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Резюме 
 

Това изследване представя актуална картина на националния контекст свързан с 
разпространението и противодействието на езика на омразата, по-специално, езика на 
омразата в интернет, насочен срещу бежанци и мигранти. Изследването се фокусира 
върху националните нормативни рамки, разработени за идентифициране, 
ограничаване и противодействие на речта на омразата в интернет, върху механизмите 
за мониторинг и докладване на случаи на използване на език на омразата, както и 
върху юридическите и неюридически мерки за противодействие на словото на 
омразата. Прави се и преглед на инициативи от гражданския сектор, насочени към 
информиране на обществото чрез обучения, кампании и проекти. 
 
Методите, използвани при осъществяване на изследването включват преглед на 
литературата (преглед на правна литература, академични и неакадемични 
публикации), както и вторичен преглед на данни (изследвания нанеправителствени 
организации, публични органи, учени, представителни проучвания, правни бази данни, 
национални статистически доклади). Прави се преглед и на данни от медиен 
мониторинг, осъществен в периода 2014-2017г., с цел да се проследи отговорът на 
обществото, медиите и политиците към отделните фази на бежанската и мигрантска 
криза и доколко този отговор корелира с употребата на враждебна реч в медии и 
информационни канали онлайн. 
 
Основни изводи и констатации от изследването: 
 
 1. От проучвания на обществените нагласи към бежанците в България се вижда, 
че отношението към тях не е еднозначно, като то силно се влияе от публичните 
послания. Данни от медиен мониторинг в периода 2014-2017г. показват, че 
българското общество е натоварено с редица страхове  и предразсъдъци спрямо 
бежанците. Голяма част от населението възприема бежанците като „заплаха за 
националната сигурност“, което е свързано и със страха от навлизане на чужда религия, 
етнос и култура, както и потенциалната икономическа тежест, която притокът на 
бежанци би оказал върху страната. 
 

Информацията от различни източници показва, че от 2014г. нататък до първите месеци 
на 2017г., се забелязва постепенно засилване на употребата на враждебна реч в 
медиите, като основни нейни обекти в печатни и онлайн информационни канали са 
бежанците (с по-широк фокус върху мюсюлманите), както и  „традиционните” цели на 
дискриминация - ромите. Негативният образ на бежанците в публичното съзнание се 
подхранва до голяма степен от самите медии (и предимно от свързаните с определени 
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политически партии, както и жълти медии), така и от публичното говорене на политици 
и обществени фигури от националистически и крайнодесни формации. 
 
Основните канали за разпространение на езика на омразата са социалните мрежи 
(фейсбук, Vbox), коментари на читатели в онлайн форуми на печатни медии, онлайн 
платформи с жълт и националистически профил. Така реториката на враждебност се 
(ре)продуцирана и от официални медии (големи телевизионни компании), които дават 
трибуна на спорни политически фигури. Друга основна тенденция е ясната зависимост 
на политическото говорене, съдържащо реч на омразата, с вътрешно и 
външнополитически събития (напр. спад или засилване на бежанските потоци към 
Европа и България, предизборни кампании в страната, и т.н.) 
 
Независимо от увеличаващите се случаи на използване на реч на омразата, 
единствените санкции на които авторите й подлежат, са ограничения от 
администраторите на съответния онлайн форум или Фейсбук. Неефективен и слаб е 
процесът на докладване на случаи на реч на омразата в интернет и последващото 
разследване и наказателно преследване. Няма ефективни присъди по такива случаи в 
страната. 
 
Вместо да ограничават и противодействат на езика на омразата, официални медии, 
политици и публични фигури иразяват своята публична подкрепа и по този начин 
мултиплицират език на омразата и допринасят за неговото нормализиране като 
публичен дискурс. 
 
Основни препоръки от доклада: 
 
 1. Необходима е по-стриктна работа на прокуратурата и съда, за да има 
ефективни санкции на организациите или физическите лица, които са обвинени в 
употреба на враждебна реч онлайн. Това включва и допълнително улесняване на 
процедурите за подаване на сигнал за език на омраза към компетентните органи. 
 
 2. Подобряване на сътрудничеството между медиите и ИТ компании за по-
ефективно използване на механизмите за докладване и премахване на онлайн 
съдържание, използващо реч на омразата. 
 
 3. Необходимо е организирането на мащабни информационни кампании на 
национално ниво, които да информират обществото за проблема и да мобилизират 
гражданска енергия за противодействие на разпространение на враждебната реч в 
интернет. В това отношение би могло да се насърчи и създаването на училищни или 
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университетски езикови кодекси, като се внимава те да не се превърнат във форма на 
цензура и да ограничат свободата на изразяване. 
 
 4. В контекста на нарастващо влияние на фалшивите новини, такива кампании и 
целенасочени усилия за подобряване на медийната грамотност (media literacy) на 
учениците, младите хора и цялото общество са особено важни. Въвеждането на 
обучение по медийна грамотност и критично мислене още в началните класове ще 
създаде нужната способност и резистентност на младите хора към всякакви форми на 
пропаганда и идеологеми, които в крайния си вид могат да доведат не само до 
употреба на враждебно слово, но и до престъпления от омраза и радикализация на 
нетърпимостта и насилието към Другия. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 1.1. Описание на проекта 
 

Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни: 
Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM  - IUL (Италия), the Languages Company (Великобритания), 
Center for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers 
(Румъния), Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero 
(Гърция). 
 
Проектът третира въпроси, свързани с езика на омразата, в частност – речта на 
омразата в интернет, насочена срещу мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, в 
седемте участващи страни. Инициативата адресира необходимостта от един по-
ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в 
интернет чрез споделяне и разпространяване на добри практики. Основната цел на 
проекта е да засили реакцията на гражданско общество на национално и европейско 
ниво по отношение на словото на омразата, посредством активното ангажиране на 
местните общности в създаването и споделянето на силни контранаративи срещу 
ксенофобските изказвания. Проектът се фокусира върху: 1) изграждане на коалиции с 
участието на множество заинтересовани страни за разработване на контранаративи за 
отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци; 2) 
разпространение на  положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и 
обществена осведоменост. 
 

Проектът също така цели: 

„Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет” - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 
 

 8 
 



 

Този проект е съфинансиран от  
ПРОГРАМА „ПРАВА, РАВЕНСТВО И  
ГРАЖДАНСТВО/ПРАВОСЪДИЕ“ 
на Европейския съюз 

• да състави и сподели добри практики за противодействие на разпространението на 
речта на омразата срещу мигрантите, бежанците и малцинствата в интернет чрез 
кампании за повишаване на осведомеността; 

• да представи нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на 
омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да подпомогне 
националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и 
антидискриминационни политики; 

• да насърчи споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-
уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа; 

• да образова и обучи целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, 
създаването и разпространението на уеб съдържание. 
 

 1.2. Цели 
 

Изследването се фокусира върху националните нормативни рамки, разработени за 
идентифициране, ограничаване и противодействие на речта на омразата в интернет, 
върху механизмите за мониторинг и докладване на случаи на използване на език на 
омразата, както и върху юридическите и неюридически мерки за противодействие на 
словото на омразата. 
 
Конкретните изследователски цели са:  

• да се представи актуална картина на националния контекст, както и сравнителни 
оценки за противодействието на езика на омразата; 

• да се идентифицират ключови заинтересовани страни, поддръжници, 
мултипликатори, които да бъдат включени в последващи дейности по проекта; 

• да се даде оценка на ключови инициативи на гражданското общество за 
противодействие на словото на омразата и други форми на дискриминация;  

• да се идентифицират най-добрите стратегии на гражданските участници за 
противодействие на  основаващото се на омраза насилие в интернет. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

 2.1. Изследователски проблем и цели на изследването 
 
 

Изследователският проблем е дефиниран от основните цели на проекта, а именно - да 
засили реакцията на гражданското общество по отношение разпространението на 
езика на омразата срещу мигранти и бежанци в интернет. В съответствие с това, 
изследването има две основни цели: 1) да опише и да даде оценка на ефективността 
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на съществуващите разпоредби срещу речта на омразата в интернет в страната, и 2) да 
даде оценка на реакциите на обществото срещу речта на омразата с цел 
разработването на ефективни стратегии за гражданско противодействие на езика на 
омразата срещу мигранти и бежанци в интернет. 
 

 2.2. Обосновка на изследването 
 
Независимо от множеството проучвания на регулаторната рамка на речта на омразата 
в отделни държави и в рамките на ЕС, не е направено достатъчно за установяване 
ефективността на тези разпоредби (или необходимостта от нови такива) в случая на 
езика на омразата срещу мигрантите и бежанците в интернет. Нарастващите 
миграционни потоци към Европа през последните две години, заедно с повишаването 
на негативното отношение към мигрантите и бежанците, създават ново усещане за 
спешност и нужда от по-дълбоко вглеждане в проблема. В тази връзка, изследването 
ще послужи като основа за разработването на контра-наративи срещу ксенофобията в 
една среда, в която мигрантите и бежанците стават все по-уязвими не само от словесна 
атака, но също така и от физическо насилие. Изследването ще даде възможност за 
критична оценка на ролята на социалните медии в създаването и разпространението 
на дискриминационни и ксенофобски нагласи, както и за критична оценка на най-
новите регулаторни промени и споразумения за сътрудничество между националните 
и европейските публични органи и интернет посредниците - като Google, Facebook, 
Twitter, за да се ограничи разпространението и честотата на езика на омразата в 
интернет. Резултатите от изследването ще бъдат подкрепени с препоръки насочени 
към съответните заинтересовани страни. 
 
При определянето на обхвата на изследването са разгледани предишни проучвания за 
езика на омразата на национално и европейско ниво, както и публикации в сферата на 
дискриминацията, ксенофобията и расизма. Като се има предвид тънката линия между 
езика на омразата и свободата на изразяване, както и свързаните въпроси за правата 
на човека, равенството и достойнството, а също и със законите, регулиращи дейността 
на медиите, изследването ще се фокусира върху различни части от законодателството, 
които биха могли да бъдат приложими към словото на омразата в интернет. 
 

2.3. Използвани дефиниции 
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Изследването няма за цел да се впуска в теоретични дебати що се отнася до 
дефиницията на понятието „език на омразата“1 или за границите между свободата на 
изразяване и речта на омразата. За целите на това изследване, и като се има предвид 
липсата на обща международна дефиниция на езика на омразата, в рамките на 
проекта се използва определението, предложено от Съвета на Европа: „понятието ‚реч 
на омразата‘ ще се разбира като термин, който обхваща всички изразни форми, 
разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата 
ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на 
нетолерантност, включително: нетолерантност, афиширана като агресивен 
национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, 
преселници и хора с имигрантски произход.”2 Изследването също така ще се позовава 
на чл. 2.1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за киберпрестъпленията,3 
който гласи, че „расистки и ксенофобски материал“ означава всеки писмен материал, 
всяко изображение или всяко друго представяне на идеи или теории, които застъпват, 
насърчават или подбуждат към омраза, дискриминация или насилие, срещу всяко лице 
или група от лица, основани на раса, цвят на кожата, потекло, национален или 
етнически произход, както и на религия, ако се използва като претекст за всеки от тези 
фактори.“ Катом насока се използва и дефиницията на киберомразата и формите и 
механизмите, използвани за разпространение и насърчаване на омразата в интернет, 
предложена от Лигата срещу клеветата (Anti-Defamation League - ADL). „ADL дефинира 
киберомразата като всяко използване на електронни комуникационни технологии за 
разпространение на антисемитски, расистки, фанатизирани, екстремистки или 
терористични послания и информация. Тези електронни комуникационни технологии 
включват Интернет (т.е. уебсайтове, социални мрежи, генерирано от потребителите 
съдържание „Уеб 2.0”, сайтове за запознанства, блогове, онлайн игри, кратки 
съобщения и имейл), както и други информационни технологии на основата на 
компютри и мобилни телефони (като текстови съобщения и мобилни телефони).“4 

  
 

1 В настоящия доклад като синоними на „език на омразата” ще се използват по взаимнозаменяем начин също и  
“слово на омразата”, „реч на омразата”, „враждебно слово”, „враждебно говорене” или „враждебна реч”, въпреки 
възможни, незначителни смислови различия. 
2 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies 
3 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic 
nature committed through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003). 
4 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 
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2.4. Изследователски методи 
 
С оглед на основната цел на изследването - картографиране на националния контекст 
(регулаторна рамка и обществени реакции срещу езика на омразата в интернет), 
методите, избрани за събиране и анализ на данните, са качествени. Чрез тях се търси 
по-дълбоко разбиране на обхвата на проблема, както и данни, които да подкрепят 
оценката на социалните и нерегулаторните механизми, насочени срещу създаването, 
разпространението и въздействието на враждебни послания в интернет. Методите, 
използвани за изследването включват преглед на литературата (включително преглед 
на правна литература, академични и неакадемични публикации), както и вторичен 
преглед на данни (напр. изследвания на неправителствени организации, публични 
органи, представителни проучвания, правни бази данни, национални статистически 
доклади). 

3. РАМКА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНТЕКСТ 

 

3.1. Преглед на националния контекст и данни относно настоящата 
социална, икономическа и политическа ситуация в страната 

 
В последните няколко години Европа е изправена пред сериозни външно и 
вътрешнополитически предизвикателства, които засягат всички държави от ЕС и в 
частност България като външна граница със стратегическо място на Балканите: засилен 
миграционен поток, терористични заплахи, информационна война, кибертероризъм и 
др. Тези обстоятелства оказват влияние както върху икономическото, така и върху 
социалното и геополитическо развитие на страната, и определят отношението на 
гражданите към съответните проблеми и ролята, която България трябва да поеме в 
разрешаването им. Международните рискове пред развитието на страната са както 
геополитически (най-вече ситуацията в Сирия и Близкия Изток и свързаната с нея 
бежанска криза), така и икономически (забавянето на растежа в еврозоната и рискове 
от безработица). Както в глобален план, така и в рамките на ЕС, очакванията са за една 
скромна по отношение на икономическия растеж 2017. Ръстът на брутния вътрешен 
продукт (БВП) в ЕС се очаква да отбележи забавяне до 1,6% при 1,8% за 2016, а този в 
еврозоната - до 1,5% при 1,7% през 2016, според последната прогноза на ЕК. 
Влошаването на международната среда и забавянето на растежа в ЕС предполагат 
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негативен ефект за България, който трудно ще бъде компенсиран с ръст на вътрешното 
потребление.5 
 
Според български и международни икономически анализатори, за изминалите 2015 и 
2016г. българската икономика се развива над очакваните предварителни прогнози. 
БВП на България през четвъртото тримесечие на 2016 г. е нараснал реално с 3.4% на 
годишна база. За 2017г. се залагат прогнози за по-бавен ръст на БВП от очакваните 
малко над 3% през 2016, което зависи и от темпа на усвояването на европейски 
средства. 
 
В Доклад за България на Европейската комисия (ЕК) от 2017г. се отбелязва, че 
продължава конвергенцията на доходите с ЕС, но в същото време относителната 
позиция на страната и ниският потенциален растеж спрямо сходни държави остава. От 
друга страна, неравенството в доходите вътре в страната расте бързо и достига много 
високи равнища. Освен политическата несигурност, недостигът на кадри също е 
фактор, който ограничава растежа на българската икономика през 2017г. По данни на 
Евростат от последното тримесечие на 2016г., 1/3 от промишлените предприятия в 
България изтъкват недостигът на хора като основна спирачка през по-нататъшното си 
разрастване. Неблагоприятните демографски тенденции и структурните проблеми, 
като например високата дълготрайна безработица, високите равнища на икономическа 
неактивност и ограниченото включване на младите хора, са основни пречки пред 
нормалното функциониране на пазара на труда. Поредното увеличаване на нивото на 
минималната работна заплата (от 420 на 460 лева или с близо 10%) и покачването на 
осигурителната тежест от 1 януари 2017г. допълнително затрудняват навлизането или 
реинтеграцията на много от нискоквалифицираните на трудовия пазар.  
 
Тези процеси, наред с високия дял на дългосрочно безработните и повишаващия се 
дял на фирмите, които не могат да намерят подходяща работна ръка, говорят за по-
бавен спад на безработицата през 2017г. България е сред държавите, в които рискът от 
бедност за населението е над средното равнище за ЕС. По данни от изследването на 
доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2015 г. равнището на бедност в България е 
било 22.0%, което представлява повишаване с 0.2 п.п. спрямо 2014 г. През последните 
години относителният дял на лицата под линията на бедността е сравнително стабилен 
(21.2% през 2012 г.; 21% през 2013 г. и 21.8% през 2014 г.). Активната политика по 
заетостта в България е насочена към социално-икономическата интеграция на групите 

5 http://www.bloombergtv.bg/top-novini/2016-12-31/2017-za-balgarskata-ikonomika-politicheski-turbulentsii-i-skromen-
rastezh, анализ на Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика 
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в неравностойно положение на пазара на труда (уязвими групи), които са в риск от 
социално изключване и изпадане в бедност.  
 
Потенциалът за икономическо и обществено развитие на България е свързан с 
активното и целенасочено идентифициране на икономически сектори и социални 
феномени, които могат да допринесат в най-голяма степен за устойчив икономически 
растеж, висок стандарт на живот и социално благоденствие. България има 
предпоставките да постигне тези резултати чрез развитие на високотехнологичните и 
иновативни сектори на икономиката си, докато провежда природосъобразни политики 
и се възползва от традициите и културното си наследство.  Икономическият растеж има 
ключово значение за социалното развитие и качеството на живот на населението – по-
голямото производство, по-високите нива на заетост и доходи водят до повишаването 
на жизнения стандарт и съответно до намаляването равнището на бедност. От друга 
страна, високото ниво на бедност, както и нарастването на продължителната 
безработица и на броя на домакинствата без работещи лица оказват негативно 
влияние върху икономиката.6 
 
Текущата демографска ситуация в страната през 2015 г. се характеризира с 
продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и 
задържащо се високо равнище на общата смъртност. Намалява и средната 
продължителност на живота на населението.7 Задълбочава се дисбалансът в 
териториалното разпределение на населението. 
 
Що се отнася до ефективността на административното управление, страната 
продължава да е с едни от най-слабите резултати в ЕС по този параметър и качеството 
на регулаторната уредба; това я нарежда на последно място по показателите за 
принципите на правовата държава и предотвратяване на корупцията.8 Липсата на 
толерантност и корупцията – това са основните области, по които Държавният 
департамент на САЩ критикува България в годишния доклад за състоянието на правата 
на човека.9 Корупцията продължава да подкопава доверието на обществото и бизнеса 
в съдебната система и в другите държавни институции.10 Според доклада, 
маргинализацията и обществената нетърпимост към ромското малцинство остават най-

6 Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 
7 Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 
- 2015 г, е 74.5 години и спрямо предходния период намалява с 0.2 години. 
8 The Worldwide Governance Indicators, актуализация от 2015 г 
9 https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=265404&year=2016#wrapper 
10 http://www.investor.bg/analizi/85/a/sasht-v-bylgariia-netyrpimost-kym-razlichnite-i-tyrpimost-kym-korupciiata-235050/ 
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сериозните проблеми при спазването на правата на човека в страната. Като важен 
проблем се отчита и все по-голямата обществена нетърпимост към бежанците, хората с 
увреждания или различна сексуалност. В доклада се споменават и сигнали за 
религиозна дискриминация и тормоз, недостатъци в процесите и политиките за 
интеграция на бежанците, за насилие на полов признак и за дискриминация срещу 
жените, за нарастващ онлайн антисемитизъм. Отбелязва се и продължаващото 
влошаване на медийната среда поради корпоративна и политическа зависимост. 
 
Въпреки изброените предизвикателства пред обществено-икономическото състояние и 
външнополитическата реалност, България има потенциал да постигне устойчив растеж, 
да се развие като атрактивно място за пълноценен и щастлив живот и да се превърне в 
център на иновации и идеи с голяма добавена стойност. 
 
Миграционен и бежански поток към България 
 
Със своите почти 111 хил. кв.км и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11-о и 
16-о място съответно по площ и по население в ЕС. За периода 2014-2017г. нивата на 
миграция и бежански поток към България вариват по интензивност, като това до 
голяма степен е обусловено от съчетанието на различни икономически, политически и 
социални фактори. Нивата на нелегална миграция през България са в относително 
ниски стойности, като бежанската криза се отразява преди всичко в политически и 
психологически план върху българското общество. Реалният натиск, включително 
икономически и социален, е относително нисък в сравнение с редица други 
европейски държави, особено тези от Южна и Югоизточна Европа. Според официални 
данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерски съвет, броят на 
потърсилите закрила чуждестранни граждани през последните четири години (след 
началото на Сирийската криза) бележи рязко увеличение: 1387 души през 2012 г., 7144 
– през 2013 г., 11081 – през 2014 г. и 20391 – през 2015 г. Независимо от това, тези 
цифри са сред най-ниските за страните, външни граници на ЕС на юг и югоизток. От 
общия брой чужди граждани, потърсили закрила в България през 2013 г. , бежански 
статут са получили 183 души, хуманитарен статут – 2279, а откази са получили 354 лица. 
Цифрите за 2014 г. са съответно 5162, 1838 и 500 души, а за 2015 г. – 4708, 889 и 623 
души. 
 
От годишния доклад на ДАБ за 2016г. става ясно, че гражданите на Афганистан са 45% 
от всички 19 418 лица, подали молби за закрила през годината, следвани от 
гражданите на Ирак с 5345 молби (28%) и Сирия с 260 молби (14%). През 2016, с 
изключение на месеците януари, февруари и декември, най-много молби на месец са 
подадени от граждани на Афганистан. Най-голям брой търсещи закрила чужденци са 
регистрирани през месеците - януари, август, септември и октомври, в сравнение с 
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2015 г., когато най-големият брой молби за закрила са подадени през месец октомври. 
В сравнение с 2015г., молбите за закрила през 2016г. (19 418) са с 5% по-малко. 
Постановените решения за периода са общо 12 015. След провеждане на производство 
за предоставяне на международна закрила, през 2016г. статут на бежанец е 
предоставен на 764 лица, хуманитарен статут на 587 лица и е отказано предоставянето 
на международна закрила на 1 732 чужденци. Производството на 8 932 лица е било 
прекратено.11 

 
 

 

 
         Източник: http://zakrila.info 
 
Информация за бежанците и търсещите закрила към 20 април 2017г.: по данни на ДАБ 
за месец март е предоставен  статут на бежанец на 172 души. По данни на МВР, от 1 до 
20 април, лицата задържани на вход на българска граница са 38 (източник: 
http://zakrila.info/, достъп 20 юни 2017). 

 
Докладът на ДАБ сочи, че бежанците и мигрантите разглеждат България като транзитна 
страна по пътя им към Западна Европа. От проведено през 2016 национално 

11 Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2016г., 
http://www.aref.government.bg/?cat=8., последен достъп 20 юни 2017г. 
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представително социологическо проучване12 за обществените нагласи към бежанците 
се вижда, че отношението към тях не е еднозначно, като то силно се влияе от 
публичните послания. Изследването отбелязва, че „българското общество е 
натоварено с редица страхове спрямо бежанците, но за огромното болшинство от 
българското население (с изключение на 5%) тези страхове не са преминали в омраза 
към чужденците и не носят идеологическата тежест на ксенофобията.“ По-нататък 
авторите посочват, че голяма част от населението възприема бежанците като „заплаха 
за националната сигурност“, което е свързано също със страха от чуждите религия, 
етнос и култура. В основата на тези страхове е „тежкото икономическо състояние“ на 
държавата, поради което тя не може да си позволи прием на бежанци и мигранти. 
Другият основен извод е, че като външна граница на ЕС, България е максимално 
заинтересована от възприемане на „единен общоевропейски подход и търсене на 
солидарно решение на проблема.“13 По данни от изследването, близо 47% от 
пълнолетните български граждани смятат, че ЕС не трябва да помага на бежанците, 
търсещи убежище на територията му; 28% от хората са на противоположното мнение. 
Според 60% от пълнолетните жители на страната, бежанците представляват заплаха за 
националната сигурност на България, а само 15% не смятат така. 
 
Посоченият по-горе основен извод на изследването (за липсата на директна връзка 
между страховете на населението и нарастването на (речта на) омраза към тях) не се 
потвърждава изцяло от други изследвания, които са разгледани в следващата част на 
този доклад. 
 

 3.2. Преглед на литературата 
 
Езикът на омразата в интернет пространството е явление, което поставя на преден план 
редица въпроси от етично и нормативно естество. Те засягат преди всичко 
допустимостта на такъв дискурс в контекста на по-широкия въпрос за границите на 
свободата на словото. Проблемът отразява сложната връзка между човешките права 

12 Проучването е проведено по заявка на Института за икономика и международни отношения и Фондация Фридрих 
Еберт от социологическата агенция „Сова Харис” сред 1 000 души в периода 20-28 февруари 2016 г. и е 
представително за пълнолетното население на България. Ключовите въпроси на изследването са доколко 
страховете от бежанската вълна прерастват в ксенофобия; различията в религията или етноса са по-важни при 
определяне на позицията по проблема; съществуват ли реални настроения за прехвърляне на обществените нагласи 
спрямо бежанците в националните отношения спрямо различния етнос и религия и за генериране на вътрешни 
разломи по тези линии в българското общество по подобие на процесите в Западна Европа. 
13 Доклад на Л.Кючуков за фондация Фридрих Еберт, Влияние на бежанската криза върху 
българското общество и българската политика: страхове, но не омраза, достъпен на http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/sofia/12571.pdf 
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(индивидуални, групови или малцинствени) и свободата на изразяване. Тези въпроси 
стават все по-важни и за европейските и международните институции, особено във 
връзка с разрастващата се употреба на езика на омразата в онлайн пространството. 
 
В периода 2014-2017г. нараства и броят на организациите и изследователите в 
България, които работят по този проблем. Редица проучвания, разгледани по-долу 
(напр. на Институт Отворено общество, Институт за социална интеграция, Фондация 
„Център за модернизиране на политики” и Фондация „Медийна демокрация,” „Мисия 
Спасение“) посочват, че враждебната реч по отношение на бежанци и мигранти се 
засилва в корелация с нарастване на бежанския поток към страната. Бежанците и 
мигрантите се оформят като една от целите на враждебната реч, заедно с ромите, 
които досега представляват най-стигматизираните групи от гледна точка на проявата на 
омраза.  Нарастват също и инициативите на гражданското общество, насочени към 
изобличаване и противодействие на речта на омразата и свързаните с нея 
престъпления от омраза и други форми на дискриминация (вж. инициативите, описани 
в част 4 от доклада). Важно е да се отбележи, че голяма част от тези инициативи се 
осъществяват в рамките на проекти, финансирани от европейски програми (напр. 
фонда за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство, програми на ГД Правосъдие на ЕК). Няма изследвания, инициирани, 
осъществени или поръчани от държавни институции, с правомощия или задължения в 
сферата на дискриминацията и речта на омразата в частност.  
 
Основните изводи от цитираните изследвания, се отнасят до: 1) разширяване на речта 
на омразата, включително в интернет, към групите на бежанци, мигранти, и по-общо 
мюсюлмани; 2) ненаказано използване на реч на омразата от представители на 
политически партии и елити за политически цели; 3) нормализиране на този тип 
дискурс в печатните и онлайн медии. От друга страна, разпознаването на проблема и 
ангажирането на отговорните институции за противодействие на речта на омразата 
като част от общия проблем за дискриминация все още не намират ефективно и 
адекватно решение. Относно езика на омразата в интернет трябва да се има предвид и 
липсата на адекватни регулации на интерент пространството, за разлика от радиото и 
телевизията, което естествено го превръща в предпочитана среда за изява на омраза и 
нетолерантност към определени групи от хора. Отделни медии предприемат собствени 
инициативи (напр. Асоциацията на европейски журналисти в България има поредица 
от статии по темата реч на омразата), но липсва широк обществен дебат по този 
проблем.  
 
В този контекст един от основните изводи за ситуацията в България идва от годишния 
доклад за правата на човека на Българския хелзинкски комитет (БХК). Според доклада, 
най-сериозният регрес в сферата на правата на човека през 2016г. е „засилването на 
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публичното подбуждане към омраза, дискриминация и насилие.“  БХК отчита, че този 
регрес „отрови цялостната атмосфера на обществения дебат в България по проблемите 
на интеграцията на малцинствата и по миграционната политика."14 Цитираният доклад 
привежда данни, според които през 2016г. се „засилва съществуващата от години 
опасна тенденция да се допуска, одобрява и дори възхвалява говорене, което насажда 
омраза или подтиква хората към насилие спрямо някои от най-уязвимите групи в 
обществото.“ Езикът на омразата все повече завладява публичното говорене чрез 
медиите, които се превръщат в официална трибуна на расистки, ксенофобски и 
хомофобски възгледи. Агресивната враждебна рече се пренася и към организациите и 
активистите (като напр. БХК), чиято дейност е защитата на тези уязвими групи и 
мишени на омраза и насилие.  
 
Освен увеличаването на случаите на реч на омразата, в доклада си БХК също твърди, че 
българските власти не се справят с навременното и ефективно разследване на 
престъпления от омраза (от страна на прокуратурата и МВР), а в някои случаи техни 
представители дори ги поощряват. По тази причина, разпространението на това 
явление се разширява, но липсват подготовка и механизми за противодействие. Много 
важно е установяването и утвърждаването на ролята на телевизията като основна 
медия, с която хората свързват разпространяването на реч на омразата. Що се отнася 
до интернет пространството, то вече е второ по значение място като среда за 
разпространение на реч на омразата. В това заключение БХК подрепя изводите от 
изследване на речта на омразата на "Отворено общество" (вж. по-долу).  
 
Към тази негативна тенденция свързана с речта на омразата, БХК добавя и критични 
изводи за разпространението на фалшиви новини, които стават част от атмосферата на 
дискриминативно говорене и отношение към определени групи от населението. БХК 
посочва, че през 2016г. разпространяването на открити лъжи и расистки 
подстрекателства в социалните мрежи и по медиите, използването на крайно обидни 
епитети срещу ромите, мюсюлманите и мигрантите, организирането на антиромски и 
антибежански митинги, са достигнали „изключителни и свръхтревожни размери.“ 
 
Един от основните източници на данни и информация за разпространението и 
характера на речта на омразата в България са годишните доклади по темата на 
Институт „Отворено общество” (ИОО-София). Докладите са базирани на резултати от 
социологически проучвания на ИОО, проведени съответно през 2013, 2014 (между 5 и 

14 Доклад „Правата на човека в България през 2016г.“ на БХК, 
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf 
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16 юли 2013 г., 16 юни и 6 юли 2014г.) и 22 април–14 май 2016г., изследващи 
обществените нагласи спрямо речта на омразата. В доклада от 2016г. речта на 
омразата е характеризирана като „често срещано и трайно установено явление в 
българското обществено пространство”, чието разпространение през 2016г. 
продължава да се разширява, а общественото противодействие намалява.15 
Телевизията е най-влиятелната медия, с която хората свързват враждебното слово, но 
нараства и ролята на интернет, който се е превърнал във „второто по значение място, 
къде се разпространява език на омразата - от 17.6% през 2013 и 19.0% през 2014 до 
31.0% през 2016г.“ Респондентите в проучването на ИОО най-често са чували реч на 
омразата от обикновени хора (71%), от журналисти (46%), и от политици (35%).16 За 
целите на настоящия проект важни са заключенията на ИОО, че през 2016г. има 
„повишена толерантност“ към речта на омразата. Резултатите от проучването 
недвусмислено сочат, че освен традиционните обекти на враждебно слово (роми, 
турци и хомосексуални), през 2016г. към тези групи се прибавят мюсюлманите и 
чужденците. Изразено в проценти, увеличаването на изказвания, които изразяват 
неодобрение, омраза или агресия срещу мюсюлманите тръгва от 10,6% през 2014г. и 
стига до 38% през 2016г. За сметка на това намалява броят на хората, които знаят, че 
определени форми на речта на омразата се преследват от закона като престъпление.17 
Третата важна тенденция, очертана от доклада, е ниската степен на съобщаване на 
органите на властта за такива престъпления – само 23% от респондентите биха подали 
лично сигнал в полицията, ако станат свидетели на реч на омразата. 
 
В рамките на този преглед е важно да споменем и доклада на Центъра за 
модернизиране на политики и Фондация „Медийна демокрация.”18 Този текст се 
фокусира обстойно върху теоретичния дебат и националната уредба и практика, 
третиращи словото на омразата онлайн, гледната точка на журналистите и активистите. 
Финансиран отново от ФМ на ЕИП, докладът Езикът на омраза в България: рискови 
зони, уязвими обекти, е издаден през 2016г. и се основава на проучвания и 
мониторинг на медиите през 2015 и 2016г. Според представените данни, 93% от 
интервюираните посочват ромите, 73% -  бежанците, а по 70% хомосексуалните мъже и 
хората от Близкия изток като жертва на речта на омразата. Въз основа на мониторинг 

15 „Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.”, Институт „Отворено общество” – София, 
София, стр. 2, http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf, посетена на 20 май 
2017г.  
16 Пак там, стр. 15 - 16. 
17 Ibid., cтр. 2 
18 Юлиана Николова, Орлин Спасов, Николета Даскалова (съставители), Езикът на омраза в България: рискови зони, 
уязвими обекти, София 2016, http://antihate.europe.bg/sites/antihate.europe.bg/files/uploads/antihate_index.pdf, 
достъп 20 май 2016г.  
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на сайтове и медии в периода декември 2015г. – февруари 2016г., докладът заключава, 
че интернет пространството е „най-рисковата среда“ за разпространението на речта на 
омразата, най-вече защото съдържанието в интернет не е обект на специална законова 
регулация. Според авторите, най-голямата концентрация на враждебно слово е в 
социалните мрежи, коментари на читатели във форуми на онлайн медии и онлайн 
платформи с жълт и националистически профил. В проследените медии се наблюдава 
промяна на интензивността на езика на омразата, чиято основна мишена през 2015г. 
все още са ромите. Със задълбочаването на бежанската криза и терористичните атаки в 
Европа, фокусът се измества срещу бежанците и мигрантите, които са „представяни 
като широкоспектърна заплаха – демографска, културна, религиозна, както и като 
носители на болести и зарази”, като „нашественици“ и „пришълци.“19 
 
Докладът прави няколко важни наблюдения за това как посланията на омраза се 
конституират през онлайн средата: 1) засилваща се тенденция медиите все по-често да 
се захранват със съдържание от граждани и социални мрежи; 2) разпространение на 
фалшиви новини; 3) разпространението на стигматизиращ и враждебен език директно 
през централните медии, вкл. чрез техните онлайн платформи и архиви, които 
улесняват достъпа до тях и разширяват обхвата им.20 Основният извод от доклада в 
частта за онлайн медиите е, че както медиите, така и публиката все повече привикват 
към враждебния език и го налагат като стандарт на публично говорене.21 
 
Тази теза се допълва и потвърждава от още един анализ, базиран на медиен 
мониторинг осъществен в началото на 2017г. и проследяващ връзката между език на 
омразата свързан с бежанската криза и ключови политически събития в страната. 
Според изследването на Института за социална интеграция (ИСИ),22 основен източник 
на информация и формиране на нагласи и позиции  се оказват медиите, а като основни 
говорители могат да бъдат отбелязани действащи политици, обществени личности, 
лидери на партии и др. Авторите на изследването твърдят, че „в България езикът на 
омразата спрямо бежанците е в големи размери и той бива отразяван от над 80% от 
българските медии, независимо дали са национални или регионални. За съжаление 
немалка група от българските граждани желаят да чуват точно подобен език на омраза 
и вярват в неговата истинност.“ Изводът се базира на мониторинг на медийните 

19 Пак там, стр. 198 - 199. 
20 Пак там, стр. 207 – 209. 
21 Пак там, стр. 211. 
22 Изследване на Института за социална интеграция от май 2017г.,"Езикът на омразата – проблем N1 на бежанците в 
България", достъпно на http://www.isi-bg.org/files/custom/Ezik%20Na%20Omrazata%20May%202017.pdf 
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публикации в 355 национални и регионални (електронни и печатни) медии и интернет 
издания за периода 4 март – 4 май 2017г.23 
 
Според данните на това най-ново изследване, в наблюдавания период основни 
изразители на език на омраза към бежанци и мигранти са националистически 
формации и потребители на социалните мрежи. Антибежанското говорене се 
характеризира с ключови думи, които внушават идеята за завладяване: „инвазия”, 
„наплив”, „нахлуване”. Страхът в обществото от бежанци и мигранти е допълнително 
подсилван и от липсата на адекватна информация от страна на държавните 
институции, която поощрява масовото възприемане за заплаха и несигурност. Друг 
важен извод от изследването на ИСИ е установяването на видима връзка между 
използването на темата за бежанците и мигрантите за политически цели и 
политически дивиденти (свързани конкретно с парламентарните избори през март 
2017г. и президентските избори през ноември 2016г.) В тези периоди се наблюдава 
нарастване на медийните публикации посветени на темата, както и на политическото 
говорене с използване на език на омразата, което спада след приключването на 
изборната кампания и изборите. Резултатът от това е нормализиране на негативното 
отношение към мигранти и бежанци, както и официализиране на езика на омразата 
към тези групи, подкрепяно от съответните медийни канали. 
Що се отнася до онлайн медии и новинарски канали, които най-често публикуват 
новини, отнасящи се до бежанците, изследването на ИСИ посочва следните: dir.bg, 
следван от сайта-агрегатор vsichkinovini.com, Агенция „Фокус“, pan.bg и онлайн 
изданието на вестник „24 часа“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 В цитираното проучване са обхванати всички информационни единици, публикувани в наблюдаваните издания и 
съдържащи ключовите думи, като от тях са анализирани 5 572 информационни единици (новини, дописки и др.), в 
355 национални и регионални (електронни и печатни) медии и интернет издания.  
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Източник: Институт за социална интеграция 

 

Ще приключим прегледа на проучвания, проведени от НПО по темата език на 
омразата, с докладите на Фондация „Мисия Спасение” по проекта „Преход с изкуство и 
познание” (финансиран от Фонда за подкрепа на НПО чрез ФМ на ЕИП). В началния си 
доклад, „Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на 
омразата,” основан на данни от медиен мониторинг за периода ноември 2014-април 
2015г., авторите правят преглед и семантичен анализ на новини публикувани в 
интернет, като са обхванати 55 новини и статии, публикувани в 44 различни интернет 
портала на електронни и печатни медии. Изследването показва, че медиите се стремят 
да избягват крайните ксенофобски квалификации и се придържат по-скоро към 
неутрален изказ, но въпреки това често се превръщат в „провокатор“ на език на 
омразата. Отбелязват се значителен брой читателски коментари, които 
разпространяват ненавист или призовават към насилие и омраза.24 Заключителният 
доклад по същия проект констатира, че със засилването на бежанската вълна към 
България темата става водеща за медиите; резултатът е засилване на страховете и 
негативните нагласи в обществото срещу бежанците. Анализираните в периода май 

24 „Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата: начален доклад”, Фондация 
„Мисия Спасение”, http://project.missionbg.org. 
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2015 – декември 2015 г. общо 1457 коментара към 46 публикации на 14 различни 
онлайн медии показва, че интернет форумите „преливат от обидни квалификации като 
„пришълци“, „нашественици“, „паплач“, „паразити“, „боклуци“, „сган“, „орки“, 
„джихадисти“. Авторите на доклада свързват тази промяна в нагласите и използването 
на език на омразата с терористичните атаки в Париж от 13 ноември25. Проучването 
потвърждава изводите от началния доклад, че дори да не носят негативно послание, 
медийните публикации „предизвикват преди всичко реакцията на ксенофобски 
настроената и нетолерантна част от аудиторията.” Докладът констатира, че в сравнение 
с периода на първоналното проучване се наблюдава увеличаване на отрицателните 
коментари под публикациите, докато тези в защита на маргинализираните групи са 
намалели, и дори позитивни публикации провокират враждебна реч. Като единствено 
възможно решение докладът посочва ефективното прилагане на чл. 162 от 
Наказателния кодекс, който предвижда санкции срещу хората, използващи словото на 
омразата.26 

Езикът на омразата е обект на изследване не само от публично-правна страна, но също 
така и от езиковедска страна. В публикация „Езикът на омразата през погледа на 
езиковеда”, доц. Андреана Ефтимова от Факултета по журналистика и масова 
комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” отбелязва, че 
„обикновено като език на омразата се коментират съдържателни и идеологически 
аспекти на медийната реч – споделянето на ценности, послания и убеждения, които 
противоречат на идеята за толерантност, плурализъм, равноправие и многообразие.” 27 
Един от важните приноси на книгата е ясното разграничение и анализ на значението на 
понятията „език на политическата коректност“ и „език на омразата,” както и 
проучването на значителен брой информационни единици, свързани с темата. Според 
автора, понятието езикова омраза е „целенасочена езикова проява“ и „езикова 
дискриминация“, която е насочена към нарушаването на правата на определени 
социални групи (по расов, етнически, полов, физически, сексуален признак). В самото 
определение на език на омразата се включва „идеологически мотивирана речева 
практика с рецидивиращ характер“, от който в последна сметка идва и резултатът за 
дискриминация срещу определени общности и групи. В реферираната статия на А.  

25Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата: заключителен доклад”, 
Фондация „Мисия Спасение”, 
http://project.missionbg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b
e%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-2/, стр. 1, последен достъп 4 юни 2017г. 
26 Пак там, стр. 8,10. 
27 Андреана Ефтимова, „Езикът на омразата през погледа на езиковеда”, 04.10.2016 г., 
http://www.marginalia.bg/aktsent/18463/. Статията разсъждава по темата за езика на омразата в контекста на книгата 
на доц. Ефтимова, Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата 
(София: Просвета, 2016). 
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Ефтимова се посочва, че „акцентът върху канала за разпространение на посланията, 
както и върху въвеждането им в публично обращение е изключително съществен, тъй 
като контролът върху частната сфера и личното общуване е не само невъзможен, но и 
граничи с опасността от нарушаване на основни права и свободи на гражданите."28 
 
Интересен анализ на враждебната реч в телевизионните практики в периода 2003-2015 
г. прави проф. Маргарита Пешева, като разглежда националните ТВ програми БНТ1, 
bTV и Нова телевизия, и ТВ програми, свързвани с определени партии като Телевизия 
СКАТ и Телевизия АЛФА. Публикуваната статия дава множество примери за програми с 
публична партийна идентификация, които системно и грубо използват език на 
омразата в своите предавания.29 
 
От разгледаните доклади и анализи можем да обобщим следните изводи: 

1. Проучванията на медиите и медийният мониторинг показва, че за 2015 и 2016г., 
както и за първите месеци на 2017г., основни обекти на речта на омразата в печатни 
и онлайн медии са бежанците (с по-широк фокус върху мюсюлманите), както и  
„традиционните” цели на дискриминация - ромите.  

2. Негативният образ на бежанците в публичното съзнание се подхранва до голяма 
степен от самите медии (и най-вече такива, свързани с определени политически 
партии, както и жълти медии), но и от публичното говорене на обществени фигури и 
политици от националистически и крайнодесни формации. 

3. Що се отнася до каналите на разпространение на език на омразата, според Н. 
Даскалова, в „мрежата се пресичат няколко зони с висока концентрация на реч на 
омраза – социални мрежи, коментари на читатели, онлайн платформи с жълт и 
националистически профил. Онлайн медиите и спонтанните мнения на 
потребителите все по-често си влияят и взаимно се захранват със съдържание и 
внушения. Така реториката на враждебност, продуцирана от медиите, се преплита с 
изразяването на омраза от страна на гражданите.“30 

4. От друга страна, както отбелязва О.Спасов, липсата на регулация и саморегулация, 
както и анонимността на интернет, прави потребителите на сайтове и форуми да се 
чувстват незастрашени да изразяват мнение, което използва език на омразата. 

28 Пак там, http://www.marginalia.bg/aktsent/18463/. 
29 За повече детайли вж. Пешева, Маргарита. Враждебна реч: телевизионни практики. In: Newmedia21.eu. Медиите 
на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 27 декември 2015 [cited 23 June 2017]. 
Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/vrazhdebna-rech-televizionni-praktiki/ 
30 Н.Даскалова, „Онлайн медиите и езикът на омразата в периода декември 2015 – февруари 2016,“ достъпен на 
http://www.marginalia.bg/aktsent/onlajn-mediite-i-ezikat-na-omrazata-v-perioda-dekemvri-2015-fevruari-2016/; 
последен достъп на 19 юни 2017г. 
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Поради това „употребата на агресивна реч в социалните мрежи и в онлайн 
форумите е широко разпространена.“31 Спасов констатира, че в редица по-
специализирани форуми, като националистическите и спортните, „агресивната реч 
е превърната в норма на изразяване.“ 

5. В голяма част от случаите единствените санкции, на които такива потребители
подлежат, са ограничения от администраторите на съответния форум или
Фейсбук.32 През 2016г. Европейската комисия и четири основни платформи на
социални медии оповестиха кодекс на поведение за противодействие на
незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. Според този кодекс, Facebook,
Twitter, YouTube и Microsoft, поемат определени ангажименти за борба с
разпространението на враждебна реч.

6. Основна тенденция при водещите говорители и носители на реч на омразата, както
констатира изследването на ИСИ (потвърждавайки извода на Н.Даскалова), става
захранването на медиите със съдържание от социалните мрежи или използването
на „репортажи“ на обикновени граждани и онлайн-потребители. Колкото по-
емоционално и крайно е изказаното мнение, толкова по-удобно е то за привличане
на внимание. Така медиите не само си осигуряват по-голяма посещаемост, но
подпомагат и неконтролируемото разпространение на съдържание с цел
дискриминация и омраза. Това се отнася и до видео материали, публикувани в
каналите YouTube и в българския аналог Vbox7. Клиповете посветени на темата за
бежанците са сравнително голям брой – 948, и също така съсредоточават
значителен брой коментари, даващи израз на език на омраза.33

7. Три от изследванията (ИСИ, Медийна демокрация, Мисия Спасение), разглеждат
групи в социалните мрежи, съответно подкрепящи и насочени срещу бежанци и
мигранти, като е видима тенденцията групите насочени срещу бежанци,
„обогатени” често с език на омраза, да набират подкрепа.34

31 Орлин Спасов, „Негражданският език на омраза,“ http://www.marginalia.bg/aktsent/negrazhdanskiyat-ezik-na-
omraza/; последен достъп на 4 юни 2017г. 
32 През 2015 и 2016 Facebook публикува обновена версия на правилата си за свободно изразяване в социалната 
мрежа, в които изяснява какво съдържание е разрешено. „Реч на омразата“ не включва сатира, хумор и социален 
коментар по чувствителна тема. Разрешава се цитирането на изказвания, които биха били класифицирани като реч 
на омразата, ако е с цел привличане на внимание към проблем. 
33 О. Спасов, оp.cit.; изследване на автора за разпределение на клиповете във Vbox7, към 26.02.2016г. 
34 Пак там, данните за групите в подкрепа/срещу бежанците, са от собствено изследване на автора във Фейсбук, 
27.02.2016 г. Превъзходството на групите срещу бежанците е видимо както в броя на самите групи (39 срещу едва 22 
посветени на каузата за подкрепа), така и в числовия израз на общия брой участници (15 727 срещу 12 525). Подобен 
извод прави и изследването на ИСИ (вж. по-горе), в рамките на което са анализирани 18 Facebook групи и страници, 
в които хората са се събрали на принципа симпатия/антипатия към бежанците. Според изследването, „категорично 
може да се каже, че там абсолютно безпрепятствено и безпроблемно се ползва езика на омразата. Бежанците биват 
наричани “боклуци”, “измекяри”, “орди”, “терористи”, “мръсници” и др.“ Допълнителен важен извод, който 
изследването прави е различната картина в Twitter в сравнение с Facebook. Според доклада, поради 
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8. Вместо да отричат действията и езика на „герои“ като „ловците на бежанци“ Динко 
Вълев и Петър Низамов (чиито действия са представени с техни видео материали в 
социалните медии, както и в официални телевизии), политици от крайнодесни и 
националистически партии изразяват своята публична подкрепа и по този начин 
мултиплицират език на омразата и насаждането на напрежение срещу бежанците в 
България. 

 
 

 3.3. Общ преглед на законодателството и разпоредбите, отнасящи се до 
езика на омразата  
  
Както свободата на изразяването, така и забраната за дискриминация срещу отделни 
лица и групи от хора, представляват основополагащи човешки елементи за 
съвременното демократично общество. Правото на мнение и публичното изразяване 
на мнение е свързано и с определени отговорности, поради което е и предмет на 
специфични ограничения що се отнася до защитата на правата на другите.35 В 
следващата част на доклада се разглеждат основни регулативни документи, които се 
отнасят до езика на омразата в България. Тази част на анализа се опира и на предишни 
изследвания по темата, напр. статията „Как българското и международното 
законодателство третират езика на омразата“, осъществена по проекта „Медиатор“ на 
Асоциацията на европейските журналисти-България.36 
 
Свободата на изразяване е едно от най-фундаменталните права на либерално-
демократичното общество и е предусловие за неговото развитие. То е защитено в чл. 
39, ал 1. от Конституцията на Република България: „Всеки има право да изразява 
мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение 
или по друг начин.” Основният закон на държавата също така постановява и условията, 
при които това право не може да се упражнява. Ал. 2 на същия член гласи: „Това право 
не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за 
призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към 
извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над 
личността.”37  Правото на изразяване се свързва пряко със свободата на мисълта (чл. 

„специфичността на социалната мрежа (не позволява статуси по-дълги от 140 знака), в Twitter език на омразата 
почти не се забелязва.“  
35 Anne Weber, Manual of Hate Speech, Council of Europe Publishing, September 2009, p. 1, 
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf. 
36 „Как българското и международно законодателство третира езика на омразата,“ достъпна на http://www.aej-
bulgaria.org/bul/p.php?post=3234, 17 юни 2017. 
37 Конституция на Република България, чл. 39, ал. 1 и 2, http://www.parliament.bg/bg/const. 

„Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет” - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 
 

 27 
 

                                                                                                                                                                                     
 

 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf
http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=3234
http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=3234
http://www.parliament.bg/bg/const


 

Този проект е съфинансиран от  
ПРОГРАМА „ПРАВА, РАВЕНСТВО И  
ГРАЖДАНСТВО/ПРАВОСЪДИЕ“ 
на Европейския съюз 

37, ал. 1) и убежденията (чл. 38) и е свързано с достойнството на човешката личност, 
описано като върховен принцип от преамбюла на Конституцията, а гарантирането му от 
държавата е основно конституционно начало (чл. 4, ал. 2). 
 
По-конкретно езикът на омразата фигурира в законодателни текстове на Наказателния 
кодекс (НК), където се описва като престъпление, така и в саморегулативни документи 
на медиите, напр. етичен кодекс на българските журналисти. В НК речта на омразата е 
една от формите на престъпленията от омраза, като такава реч може да подбуди към 
по-жестоки форми на престъпления от омраза и насилие. Поради това съобщаването за 
случаи на реч на омразата към съответните органи (МВР, прокуратура) е ключово за 
привличането под отговорност на извършителите на подобни престъпления, като най-
важен елемент за противодействие на речта на омразата, вкл. речта на омразата в 
интернет. 
 
Езикът на омразата е инкриминиран в чл. 162, ал. 1 на НК: „Който чрез слово, печат или 
други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или 
по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, 
основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от 
свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и 
с обществено порицание.” Ал. 2 от същия член постановява, че „който употреби 
насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, 
етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване 
от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, 
както и с обществено порицание”, а „който членува в такава организация или група, се 
наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание” (ал. 4).38 
 
Член 164, ал. 1, третира словото на омраза срещу религиозни общности, като 
постановява, че „който проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или 
омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова 
информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с 
лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди 
до десет хиляди лева.”39 Всеки, подложен на реч на омразата онлайн, може да подаде 
заявление в полицията като разследващ орган съгласно членове 146 и 148 от 
българския Наказателен кодекс за откриване на досъдебно разследване за извършване 
на този тип престъпления.  

38 Наказателен кодекс, Глава трета „Престъпления против правата на гражданите”, Раздел I „Престъпления против 
равенството на гражданите”, чл. 162, ал. 1,3,4, http://lex.bg/laws/ldoc/1589654529. 
39 Пак там, Раздел II „Престъпления против изповеданията”, чл. 164, ал. 1. 
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Независимо от съществуващите в НК текстове, в своя Четвърти доклад за България от 
2014г., Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) препоръчва на 
българските власти да осигурят прилагането на законодателството за подбуждане към 
расова омраза спрямо всички политици, които произнасят расистки и/или ксенофобски 
речи или коментари.40 ЕКРН отбелязва, че расисткото и нетолерантно слово на 
омразата в политическия дискурс продължава да бъде сериозен проблем в България, 
като основните цели на расисткото слово на омразата са роми, мюсюлмани, евреи, 
турци.41  
 
ЕКРН също така отбелязва, че списъкът на основания по членове 162, параграф 1 и 163 
не включва религията. Макар проповядването на омраза чрез слово, печат или други 
средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг 
начин, да е наказано по член 164, параграф 1, в тази разпоредба няма позоваване на 
подбуждане към религиозна дискриминация или насилие. В членове 162 и 163 не са 
посочени като основание и цвят, език и гражданство. Съответно, ЕКРН препоръчва 
пропуските в Наказателния кодекс да бъдат запълнени и религията да бъде включена 
като основание в член 162, параграф 1 и член 163. Цветът на кожата, езикът и 
гражданството следва да бъдат включени като основания за извършването на 
престъпленията, посочени в членове 162 и 163.42 Сексуалната ориентация и половата 
идентичност трябва да бъдат включени във всички членове от Наказателния кодекс, 
свързани със словото на омразата и мотивираните от омраза престъпления. ЕКРН също 
настоява българските власти да положат всички необходими усилия за преследване и 
наказване на журналисти, които подбуждат към расова омраза. В тази връзка е и 
следващата препоръка към властите да осигурят на Съвета за електронни медии 
необходимите човешки и финансови ресурси, така че неговите членове да осъзнават 
по-добре въпросите, свързани с расизма и подбуждането към расова омраза.43 
 
Другата основна препоръка към България е да бъде ратифицира във възможно най-
кратки срокове Протокол № 12 към Европейската конвенция за правата на човека, 
който гласи: „Обща забрана на дискриминацията  
 

40 Четвърти доклад на ЕКРН за България, достъпен на https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-
country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-BGR.pdf 
41 Докдлад на ЕКРН, стр. 17. 
42 Пак там, стр. 14, https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-
BGR.pdf 
43 Пак там, стр. 20. 
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1. Упражняването на всяко право, предвидено в закона, следва да бъде осигурено без 
всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, 
политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност 
към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.“ 
Към този момент страната ни все още не е ратифицирала Протокола. 
 

Таблицата по-долу прави преглед на приложимото законодателство в България, 
свързано с речта на омразата. 
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Таблица 1: Преглед на законодателните инициативи за справяне с езика на омразата, обхват на приложение и приложими санкции 

Вид на регламента Заглавие на 
документа/ URL 

Обхват на 
приложението 

Отразяване на езика 
на омразата 

Основни разпоредби Приложими санкции 

Наказателно право Наказателен кодекс 
на България 

http://lex.bg/laws/ldoc
/1589654529 

Използване на 
средства за 
информация за 
подбуждане на 
дискриминация и 
омраза 

Езикът на омразата е 
инкриминиран в чл. 
162, ал. 1 и Чл. 164, ал. 
1 

„Който чрез слово, печат или други 
средства за масова информация, 
чрез електронни информационни 
системи или по друг начин 
проповядва или подбужда към 
дискриминация, насилие или 
омраза, основани на раса, 
народност или етническа 
принадлежност, се наказва с 
лишаване от свобода и глоба…“ 

Лишаване от свобода от 1 до 
4 години и глоба от 5 до 10 
хил. лева; пробация и 
обществено порицание 

Гражданско право Граждански 
процесуален кодекс 
http://lex.bg/laws/ldoc
/2135558368 

Закон за защита от 
дискриминация 
http://kzd-
nondiscrimination.com
/layout/images/stories
/pdf/zakon_za_zashtita

Нарушено правото на 
равно третиране 
(дискриминация) или 
тормоз 
асегнатите лица 

Всички физически 
лица, сдружения, 
както и юридически 
лица 

Изрично не се 
споменава езика на 
омразата 

Чл. 2. Съдилищата са длъжни да 
разгледат и разрешат всяка 
подадена до тях молба за защита и 
съдействие на лични и 
имуществени права. 

Чл.1 Този закон урежда защитата 
срещу всички форми на 
дискриминация и съдейства за 
нейното предотвратяване. 
Чл.4 Забранена е всяка пряка или 
непряка дискриминация, основана 

Обезщетение по искова 
молба 

Производства по реда на ГПК 
– обезщетения за вреди
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_ot_discriminacia_201
2.pdf 

 
 
 
 

на пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, човешки геном, 
гражданство, произход, религия 
или вяра, образование, 
убеждения, политическа 
принадлежност, лично или 
обществено положение, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или на 
всякакви други признаци, 
установени в закон или в 
международен договор, по който 
Република България е страна. 
 

Медии и интернет   

 
Закон за радиото и 
телевизията и 
радиото 
http://www.lex.bg/law
s/ldoc/2134447616 

Печатни и онлайн 
медии, телевизия, 
радио предавания 

Не допуска 
предавания, които 
внушават национална, 
политическа, 
етническа, религиозна 
и расова нетърпимост 
(чл. 17, ал. 2). 

Чл.8, ал.1 „Медийните услуги не 
трябва да подбуждат към 
ненавист, основана на раса, пол, 
религия или националност.“ 
Чл.10, ал.6  
„недопускане на предавания, 
които противоречат на добрите 
нрави, особено ако съдържат 
порнография, възхваляват или 
оневиняват жестокост или насилие 
или подбуждат към ненавист въз 
основа на расов, полов, 
религиозен или национален 
признак“ 
 
Съгласно член 10 доставчиците на 
медийни услуги не допускат 

Имуществена санкция, при 
повторно нарушение е в 
двоен размер 
 
 
- не съществува задължение 
за доставчиците на медийни 
услуги да се въздържат от 
разпространяване на слово на 
омразата на основата на 
сексуална ориентация.  
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„предавания, внушаващи 
нетърпимост между гражданите 
[…] или които подбуждат към 
ненавист въз основа на расов, 
полов, религиозен или национален 
признак“. Член 17 гласи, че 
доставчиците на медийни услуги 
носят отговорност за 
съдържанието на медийните 
услуги и са длъжни да не допускат 
„създаване или предоставяне за 
разпространение на предавания 
[…], внушаващи национална, 
политическа, етническа, 
религиозна и расова 
нетърпимост“.   
 

Саморегулации Етичен кодекс на 
българските медии 
http://www.sbj-
bg.eu/index.php?t=58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журналистически 
материали, ТВ  и 
радио предавания, 
публикации в медии 

 
 

Не се споменава 
конкретно реч на 
омразата; 
Ограничаване и 
недопускане на 
материали, 
подбуждащи омраза и 
всякаква форма на 

дискриминация. 

2.5 Дискриминация 
 

2.5.1. Като уважаваме правото на 
всеки да живее в сигурност и 
безопасност, няма да публикуваме 
материали, подбуждащи или 
насърчаващи омраза, насилие и 
всякаква форма на 
дискриминация. 
  
2.5.2 Няма да посочваме расовата, 
религиозната, етническата 
принадлежност, сексуалната 
ориентация, умственото или 
физическото състояние, ако тези 

Няма 
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Етичен кодекс, 
Български медиен 
съюз 
http://bmu.bg/bg/cod
e-of-conduct 

 

факти нямат съществено значение 
за смисъла на информацията. 
 

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем 
използвани за платформа от онези, 
които насърчават, подбуждат или 
прилагат насилие; ще съобщаваме 
за техните действия с 
необходимата сдържаност и само 
ако това е в очевиден обществен 
интерес. 
 
 
1.13. Медиите са длъжни да 
уважават правото на всеки 
индивид да живее в безопасна и 
сигурна среда, като се ангажират 
да не публикуват материали, които 
подбуждат към омраза, насилие 
и/или всяка форма на 
дискриминация. Медиите следва 
да се въздържат от публикуването 
на детайли относно расата, цвета 
на кожата, религията, пола или 
сексуалната ориентация, или 
относно каквито и да било други 
физически или умствени различия, 
недъзи или болести, ако тези 
факти нямат съществено значение 
и са неотносими към смисъла на 
информацията. 
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 Директивата за 
аудиовизуалните 
медийни услуги 
ДАВМУ  

Правила в областта на 
враждебното слово  

Телевизионно 
съдържание 

Телевизионните програми не 
трябва да съдържат каквото и да е 
подбуждане към омраза въз 
основа на раса, пол, религия или 
националност – чл. 22а; 

Телевизионната реклама не трябва 
да засяга уважението към 
човешкото достойнство и да 
включва каквато и да е 
дискриминация, основана на раса, 
пол или националност, както и да 
обижда религиозните или 
политическите убеждения – чл. 12. 
 

 

Други 
 

Правилник за 
дейността на 
парламента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народни 
представители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Няма изрично 
позоваване на езика на 
омразата  

Чл. 139. Народният представител 
се отнася с дължимото уважение 
към гражданите, независимо от 
политическите им пристрастия, 
служебното им положение и 
изразяваното от тях мнение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 
2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) 
(1) Комисията за борба с 
корупцията, конфликт на 
интереси и парламентарна 
етика установява нарушение 
по този раздел и се произнася 
с решение, с което може да 
наложи следните мерки: 
1. забележка; 
2. порицание; 
3. временно отстраняване от 
едно до три заседания на 
комисия. 
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Национални етични 
правила за реклама 
и търговска 
комуникация в Р 
България 

Всички участници в 
рекламната 
индустрия в Р 
България - 
рекламодатели, 
маркетинг 
специалисти, 
рекламни агенции, 
медии и всички лица, 
имащи отношение 
към рекламата и 
въобще всяка една 
форма на търговска 
комуникация и 
определя правилата 
на професионално 
поведение в бранша. 

4.2.    Търговската комуникация и 
не трябва да съдържа, подбужда 
или толерира никаква форма на 
обида или дискриминация, 
включително такава на базата на 
раса, национална принадлежност, 
религия, социална или 
политическа принадлежност, пол, 
възраст, увреждания или 
сексуална ориентация, без 
изброяването да е изчерпателно. 
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3.4. Статистика и тенденции, свързани с езика на омразата в интернет 

Както беше отбелязано в първата част на доклада, в периода 2014-2017г. има ясно 
очертана тенденция за засилване на интензивността на враждебност спрямо бежанци 
и мигранти в българските медии (макар в посланията срещу тях тези две групи да не се 
различават, а да се смесват в един образ на „чуждия враг“),44 във връзка със 
задълбочаването на бежанската криза в Европа, усложняването на геополитическата 
ситуация и с конкретни политически събития в страната (поредица от изборни 
кампании през 2016г. и 2017г.). В този аспект България и българските медии не са 
изолирани от общоевропейските процеси и развития на бежанската криза (напр. 
терористичната атака в Париж, нападенията на жени в Кьолн, и др.) Към този контекст 
трябва да се добавят и конкретни събития, които дават допълнителен тласък на 
ислямофобската реч на омразата и изказвания срещу мюсюлманите в страната. Едно от 
тях например са приетите през 2016г. наредби в различни общини на България, 
забраняващи забулването на мюсюлмански жени на публични места, както и приетият 
през септември Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или 
скриващо лицето (ЗОСЛ).  

Социални мрежи и онлайн медии 

Нетърпимостта към бежанците се формира още по време на първата вълна от сирийски 
граждани, пристигащи в страната в края на 2013 г.; през първите месеци на 2015 г. 
враждебната реторика в тази посока е с по-слаба интензивност и с по-ограничен 
обхват. В края на 2015г. отново се забелязва нарастване на употребата на подобен език 
във връзка със задълбочаването на проблемите с миграционните вълни в Централна и 
Западна Европа. От началото на 2016 г. агресивната реч спрямо бежанците е в нов 
подем, породен от нападенията над жени в Кьолн и в други немски и европейски 
градове.45 Нарастване се забелязва и в края на 2016г. и началото на 2017г., в синхрон с 
протичащите предиозборни кампании и избори в страната. 

44 Според Т.Спасов, от 2013г. темата „бежанци“ е ежедневна в медийния дневен ред в България и чрез медиите се 
формира „още един образ на врага – този на бежанеца“, който се експлоатира по подобен начин с този на ромите. 
За повече вж. Теодор Спасов, „ Репрезентаци я на ромите и бежанците в българските онлайн медии (наблюдение на 
медийното отразяване по време на официалната предизборна кампания:  24 февруари 2017 - 24 март 2017 г.); 
достъпно на http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=8112&c=328. 
45 Както посочва Н.Даскалова, в началото на 2016г. „информацията за [бежанците] често е анонсирана през рамката 
на шока и  ужаса. Определянето им като „нашественици” и „пришълци” се банализира.“ Вж. Н.Даскалова, „Онлайн 
медиите и езикът на омразата в периода декември 2015 – февруари 2016.“ 
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Що се отнася до главните комуникационни канали за разпространение на реч на 
омразата, всички изследвания потвърждават нарастващата роля на интернет (в 
периода от 2013г. до 2017г.) като основна среда за генериране и мултиплициране на 
реч на омразата (видно от докладите на ИОО, „Медийна демокрация,“ ИСИ) чрез 
специални фейсбук групи насочени срещу бежанците, видео клипове или в 
коментарни форуми на онлайн медии.46 Създаването на враждебна реч и трайната й 
употреба във форумите към сериозни печатни издания и електронни медии я прави 
част от официалния език и по този начин й осигурява достъп до широка публичност и 
групи от населението.  
 
Враждебната реч срещу целевите групи (бежанци, мигранти, мюсюлмани) се формира 
чрез няколко основни техники и стратегии, чиято цел е да създаде атмосфера на 
враждебност и нетолерантност, и в много случаи да подбуди към съответно действие. 
От друга страна липсата на цялостна, консистентна комуникация по тези проблеми, 
идваща от държавните органи не само че не подпомага противодействието на речта на 
омразата, но валидира масовото усещане за заплаха и несигурност, а в някои случаи го 
насърчава и оценява положително (напр. първоначалната реакция на премиера 
Борисов на „ловците на бежанци“ Динко Вълев от февруари 2016г.). Обобщени, 
медийните публикации и коментари във форуми или на видео клипове използват реч 
на омразата по следните начини: 
 

• Открити призиви за насилие;  

• Представяне на бежанци като заплаха за сигурността, културата, религията на 

обществото 

• Потвърждаване и засилване на стереотипи и предразсъдъци 

• Използване на пропаганда и дезинформация 

• Атака срещу позитивни новини и материали, както и срещу правозащитните 

групи. 

46 Както посочва О. Спасов в цитираното изследване „Негражданският език на омразата“, примерите във фейсбук 
групи, коментари или видео материали „варират от расизъм до открити призиви за разправа“. Конкретни примери и 
изказвания могат да се прочетат в изследването; в много от тях се говори за бежанците като „нашествие на 
скакалци“, „наплив на пришълци, наемни убийци и болни мозъци,“ „подобия на хора,“ „мръсни ислямски животни.“ 
В един от коментарите към клипа „Жителите на блок в „Овча купел“: Инцидентът в Кьолн за нас е ежедневие”, 
януари 2016 г.) се чете открит призив за саморазправа с бежанците „Трепете ги ве !!“. Други коментари тиражират 
същия призив: „Ми, ще го застреля много ясно, няма да го черпи с шоколадови бонбони..Затова му е дадено това 
оръжие да стой и да пази страната си..За да застреля това човекоподобно, значи има основателна причина, не 
се е подчинил на команда или е било при самозащита“(коментар към клипа „Рикоширал куршум убил мигранта 
край Средец”, септември 2015 г.). 
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Фейсбук 

В доклада си организацията „Мисия Спасение“ проследява развитието на четиринайсет 
Фейсбук групи („Приятели на бежанците“, „Хуманитарна помощ за бежанците в 
България“, „Не на сирийските бежанци в България“, „Не на бежанците в морската ни 
столица“, „Вън бежанците от България“, „Приятели на бежанците в СТАРА ЗАГОРА“, 
„Движение за език без омраза“, „Овча купел-бежанци“, „Блогъри срещу езика на 
омразата“, „Незабавна депортация на всички нелегални имигранти от България“, 
„Защита правата на имигрантите в България“, „Софийска ксенофобия“, „Хора срещу 
расизма“, „Анти омраза“). Най-активна от ксенофобски настроените групи е „Незабавна 
депортация на всички нелегални имигранти от България,“ като за изследвания период 
има увеличение на симпатизантите й (от 1212 на 1252 души към 17.12.2015 г.). Според 
изследването,  в нея се публикуват различни статии, свързани с бежанците, под които 
следват многобройни обидни коментари: „талибани“, „измекяри“, „пришълци“, 
„плужеци“; „Това са паразити, които живеят на гърба на държавата ни!“ „Те носят 
болести, които една епидемия и край с нас!“. „Затворете границата и изгонете 
тези мюсюлмани преди да е станала гражданска война.“ 

В изследването на ИСИ се цитира случай от 23 март 2017г., когато 28 бежанци са 
открити в горящ товарен автомобил до село Резово край българо-турската граница, 
което се превръща във водеща новина. Изследователите отбелязват, че отзвукът в 
социалните мрежи се отнася само до фирмата, чиято собственост е въпросния камион, 
като основните коментари са с политически отенък и негативни спрямо управляващата 
към този момент партия. В повечето случаи в социалните мрежи се пропагандират и 
отправят послания, които целят да внушат, че населението е застрашено и има нужда 
от защита. Изследването също твърди, че аудиторията на тези мрежи е преди всичко 
млади хора „между 16 и 30 години, която е доста по-податлива на внушенията за 
агресия и език на омразата.“ 

ИСИ, както и „Мисия Спасение“ дават примери за сайтовете на политици, на които те 
публикуват материали, съдържащи враждебна реч. Един от тях е напр. депутатът от 
Европейския парламент Ангел Джамбазки с профили във Facebook и Twitter.47 Друг 
цитиран сайт е “Да подкрепим Магдалена Ташева в съдебната й битка със сирийските 
бежанци”, подкрепящ бившата депутатка от партия Атака, която в свои изказвания през 

47 Статията на Джамбазки „Ислямското нашествие продължава. Но ще оцелее ли Европа?“, от националистическата 
партия ВМРО е поместена в неговия блог. Семантичният анализ показва, че тук арсеналът от изразни средства 
включва думи като: „нашествие“ (6 пъти от общо 1324 думи), „агресивни“ (3 пъти), „наводни“ (2 пъти), „имигрантско 
цунами“ (2 пъти). 
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2013г. в телевизия Алфа от 2013г. , потвърдени и в бТВ, нарича сирийските бежанци 
„канибали“.48 

Онлайн медии 

Допълнителни данни от проучването на „Мисия Спасение“  показват, че форумите в 
интернет преливат от обидни квалификации към бежанци и мигранти като 
„пришълци“, „нашественици“, „паплач“, „паразити“, „боклуци“, „сган“, „орки“, 
„джихадисти“.  За втората половина на 2015г. са анализирани общо 40 медийни сайта, 
с 1457 коментара към 46 публикации на 14 различни медии; от тях 147 са позитивни, 
485 – неутрални, а 776 са негативни и са проява на враждебна реч. Съответно изтритите 
от модераторите на медиите крайно вулгарни изказвания и обиди на расова, етническа 
или верска основа, в това число призоваващи към насилие и саморазправа, са 67 от 
общо 1457 коментара. В проучването в първата половина на 2015г. те са 72 от общо 
935. 

   Източник: „Мисия Спасение“ 

48 http://www.mediapool.bg/deputatat-natsionalist-magdalena-tasheva-30-hil-prestapnitsi-napirat-kam-bulgaria-
news212242.html 

положителни 
10% 

отрицателни 
53% 

неутрални 
33% 

изтрити от 
администратор

а 
4% 

Фиг.6 Процентно разпределение на общия 
брой коментари (1475) 
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В коментара си към графиките, авторите на доклада посочват, че повече от половината 
от всички анализирани коментари (53%) съдържат обидни квалификации по 
отношение на бежанците или представителите на ромската общност у нас. Някои от тях 
директно призовават към физическа саморазправа: „Да се минира границата“, „Да се 
трепе на месо“, „Не може ли да направим концлагери и в тях бежанците да бъдат 
обгазявани?“, „фабрика за сапун“, „Само оръжие и муниции ни трябват“, 
„Нарушителите ще ги изгарят в екарисажи.“ Много малък е делът на тези, които 
заемат противоположната позиция, а именно в защита на маргинализираните групи 
(10%).49  

  Източник: „Мисия Спасение“ 

Сериозният ръст на отрицателни мнения под публикациите се обяснява с повишения 
страх в обществото, провокиран от засилената бежанска вълна към България през 
втората половина на годината, както и терористичните атаки в Париж от 13 ноември 
2015г.   

Изследване на АЕЖ-България потвърждава тази картина.50 Обекти на изследване са 5-
те най-четени изцяло информационни онлайн медии през 2016 г. според данни от 
платформата за отчитане на онлайн трафик „Gemius” (Gemius, 2016). Това са Blitz.bg (на 
първо място според “Gemius”), следван от Vesti.bg, Pik.bg, Novini.bg и Dnes.bg. 
Изследването потвърждава хипотезата, че темата „бежанци“ присъства по-често в 

49 „Мисия Спасение,“ Цит.съч., стр.6. 
50 „ Репрезентация на ромите и бежанците в българските онлайн медии,“ http://www.aej-
bulgaria.org/bul/p.php?post=8112&c=328.  
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медиите по време на предизборната кампания за парламентарните избори през 2017 г. 
Например, в 5 от 27 заглавия в Blitz.bg, в които присъстват свързаните с темата 
„бежанци“ понятия, бежанците/(и)мигрантите се асоциират с негативни епитети и 
действия: „побеснели мигранти“; „самозабравили се мигранти“; „сексатаките на 
бежанци“; „бежанска напаст“; „виновни са... бежанците“.  
 
Мониторинг на медийните публикации в 355 национални и регионални (електронни и 
печатни) медии и интернет издания извършен от Института за социална интеграция за 
периода 4 март – 4 май 2017г. също показва, че негативното отношение към бежанците 
се представя най-често като страх от различните. Данни от изследването сочат, че в 
България езикът на омразата спрямо бежанците е в големи размери и той бива 
отразяван от над 80% от българските медии, независимо дали са национални или 
регионални. Като доказателство за това се посочват резултатите от президентските и 
парламентарните избори, където представители на т. нар. патриотични организации, 
чиите представители използват такъв език, спечелиха голяма подкрепа и в момента са 
част от управляващата коалиция. 
 
Телевизия 
 

В своето изследване ИСИ подчертава, че основен източник на езика на омразата са 
„тяснопартийните телевизии, свързани с патриотичните партии и организации.“51 Това 
идва в потвърждение на извода, направен и от годишните проучвания на Институт 
„Отворено общество“ (вж. част 3 по-горе). В телевизия „Алфа” използването на език на 
омраза остава свързано най-вече с бежанците, които продължават да бъдат наричани 
„пришълци” и „нашественици”. 
 
Случаят с „ловците на бежанци,“ Динко Вълев и по-късно Петър Низамов, е най-яркият 
актуален пример на открито допускане от страна на централна медия не само на езика 
на омразата, но и на любителското използване на физическо насилие и на смъртни 
заплахи. Репортажът за „Динко – супергерой” е излъчен в предаването „Тази сутрин” 
по bTV на 18.02.2016 г. и публикуван в новинарската платформа на медията 
btvnovinite.bg. Материалът представя историята на Динко Вълев от Ямбол, който три 
пъти заловил „с голи ръце” бежански групи на границата с Турция. Друга централна медия, 
НоваТВ, излъчи интервю с Вълев, в което без ограничения той изразява своето отношение 
към бежанците и намерението му да продължи да защитава страната от тях. 
 

51 „Езикът на омразата – проблем N1 на бежанците в България," стр.13. 
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Примерите по-горе ясно показват, че допускането на език на омразата в онлайн медии и в 
централни телевизии като официални „новини” води към постепенно приемане и 
нормализиране на този тип дискурс и изображения. По този начин се радикализират 
негативните нагласи в обществото, които при удобен случай се превръщат и в действия 
(примерът с отец Паоло Кортези в Белене, Елин Пелин, и др.)  

САНКЦИИ 
 
Съдебна практика 

В контекста на описаните по-горе случаи още по-тревожни са фактите, че адекватна 
реакция за ограничаване и противодействие на речта на омразата, и специално на 
речта на омразата в интернет няма, независимо от заложените законови положения. 
Както се отбелязва в изследването на ИОО, „все по-остра става необходимостта от 
разработване и прилагане на национална политика за ограничаване и противодействие 
на речта на омразата.“ При липсата на политика и ефективно прилагане на закона, 
нарастват рисковете от задълбочаване на дискриминацията спрямо най-силно 
засегнатите обществени групи (роми, мюсюлмани, турци, чужденци и хомосексуални) и 
увеличаване на честотата на престъпленията от омраза. 
 
Данните, отнасящи се до случаи на реч на омразата, се събират от Министерството на 
вътрешните работи, Прокуратурата, Висшия съдебен съвет и Касационния съд. 
Статистическите данни за престъпността се събират съгласно съответния член от 
Наказателния кодекс. Според доклада на ЕКРН, от януари 2008 г. до септември 2013 г. 
са образувани 55 досъдебни производства по член 162 (включително по параграф 1 за 
подбуждане и по параграф 2 за използване на насилие или увреждане на имущество). 
Единадесет от тях са внесени в съда и са осъдени десет души. От общо 56 образувани 
досъдебни производства по член 164 нито едно не е довело до осъждане. Докладът 
критикува България, че толкова малко случаи на слово на омразата са достигнали съда, 
а процентът на произнесените присъди е толкова нисък и че действащите разпоредби 
на наказателното законодателство се посочват рядко и обикновено, безрезултатно.52 
Както критично отбелязва и БХК в своя доклад, българските власти не се справят с 
навременното и ефективно разследване на престъпления от омраза, а в някои случаи 
техни представители дори ги поощряват. Това води до „ескалация на расистките 
подстрекателства и създава враждебна среда за малцинствата и мигрантите.“53 
 

52 ЕКРН, стр. 19. 
53 Годишен доклад на БХК, стр. 9. 
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ЕКРН критикува и регулациите, прилагани спрямо медиите, стигайки до заключението, 
„че действащата система за санкциониране на нарушения на съответното 
законодателство, отнасящо се до медийни услуги, е неефективна.“ Ето защо, с оглед на 
мащаба на словото на омразата в медиите в България ЕКРН счита, че CEM следва да 
играе много по-голяма роля за санкционирането на доставчици на медийни услуги, 
които разпространяват слово на омразата. Според Комисията глобите са прекалено 
ниски, за да имат разубеждаващо действие. 
 
През 2014г. Комисията за защита от дискриминация налага глоба от 500 лева на Албена 
Вулева и 1000 лв. на телевизия "Евроком", като мотивът е, че разпалват омраза срещу 
бежанците и ромите. КЗД установява, че тв водещата и телевизията са осъществили 
дискриминация на основата на раса, етническа принадлежност, народност и религия 
чрез два броя на авторското предаване на Вулева „PSYCHOдиспансер”, от октомври и 
ноември 2013 г. Делото е заведено от БХК с аргумента, че Вулева последователно 
описва ромите, чужденци с африкански или арабски произход, мюсюлманите като 
културно несъвместими с българите, а присъствието им в страната като 
"ненормално."54 
 
 
Журналистическа практика 

Могат да се посочат няколко случая, в които медии или правозащитни организации 
като БХК подават сигнали към съответните органи за публикации или публични изяви, 
съдържащи реч на омразата. Не всички от тях са свързани с реч на омразата онлайн, но 
те показват бедействието и нежеланието на властите изобщо да разследват такива 
случаи. 
 
През 2012г. АЕЖ-България подава сигнал до Софийската районна прокуратура по повод 
статията на Кеворк Кеворкян „Боклуци”, публикувана в печатното и онлайн изданието 
на в. „Стандарт”. Журналистът и член на организацията Спас Спасов сезира 
прокуратурата по същия повод. Отговорът от Главна дирекция „Национална полиция“, 
гласи, че след „задълбочена проверка” по случая не е установено престъпление от общ 
характер. 
 
По данни от Интернет страницата на Националния съвет за журналистическа етика, 
през 2016 г. при нея са постъпили 46 жалби. Отказ от образуване на производство има 

54 http://www.dnes.bg/televizia/2015/09/16/globiha-vuleva-500-lv-seela-omraza-sreshtu-bejanci-i-romi.276738 
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по седем от тях. Броят на разгледаните в периода жалби за дискриминация е 20. От тях 
основателна по чл. 2.5.1 от Етичния кодекс на медиите е само една жалба – срещу 
онлайн изданието BIG5.bg, по повод публикация от април със заглавие „Тумба цигани 
млатиха българин с щанги и бухалки". Основателни по чл. 2.5.2 („Няма да посочваме 
расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната  ориентация, 
умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за 
смисъла на информацията“) са шест жалби.55  
 
Тези развития са причина бившият председател на СЕМ, Георги Лозанов, да изтъкне, че 
е необходима е промяна на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). По думите му 
трябва да бъдат вкарани конкретни инструменти за регулация, като например 
понятието "слово на омразата". Така би могло да се предотврати "изсипването" на 
враждебна реч от електронните медии.56 

 

Саморегулации – медии и ИТ компании 

През май 2016г. ЕК и Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft (ИТ дружествата) подписаха 
кодекс на поведение, който включва серия от ангажименти за борба с 
разпространението в Европа на незаконната реч на омразата онлайн. Този кодекс 
ангажира ИТ дружествата да правят преглед на по-голямата част от валидните 
уведомления за незаконни изказвания, пораждащи омраза, за по-малко от 24 часа и, 
ако е необходимо, да премахват или прекратяват достъпа до подобно съдържание. 
Една година след инициативата, се отчита че средно в 59 % от случаите след 
получаването на уведомления относно незаконни изказвания, пораждащи омраза, ИТ 
дружествата са реагирали, като са премахнали съдържанието.Това е над два пъти 
повече от равнището, отбелязано шест месеца по-рано (28 %). Facebook обаче е 
единственото дружество, което постига напълно целта за преглед на по-голямата част 
от уведомленията в рамките на един ден. Отчита се също, че тази инициатива е довела 
до по-качествено обработване на жалбите, подадени от потребители, и сътрудничество 
с гражданското общество. ЕК ще продължи да наблюдава прилагането на кодекса на 
поведение с помощта на организациите на гражданското общество. От ИТ дружествата 
се очакват подобрения, по-специално по отношение на прозрачността на критериите за 
анализ на докладваното съдържание и обратната информация за потребителите.57 

. 

55 Доклад на БХК, стр.70. 
56 https://offnews.bg/medii/georgi-lozanov-iska-merki-sreshtu-slovoto-na-omrazata-624867.html 
57 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_bg.htm 
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4. ОТГОВОРИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО 
 

4.1 Конкретни инициативи  
 

В тази част на доклада се идентифицират обществени реакции по отношение на 
борбата с езика на омразата в интернет, както и ключови заинтересовани страни, 
организации и институции, ангажирани с превенцията и противодействието на езика на 
омразата. Избрани са инициативи на НПО, медийни реакции, ИТ дружества, кампании. 
 

1. Санкции и докладване на случаи на реч на омразата онлайн 

Най-активни в това отношение са правозащитни организации като БХК и различни 
професионални организации на медии и журналисти. Асоциацията на евпропейските 
журналисти-България, изпраща официално писмо и становище към bTV по повод 
излъчения материал за Динко Вълев (в предаването „Тази сутрин” по на 18.02.2016 г. и 
публикуван в новинарската платформа на медията btvnovinite.bg телевизията).58 
 

2. Информиране и образование на гражданското общество 
 

 Сдружение "Възможности без граници" 

В началото на 2014г. Сдружение „Възможности без граници“, съвместно с Национален 
център „Европейски младежки програми и инициативи“, изпълнява проекта 
„Пл@тформа за толер@нтност.bg“59 Основната цел на проекта е борбата с расизма, 
ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране 
на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни 
убеждения е неразделна част от концепцишята му. Следвайки основната си цел, 
проектът ще започне със създаването на онлайн платформа, за да се повиши 
осведомеността относно проблема. (www.ontolerance.eu) 

 

 Българският Център за безопасен интернет (https://safenet.bg/bg/iniciativi) 

Центърът действа от 10 години с частичната финансова подкрепа на европейските 
програми "Безопасен интернет" и от 2014 г. "По-добър интернет за децата". Той се 

58 aej-bulgaria.org, 22.02.2016 г. 
59 http://www.infopass.eu/bg/новини 
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координира от неправителствената Фондация "Приложни изследвания и комуникации" 
в партньорство с Асоциация "Родители", рекламна агенция ДеКони и АРК Консултинг. 
Центърът отбелязва всяка година Деня за безопасен интернет през февруари. Те 
организират различни инициативи с цел да се привлече вниманието към 
необходимостта да се осигури на децата и младите хора по-безопасна онлайн среда, 
така че те да могат да се възползват от възможностите, предоставяни от Световната 
мрежа без големи рискове. 

През 2016г. се организира конференцията "Какво "да" и какво "не"... за няколко лайка 
повече" с участие на деца от киберскауските отряди към Центъра за безопасен 
интернет от Смолян, Попово и Видин, младежи от горните класове на седем столични 
училища, блогъри, студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика към 
Софийски университет "Св. Климент Охридски", учители, психолози, представители на 
Държавната агенция за закрила на детето, UNICEF, Националната мрежа за децата, 
Envision. Конференцията обсъжда приемливите и неприемливите начини за 
използване на социалните мрежи от младите хора. 

 

 Български Младежки Форум (http://bulgarianyf.eu/home/?p=3282&lang=bg) 

С конкурса „Без Онлайн oмраза”, Български 
Младежки Форум стартира кампания, с която 
цели да насочи вниманието на обществото и 
институциите към тревожните тенденции на 
проява на насилие в училищата, в чиято основа 
в много от случаите стои именно езика на 
омразата в Интернет пространството. Чрез 
конкурса учениците изразяват своята активна 
гражданска позиция в подкрепа на повече толерантност и ограничаване на вербалната 
и физическа агресията в училище.  

С настоящата кампания Български Младежки Форум се стреми да популяризира 
„Движението за език без омраза” на местно и национално ниво. То се инициира и се 
ръководи от Съвета на Европа, като е насочено срещу езика на омразата онлайн във 
всичките му форми, киберизмамата и киберомразата. Кампанията се фокусира върху 
обучение за човешките права, върху младежкото участие и медийната грамотност.  
http://www.nohatespeechmovement.org/campaign. 
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 "Движение за език без омраза" е 
кампания на Съвета на Европа, а графитът 
по-долу е финансиран по Националната 
програма за младежта 2011-2015 г. 
(рисунката е на Божидар Симеонов-Bozko 
за изработването на рисунката.)60  

 

 

 

Образование на деца в училище 

 Национална мрежа за децата и Национален център за безопасен интернет 

През 2016 г. Националният център за безопасен 
интернет започва разпространение на методически 
пособия за противодействие на речта на омразата 
сред децата от 1-4 клас.61 Те включват наръчник за 
учителя с 10 урочни теми, изготвени с помощта на 
педагози от начални училища и работни тетрадки за 
учениците. 

Тематичните занятия в наръчника са пригодени за 
деца 1-4 клас и представят учебния материал по 
начин, който не само дава знания на децата, но и цели да изгради у тях умения за 
следване на правила, себепознаване и толерантно общуване с другите. Темите са 
разработени като интерактивни занятия, които предоставят на децата възможността да 
участват в дискусии, да създават колажи и сценки, чрез които да разбират и осмислят 
учебния материал през всекидневните си преживявания и така да получат по-добро 
разбиране за начините, по които се проявява езика на омразата. Методиката 
предвижда и роля за родителите, тъй като техният пример е водещ за поведението на 
децата. Много от заниманията, описани в учебната тетрадка, изискват от родителите да 
се включат в тях, за да обсъждат с децата си различни теми и да споделят с тях личен 
опит от различни ситуации. 

60 http://www.infopass.eu/bg/новини/228-изкуството-казва-без-омраза 
61 http://nmd.bg/natsionalen-tsentar-za-bezopasen-internet-razprostranyava-v-utchilishta-posobiya-za-protivodeystvie-na-
ezika-na-omrazata/ 
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Методиката е разработена в рамките на проекта „Деца, родители и учители срещу 
езика на омразата “, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, чиято цел е да противодейства на широкото 
разпространение на реч на омразата сред децата и тийнейджърите, както в интернет, 
така и в ежедневния живот.62 

 

 Националния координационен комитет (НКК) на кампанията на Съвета на 
Европа „Движение за език без омраза“   

На 28 и 29 януари 2016 г., в Стара Загора се 
учредява Националния координационен 
комитет (НКК) на кампанията на Съвета на 
Европа „Движение за език без омраза“ 2016 
- 2017г.  

Домакини на срещата са Международен младежки център - Стара Загора, Община 
Стара Загора и Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Сред участниците са 
представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и на редица 
неправителствени и младежки организации (Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“, Асоциация Родители, Институт „Отворено общество“, мрежа Евродеск, 
сдружение „Възможности без граници“, СНЦ "Свят без граници", Младежки центрове 
Добрич, Враца и Пловдив, ИМКА Габрово, Фондация „Ресурсен център Билитис", 
Асоциация за подпомагане на академичната общност), както и координаторът на 
кампанията за Съвета на Европа г-н Менно Етема. Обединяването на организациите в 
Националния координационен комитет ще даде възможност да обсъдят и планират 
бъдещи съвместни инициативи. За периода 2016-2017г. е планирана кампания под 
наслов „Младежка кампания за правата на човека онлайн “. Основните инструменти на 
кампанията са образование, докладване и съвместни инициативи и сътрудничество. 
Приет е и Годишен работен план на НКК, като се предвиждат редовни срещи през три 
месеца на ротационен принцип. Планирани са и съвместни събития и инициативи по 
повод първия Ден за действие на кампанията – 8 март (Ден срещу сексистка реч на 
омразата).63  

 

 

62 https://safenet.bg/bg/novini/241-nacionalen-koordinacionen-komitet 
63 https://safenet.bg/bg/novini/241-nacionalen-koordinacionen-komitet 
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 Институт „Отворено общество “– София  

Институт „Отворено общество“–София организира обучение на блогъри за 
противодействие срещу езика на омразата в интернет през 2014г.64 Събитието 
привлича над 20 активни блогъри от цяла България. На участниците е предоставена 
възможността да се запознаят с проблема и да го обсъдят с експерти от България и 
представители на Съвета на Европа. Сату Валтере, координатор на програма 
„Движение за език без омраза“ във Финландия е основен обучител.  

 

 Съветът за електронни медии (СЕМ) 

 

Съветът за електронни медии представи на пролетно-лятната сесия на Европейската 
платформа на регулаторите /ЕПРА/ през 2014г., дейността си срещу разпространението 
на враждебно слово. Фокусът на обсъжданията и дискусиите на медийни надзорници 
от 51 държави е върху мерките срещу разпространението на речта на омразата, под 
мотото "Враждебното слово - стар враг, ново предизвикателство". СЕМ показа 
документален филм - "България застава лице в лице с враждебното слово". 
Материалът е подготвен от експерти на СЕМ, които в началото на 2014 изследват 
проблема с акцент върху употребата на речта на омразата в партийно обвързани 
телевизии. В него се прави преглед както на дейността на българския регулатор, така и 
на съществуващото у нас и в Европа законодателство, а както и на разпространението 
на словото на омразата в страната ни. Видеото е достъпно на 
https://www.youtube.com/watch?v=A0CEJzVqkjg 

 

3. Мониторинг на езика на омразата онлайн  

Няколко проекта, цитирани вече в този доклад, осъществяват медиен мониторинг. Това 
са посочените изследвания 1) на фондация „Медийна демокрация“ и годишните 
доклади за състоянието на медиите; 2) Фондация „Мисия Спасение“, която 
осъществява медиен мониторинг през 2015 г. на медии, по проект финансиран от ФМ 
на ЕИП; 3) Институт за социална интеграция, по поръчка на фондация Фридрих Еберт, и 
4) Център за модернизиране на политики, заедно с фондация „Медийна демокрация“, 
отново по проект финансиран от ФМ на ЕИП.  

 

64 http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=649 
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 Проект МАНДОЛА 

Една нова инициатива, която трябва да се спомене е по проекта МАНДОЛА, 
финансиран от ГД Правосъдие, http://mandola-project.eu/. Българската Международна 
академия за обучение по киберразследвания65 е един от партньорите в двугодишния 
проект „Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн” (MANDOLA), в 
консорциум с организации от Гърция, Ирландия, Франция, Испания и Кипър. 
Международната академия за обучение по киберразследвания е сдружение с 
нестопанска цел, създадено през 2009 година от водещи експерти в борбата с 
киберпрестъпленията. 

Двугодишният проект се ръководи от Фондацията за изследване и технологии и се 
съфинансира по програмата „Права, равенство и гражданство” на Европейската 
комисия. Целта е да се повиши информираността на обществото относно 
разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните 
потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на такъв език. 

Проектът е насочен към лицата, отговорни за изготвяне на политики на национално и 
европейско ниво, както и към обикновените граждани, които ще разберат какво точно 
представлява езикът на омразата и как се разпространява и какво да правят, ако се 
сблъскат с такива случаи. Проектът ще помогне също на свидетелите и жертвите на 
езика на омразата, които ще имат възможност анонимно да сигнализират за конкретни 
случаи. 

В рамките на проекта ще бъде направен анализ на законодателството в областта на 
незаконния език на омразата, като ще бъде изготвена правна и етична рамка, която да 
гарантира конфиденциалността, защитата на личните данни и другите основни 
човешки права. Предвижда се също създаване на интерактивна карта, която показва 
разпространението на езика на омразата онлайн, като за целта ще бъдат използвани 
данни за случаи в социалните мрежи (като Twitter) и интернет като цяло (чрез Google). 

Ще бъде създаден и многоезичен сборник с различни примери на език на омразата. 
Той ще бъде разработен от социолози въз основа на получената информация и 
платформата Hatebase и ще подпомогне идентифицирането на уеб страници, 
съдържащи език на омразата. Още един резултат от проекта ще бъде портал, на който 
крайните потребители ще могат да подават сигнали за прояви на език на омразата 
онлайн. Ще бъде разработено също приложение за смартфони, което ще позволява да 
се подават анонимно сигнали за материали, съдържащи език на омразата онлайн. 

65 (http://www.e-crimeacademy.com/projects.php?lang=bg) 
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Един от важните компоненти на проекта е и обучението за прокурори и разследващи 
по темата реч на омразата, както и подготовката на обучителни материали за тези 
целеви групи. 

 

4. Алтернативни послания и кампании 
 

 Проектът "НеБългарите" 

Проектът "НеБългарите" е на Фондация Free Speech International в партньорство с 
"Мулти култи колектив" (повече на http://www.multikulti.bg/unbulgarians/index.html) в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът представя различни 
аспекти от бежанската криза и живота на бежанците, чрез образите и човешките 
истории на обикновени чужденци, които живеят в България. "НеБългарите" 
идентифицира широк кръг хора – от Нова Зеландия до щата Вашингтон и от Пакистан 
до Великобритания – живеещи в луксозни затворени комплекси в кварталите около 
София или в имигрантски общежития, и им задава въпроси за идентичността – тяхната 
идентичност по рождение и идентичността им на хора, живеещи в България. 
Отговорите им рисуват пъстра картина на техния живот, работа, радости и скърби. 
Проектът се фокусира върху множество въпроси, които засягат и идентичността на 
самите българи.  

 

 Конкурс Репортийн (https://reporteen.bg/) 

Репортийн е образoвателна платформа с конкурсен характер, която има за цел да 
запознае младите хора на възраст между 13 и 19 години с магията да се прави кино по 
нестандартен и същевременно достъпен начин. В рамките на конкурса всеки 
тийнейджър може да заснеме свое видео с материалите и техниката, с която 
разполага, дори това да са неговият мобилен телефон, собственоръчно направено 
осветление и най-добър приятел в главната роля. Продължителността на 
късометражните филми, подадени за участие в конкурса, трябва да е не по-дълга от 
180 секунди (3 минути). Една от кампаниите на Репортийн е „Обичам хейта“ 
(https://reporteen.bg/hate-zone), онлайн конкурс за създаване на видео по определен 
проблем, като се свързва и с темата за „хейтване“ в интернет и учи младите хора да са 
критични към чуждото мнение, но да могат да разграничават критиката от самоцелната 
омраза към някого или нещо.  
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 Кампании

Министерството на младежта и спорта е активен участник в европейската кампания 
«Движение за език без омраза».66 Кампанията „Движение за език без омраза” се 
реализира в България от Министерството на младежта и спорта и Националния център 
„Европейски младежки програми и инициативи” в партньорство с други институции и 
неправителствени организации. Кампанията е насочена към борбата с расизма и 
дискриминацията, които се проявяват като онлайн език на омразата. Нейните цели са 
младите хора да придобият съответните знания и компетенции за разпознаване на 
езика на омразата, както и увереност за противодействие срещу нарушенията на 
човешките права, расизма, ксенофобията и агресията. Основната част на проекта е 
онлайн кампания, защото той е насочен към младите хора между 13 и 30 години, които 
са активни потребители в интернет, а там често стават обект на езика на омразата. 

„Движение за език без омраза” в България е част от проекта на Съвета на Европа 
„Млади хора, борещи се с езика на омразата онлайн”, който стартира през 2012 г.  

Кампанията цели да се повиши осведомеността на младите хора за рисковете, които 
създава езикът на омразата, да се насърчи тяхната медийна и интернет грамотност, да 
се подкрепят младежите да отстояват правата на човека както онлайн, така и офлайн. В 
България е създаден Национален комитет за реализиране на кампанията „Движение за 
език без омраза”, който координира събитията и дейностите в рамките на страната. 
Едни от най-активните членове на този комитет са Министерството на младежта и 
спорта, Министерството на науката и образованието, Националният център 
„Европейски младежки програми и инициативи”, институтът „Отворено общество”, 
Държавната агенция за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминация, 
Националният младежки форум и други. 

Eдно от големите постижения на кампанията е петицията за обявяване на 22 юли за 
Международен ден на жертвите на езика на омразата, подписана от хиляди хора. 
Петицията продължава да бъде отворена. 
http://blog.nohatespeechmovement.org/petition/ 

5. Бизнес инициативи

Център за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по 
Програма "Еразъм+" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на 

66 http://mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=1436 
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образованието, обучението, младежта и спорта. Евродеск България официално 
подкрепя движението „Език без омраза “и последством своите комуникационни 
канали ще разпространява повече информация движението, неговата цел и събития, 
имащи за цел популяризирането на кампанията. Център за развитие на човешките 
ресурси (ЦРЧР) участва в учредителната среща на Националния координационен 
комитет (НКК) на кампанията на Съвета на Европа "Движение за език без омраза" 2016-
2017 година, която се състоя в периода 28-29.01.2016 година в ММЦ в град Стара 
Загора.67  

4.2. Добри практики 

4.2.1 Модел на добра практика 1

  Обща информация 

Наименование на практиката 
Обучителни материали за ученици 1-4 клас, учители и 
родители  

Специфична цел 
Обучение на ученици в начално училище по теми, свързани 
с реч на омразата 

Основна организация, 
отговорна за разработването 
на практиката 

Българският Център за безопасен интернет 
(https://safenet.bg/bg/iniciativi) 

Локация на практиката Държава и град София 

Подробно описание 

Подробна информация за 
практиката 

Методически пособия за противодействие на речта на 
омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват наръчник за 
учителя с 10 урочни теми, изготвени с помощта на педагози 

67 http://www.eurodesk.bg/hrdc/#sthash.Ri0RiL5n.dpuf 
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от начални училища и работни тетрадки за учениците. 
Модулите представят задължителен учебен материал по 
начин, който не само дава знания на децата, но и цели да 
изгради у тях умения за следване на правила, себепознаване 
и толерантно общуване с другите. Темите са разработени 
като интерактивни занятия, които предоставят на децата 
възможността да участват в дискусии, да създават колажи и 
сценки, чрез които да разбират и осмислят учебния 
материал през всекидневните си преживявания и така да 
получат по-добро разбиране за начините, по които се 
проявява езика на омразата. 

Необходими ресурси 

Обучителните материали са готови и могат да се 
разпространят към училища, които проявяват 
интерес.Предвидените уроци са в рамките на 16 учебни 
часа. 

Времева рамка 
(начална/крайна дата) 

2012 – 2014г.  

Доказателство за успех 
(постигнати резултати) 

Методиката "Деца, родители и учители срещу езика на образата" е 
пилотирана в над 10 различни училища и аналитичният 
доклад, достъпен на този линк  Методика за 
противодействие на езика на омразата в начален курс на 
образованието представя основните резултати и изводи от 
пилотното издание на проекта, както и препоръки за 
въвеждането му в други учебни заведения.  

Срещани трудности/научени 
уроци 

 

Потенциал за изучаване или 
трансфер 

Целите на практиката, както и на проекта, по който тя е 
разработена, включват 

- развиването на чувствителността на училищните екипи към 
дискриминацията и езика на омразата; 
- повишаване на уменията им да предсатвят интерактивно 
учебното съдържание с цел повишаване на културните и 
социалните умения на децата; 
- повишаване на уменията на училищните екипи за позитиво 
включване на родителите в училищния живот. 
Съответно, изработените материали  включват тристепенна 
методика за работа с деца и родители за превенция на 
езизка на омразата и дискриминацията чрез развиване на 
културните и социалните умения на учениците. Трите 
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степени включват работа в час чрез интерактивно 
предсатвяне на учебното съдържание, домашна работа в 
партньорство с родител/ите и организация на общо 
училищно събитие за деца, учители и родители. Дейностите 
за описани в наръчник за обучителя и учебна тетрадка за 
учениците. Материалите включват както методическо 
пособие за учителя, така и интерактивна тетрадка, с 
която децата могат да работят и в интернет. 
https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Tetradka_Pre
view.pdf 

Допълнителна информация 

Материалите са изработени по проекта „Деца, родители и 
учители срещу езика на омразата “, финансиран по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 

https://safenet.bg/bg/novini/241-nacionalen-koordinacionen-
komitet 

Контакти    
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" 
София, ул. "Александър Жендов" №5 
тел. 02/973 3000 

Име Петър Кънчев 

Организация Национален център за безопасен интернет  

Имейл 
safenet@online.bg 

hotline@online.bg  

 
 
4.2.2 Модел на добра практика 2 

 

Обща информация 

Наименование на практиката Конкурс Репортийн 

 

Специфична цел 

Репортийн е образoвателна платформа с конкурсен 
характер, която има за цел да запознае младите хора на 
възраст между 13 и 19 години с магията да се прави кино по 
нестандартен и същевременно достъпен начин.  

Основна организация, 
отговорна за разработването 

Център за образователни инициативи 
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на практиката http://www.cei-bg.org/en 

Локация на практиката Държава и град София, България 

Подробно описание 

Подробна информация за 
практиката 

В рамките на конкурса  (провежда се всяка година) всеки 
тийнейджър може да заснеме свое видео с материалите и 
техниката, с която разполага, дори това да са неговият 
мобилен телефон, собственоръчно направено осветление и 
най-добър приятел в главната роля. Продължителността на 
късометражните филми, подадени за участие в конкурса, 
трябва да е не по-дълга от 180 секунди (3 минути). Една от 
кампаниите на Репортийн е „Обичам хейта“ 
(https://reporteen.bg/hate-zone), онлайн конкурс за 
създаване на видео по определен проблем, като се свързва 
и с темата за „хейтване“ в интернет и учи младите хора да са 
критични към чуждото мнение, но да могат да 
разграничават критиката от самоцелната омраза към някого 
или нещо.  

Необходими ресурси 
Инициативата е финансирана от Америка за България, а най-
голямпото бюджетно перо е наградния фонд за участниците 
в конкурса на стойност около 10 000 евро.  

Времева рамка 
(начална/крайна дата) 

2012 – продължава 

Доказателство за успех 
(постигнати резултати) 

Участниците в Репортийн и организаторите на инициативата 
доказват, че "хейт"-ът може да търси решения, да се превърне 
в градивна критика, а защо не и да бъде осмиван. 
Организаторите вярват, че както всяко дете над пети клас знае, 
че два минуса правят плюс, така и хейта – когато хейтваш 
проблемите и намираш решение за тях, то ти си решил 
успешно задачата. Проектът насърчава младите хора не само 
да хейтват в онлайн пространството, но и да направят 
следващата крачка – да се осмелят да бъдат креативни и да 
провокират диалог и да предложат решение. Основните 
критерии в избора на финалистите са убедителност, лична 
ангажираност и сила на промяната. Всяка година участниците в 
състезанието се увеличават. През 2016г. са получени 230 
видеоматериали от 130 населени места в България.  
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Срещани трудности/научени 
уроци 

- Инициативата е насочена към определена възрастова 
група и трудно би могла да въвлече „хейтъри“ над тази 
възраст, а те никак не са малко;  

- Инициативата има сериозен образователен елемент и е 
необходимо да бъде изградена по-тясна връзка с 
образователната система.  

Потенциал за изучаване или 
трансфер 

Инициативата лесно може да бъде трансферирана защото 
стъпва на реални особености в характера на тийнейджърите  
(нагласата да отричаш и по този начин да се доказваш) и в 
същото време предизвиква младите хора да бъдат креативни и 
да предложат решение.  Инициативата „говори“ на езика на 
хейтърите, привлича известни публични личности, които са 
кумири на младите и така не само достига до младите хора, но 
и стимулира да бъдат креативни чрез хейта.  

Допълнителна информация https://reporteen.bg/ 

Контакти 

Име Цветан Цветански 

Организация Център за образователни инициативи 

Имейл office@cei-bg.org; tzvetanski@cei-bg.org 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

1. От направените проучвания и анализи е видно, че един от основните дефицити в
българския контекст що се отнася до ограничаване и противодействие на езика на 
омразата в интернет е прилагането на съществуващото законодателство и 
насърчаването на саморегулацията на електронните медии. Действия в тази посока ще 
доведат до по-критично отношение на медиите към информационния поток, който 
осигуряват, както и на организациите, експертите, и политиците, които използват 
трибуната на съответните медии за насаждане на омраза и нетолерантност към 
определени групи хора. Тези регулации ще бъдат по-успешни, ако онлайн медиите 
работят заедно с ИТ дружества и доставчици на интернет, които спазват подписаното 
споразумение на ЕК с Фейсбук, Туитър, Youtube  и Майкрософт за премахване на 
съдържание, свързано с враждебна реч и дискриминация. 
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2. Необходима е по-стриктна работа на прокуратурата и съда, за да има ефективни
санкции на организациите или физическите лица, които са обвинени в употреба на 
враждебна реч онлайн. Това включва и допълнително улесняване на процедурите за 
подаване на сигнал за употреби на език на омраза към компетентните органи. 

3. Друг основен извод и препоръка е необходимостта от организирането на по-
мащабни информационни кампании на национално ниво, които да информират 
обществото за проблема и да мобилизират гражданска енергия за противодействие. В 
този аспект може да се насърчи и създаването на училищни или университетски 
езикови кодекси като начин на противодействие, като се внимава те да не се превърнат 
във форма на цензура и да ограничат свободата на изразяване. 

Такива кампании биха разкрили по-ясно на обществото начина, по който медиите 
стават трибуна на враждебно говорене, на крайнодесен популизъм и медийни атаки не 
само към определени групи, които биват дискриминирани (бежанци, мигранти, 
малцинства), но и към правозащитни организации, които се борят срещу тези прояви.  

4. В контекста на нарастващо влияние на фалшивите новини, такива кампании и
целенасочени усилия за подобряване на медийната грамотност (media literacy) на 
учениците, младите хора и цялото общество са изключително важни. Въвеждането на 
обучение по медийна грамотност и критично мислене още в началните класове ще 
създаде нужната способност и резистентност на младите хора към всякакви форми на 
пропаганда и идеологеми, които в крайния си вид могат да доведат не само до 
употреба на враждебно слово, но и до престъпления от омраза и радикализация на 
нетърпимостта и насилието към Другия. 

5. Въвеждане на анти-дискриминационни обучения за представители на различни
институции – учители, медийни редактори, полицаи, работещи в съдебната система. 

6. Провеждане на проучвания на общественото мнение и събиране на данни за обхвата
и разпространението на речта на омразата, осъществени от компетентните държавни 
органи. В тези проучвания могат да се включат и НПО, които са натрупали опит по 
темата, но сътрудничеството между различни заинтересовани страни е от ключово 
значение за успеха на всяка инициатива. 
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