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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
 НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

 
 

Параграф единствен : Чл.164,ал.1 придобива следната редакция : 
Чл.164,ал.(1) 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 от една до четири години и с глоба 
от пет хиляди до десет хиляди лева , както и с обществено порицание.  

 

 

М О Т И В И 
 Глава трета от  Наказателния кодекс урежда материята относно престъпленията 

против правата на гражданите.   

Съществува разлика между текстовете по раздел първи, третиращи 

престъпленията  против равенството на гражданите  и текстовете по раздел 

втори , третиращи престъпленията  против вероизповеданията.   

Чл.162 , ал. 1 обявява за престъпление проповядването или подбуждането към 

дискриминация , насилие или омраза , основани на раса, народност или етническа 

принадлежност.   

 ( Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 
27.05.2011 г.) 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.) 
 
 

Чл.164 , ал.1 обявява за престъпление проповядването на омраза на религиозна 

основа.  
( Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 
2009 г.) (1) Който проповядва 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.) 
При тази редакция проповядването на дискриминация или насилие на 

религиозна основа , а така също и  подбуждането към дискриминация , насилие 

или омраза на религиозна основа остават несанкционирани. 

Считам ,че законът следва да има еднакъв подход към престъпленията против 

равенството на гражданите и престъпленията против вероизповеданията. 

Това налага уеднаквяване на тестовете , визиращи изпълнителните състави на 

тези престъпления. 



Тъй като това  са престъпления с еднаква степен на обществена опасност, считам  

че следва да се уеднаквят и наказанията, като се избере по-тежкото такова на 

чл.162, ал.1. 

Наличието на долна граница на наказанието  отнема възможността  за прилагане 

на правилата за условно освобождаване от изтърпяване на наказанието  

лишаване от свобода. 
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