

MИИИCTЪP 
HA ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ: 

MЛAДEH МАРИНОЈ  

ЗАМЕСТНИК  - МИНИСТЪР  
HA ВЪНШНИТЕ  РАБОТИ, 
НАЦИОНАЛЕН  КООРДИНАТОР  
ЗA БОРБА  C АНТИСЕМИТИЗМА : 

ГEOPГ  ГEOPГИEB 



до  
ПАРЛАМЕНТАРНАТА  ГРУПА  
HA ECH ЗA БЪЛГАРИЯ  
B 44-то  HAPOДИO СЪБРАНИЕ  

УВАЖАЕМИ  ИAPOДHИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Повод  за  това  писмо  — обръщение  към  вас, са  няколко  скорошни  
прояви  на  разпространение  на  фашистка  идеология, под  различни  форми. Ha 
пръв  поглед  те  са  изолирани, с  невисока  степен  нa обществена  опасност  и  
така  не  винаги  са  във  фокуса  на  общественото  внимание. B същото  време  
обаче, те  са  индикатор  за  опасна  тенденция, която  бавно, нo сигурно  ще  
прокарва  своя  път, ако  не  среща  подобаваща  реакция  от  органите  нa 
държавна  власт  в  Република  България. 

Ha 21.04.2019 г. в  гр. Бургас  полицията  е  сигнализирана  за  множество  
разлепени  цветни  плакати  с  лика  на  Адолф  Хитлер, със  свастика  и  с  емблема  
на  футболен  клуб. Поне  10 oт  тях  са  поставени  нa сградата  на  Съдебната  
палата. От  видеозаписи  нa охранителни  камери  ca установени  извършителите  
— четири  лицa, кoитo потвърждават, че  са  закупили  плакатите  — стикери  от  
неизвестно  лице, пред  cтaдиoн  в  гр. София. Понастоящем  в  
Специализираната  прокуратура  се  вoди  дocъдeбнo производство  зa 
престъпление  no чл. 108 an. 1 oт  Наказателния  кодекс. 

Ha 05.06.20 19 г. в  гр. Кюстендил  пoлициятa pearupa на  сигнал  нa кмета  
на  града, за  разлепени  печатни  афиши  с  лика  на  генерал  oт  Вермахта, в  пълнa 
униформа  с  нацистки  знаци. Афишите  обявяват  публично  мероприятие  на  
следващия  ден  — 06.06.2019 г., в  Народно  читапище  „Зора", под  надслов  
„Фердинанд  Шьорнер  — покорителят  нa линията  „Метаксас". Проявата  е  
забранена  от  кмета  нa града, a пoд  ръководството  нa Paйoннa прокуратура  
Кюстендил  са  извършени  незабавни  действия  no разследването, които  
установяват  организатора, разлепил  и  плакатите  с  нацистки  символи  — 
председателят  на  управителния  съвет  нa читалището. При  претьрсвания  са  
иззети  множество  предмети, отново  със  символи  нa хитлеристката  армня. 

Съобразно  чл. 108 an. 1 от  Наказателния  кодекс, „Който  проповядва  
фашистка  или  друга  антидемократична  идеология  или  насилствено  
изменяне  на  установения  or Конституцията  на  Република  България  



обиуествен  и  държавен  строй, се  наказва  с  лишаване  or свобода  до  три  
години  или  с  глоба  до  nem хиляди  лева." Делата  за  такива  престъпления  са  
подсъдни  на  Специализирания  съд. Размерът  на  предвидената  санкция  
лишаване  от  свобода  /до  три  години!, no наше  мнение  no никакъв  начин  не  
способства  за  реализиране  на  целите  както  на  индивидуалната, така  и  на  
генералната  превенция. Това  е  така, защото  съобразно  чл. 78а  an. 1 от  
Наказателния  кодекс, ако  извършителят  е  пълнолетен  и  неосъждан, той  
безусловно  ще  бъде  освободен  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  
адмннистративно  наказание  глоба. Така  предвиденото  наказание  се  оказва  
несьответно  на  безспорно  високата  степен  на  обществена  опасност  на  такива  
престьпления, особено  когато  деянията  са  свързани  с  проповядване  пoд  една  
или  друга  форма  на  фашистка  идeoлoгия. 

Това  се  случва  и  при  извършване  на  престъпление  no чл. 108 an. 2 oт  
Наказателния  кодекс  — опетняване  no какъвто  и  да  е  начин  на  герба, знамето  
или  химна  на  Република  България, или  знамето  или  химна  на  Европейския  
съюз. Предвиденото  наказание  е  лишаване  oт  свобода  дo две  гoдини  или  
глоба  дo три  хиляди  лeвa. Ha 29.06.2018 г., в  центьра  на  София, пред  
Съдебната  палата, лице, което  вече  е  подсъдим  в  Специализирания  
наказателен  съд, запали  националното  знаме  и  след  това  уринира  върху  нero. 
Видеозаписът  на  тези  действия  лицето  публикува  в  интернет, в  свой  сайт, на  
02.06.2018 г. - Денят  на  Ботев  и  на  падналите  зa свободата  и  независимостга  
на  България. И  в  този  случай, ако  извършителят  е  пълнолетен, неосъждан  и  
не  е  извършил  и  друго  престъпление, ще  бъде  освободен  oт  наказателна  
отговорност, кaтo съдът  ще  бъде  задължен  дa My наложи  само  
административно  наказание  - глоба. 

Нашето  убеждение  е, че  пoдoбнa безнаказаност  не  трябва  да  
продължава. Hue сме  еднакво  загрижени  както  oт  проявите  на  пропаганда  на  
нацистка  идеология, независимо  oт  формата, пoд  която  тя  cc извършва  /oT 

разлепяне  на  плакати  дo маршове  с  факли  в  центьра  на  столицата/, така  и  от  
посегателствата  нaд  нaциoнaлния  флаг  и  герб. Един  oт  основните  начини  на  
противодействие  на  тези  престъпления, според  нас, е  завишаване  на  
предвидената  санкция, до  размер, кoйтo не  позволява  приложението  на  чл. 
78а  от  Наказателния  кодекс. 

Предлагаме, ако  споделяте  това  наше  убеждение, да  cc възползвате  от  
правото  Cu na зaкoнoдaтeлнa инициатива  и  да  внесете  и  подкрепите  в  
Народното  събрание  на  Република  България  проект  нa Закон  за  изменение  на  
Наказателния  коДекс, който  да  предвиди  завишаване  на  размера  на  
наказанието  лишаване  oт  свобода: за  престъплението  no чл. 108 an. 1- от  
три, на  пет  години, a за  престъплението  no чл. 108 an. 2 HK - oт  две, на  пет  
гoдини. 



ПPEДCEДATEЛ  
HA OPГAИИЗAт  ия  
БЪЛГАРИЯ  
„ШАЛОМ": 

Считаме, че  това  е  адекватният  размер  на  наказанието  за  такива  
престъпления . Считаме  също, че  само  усилията  на  всички  държавни  органи  
могат  да  доведат  до  ефективно  противодействие  както  на  проповядването  на  
фашистка  и  друга  а.нтидемократична  идеология, така  и  на  опетняването  на  
националните  символи. 

София, 15 юли  2019 г. 

Дои. Д-р  AЛEK 	Ј  bP OCKAP 

МИНИСТЪР  
HA ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ: 

MЛAДEИ  MAPИИOB 

ЗАМЕСТНИК  - МШiИСТЪР  
HA BЪИШИИTE РАБОТИ, 
НАЦИОНАЛЕН  KOOPДИИATOP 
ЗA БОРБА  C АНТИСЕМИТИЗМА: 

ГEOPГ  ГEOPГИEB 



до  
ПАРЛАМЕНТАРНАТА  ГРУПА  
HA ПП  ГЕРБ  
B 44-то  HAPOДHO СЪБРАНИЕ  

УВАЖАЕМИ  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Повод  за  това  писмо  — обръщение  към  вас, са  няколко  скорошни  
прояви  на  разпространение  на  фашистка  идеология, под  различни  форми. Ha 
пръв  поглед  те  ca изолирани, с  невисока  степен  на  обществена  опасност  и  
така  не  винаги  са  във  фокуса  на  общественото  внимание. B същото  време  
обаче, те  са  индикатор  за  опасна  тенденция, която  бавно, нo сигурно  ще  
прокарва  своя  път, aкo не  среща  подобаваща  реакция  от  органите  нa 
държавна  власт  в  Република  България. 

Ha 21.04.2019 г. в  гр. Бургас  полицията  е  сигнализирана  за  множество  
разлепени  цветни  плакати  с  лика  на  Адолф  Хитлер, със  свастика  и  с  емблема  
нa футболен  клуб. Поне  10 от  тях  са  поставени  на  сградата  нa Съдебната  
палата. От  видеозаписи  на  охранителни  камери  са  установени  извършителите  
— четири  лица, които  потвърждават, че  са  закупили  плакатите  — стикери  oт  
неизвестно  лице, пред  стадион  в  гр. София. Понастоящем  в  
Специализираната  прокуратура  се  вoди  досъдебно  пpoизвoдcтвo за  
престьпление  no чл. 108 an. 1 oт  Наказателния  кодекс. 

Ha 05.06.2019 г. в  гр. Кюстендил  полицията  pearupa нa сигнал  нa кмета  
на  града, за  разлепени  печатни  aфиши  с  ликa на  генерал  oт  Вермахта, в  пълна  
униформа  с  нацистки  знаци. Афишите  обявяват  публично  мероприятие  нa 
следващия  ден  — 06.06.20 19 г., в  Народно  читалище  „Зора", под  надслов  
„Фердинанд  Шьорнер  — покорителят  на  линията  „Метаксас". Проявата  е  
забранена  oт  кмета  на  града, a пoд  ръководството  на  Районна  прокуратура  
Кюстендил  са  извършени  незабавни  действия  no разследването, които  
ycтaнoвявaт  организатора, разлепил  и  плакатите  с  нацистки  символи  — 
председателят  на  управителния  съвет  нa читалището. При  претьрсвания  са  
иззети  множество  предмети, отново  със  символи  на  хитлеристката  армия. 

Съобразно  чл. 108 an. 1 oт  Наказателния  кодекс, „Който  проповядва  
фашистка  uлu друга  антидемократична  идеология  или  насилствено  
изменяне  на  установения  or Конституцията  на  Република  България  



обществен  и  държавен  строй, се  наказва  с  лишаване  or свобода  до  три  
години  или  с  глоба  до  пem хиляди  лева." Делата  за  такива  престьпления  са  
подсъдни  на  Специализирания  съд. Размерът  на  предвидената  санкция  
лишаване  от  свобода  /до  три  години/, no наше  мнение  no никакъв  начин  не  
способства  за  реализиране  на  целите  както  на  индивидуалната, така  и  на  
генералната  превенция. Това  е  така, зaщoтo съобразно  чл. 78а  an. 1 от  
Наказателния  кодекс, ако  извършителят  е  пълнолетен  и  неосъждан, тoй  
безусловно  ще  бъде  освободен  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  
адмннистративно  наказание  глоба. Така  предвиденото  наказание  се  оказва  
несъответно  на  безспорно  високата  степен  на  обществена  опасност  на  такива  
престьпления, особено  когато  деянията  са  свързани  с  проповядване  под  една  
или  друга  форма  на  фашистка  идеология. 

Това  се  случва  и  npu извършване  на  престъпление  no чл. 108 an. 2 от  
Наказателния  кодекс  — опетняване  no какъвто  и  да  е  начин  на  герба, знамето  
или  химна  на  Република  България, или  знамето  или  химна  на  Европейския  
съюз. Предвиденото  наказание  е  лишаване  от  свобода  дo две  години  или  
глоба  дo три  хиляди  лева. Ha 29.06.20 18 г., в  центьра  на  София, пред  
Съдебната  палата, лице, кoeтo вече  е  подсъдим  в  Специализирания  
наказателен  съд, запали  националното  знаме  и  след  това  уринира  върху  нero. 
Видеозаписът  на  тези  действия  лицето  публикува  в  интернет, в  свой  сайт, на  
02.06.20 18 г. — Денят  на  Ботев  и  нa падналите  за  свободата  и  независимостта  
на  България. И  в  този  случай, aкo извършителят  е  пълнолетен, неосъждан  и  
не  е  извършил  и  друго  престьпление, ще  бъде  освободен  от  наказателна  
отговорност, като  съдът  ще  бъде  задължен  да  My наложи  само  
aдминиcтpaтивнo наказание  — глoбa. 

Нашето  убеждение  е, че  пoдoбнa безнаказаност  не  трябва  да  
продължава. Hue сме  еднакво  загрижени  както  oт  проявите  на  пропаганда  нa 
нацистка  идеология, независимо  oт  формата, пoд  кoятo тя  се  извършва  /oT 
разлепяне  на  плакати  дo маршове  с  факли  в  центьра  на  столицата/, така  и  от  
посегателствата  нaд  националния  флaг  и  герб. Един  от  основните  начини  на  
противодействие  на  тези  престьпления, според  нас, е  завишаване  на  
предвидената  санкция, до  размер, който  не  позволява  приложението  на  чл. 
78а  oт  Наказателния  кодекс. 

Предлагаме, aкo споделяте  това  наше  убеждение, да  се  възползвате  от  
правото  си  на  законодателна  инициатива  и  да  внесете  и  подкрепите  в  
Народното  събрание  на  Република  Бългapия  проект  нa Закон  за  изменение  на  
Наказателния  кодекс, който  да  предвиди  завишаване  на  размера  на  
наказанието  лишаване  от  свобода: за  престьплението  no чл. 108 an. 1— от  
три, на  пет  гoдини, a за  престъплението  no чл. 108 an. 2 HK — от  две, на  пет  
roдини. 



ПРЕДСЕДАТЕЛ  
HA ОРГАНИЗАЦИЯТА  
БЪЛГАРИЯ  
„ШАЛОМ": 

АЛЕКС  јРј  ЪP OCKAP До  

Считаме, че  това  е  адекватният  размер  на  наказанието  за  такива  
престьпления . Считаме  също, че  само  усилията  на  всички  държавни  органи  
могат  да  доведат  до  ефективно  противодействие  както  на  проповядването  на  
фашистка  и  друга  антидемократична  идеология, така  и  на  опетняването  на  
националните  символи. 

София, 15 юли  2019 г. 

МИНИСТЪР  
HA ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТЙ: 

MЛAДEИ  MAPИИOB 

ЗАМЕСТНИК  - MШiИCTЪP 
HA ВЪНШНИТЕ  РАБОТИ, 
НАЦИОНАЛЕН  KOOPДИИATOP 
ЗA БOPБA C АНТИСЕМИТИЗМА: 

ГEOPГ  ГЕОРГИЕВ  
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