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Р Е Ш Е Н И Е № 212     
 

    гр. София,21.09 .2010г. 

 

 

 Комисия за защита от дискриминация на Република България, 
ПЪРВИ специализиран постоянен заседателен състав, определен по реда на чл.48, ал.2, 

т.1 от Закон за защита от дискриминация, състоящ се от следните членове:   

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ф. 

          ДОКЛАДЧИК: проф. Б.В. 

                        ЧЛЕН: Л.К. 

 

в закрито заседание изслуша докладваното от проф. Б.В. по преписка № 8 по описа на 

комисията за 2010 г. 

 

Производството по преписка № 8/2010г. е образувано с разпореждане № 

11/13.01.2010г. на председателя на КЗД по жалба вх. № 44-00-57 от 08.01.2010г., 

подадена от М.К., гражданин на Нигерия, с адрес: гр. С., *** и посочено лице за 

контакт, Е.Д., гр. С. ***.  

Жалбоподателят претендира дискриминация на основата на признак „раса” и 

на основание чл.50 от Закон за защита от дискриминация иска комисията да образува 

производство за установяване на извършена спрямо него дискриминация, да постанови 

преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, 

независимо от неговата раса, както и да наложи предвидените в закона санкции или 

принудителни административни мерки.  

М.К. е посочил като ответна страна л.с. А.К.Г., с адрес:  гр. С., ***. 

 

Съставът намира жалбата за редовна и допустима, съгласно формалните 

изисквания на чл.50 и чл.51 от ЗЗДискр., както и че правото на защита на М.К. пред 

КЗД не е преклудирано поради липсата на отрицателни процесуални предпоставки, 

визирани в  чл.52 от ЗЗДискр. 

 

Жалбата се основава на следните фактически твърдения: 

М.К. живее в гр. С., избирайки Република България за постоянно местоживеене 

на основание чл. 26 от Женевската конвенция за бежанците ( ратифицирана със закон 

на Народното събрание от 22.04.1992г., обн. ДВ. бр. 30/1993г. ). На основание чл.75, 

ал.1, т.3 във вр. с чл.9, ал.2 от Закона за убежището и бежанците му е предоставен 

хуманитарен статут с Решение № 404/14.04.2004г. на Държавна агенция за бежанците 

при Министерски съвет. Професионалното му занятие е футболист във футболен отбор  

„С.” – С.. 

На 20 януари 2007г. около 21:30 часа, М.К. е нападнат внезапно от група 

младежи в подлеза на НДК. При нападението получава множество удари по главата и 
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цялото тяло и пет дълбоки прободни рани с нож. Откаран е в В., където претърпява две 

животоспасяващи операции.  

В проведеното наказателно производство е установено, че прободните рани от 

нож са нанесени по тялото на жалбоподателя от А.К.Г., осъден на лишаване от свобода. 

М.К. е от африканската /негроидна/ раса. Съгласно Решение № 127/2009г. на С., 

Наказателно отделение, 5-състав, нападението над К. е извършено „без никакъв повод”. 

Според установеното в наказателното производство, комплексът от получените 

увреждания и особено пет от прободно - прорезните наранявания са съпроводени от 

състояние на кома на пострадалия в продължение на два дни, последвани от две тежки 

операции и продължително възстановяване, което прекъсва за дълъг период 

футболната кариера на М.К.. Към момента на инцидента е бил в процес на преговори за 

подписване на договор с П. „С.” С.. Получените тежки увреждания от нападението 

осуетяват плановете на жалбоподателя за бъдеща реализация като професионален 

футболист. Пострадалият остава за дълъг период от време без средства, поради 

принудителното прекъсване на футболната му кариера, преживява болки, страх и 

емоционални травми, които са съпроводени със затруднения поради проблеми с 

българския език. 

 

М.К. прави уточнения по жалбата си (вх. № 44-00-393/01.02.2010г.), съгласно 

които: след нападението е проведено наказателно производство пред три съдебни 

инстанции, което приключва с влязлата в сила осъдителна присъда, постановена от С., 

НК, 9 с-в по НОХД № 3782/2007г., съгласно която, А.К.Г. е признат за виновен в това, 

че на 20.01.2007г. пред дискотека „А.” в гр. С., като непълнолетен, но можещ да 

разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е 

направил опит умишлено да умъртви М.К., нанасяйки му пет удара с нож. Деянието е 

извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и по хулигански подбуди, 

деянието е довършено, но не са настъпили предвидените от закона и искани от 

подсъдимия общественоопасни последици. На А.К.Г. е наложено наказание от пет 

години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „общ” режим. 

Подсъдимият е осъден да заплати на М.К., като граждански ищец, сумата от 35 000 

лева обезщетение за причинените му неимуществени вреди. Присъдата е потвърдена от 

С. с решение № 127 от 02.04.2009г. по в.н.о.х.д. № 21/2009г.  

 

Жалбоподателят претендира пред комисията защита на правото на равно 

третиране на основата на признак „раса” и защита от дискриминация, каквото не е 

получил, тъй като „в действащия български наказателен кодекс липсва квалифициращ 

състав по расови подбуди при нападение срещу човешкия живот”, за да бъде 

квалифицирано деянието като посегателство против личността именно по „расови 

подбуди.” Поради изложените съображения, независимо от проведеното наказателно 

производство, завършило с влязла в сила осъдителна присъда, жалбоподателят намира 

че има правен интерес да сезира комисията и получи защита по специалния Закон за 

защита от дискриминация.   

 

По доказателствата: 

 

М.К. представя копие от Присъда № 16/31.10.2008г., постановена от  С., 

Наказателно отделение, 9 състав и Решение № 352/19.11.2009г. на В. съд на Република 

България, Второ наказателно отделение по наказателно дело № 392/2009г. Съгласно 

присъдата, С. признава А.К.Г. за виновен в това, че на 20.01.2007г. в подлеза на бул. 

„Б.” и бул. „Ч.” е направил опит умишлено да умъртви М.К., нанасяйки му пет удара с 
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нож, като деянието е извършено по особено мъчителен за потърпевшия начин и по 

„хулигански подбуди”.  На основание чл.116, ал.1, т.6, предл. ІІ и т.11, вр. чл. 115, вр. 

чл.18, ал.1, предл. ІІ, вр. чл.63, ал.2, т.1, вр. чл.54 НК съдът му е наложил наказание 

лишаване от свобода в размер на пет години, като го оправдава за това да е извършил 

деянието с особена жестокост, респективно по квалификацията на повдигнатото 

обвинение за връзката с предл. ІІІ на т.6 от чл.116, ал.1 от НК.  

Претърпените страдания в резултат на извършеното нападение, М.К. 

удостоверява с епикриза, издадена от В.- С., Клиника по гръдна хирургия. Данните от 

епикризата сочат, че при нападението потърпевшият е получил множество ножеви 

наранявания, в клиниката е приет в тежко състояние с обилно кървящи прободни 

ножеви наранявания в областта на челото, дясната гръдна половина, лявата аксирална 

област, лумбалната и глутеална област. Извършена е операция по спешност, 

окачествена от съда като своевременна и животоспасяваща медицинска намеса. 

По искане на комисията, С. предоставя копия на материалите по НОХД № 

3782/2007г. по описа на СГС, НО, 9-състав, ведно с копия от материалите на въззивните 

инстанции и досъдебното производство. (вх. № 10-00-13/19.02.2010г.) Съгласно 

предоставените от съда материали, в деня на нападението над М.К., л.с. А.К.Г., заедно с 

други три лица е участвал в конфликт, предхождащ процесния инцидент, а именно - 

„разправия с лица от ромски произход, която не е инциирана от последните, като без 

каквато и да е причина, участниците в групата са осъществили гонитба на ромите”.  

 

Насилственият акт от 20.01.2007г. над нигерийския футболист М.К. е отразен 

медийно през 2009г. като расистко насилие и че „за първи път у нас бе финализирано 

наказателно дело, заведено в резултат на акт на насилие над чернокож чужденец. 

Участник в расисткото нападение получи ефективна присъда от С., която се потвърди 

от С. и В.. Затова приключилото наказателно дело стана абсолютен прецедент в 

българската съдебна практика”. 

  

Предявената пред комисията жалба на М.К., като потърпевш от акт на 

дискриминация чрез „расистко насилие” не може да бъде разглеждана самостоятелно, 

извън контекста на поставения с нея правен проблем, който от една страна има 

процесуалноправен характер относно приложимата към случая процедура и компетенти 

органи да се произнесат по противоправното деяние, от друга страна материалноправен 

характер с оглед приложимия материален закон. 

Няма спор относно достоверността на предоставените от С. доказателства, 

представляващи материали по НОХД № 3782/2007г. по описа на СГС, НО, 9-състав и 

на въззивните инстанции и досъдебното наказателно производство. Достоверността на 

доказателствените материали не подлежи на преобсъждане в производството пред 

КЗД. В хода на събиране, проверка и оценка на доказателствата е спазен 

регламентирания в НПК процесуален ред. Съдебните инстанции са приели, че в 

конкретния случай, с оглед установените фактически обстоятелства по делото, 

подсъдимият А.К.Г. е нанесъл прободни рани с нож на М.К., принадлежащ към 

африканската /негроидна/ раса (виж стр. 4 от Решение № 127/2009г. на 5-с-в, 

Наказателно отделение на С.) по особено мъчителен начин за потърпевшия. В мотивите 

си въззивната инстанция подробно и задълбочено се е занимавала с тях и е изложила 

логични съображения, подкрепени от разбор на доказателствата. Решаващият състав на 

В. изцяло възприема изводите на въззивния съд относно приложението на материалния 

закон и постановяване на осъдителна присъда, именно по чл.116, ал.1, т.6, предл. ІІ и 

т.11 вр. чл.115, вр. чл.18, ал.1, предл. ІІ, вр. с чл. 63, ал.2, т.1 НК. Мотивите в подкрепа 

на постановената присъда представляват подробен и изчерпателен анализ на събраните 
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доказателства и ясни правни съображения по всеки от инкриминираните факти, едни от 

които са:  

„По начало в района на Н. се събирали спонтанно млади хора, част от които 

определящи се като причастни към различни социални течения - „метали”, „рапъри”, 

„рокери”, „скинари”. Обичайно, но не винаги и не непременно те носели и дрехи, 

формално обозначаващи съответната им принадлежност към различните видове 

течения. За „скинхедс” привържениците типичният, разграничаващ ги от другите 

външен вид включва облекло в тъмни на цвят дрехи, украсени със схвастики, кубинки 

(каквито обаче носят и металистите), прически „нула номер” или сходни с тях. 

Малко след като се събрала групата, включваща изброените горе лица, 

възникнал инцидент между тях и неустановени по делата лица от ромски произход. Той 

се е изразил в това, че подсъдимият и останалите, подгонили ромите без конкретен 

повод. Последните съумяли да потърсят помощ от полицейски служители в района и 

благодарение на осъществената от органите на реда  намеса, ромите се отдалечили 

безпрепятствено от района.” (стр. 4 от от Решение № 127/2009г. на 5-с-в, Наказателно 

отделение на С.). Съдебният наказателен състав е изтъкнал доводи за съставомерност 

на деянието по чл. 116, т.11 НК. Убийството по хулигански подбуди предполага 

отсъствие на лични отношения, на вражда, на завист и пр. между подсъдимия и 

пострадалия. Хулиганският мотив, като елемент от субективната страна на престъпното 

деяние се изразява в демонстрация на явно неуважение към обществото, 

издевателстване, употреба на сила, незачитане на човешката личност. (Решение № 123 

от 30.03.1990г. по н.д. № 125/1990г. ВК на В.) Въз основа на данните от предоставените 

от С. материали по преписката, съставът установи, че никъде в първоинстанционното и 

въззивното съдебно следствие не е установено като инкриминиран факт 

принадлежността на осъдения А.К.Г. към „скинхедс” движение. Съдът е приел като 

квалифициращо обстоятелство, че престъплението е извършено по хулигански подбуди 

съгласно чл.116, т.11 от НК. 

 

 Национални правни принципи и тяхната приложимост: 

 

Разгледано от процесуалноправна гледна точка, нападението над М. К. е деяние, 

което осъществява състав на престъпление, квалифицирано от Наказателния кодекс, за 

което се налага наказателна отговорност по реда на НПК, но същевременно, съставът 

прави основателно предположение, че деянието е и административно нарушение, 

квалифицирано от Закон за защита от дискриминация като дискриминация, за което се 

носи административно-наказателна отговорност, налагана от 

административнонаказващ орган в административно производство пред КЗД. Правният 

въпрос от значение за разглеждане на предявената пред КЗД жалба е, щом процесното 

деяние е нарушение едновременно на наказателноправни и административноправни 

норми, следва ли да се носи едновременно наказателна и административнонаказателна 

отговорност за едно и също противоправно деяние. Комисия за защита от 

дискриминация като административнонаказващ орган има компетентността да 

квалифицира извършеното от ответника деяние като административно 

нарушение/дискриминация, но в случаите, когато не се касае за престъпление, за чието 

разкриване и установяване трябва да бъде възбудено наказателно преследване срещу 

виновното лице.  

В тази връзка съставът съобразява изводите на ОСНК на В., съдържащи се в 

Тълкувателно решение № 51/29.12.1978г. по Н.Д. № 50/1978г. Според нашето 

законодателство не е допустимо едновременно прилагане на наказателна и 

административна отговорност за едно и също деяние. Този принцип произтича от 



 5 

чл.33 ЗАНН, където е регламентирано, че когато за дадено деяние е възбудено 

наказателно преследване от органите на прокурата, административнонаказателно 

производство не се образува, а съгласно разпоредбата на ал.2 от чл.33, когато се 

установи, че деянието, за което е образувано административнонаказателно 

производство, съставлява престъпление, производството се прекратява и материалите 

се изпращат на прокуратурата. Този основен принцип последователно е въведен и в 

чл. 59, ал.4 от специалния Закон за защита от дискриминация, съгласно който, ако в 

хода на проучването по образувано пред комисията производство за дискриминация 

бъдат установени данни за извършено престъпление, комисията е задължена да 

изпрати преписката на прокуратурата за възбуждане на наказателно преследване. 

Налага се извода, че наказателната отговорност поглъща административната такава или 

не се допуска кумулиране на наказания по присъда и наказания по наказателно 

постановление. Очертаната в чл.59, ал.4 от ЗЗДискр. и с чл.33 от ЗАНН компетентност 

на комисията да се произнася по деяния с по-ниска степен на обществена опасност и 

представляващи административноправни нарушения, обвързва настоящият състав да 

приеме, че не следва да разглежда жалбата на  М.К. относно деяние, представляващо 

престъпление, за което е наложено наказание и гражданска санкция с влязла в сила 

присъда на наказателен съд. Този принцип намира своята последователна 

регламентация и в НПК, като съгласно чл.375, когато прокурорът установи, че са 

налице основанията на чл.78а от НК, той внася делото в съответния 

първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. Правният принцип, че наказателната отговорност поглъща 

административната такава и че е недопустимо кумулиране на двата вида наказания 

следва от аргумент  за по-силното основание, щом като наказателноправните норми 

предвиждат освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при наличие на условията на чл.78а НК, при спазване на 

реда, предвиден в Глава 28 от НПК. В този смисъл е и съдебната практика, приела че 

неизпълнението на задължението на прокурора, да внесе делото в съда с мотивирано 

постановление, съдържащо предложение за освобождаване на обвиняемия от 

наказателна отговорнаст с налагане на административни наказания при наличието на 

основанията на чл.78а НК, е съществено процесуално нарушение. ( Решение № 2 от 

18.01.2007г. по н.д. № 217/2006г. на Военно-апелативен съд). 

 

Съставът съобразява и изводите на В., ОСНК в Тълкувателно решение № 51 от 

07.01.1981г. по н.д. № 46/1980г. по повод разграничаване и квалифициране на 

извършено деяние като административно нарушение, когато всъщност се касае за 

престъпление. Задължението на административнонаказващите органи е да изпратят 

събраните материали в административното производство на съответния прокурор за 

възбуждане на наказателно преследване срещу виновните лица със средствата и по 

процедурата на наказателното производство с цел да се постигне успешна борба за 

предотвратяване на тежки престъпления, т.е. за постигане на генералната превенция на 

наказателноправните норми и осъдителните присъди. Тези изводи имат пряко 

отношение и към проявите на „расово насилие”. 

 

От материалноправна гледна точка, проблемът за расовата дискриминация под 

формата на престъпление трябва да намери своето правно решение в наказателното 

право, чрез въвеждане на квалифициран състав за престъпление против личността по 

„расови подбуди”, което не ще допусне слабост в работата на правораздаващите и 

административнонаказващи органи, какъвто е КЗД.  
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 Видно от данните по преписката (Решение № 127/2009г. на С., НО, 5-с-в) съдът 

е приел от обективна страна, че подсъдимият А.К.Г. е извършил деянието по 

хулигански подбуди, като самото решение и изпълнение на престъпното деяние са 

формирани по време на предприета хулиганска проява без никакъв повод -`групово 

нападение над жалбоподателя М.К.. За да квалифицира деянието и определи тежестта 

на наказанието за извършеното престъпление, в своите изводи съдът приема, че 

мотивът за извършване на процесното посегателство (побой и нанесени удари с нож) е 

демонстрация на явно неуважение към обществото, издевателстване, ненужна и 

безпричинна употреба на сила и незачитане на човешката личност и нейната телесна 

неприкосновеност. Данните от предоставените материали, събрани в наказателното 

производство сочат, че не са изследвани расови подбуди за извършване на 

посегателството над М.К., принадлежащ към африканската раса, а са изследвани 

хулигански подбуди.  

Въззивният съд е намерил за обоснована и законосъобразна 

първоинстанционната присъда, с която подсъдимият е признат за виновен и е 

потвърдил правната квалификация на деянието, престъпление против личността, 

квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6, предл. ІІ и т.11, вр. чл.115, вр. чл.18, ал.1, предл. ІІ, 

вр. с чл. 63, ал.2 ., т.1 НК,  извършено по хулигански подбуди.  

 

Съгласно нормата на чл.54 от Наказателния кодекс, съдът определя наказанието 

в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление, като се ръководи от 

разпоредбите на общата част на кодекса и като взема предвид степента на обществена 

опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите 

смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Налагането на по-тежко или по-леко 

наказание се обуславя и от подбудите за извършване на престъплението. Съставът 

отчита, че липсата на квалифициращ състав за престъпление против личността, 

извършено по „расови подбуди” поражда необходимост от дискусия за евентуални 

промени в Наказателния кодекс.  Липсата на законов текст в наказателния кодекс, 

който да инкриминира посегателството върху неприкосновеността на личността и 

неговия живот, именно поради расовата му принадлежност или цвят на кожата, 

предопределящи по-тежка форма на вина е неоправдано подценяване на проблемите, 

свързани с расовата дискриминация. Като източник на общо и абстрактно регулиране 

на обществените отношения, нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и 

непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира, в конкретния 

случай, свързани със всеобщата забрана за дискриминация. Това е така, защото при 

създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпят всички хипотези, 

които възникват при реализирането на обществените отношения. В най-широк смисъл 

понятието „развитие на правото” се очертава с различни форми на проявление - 

усъвършенстване на законодателството чрез кодификация на нормативни актове, 

отстраняване на непълнота или противоречие в правната уредба със законодателните й 

изменения. По конкретния повод съставът констатира непълнота в 

наказателноправните норми, кодифицирани в НК. Закономерно процесът на развитие 

на националното право и създаването на цял нов клон в него - 

антидискриминационно право, въвеждащо  международните и европейски 

демократични стандарти, състоящи се в това, че всички човешки същества са равни 

пред закона и че имат право на еднаква защита чрез закона от каквато и да било 

дискриминация, без каквато и да било разлика, особено що се касае до раса, цвят или 

национален произход, налага доразвиването му, като тези стандарти намерят своето 

адекватно отражение и в наказателното право. Необходимостта от доразвиване и 

законодателна промяна се състои в недопускането на престъпления поради „расови 
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подбуди” чрез законова превенция и запълване на нормативната празнина с 

приемането на изричен законов текст в НК. От съществено значение е извършването 

на прецизен преглед на съставите в Особената част на НК в насока за определяне на 

престъпления от расови подбуди, тяхното криминализиране, ако е необходимо 

формулиране на нови състави, а по конкретния повод, посегателството срещу 

личността по расови подбуди да намери своето систематично място в чл.116 НК като 

отделна точка, който да е база за осъществяване от страна на държавата на ефективна 

дейност по противодействие на расовото насилие.  

 

Международноправни принципи и норми и тяхната приложимост: 

 

Разпоредби относно забраната на расова дискриминация са включени в редица 

международни актове, например Устава на ООН от 1945г. (пар. 2 от преамбюла, чл.1, 

ал.3, чл.13, ал.1, б. „б”, чл.55, б. „с” и чл. 76, б.”с”); във Всеобщата декларация за 

правата на човека от 1948г. (чл.1, 2 и 7) и в Международния пакт за граждански и 

политически права от 1966г. (чл.2, ал.1, чл.20, ал.2 и чл.26). 

Международен договор, който има най-пряко отношение към проблема е 

Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, 

Приета на Общото събрание на Организацията на обединените нации с резолюция 2106 

(ХХ) от 21.12.1965г., открита за подписване в Ню Йорк на 07.03.1966г., Влязла в сила 

от 04.01.1969г. в съответствие с член 19 на Конвенцията (обн. ДВ. бр. 56 от 10 юли 

1992г., изм. ДВ. бр.19 от 24 февруари 1995г.)  

Ангажиментите на  Република България по международния договор за постигане 

на целите на Конвенцията чрез всички необходими мерки за премахване на расовата 

дискриминация във всичките й форми и прояви и нейното предотвратяване, включва и 

законодателни мерки, според обстоятелствата на расовата дискриминация от страна 

на каквито и да било лица, група или организация. Съгласно Член 5, б) от Конвенцията, 

държавите - страни по конвенцията са задължени да гарантират правото на 

сигурност на личността и защита от страна на държавата против насилие или 

телесни повреди, независимо от кого са нанесени. Във връзка с ефективното 

изпълнение на основните задължения, залегнали в чл.2 от Конвенцията, съставът 

намира като необходима законодателна мярка въвеждането на изричен текст в 

Наказателния кодекс, който да инкриминира посегателството срещу личността, 

извършено по „расови подбуди” и расовите мотиви за извършване на престъплението 

да предопределят налагане на по-тежко наказание, като отежняващо вината 

обстоятелство.  

Съгласно Член 6 от Част І, държавите, страни по Конвенцията се споразумяват 

да предприемат като практическа мярка за премахване на всички форми на расова 

дискриминация в рамките на своята юрисдикция, осигуряване на всеки ефикасна 

защита и средства, чрез компетентните национални съдилища, както и правото да иска 

от тези съдилища справедливо и адекватно възнаграждение в резултат на каквито и да 

било щети, понесени в резултат на дискриминация (Член 6, Част І от Конвенцията).  

Като вторичен източник на европейскоправни норми, задължителен за 

националните съдилища, решенията на Съда на общностите имат огромно значение за 

националноправните системи и тяхното хармонично развитие в съответствие с 

общностните принципи. В Решение от 23 септември 1994г. по делото Йерсилд срещу 

Дания (Jersild V. Denmark-A-298) е изтъкнато че: „Съдът държи да подчертае, че има 

ясното съзнание за жизнено важното значение на борбата срещу расовата 

дискриминация във всичките й форми и прояви. Може би е истина, ..., че в резултат 

от скорошни събития съзнанието за опасностите от расовата дискриминация е по-
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остро днес, отколкото преди десет години... Все пак и по това време въпросът е бил 

от голямо значение, което се илюстрира например от факта, че Конвенцията на ООН 

е приета през 1965г. Следователно предметът и целта на Конвенцията на ООН 

имат голямо значение”   

Съобразявайки гореизложеното, както и нормите на чл.59, ал.4 от ЗЗДискр. във 

вр. с чл.33 от ЗАНН, чл.117, ал.1 и ал.2, чл.120 от Глава шеста от Конституцията на Р. 

България, чл. 301, 313, 314, 334, 347 и чл.375 НПК, Закона за съдебната власт, Първи 

специализиран постоянен заседателен състав на КЗД на основание чл. 65, чл. 66 във вр. 

с чл.47, т.8, предл. ІІ, чл.59, ал.4 от ЗЗДискр. във вр. с чл.33 от ЗАНН и 375 НПК 

 

 

    Р Е Ш И: 

 

Прекратява производството по преписка № 8/2010г. и оставя без разглеждане 

жалбата на М.К., гражданин на Нигерия, вх. № 44-00-57 от 08.01.2010г. с процесуално 

основание чл.59, ал.4 от ЗЗДискр. във вр. с чл.33, ал.2 от ЗАНН. 

 

На основание чл.47, т.8, предл. ІІ от Закон за защита от дискриминация 

ПРЕПОРЪЧВА на Министерски съвет с министър - председател Б.Б. и на специалното 

внимание на Министерство на правосъдието с министър М.П., да предприемат 

действия по законодателни промени в Наказателния кодекс, които да инкриминират 

посегателствата срещу личността по „расови подбуди” като практическа мярка за 

премахване на най-тежките форми на расова дискриминация в съответствие с Член 5, б) 

от Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 

дискриминация, Приета на Общото събрание на Организацията на обединените нации с 

резолюция 2106 (ХХ) от 21.12.1965г., открита за подписване в Ню Йорк на 07.03.1966г., 

влязла в сила от 04.01.1969г. в съответствие с член 19 на Конвенцията (обн. ДВ. бр. 56 

от 10 юли 1992г., изм. ДВ. бр.19 от 24 февруари 1995г.) така, че Р. България да 

гарантира правото на сигурност на личността и ефективна защита от страна на 

държавата против насилие или телесни повреди, извършени поради расови подбуди. 

 

Решението се изпраща на жалбоподателя, който може да го обжалва пред 

Върховен административен съд в 14 - дневен срок от връчването му по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс на основание чл. 68 от Закон за защита от 

дискриминация 

 

Решението се изпраща на Министерски съвет на Република България и на 

Министерство на правосъдието. 

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ф. 

 

      ........................................................... 

 

          ДОКЛАДЧИК: проф. Б. В. 

 

      ........................................................... 

 

                        ЧЛЕН: Л. К. 


