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I. Резюме
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В българската правна рамка правото на мирни 
събрания в България е регламентирано 
на конституционно и законово ниво – в 
Конституцията на Република България 
и в Закона за събранията, митингите и 
манифестациите (ЗСММ). В повечето общини 
в България има допълнително разработена 
подзаконова нормативна уредба, предвидена 
найчесто в рамките на общинските наредби 
за обществения ред. 

С оглед на предвидените законодателни 
норми и практики по прилагането, пра
вото на свобода на мирни събирания е ре
г ламентирано в съответствие с междуна
род ните стандарти, предвидени в редица 
меж ду народни документи. Ако са налице 
„от клонения“, причините за това се дължат 
найчесто на различните практики по при
лагане на процедурата на местно ниво, 
където няма изрична уредба, а в повечето 
случаи чрез административните задължения 
и налагането на санкции поради тяхното 
неспазване се наблюдава преминаване 
от „уве домителен“ към „разрешителен“ 
режим за организиране на мероприятието. 
То ва несъвършенство дава възможност за 
въ веждане на субективни и избирателни 
прак тики при оказване на необходимото 
съдействие от страна на държавните органи, 
задължени по закон (местна власт и полиция). 

Към есента на 20181 г. можем да кажем, 
че протестите в България са ежедневие. В 
новинарските емисии всеки ден се отразява 
поне по един протест – с искания за подобра 
социална политика, за оставка на определен 
министър, за ремонтите в градската среда, за 
опазване на планините, за спиране строежа 
на конкретни сгради и пр. Контрапротестите 
също са съпътстващо събитие, което на 
практика е дори естествено очаквано. 

Въпреки липсата на официална статистика 
можем да кажем, че очевидно през последните 
години „протестирането“ в България  е обичаен 
начин за изразяване гражданска позиция. 
Административните пречки са относително 
малко и фрагментирани на практика, така 
че не можем да заключим, че това право 
не се упражнява свободно и демократично. 
Въпреки че не всички общински наредби 
за обществения ред предвиждат ясен 
алгоритъм на конкретните действия, които 
гражданите трябва да предприемат за целите 
на организиране и провеждане на събрание, 
митинг или манифестация, то поне служителите 
от общинските администрации и полицията 
предоставят необходимата подкрепа на 
гражданите, за да могат пълноценно да 
упражнят правото си на мирни събрания. 

1 Анализът на нормативната база е актуален към 
септември 2018 г. 
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Настоящият доклад прави преглед на 
правната, политическата и обществената 
среда, в която се упражнява правото на мирни 
събрания в България в периода 2017 г. – 2018 
г. Нашите наблюдения и констатации от този 
период водят до заключението, че в България 
не са налице обективни и конкретни заплахи, 
ограничения и пречки пред свободното 
упражняване на това право от българските 
граждани.  

Съдържанието на настоящото изследване 
включва: 

1. Политически и обществен контекст на уп
раж ня ването на правото на мирни съб ра
ния от гражданите;

2. Правна рамка – законова и подзаконова
нормативна уредба на местно ниво (об
щински наредби). „Призмата“, през която
се изследва правната рамка, задава
въпросите в каква степен българските прав
ни норми осигуряват гаранциите според
международните стандарти; доколко уред
бата на местно ниво „доразвива“ зако
носъобразно или не законодателната рам
ка; доколко конкретните инструменти за
уп ражняване на правото отговарят на за
ложените цели на уредбата. Отделно е
коментирана и съдебната практика, която
онагледява стандартите на правото с оглед
правоприлагането и постановяването на
справедливото решение при възникнал
спор.

3. Процедура на провеждане на мирните
събрания в България – практика по прилагане
на законодателството и подзаконовата
нор ма тивна уредба на местно ниво;

4. Полицейски контрол на мирните събрания;

5. Санкции, свързани с упражняване правото
на мирни събрания;

6. Изследвани случаи – водещ инструмент
на изследването са описаните интересни
и емблематични случаи на протести от
последните няколко години, от които бяха
изведени важни акценти, обратна връзка
от заинтересованите страни и тяхната
рефлексия по всички въпроси, свързани
с упражняване на правото на мирни
събрания.

7. Коментари, изводи и препоръки – във
всяка част са включени коментари, изводи
и препоръки по уредбата, прилагането ѝ
от институциите и ефекта за хората, които
упражняват правото на мирни събрания.

В методологичен план в хода на проучването 
бяха използвани няколко изследователски 
метода:

• Изследване на материали – прочуване на
правни актове, образци, процедури, бланки,
информационни и официални сайтове;

• Събиране на ключови примери за мирни
събрания, проведени през последните 2
години (2017 г. и 2018 г.), и представянето
им като емблематични случаи;

• Провеждане на интервюта – 20 броя
проведени интервюта с различни групи
заинтересовани страни: организатори на
протести, участници в протести, представители
на органите на реда, представители на
общинската администрация и граждани;
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•	Събиране на данни от заявления за 
предоставяне на достъп до информация 
по Закона за достъп до обществена 
информация: 10 броя събрани отговори2 от 
администрации на български общини3;

•	Преки наблюдения – посещаване и участие 
в 12 мирни събрания, проведени през пери
о да на изследването и представени като 
емблематични случаи в настоящия доклад;

•	Провеждане на срещи за валидиране 
– след участие във всяко едно от 12те 
мирни събрания, провеждахме срещи за 
валидиране с наблюдателите на събранията 
и изследователски екип за представяне 
на случаите, обсъждане на отразените 
наблюдения и съгласуване на натрупаните 
впечатления.

2 Събраната информация от общинските 
администрации е представена в Таблица 
с обобщени данни от предоставената 
информация от 10те български общини 
по Закона за достъп до информация за 
календарната 2017 г. на стр. 55.

3 От изпратените заявления за достъп до 
обществена информация до 12 общини от 
страната са получени общо 10 отговора. 
Общините, отговорили на заявленията 
със запитвания по ЗДОИ, са общините: 
Благоевград, Столична община, Пловдив, 
Варна, Видин, Стара Загора, Каварна, Ямбол, 
Монтана, Русе. Общините, които не отговориха 
на изпратените заявления по ЗДОИ, са 
общините: Генерал Тошево и Банско.

За целите на настоящия доклад авторите на 
проучването използват различни синоними, 
за да представят основния предмет на 
изследването – „протест“, „публични събрания“, 
„митинги“, „събрания“, „шествие“, но всички 
те изразяват и са производни на правото 
на мирни събрания, а именно – временно 
събиране на група лица на публично място с 
цел изразяване на обща позиция. 

Подчертаваме, че свободата на мирни 
събрания е право, за да не се допусне 
разминаване в изходната позиция при анализа 
на правото на свобода на мирни събирания. То 
е индивидуално човешко право, гарантирано 
в българската Конституция, в редица 
международни актове, засягащи правата на 
човека, и в българския Закон за събранията, 
митингите и манифестациите. Както е видно 
от самия доклад, прокламирането на правото 
е първата найважна и необходима стъпка, за 
да бъде изграден конструктът му. Следващият, 
не помалко важен елемент, е как е осигурена 
защитата – гаранцията, че ако при тълкуване 
на неговото съдържание е налице отклонение, 
са предвидени достатъчно инструменти да се 
възвърне целената с правната норма ситуация. 
И не на последно място е общественото 
приемане и критичният поглед към това право 
– къде трябва да бъде границата за неговото 
ограничаване и как въобще се приемат 
хората, които го упражняват. Изследването 
в настоящия доклад стъпва изцяло върху 
съвременните разбирания за смисъла и 
значението на правото на мирни събрания 
в демократична България и правната му 
регламентация в действащата законова и 
подзаконова нормативна уредба.
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Изследването в настоящия доклад стъпва 
изцяло върху съвременните разбирания 
за смисъла и значението на правото на 
мирни събрания в демократична България 
и правната му регламентация в действащата 
законова и подзаконова нормативна уредба: 

• В България правото на мирни събрания е
регламентирано на законо дателно ниво
като основно конституционно право.
Правото на мирни събрания е комплексно
право и включва различни възможности
за публични дей ствия. То е жизнено
необходим и неотлъчен елемент от битието
на всяко демократично общество.

• Гореописаните характеристики нареждат
правото на мирни събрания сред т. нар.
първо поколение права, които са от
изключителна важност за демократичното
управление на страната и имат овластяващ
ефект за обществото – чрез упражняването
му гражданите поставят на дневен ред
важни политически искания (за промяна
на определени политики) и поради
естеството му се стига до широко медийно
отразяване и поставяне по остър начин
на значими обществени проблеми:

„Протестите в момента са 
единственият начин, който 

хората припознават като 
граждански натиск. Подкрепям ги, 
но не смятам, че демокрацията се 
изразява с протести. Те не трябва 

да са норма.“ - 
представител на държавна институция 

• Комплексността на правото на мирни съб
рания предпоставя упражняването и на
други граждански права, чрез които се
изразяват послания и позиции – например,
правото на свобода на сдружаване, правото
на свобода на словото и др.

• Антиполитическите нагласи често засилват
настроенията за изразяване на позиция
заедно с други на улицата; чрез упражняване
на правото на мирни събрания хората
реализират своята последна възможност за
участие в обществения дебат, независимо
дали участват в политически партии или не;
но и често чрез него биват „въвличани“ в
чисто политически борби, които в крайна
сметка ги разочароват от резултата в
дългосрочен план.

„… толкова години, прекарани 
на един и същ площад, те карат 
да си задаваш въпроса: „Защо?“ –  

участник в протест

II. Обща информация
и контекст
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• Въпреки големия брой протести в България,
следва да се вземат предвид и някои
специфики на съвремието – полесно е да
събереш хиляди онлайн, докато офлайн
активността спада в пъти.

„… хабиш енергия в социалните мрежи, 
а не на улицата, където трябва. 

Хората качват клипче във фейсбук и 
очакват реакция, но не сигнализират 

офлайн – по институционалния ред 
за това – компетентните органи“ – 

организатор на протест

Важен момент в реализирането на правото на 
свобода на мирни събирания в България са 
конкретните механизми, по които се прилагат 
законовите положения, нагласите към тях и 
обратната връзка, която споделят различните 
заинтересовани страни по повод и по време 
на провеждането на мероприятията по Закона 
за събранията, митингите и манифестациите4 
(ЗСММ), а в дългосрочен план – за ефекта, 
който са постигнали. Към реализацията на 
правото на мирни събирания и „успеха“ му имат 
значение и гледните точки на четири основни 
групи: 1) организатори, 2) участници, 3) институции 
и 4) неучастващи граждани. Обратната 
връзка от тези заинтересовани страни 
формира усещането за удовлетвореност при 
упражняването на това право (от гледна точка 
на организаторите), възприемане на ролята 
и задачите по гаранция на упражняването 
(институциите и органите, които имат вменени 
подобни правомощия), а защо не и тези, които 
не са пряко въвлечени, но са наблюдатели 
(останалите граждани и обществеността). 

Сред основните предизвикателства, които 
организаторите на мероприятия по ЗСММ 
срещат, е събирането и мотивирането на 

4 Законът за събранията, митингите и 
манифестациите е обнародван на 2 февруари 
1990 г. Текстът на закона е достъпен тук – www.
lex.bg/laws/ldoc/2132284419 

хората да участват. Според организаторите на 
разглежданите в настоящия доклад протести 
найтрудно е да стимулираш обикновения 
гражданин да заяви своята позиция на член 
на обществото, като вземе участие в подкрепа 
на протеста. 

По отношение на културата на протестиране 
организаторите и участниците в мероприятия 
по ЗСММ считат, че такава тепърва се 
изгражда в България. Част от организаторите 
(основно природозащитните организации) 
дори се стремят към повишаването на тази 
култура, като преди всеки свой протест 
провеждат информационна кампания 
(основно във Фейсбук) за запознаване на 
обществеността от участници с това как се 
провежда един протест, какво е приемливо и 
какво неприемливо поведение от страна на 
участниците, как да се държат те при агресивно 
поведение от страна на полицията. Разбира 
се, има случаи на масово участие на граждани 
в протестни действия: по информация от 
природозащитните организации около 10 000 
граждани са се включили в протестната вълна 
за защита на Природен парк „Пирин“ и срещу 
построяването на неговата територия на нов 
кабинков лифт5, която бройка е поголяма 
дори от тази на гражданите, взели участие в 
масовите протести от края на 2012 г. и през 
2013 г. Преимуществено, обаче, според 
организаторите на протести в България в 
тях участват малък брой хора. „С времето 
и четенето на социология и статистика се 
научаваш, че трябва да направиш протеста 
след работно време, между 18:30 и 19:30 часа, 
ако искаш да влезеш във вечерните новини, 
за не повече от часдва, защото хората 
вече се разотиват, и то в определени дни!“ 
– споделят с нас организаторите. Те отчитат
като проблемна не само липсата на време 
за участие в протести от гражданите, но и 
това, че обикновените граждани хабят много 

5 Виж Случай III.
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голямо количество енергия по „защитаване 
на каузи“ в интернет пространството, заради 
което „не остава много енергия за улицата“. 

Интервюираните заинтересовани институции, 
към които са били насочвани искания на 
протестиращи, споделят, че според тях отговорните 
органи на власт реално се влияят от протестите, 
тъй като голяма част от процесите се случват под 
натиска на гражданите, но по този начин се стига 
до ненавременни и лошо проведени реформи. Те 
твърдят, че когато администрацията действа 
под натиск и стрес и се налагат искания, 
без да има добре структуриран двустранен 
диалог между страните и спокойно обсъдени 
предложения за алтернативни действия, 
няма как да се стигне до приемането на 
стра тегически обмислени и работещи ре
ше ния с дългосрочен ефект, а само до вре
мен но разрешени „на парче“ проблеми и 
неустойчиви резултати. В този смисъл усе
щането на интервюираните институции е, 
че самата култура на протестиране у нас не 
е в достатъчна степен развита, поради което 
и провежданите протести не постигат своя 
ефект, тъй като сами по себе си те налагат 
моментен натиск върху администрацията и не 
могат да доведат до приемането на устойчива 
стратегическа политика и дългосрочно 
разрешаване на проблемите.

В следващите страници на доклада са 
разгледани поподробно ролята на служи
телите в общинските администрации при 
уведомяването за организиране на протести, 
възможността да присъстват на протести 
и случаите, в които могат да откажат на 
организатори да провеждат мероприятията, 
за които са подали уведомление.  

Що се касае до гражданите, които не участват 
в протестите от последните години в България, 
направените интервюта сочат, че тези на 
зряла възраст смятат протеста за поле за 
гражданска изява на младите. Голяма част от 
повъзрастните неучастващи са ангажирани 

с помощ за своите близки, а не малка част 
от тях са принудени и да продължават да 
работят (въпреки настъпване на пенсионна 
възраст), което води до липса на време 
и ресурс за повъзрастните граждани да 
вземат участие в мероприятията по ЗСММ, 
предмет на настоящия доклад. При по
младите граждани неучастието им в протести 
найвече е обосновано от убеждението, че 
те са неработещ способ за промяна – най
вече поради разединяването в обществото 
ни, липсата на лично припознаване с 
каузата и рутината, която се установява в 
протестирането („властта става резис-
тентна към твоя протест“). А има и 
една друга категория хора, които са били 
активни участници в протести в миналото, 
но към настоящия момент не участват, най
вече поради натрупаното разочарование, 
обезверяване и липсата на реални резултати, 
от една страна защото компетентните органи 
не дават ефективни решения, а от друга страна 
– самите протестиращи действат с натиск,
поставят само своите искания и не приемат 
диалог (според повечето интервюирани). 

Събраните данни от десет български общини6 
по реда на Закона за достъп до информация 
относно проведените събрания, митинги или 
манифестации на територията на съответната 
община през календарната 2017 г.7 сочат 
следното: 

6 Общините, отговорили на заявленията със 
запитвания по ЗДОИ за календарната 2017 г., 
са общините: Благоевград, Столична община, 
Пловдив, Варна, Видин, Стара Загора, Каварна, 
Ямбол, Монтана, Русе. Вж. Приложение № 2 – 
Достъп до обществена информация.
7 Предоставените данни от десетте български 
общини по реда на Закона за достъп до 
информация са обобщени в Приложение № 2 – 
Достъп до обществена информация.
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• Общият брой на подадените уведомления
за провеждане на събрания, митинги и
манифестации през календарната 2017 г. до
10 общини е 716 уведомления;

• При подадени общо 716 уведомления има
само 1 постановен отказ за провеждане на
мероприятие по ЗСММ;

• Основните теми на проведените събрания,
митинги и манифестации са найразно
образни – преобладават темите, свързани с
екология и опазване на околната среда, със
социалноикономически проблеми, теми с
политическа насоченост, с възпоменания и
празнични чествания;

• Липсва официална информация относно
броя на случаите на проведени мероприятия
по ЗСММ, при които е имало насилие и се
е стигнало до намеса на органите на реда,
а само за осигурено присъствие на служители
на МВР на всички събития. Това се дължи на
факта, че компетентните полицейски органи не
водят статистика за броя на случаите, при които
е взето отношение от страна на полицейски
служители по време на събрания, митинги или
манифестации.



В Република България правото на мирни 
събрания е регламентирано на кон ституционно 
и законово ниво – в Конституцията на 
Република България, обнародвана през юли 
1991 г., и в Закона за събранията, митингите 
и манифестациите (ЗСММ), обнародван през 
февруари 1990 г., и в законите за изменения 
и допълнения на ЗСММ от януари 1998 г. и 
март 2010 г. В повечето общини в България 
има допълнително разработена подзаконова 
уредба, предвидена найчесто в рамките на 
общинските наредби за обществения ред. 

НАЦИОНАЛНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Правото на мирни събрания е едно от 
основните политически права, гарантирани на 
конституционно ниво, което е прокламирано 
в чл. 43 от Конституцията на Република 
България. 

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се 
събират мирно и без оръжие на събрания 
и манифестации.

(2) Редът за организиране и провеждане на 
събрания и манифестации се определя със 
закон.

(3) За събрания на закрито не се изисква 
разрешение.

В конституционния текст, както и в действащите 
закони в страната, липсва легална дефиниция 
какво конкретно включва правото на мирни 
събрания – съдържанието на правото се 
извлича от самата диспозиция на правната 
норма. Подзаконовите нормативни актове 
на местно ниво (общински наредби) боравят 
с термина „обществена проява“. Така 
например, в Допълнителните разпоредби на 
общинската Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред, опазване на околната среда 
и собствеността на територията на Община 
Каварна понятието „обществена проява“ се 
определя като „дейност, организирана и 
провеждана от държавни и общински органи, 
юридически и физически лица на места, 
достъпни за неограничен брой лица“.

По отношение на термините „събрания“, 
„митинги“ и „манифестации“ – формите, чрез 
които се упражнява самото правото на мирни 
събрания – също липсва легална дефиниция. 
Значението на тези понятия се извлича по 
тълкувателен път. Съобразно правната теория8 
тези форми на упражняване на правото на 
мирни събрания се дефинират по следния 
начин:

•	Събрания – мероприятия на открито или 
закрито, на които гражданите обсъждат 
актуални политически и други въпроси и 

8 „Конституционно право“, проф. Стефан Стойчев, 
стр. 257

III. Правна рамка
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формират мнение по тях. Това са мероприятия 
за организиране на обществено отношение; 

• Митинги – масови събирания на открито,
на които гражданите формират и изразяват
своето отношение по важни обществени
проблеми;

• Манифестации (или „движещ се митинг“) –
преминаване на гражданите по публични
места, за да изразят отношение по
определен проблем от обществения живот.

Видно от изложеното, основната разлика 
между трите форми единствено е, че 
събранията и митингите са статични прояви, а 
манифестациите – динамични. 

Що се отнася до уредбата на отделните 
форми за упражняване на правото на мирни 
събрания, то тя е сходна и за трите прояви 
– редът за провеждането им се урежда на
законово ниво, като не се допуска със законов 
нормативен акт да се налагат ограничения на 
това право. 

Според текста на Конституцията на Република 
България организатори на събрания, митинги 
могат да бъдат граждани, като в това понятие 
практиката включва всяко физическо лице 
(като синоним на човек)9, а не просто тясното 
значение на понятието граждани (жители на 
дадена държава). Също така, организатори 
могат да бъдат сдружения, политически 
партии и обществени организации (няма 
определение в закона на това какво се 
разбира под обществена организация, 
но със сигурност би следвало да включва 
неправителствените организации и други 
видове юридически лица). 

9  Този  подход на Конституцията на Република 
България е възприет и в други текстове – чл. 44 от 
Конституцията – правото на сдружаване, чл. 45 от 
Конституцията – правото на жалби. 

Основният законов нормативен акт, който 
регламентира реда за провеждане на 
посочените погоре мероприятия, е Законът 
за събранията, митингите и манифестациите 
(ЗСММ). В него също няма легална дефиниция 
на отделните форми за упражняване на 
правото на мирни събрания. Съгласно чл. 
3 от закона: „На събранията, митингите и 
манифестациите гражданите изразяват 
мнения, възгледи и становища по въпроси от 
политически, икономически, социален, културен 
или друг характер чрез слово, плакати, макети 
и по друг подходящ начин.“, което очертава 
съдържанието на самото право на мирни събрания. 

РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 
НА ПРАВОТО НА МИРНИ 
СЪБРАНИЯ
В България редът и гаранциите за организиране 
и провеждане на формите за упражняване на 
правото, предмет на настоящия доклад, са уредени 
в ЗСММ. Правото на мирни събрания включва 
правото на гражданите да могат свободно да 
изберат времето, мястото и начина на провеждане 
на съответното мероприятие в синхрон с принципа 
„Sight and Sound“ – правото да те чуят и видят, 
където искаш. За организирането на събрания, 
митинги и манифестации на открито българското 
законодателство предвижда прилагането на 
уведомителен режим (чл. 8 от ЗСММ). Това 
положение е в унисон и с международните стандарти 
за осигуряването на гаранции за упражняване на 
правото на мирни събрания.

Чл. 8. (1) За свикване на събрание или на митинг 
на открито организаторите наймалко 48 часа 
преди началото му писмено уведомяват кмета на 
общината, на чиято територия ще се проведе, като 
посочват организатора, целта, мястото и времето 
на събранието или митинга.

(2) В неотложни случаи за събранието или 
митинга на открито уведомлението по 
предходната алинея може да се направи в 
еднодневен срок. 
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Уведомителният режим включва задължението 
на организаторите наймалко 48 часа или при 
неотложни случаи – в еднодневен срок (за 
събрания и митинги) – и 72 часа или при неотложни 
случаи – в двудневен срок (за манифестации) – 
преди началото на мероприятието писмено да 
уведомят кмета на общината, на чиято територия 
ще се проведе, като посочат организатора, целта, 
мястото и времето на събранието, митинга или 
манифеста.

Уведомителният режим не се прилага за 
мероприятията на закрито. Поради своята природа 
такива мероприятия, които могат да се провеждат 
на закрито, са единствено събранията. За тях в 
Закона за събранията, митингите и манифестациите 
изрично се посочва, че за събранията на закрито 
не попадат в обхвата на специалната уредба.10 

В България на законово ниво не се изисква издаване 
на акт в отговор на подадено уведомление, но 
ако е налице някое от законово установените 
основания за забрана за провеждане на 
мероприятие, кметовете на общините разполагат 
с 24 часа, в рамките на които да издадат такава 
заповед за забрана (писмена и мотивирана), за 
което време те трябва да съберат нужните данни. 
Правомощието на кмета да забрани провеждане 
на събрание, митинг или манифестация, когато е 
налице обосновано предположение или реална 
опасност от извършване на престъпно деяние, е 
изрично предвидено в чл. 12, ал. 2 от ЗСММ, в 
който законов текст са изчерпателно посочени и 
основанията за забрана:

Чл. 12. (2) Кметът на общината може да забрани 
провеждането на събранието, митинга или 
манифестацията, когато има несъмнени данни, 
че:

10 Съгласно § 1. от Допълнителните и 
заключителни разпоредби на Закона за 
събранията, митингите и манифестациите „Този 
закон не се прилага за сватбени, семейни и 
други тържества, културни и спортни прояви, 
погребални ритуали, религиозни обреди и други 
подобни, както и за каквито и да било събрания 
на закрито.“

1. са насочени към насилствено изменение на 
конституционно установения ред или срещу 
териториалната цялост на страната;

2. застрашават обществения ред в 
съответното населено място;

3. застрашават народното здраве при 
предварително обявена епидемична 
обстановка;

4. нарушават правата и свободите на 
другите граждани.

Когато времето и мястото на събранието, на митинга 
или пътят на движението на манифестацията 
създават условия за нарушаване на обществения 
ред или безопасността на движението, кметът 
на общината трябва да предложи тяхната 
промяна (чл. 12, ал. 1 от ЗСММ). Спорен остава 
въпросът доколко тази норма съответства на 
конституционния текст, доколкото тя може да се 
яви като преграждаща правото на гражданите 
свободно да изберат времето, мястото и начина 
на провеждане на съответното мероприятие. 
Също така, прилагането на стеснително тълкуване 
на нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗСММ води до 
извода, че ако организаторите не се съгласят с 
предложените от кмета промени и не са налице 
изрично предвидените в закона основания за 
забрана на мероприятието, то кметът не би 
следвало да може да забрани провеждането на 
събранието, митинга или манифестацията. 

Възможност за съгласуване между кмета и 
организаторите на евентуална промяна във 
времето, мястото и/или маршрута на меро
приятията е изрично предвидена в поголямата 
част от подзаконовите нормативни актове на 
общините при хипотезата на постъпили повече от 
едно уведомление за провеждане на обществени 
прояви от различни организатори за едно и 
също време, място, маршрут или с пресичащи се 
маршрути.
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РОЛЯ НА КМЕТОВЕТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА

Кметът на общината съдейства за нормалното 
провеждане на мероприятието и за опазването 
на обществения ред. Той следва незабавно 
да уведоми органите на Министерството на 
вътрешните работи (МВР) както за провеждането, 
така и за непровеждане на мероприятието. На 
практика, кметът има изключителни правомощия 
не само да съдейства, но и да осигури условията 
за нормалното протичане на събитието, а тогава, 
когато са налице условия да бъде нарушен 
общественият ред – да издаде акт, с който 
събитието да бъде прекратено. По силата на чл. 
13, ал. 1 от ЗСММ кметът на общината прекратява 
събранието, митинга или манифестацията, когато 
не са организирани или не се провеждат при 
условията и по реда, установени в закона. Тази 
норма обаче следва да се тълкува стеснително 
единствено с оглед на изрично изброените 
хипо тези за прекратяване, а не в случаите на 
чисто процедурно нарушение, например – при 
неподаване на заявлението за уведомяване.

Важен елемент от нормативната уредба 
на правото на мирни събрания е и една 
изрична норма в закона (чл. 4 от ЗСММ), 
която  представлява допълнителна гаранция 
за реализиране на правото на протест в 
България. Според законовия текст гражданите 
не могат да бъдат преследвани и наказвани за 
организиране и участие в събрания, митинги и 
манифестации и за изразените от тях мнения, 
възгледи и становища, освен ако това съставлява 
престъпление или друго правонарушение. 

Така, при евентуални нарушения на законоус
тановения ред за провеждане на някоя от трите 
форми за упражняване на правото на мирни 
събрания (например, при организиране на мирно 
събрание без предварително уведомление), 
или при извършване на престъпление 
(например, при хулиганство), се задействат 
установените механизми за санкциониране на 
общо основание на тези прояви чрез налагане 
на административнонаказателни санкции, 
привеждане под наказателна отговорност и 
др. При постановяване на заповед за забрана 

за провеждане на събранието, митинга или 
манифестацията на някое от основанията по чл. 
12, ал. 2 от ЗСММ кметът действа в условията на 
оперативна самостоятелност, което означава, 
че той има правото на преценка при вземане 
на конкретното решение. Забраната се налага 
с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от 
уведомяването. Този кратък срок за реакция 
от страна на кмета е добро законодателно 
решение, тъй като позволява на организаторите 
съвсем скоро след подаване на уведомлението 
да концентрират усилията си за предприемане 
на необходимите действия по логистичното 
обезпечаване на мероприятието вместо да 
бъдат в дълго очакване дали няма да получат 
забрана непосредствено преди събитието. 
Организаторът на събранието, митинга или 
манифестацията може да обжалва забраната 
пред съответния административен съд в 3дневен 
срок от получаването на забраната. Жалбата 
не спира изпълнението на заповедта. Съдът се 
произнася по нея в срок от 24 часа. Решението 
на съда се обявява веднага и е окончателно.

Ако в срок от 24 часа след получаване на 
уведомлението за провеждане на мероприятие 
кметът не събере достатъчно данни, че е налице 
някое от основанията за забрана, мероприятието 
следва да може да се проведе. Правомощието 
по издаване на заповедта за забрана не може 
да се делегира на други длъжностни лица, т. е. 
кметът не може да възлага упражняването на 
това правомощие на друго длъжностно лице от 
общинската администрация.

ТАКСИ
Съгласно ЗСММ няма предвидени такси 
за провеждане на събрания, митинги и 
манифестации. Но ако по време на съответното 
мероприятие бъдат позиционирани продукти 
и реклами на търговски компании – законът 
предвижда заплащането на такси на общо 
основание. Това означава, че ако организаторите 
на мероприятие по ЗСММ допуснат 
позиционирането на търговски продукти, марки, 
лога и реклами по време на събитието, те трябва 
да заплащат такси за реклама на публично място.   
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИ 
БЕЗ УВЕДОМЯВАНЕ 
(СПОНТАННИ МЕРОПРИЯТИЯ)
По отношение на спонтанно организираните 
мероприятия в българското законодателство 
лип сва специална регулация. За събития от то
зи характер се прилага общият режим. При 
неспазване на установения ред за провеждане 
на събрания, митинги и манифестации по ЗСММ 
от страна на организаторите (граждани) законът 
предвижда налагане на административно нака
зание – глоба11, а в някои общински наредби 
до ри изрично е предвидено налагането на 
административно наказание под формата на 
имуществена санкция за организатори – юри
дически лица. Въпреки законово установения 
санкционен режим в практиката има малко 
случаи на налагане на глоби поради нарушаване 
на уведомителния режим, установен в закона и 
в конкретната местната наредба за обществения 
ред12. От друга страна, известни са случаи на 
организирани редица протести, при които не 
са били спазвани правилата за уведомяване 
на местната власт, но от това не са произлезли 
ад министративнонаказателни последици (или 
по не не е известно да са налагани санк ци онни 
мерки). Практиката показва, че при не въз
можност да се установи кой е организатор на 
кон кретното спонтанно мероприятие, то лип сва 
административнонаказателно отговорно ли
це, което да понесе нормативно установената 
санкция. 

С оглед изложеното, спонтанните събрания, 
митинги и манифестации би следвало да могат и 

11 Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за 
събранията, митингите и манифестациите 
„Граждани и длъжностни лица, които 
нарушават установения ред и гаранциите 
за организиране и провеждане на събрания, 
митинги или манифестации, се наказват с 
глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-
тежко наказание.“
12 Примери са посочени в Раздел 
„Международни стандарти и съдебна практика“ и 
следващитестраници от настоящия анализ.

се провеждат, като за прекратяването им следва 
да важат общите основания по чл. 12, ал. 2 от 
ЗСММ. 

В закона няма изрична регулация на 
контрапротестите, което налага извода, че 
уредбата за тях е същата. Друг е въпросът, че 
липсата на регулация на контрапротестите 
често води до възникване на конфликти. В 
последните години в България има не един 
случай на опити от страна на граждани и групи 
от граждани (включително представители на 
политически фракции и футболни агитки) за 
„бламиране“ на провеждането на протест или 
шествие от страна на други групи от граждани13. 
Това става чрез заявяване на анти или 
контрапротест по същото време и на същото 
място, както и чрез „резервиране“ на голям 
брой дни за мероприятие, което не се провежда 
действително, само за да не се проведе друго 
мероприятие14. 

В голяма част от общинските наредби изрично се 
регламентира хипотезата на постъпили няколко 
уведомления от различни организатори за 
провеждането на различни прояви в едно и също 
време, място и път на движение. В тези случаи, 
когато за един и същи ден и за един и същи 
маршрут или място са подадени уведомления 
от двама организатори, общият принцип е 
администрацията да даде предимство на подалия 
първи по време уведомление. Маршрутът на 
мероприятието по хронологически покъсно 
подаденото уведом ление се пренасочва по 
обходен начин или мястото на провеждане 
на мероприятието се променя. Въпреки че 
това положение е регламентирано по сходен 
начин в почти всички общински наредби, 
които доразвиват законовата регламентация, 

13 Например при организирането на София 
Прайд през 2017 г.
14 Според интервюирани представители 
на местната администрация това е една от 
слабостите на закона, защото те често не знаят 
как да „помирят“ различните организатори, 
включително когато е ясно, че има заплаха за 
ескалация на напрежението и потенциален риск 
за нарушаване на обществения ред. 
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съществуват и известни различия в тази посока. 
Например в наредбата на Столична община 
е предвидена специална практика, според 
която, ако са постъпили няколко уведомления 
преди изтичането на 24 часа от постъпването 
на първото уведомление, съответните органи 
на общинската администрация съдействат за 
постигане на съгласие между заинтересованите 
организатори за безконфликтно провеждане на 
планираните прояви в различно време или място, 
а в случай на непостигане на съгласие, органите 
на общинската администрация осигуряват 
провеждането на обществената проява, за която 
е пристигнало първото уведомление. Друга 
специална практика е развита в наредбата на 
община Варна, според която, когато са постъпили 
повече от едно уведомления за провеждане на 
обществени прояви от различни организатори 
за едно и също време, място, маршрут или с 
пресичащи се маршрути, въпросът се урежда 
при взаимно съгласие на организаторите, за 
което съдейства и кметът на общината.

Минимални изисквания към организаторите, 
с които следва да се съобразяват преди и 
по време на организиране и провеждане на 
мероприятия по Закон за събранията, митингите 
и манифестациите: 

• Да подават уведомление със съответната
информация и в посочения от закона срок;

• Да предприемат необходимите мерки за
спаз ване на реда за провеждане и безопас
ността на движението по маршрута на
мероприятието (в случаите на манифес
тация)15;

• Да не нарушават обществения ред;

• Да не нарушават правата и свободите на
другите граждани;

• Да опазват обществената собственост.

15  Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, 
митингите и манифестациите.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗСММ
Ограниченията, предвидени в ЗСММ, имат за 
цел да гарантират безпроблемното протичане 
на мероприятията по закона. Ограниченията 
са изрично посочени в нормативните текстове 
на чл. 5, чл. 6 и чл. 7, ал. 2 от ЗСММ: 

• Ограничения, свързани с времето на
провеждане – забранява се провеждането на
събрания, митинги и манифестации в нощните
часове (от 22:00 часа до 6:00 часа), което има
отношение към опазване на обществения ред
и гарантиране спокойствието на останалите
граждани, които не участват. Това ограничение
представлява т. нар. „бланкетна забрана“.

• Ограничения, свързани с начина на участие
на гражданите – забранено е присъствието на
хора, които носят оръжие или други предмети,
с които може да се застраши животът или
здравето на други хора, или да се нанасят
материални щети, както и участието на
хора, които са в нетрезво състояние. Тези
ограничения имат отношения отново към
опазването на обществения ред, живота и
сигурността на останалите участващи и не
участващи в събитията граждани. Забранено е
и участието на граждани, които са маскирани по
начин, че се затруднява тяхното разпознаване
– тази забрана има отношение към търсенето
на отговорност на тези граждани при нанесени 
от тях вреди или при извършени нарушения/
престъпления по време на провеждане на 
мероприятията. 

• Ограничения, свързани с територията на про
веждане – с промените от 2010 г. е въведена
т.нар. „зона за сигурност“ (не помалко от 5 и
не повече от 10 м от съответната сграда) около
сградите на ключови национални институции
(около сградите на Народното събрание, на
Пре зидентството и на Министерския съвет и в
непосредствена близост до военни обекти).
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Ограниченията, свързани с начина на 
участие на гражданите и територията на 
провеждане на мероприятията, отговарят 
на международните стандарти, тъй като са 
установени с цел опазване на обществения 
ред, живота и сигурността на участващите 
и неучастващите в събитията граждани и 
превенция от нанасяне на материални щети 
върху ключови национални институции. 
Що се отнася до ограниченията, свързани с 
времето на провеждане на мероприятията по 
ЗСММ, обаче, считаме, че те противоречат 
на международните стандарти, доколкото 
е възможно протести, които се провеждат в 
часовия диапазон между 22:00 часа вечерта 
и 06:00 часа сутринта, да не нарушават по 
никакъв начин обществения ред.   

ПРОМЕНИ И НЕУСПЕШНИ 
ОПИТИ ЗА ПРОМЯНА В 
ЗАКОНА ЗА СЪБИРАНИЯТА, 
МИТИНГИТЕ И 
МАНИФЕСТАЦИИТЕ
Законът за събранията, митингите и 
манифестациите (ЗСММ) е приет през 1990 
г. и обнародван в Държавен вестник (ДВ), бр. 
10 от 02.02.1990 г. Следват две изменения 
на закона, приети от Народното събрание 
и влезли в сила, обнародвани в Държавен 
вестник, съответно в бр. 11 от 29.01.1998 г. и в 
бр. 24 от 26.03.2010 г.:

•	Първото изменение касае  приемането на 
Закона за деноминация на лева (ДВ, бр. 20 
от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 
5.07.1999 г.) и отразява задължението всички 
числа в стари левове, посочени в законите, 
влезли в сила преди 5 юли 1999 г., да се 
заменят с намалени 1000 пъти числа в нови 
левове. 

•	Инициативи за второ изменение на ЗСММ се 
предприемат през 2009 г. когато в Парламента 
се внасят два отделни законопроекта: 1) проект 
на Закон за изменение на ЗСММ, внесен от 
Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов 
(ПП ГЕРБ), и 2) проект на Закон за изменение 
на ЗСММ, внесен от депутата Яне Янев 
(ПП РЗС) и група народни представители. 
Предложенията за промени идват след 
поредицата от осъдителни съдебни решения 
на Европейския съд по правата на човека в 
Страсбург срещу България за нарушаване на 
чл. 1116 от Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи, 
които, въпреки че не отправят конкретни 
препоръки към българската държава за 
привеждане на вътрешното законодателство 
в съответствие с международните стандарти, 
дават повод на българските управници да 
се замислят как и с какви законодателни 
изменения може да се подобри механизмът 
на упражняване на правото на мирни 
събрания на гражданите. Но вместо да 
въвеждат поголеми гаранции за спазване 
на правото и свободата на мирни събрания 
и манифестации на гражданите, напротив – 
част от промените (конкретно предложените 
от депутата Яне Янев) в още поголяма степен 
ограничават упражняването на това право. 

След приемане на първо четене в пленарна 
зала на двата законопроекта поотделно 
от 41вото Народно събрание, Комисията 
по вътрешна сигурност и обществен ред 
одобрява и предлага за второ четене на 
консолидиран текст на проект на Закон 
за изменение на Закона за събранията, 
митингите и манифестациите (ЗИ на ЗСММ). 
Основните промени в него се отнасят до: 
осъвременяване на институционалния 
терминологичен апарат, увеличаване на 
сроковете за уведомяване при организиране 
на събрания, митинги и манифестации, 
16 Част от тези решения и мотивите към тях са 
разгледани в стр. 18 и следващите от настоящия 
анализ.
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дефиниране на териториалния обхват на 
зоните за сигурност около сградите на 
Народното събрание (НС), Министерски 
съвет (МС) и Президентството и въвеждане 
на ускорено съдебно производство при 
обжалване на забрана за провеждане на 
събрания, митинги и манифестации.

Консолидираният текст на ЗИ на ЗСММ се 
приема от 41вото Народно събрание на 21 
януари 2010 г. Впоследствие обаче с Указ № 
15 от 2 февруари 2010 г. на Президента на 
Република България Георги Първанов (ПП 
БСП)17 се постановява вето върху законопроекта 
и той се връща за ново разглеждане и 
обсъждане от НС в резултат на провокирана 
обществена реакция срещу две от промените 
и разпространени опасения за ограничаване 
на основни права на гражданите. Конкретно 
се изисква преразглеждане на текста за 
пространственото разширяване на забраната 
за провеждане на публични мероприятия 
– събрания, митинги и манифестации.
Забраната се разпростира върху обозначената 
зона около НС и пространствата в близост 
до военни обекти, както и върху зоните 
около сградите на Президентството и МС. 
Гражданските и синдикалните организации 
изразяват позиция, че по този начин 
се възпрепятства правото им на мирни 
събрания и манифестации, тъй като се отнема 
възможността за прякото адресиране на 
исканията им към институциите, отговорни за 
предприемане на съответни действия. 

Също така се изисква преразглеждане на 
текста за увеличаване срока на уведомлението 
за свикване на събрание или митинг на 
открито от 48 на 72 часа. Това увеличение 
се възприема от обществеността като вид 
ограничение на правата и свободите на 
гражданите и основание за отлагане във 

17  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMateri
alDV.jsp?idMat=29433 

времето на публичната реакция по повод 
значими обществени въпроси.   

В мотивите на президентския указ се посочва, че 
„законът трябва да гарантира баланс между 
възможността за свободна и мирна изява на 
гражданското общество и осигуряване на 
нормална работа на висшите институции. 
Йе рархията на демократичните ценнос-
ти поставя на най-високо място гаранти-
ра нето на гражданските права и свободи 
и всяко необходимо ограничение може и 
следва да бъде уредено само в закон. Те зи 
ограничения не могат да бъдат от та-
кова естество, че да обезсмислят и да во-
дят до невъзможност упражняването на 
га  ран тирани конституционни права на 
гражданите.“ 

След преразглеждането му в пленарна 
зала на 17 март 2010 г. 41вото Народно съ
брание приема окончателния Закон за из
менение на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите18. Въпреки отпа да нето на тек
ста за увеличаване на срока на уведомлението, 
всички останали текстове се запазват, 
включително и забраната за провеждане на 
събрания, митинги и манифестации в зоните 
за сигурност около сградите на НС, МС и 
Президентството (и двата текста – предложени 
от депутата Яне Янев, РЗС) 

В следващите години се инициират още 5 
промени на ЗСММ, които обаче не се приемат 
от Парламента: 

• През 2004 г. Министерски съвет с министър
председател Симеон Сакскобургготски
(НДСВ) внася проект на ЗИД в следните
насоки: обновяване на терминологията;
допълване на видовете институции, около
и в които се забраняват мероприятия по
ЗСММ (военни обекти и лечебни заве

18 http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMateri
alDV.jsp?idMat=31235 
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де ния); забрана за ползване на МПС при 
провеждане на мероприятия по ЗСММ;

•	Седем години покъсно, през 2011 г. 
народният представител Христо Бисеров 
(ДПС) не успява да прокара промяна, свър
зана със забрана на мероприятия по ЗСММ 
около религиозни и обредни храмове и 
институции; 

•	През 2012 г. депутатът Огнян Янакиев (ПП 
Атака) и група народни представители 
предлагат събранията, митингите и 
манифестациите да се провеждат само на 
български език;

•	След 2 години (2014 г.) депутатът Волен 
Сидеров (ПП Атака) и група народни пред
ставители въвеждат хомофобски контекст 
в предлаганите разпоредби чрез забрана 
на публично показване на хомосексуална 
ориентация или принадлежност и въвеж
дане на прекомерно високи глоби при 
нарушаване на забраната; 

•	Година след това, през 2015 г. депутатът 
Валери Симеонов (ПП НФСБ) и група 
народни представители предлагат събра
нията и митингите да се провеждат на 
български език.

Както беше споменато погоре, след послед
ните изменения в ЗСММ, приети през март 
2010 г., понастоящем няма други предложения 
за изменения или подобрения в закона, които 
да се обмислят от правителството или от 
отделни депутати.

МЕЖДУНАРОДНИ 
СТАНДАРТИ И СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА
Важна част от анализа доколко е добра правната 
уредба е свързана и с проверката доколко са 
интерпретирани правилно в националното 
законодателство международните стандарти 
и найвече доколко чрез правоприлагането 
може да се постигне справедливост при 
нарушаване упражняването на правото. 

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ
Разпоредбата на чл. 11 от Европейската кон
венция за защита правата на човека и ос
новните свободи (Конвенцията) ясно регла
мен тира съдържанието на правото на мирни 
събрания заедно с правото на сдружаване:

1. Βсеки има право на свобода на мирните 
събрания и на свободно сдружаване, вклю-
чително правото да образува и членува 
в професионални съюзи за защита на 
своите интереси. 

2. Упражняването на това право не 
подлежи на никакви ограничения, освен на 
тези, предвидени в закона и необходими в 
едно демократично общество в интерес 
на националната или обществената 
сигурност, за предотвратяване на безре-
дици или престъпления, за защитата 
на здравето и морала или на правата 
и свободите на другите. Този член не 
изключва въвеждането на законни огра-
ничения върху упражняването на тези 
права от служещите във въоръжените 
сили, полицията или държавната адми-
нистрация. 
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Текстът на разпоредбата на чл. 11, параграф. 
2 от Конвенцията ясно посочва единствените 
ограничения, които могат да бъдат налагани. 
Правото на свобода на мирните събрания се 
реализира, като се извършват действия на 
публични места (площади, улици и пр.) и може 
да причини неудобство на останалите граждани 
(трафик, бизнес дейност и пр.), без това да може 
да се счете за нарушаване на техните интереси. 
Проявите могат да съдържат призиви към 
действие, включително да бъдат провокативни, 
но не и да призовават към насилие. 

От 2001 г. на ниво международно правораз да
ване България е осъждана 8 пъти от Европейския 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за 
нарушаване на чл. 11 от Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните 
свободи и заплащане на обезщетения с публични 
средства на жалбоподателите19. Основните 
пово ди са свързани с осъществяването на неза
кон на намеса в правото на жалбоподателите на 
сдружаване и на мирни събрания чрез нало
жени забрани от местните общински власти за 
провеждане на събрания и митинги, както и с 
липсата на ефективни вътрешноправни средства 
за защита срещу нарушения при упражняване 
на тези права.

Емблематични се явяват четирите дела, иниции
рани от жалбоподателя Обединена македонска 
организация (ОМО) „Илинден“ – сдружение 
със се далище в Югозападна България, което 
прави неколкократни опити да организира 
въз по менателни събори на различни места 
в гео графския регион Пиринска Македония. 
В пе риода 1994 – 2003 г. с малки изключения 
тези митинги биват системно забранявани от 
властите (дело „Станков и ОМО Илинден срещу 
България“ и дело „ОМО Илинден и Иванов 
срещу България“). 

19 Станков и Обединена македонска организация 
„Илинден“ срещу България, 2001; ОМО „Илинден“ 
и Иванов срещу България, 2005; Иванов и 
други срещу България, 2005; ОМО „Илинден“ 
и други срещу България, 2006; Зелени Балкани 
срещу България, 2007; Сингартийски и други 
срещу България, 2011; Обединена македонска 
организация «Илинден» и Иванов срещу 
България (№ 2), 2011, 2012 

През 1990 – 1991 г. и отново през 1998 – 1999 г. 
организацията получава откази за регистрация 
от българския съд (решение по допустимостта 
на ЕСПЧ по жалби на ОМО Илинден и други 
срещу България). 

В поредицата от осъдителни решения срещу 
България Съдът в Страсбург констатира, че 
е налице нарушение на чл. 11 от ЕКЗПЧОС 
поради обстоятелството, че българският съд 
проявява неоснователна намеса в свободата 
на сдружаване на жалбоподателя (ОМО 
„Илинден“) за защита правата и свободите 
на македонското малцинство (дело „Станков 
и ОМО Илинден“) и константната практика 
на българските власти да налагат забрани за 
провеждане на събрания на ОМО „Илинден”, 
които Съдът не счита за необходими в едно 
демократично общество (дело „Станков и 
Обединена македонска организация „Илинден“, 
абзац 109, и дело „Обединена македонска 
организация „Илинден“ и Иванов“, абзац 114). 
Сред основанията за забрана, които шаблонно 
се посочват от местните власти, са: липсата на 
регистрация на организацията, предполагаема 
заплаха за обществения ред, провеждането 
на събрания на други организации и власти 
по същото време и на същото място и наличие 
на противоречиви изявления на „Илинден“ по 
въпроси, възприемани като чувствителни. 

Освен това, Съдът обръща внимание и върху 
една негативна тенденция, като изхожда от 
обстоятелството, че „националните власти 
се позовават на основания, които Съдът 
към процесния момент вече е преценил за 
проблематични в предходните си решения“ и 
това е показателно за „тревожно незачитане 
на решенията на Съда и правото на 
жалбоподателите на свобода на събрания.“. 
Също така Съдът отбелязва със загриженост, че 
през септември 2007 г. и през май и септември 
2009 г. полицейските органи затягат подхода 
си, като задържат участници в събранията на 
„Илинден“, без да се позовава на каквито и да 
е основания за задържане и без да е налице 
насилствено поведение, което да дава повод за 
тези мерки.
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В резултат на горепосочените осъдителни 
решения на ЕСПЧ през 2009 г. е прокарана 
втората от двете успешни промени на 
действащия Закон за събранията, митингите 
и манифестациите, с цел да се подобрят 
условията за упражняване на правото на 
мирни събрания и на свободно сдружаване 
на гражданите. Поконкретно, подобренията 
се изразяват в това, че се оптимизират 
процедурните срокове – от една страна 
се намалява срокът за уведомяване на 
кмета преди насрочения ден и час за 
провеждане на съответното мероприятие 
по ЗСММ, съответно и срокът, в който кметът 
на общината може да издаде заповед за 
забрана за провебда не събитието (до 
24 часа), а от друга се въвежда ускорено 
съдебно производство (в рамките на 24 часа) 
при обжалване на забрани за провеждане 
на мероприятие по ЗСММ, издавани от 
общинските администрации.

БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА
Българската съдебна практика е сравнително 
бедна на решения, касаещи приложението 
на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите (ЗСММ). Анализът на 
съдебните решения показва, че съдът стриктно 
тълкува законовите изисквания за правото на 
мирни събирания. 

Постановените съдебни решения с предмет 
ЗСММ се разделят на 3 основни категории, 
като: 

•	Основната част от решенията са с предмет 
обжалване на заповед на кмета на 
общината за прекратяване или забрана 
за провеждане на мероприятие по ЗСММ 
(събрание, митинг или манифестация);

•	Помалка част от решенията касаят жалби 
срещу налагане на административна 
санкция „глоба“; и

•	Наймалък брой са решенията по същество 
на текстове от нормативните актове: за 
незаконосъобразност на разпоредби в 
общинските наредби за обществения ред 
по места.

Съдебните решения от първата група са 
преимуществено с диспозитив, в който 
съдът отменя кметската заповед за забрана 
или прекратяване на мероприятието. Сред 
основните мотиви на правораздавателния 
орган е този за наличие на изрична уредба 
на хипотезите, в които кметът може да 
постанови забрана или прекратяване на 
провеждането на събрание, митинг или 
манифестация. Българският съд нееднократно 
посочва в своите решения и аргумента, 
че надвишаването на законоустановените 
рамки, в които кметът може да прецени 
дали да забрани мероприятието по ЗСММ, 
нарушава не само конкретните разпоредби 
на закона, но и изричните разпоредби 
в Конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи (поконкретно 
чл. 11 от Конвенцията) и в Конституцията 
на Република България (поконкретно 
чл. 43, ал.1). На много места в мотивите 
на решенията си по ЗСММ българските 
правораздавателни органи се позовават и на 
практиката на ЕСПЧ, в която жалбоподатели 
от България осъждат българската държава за 
обезщетение поради нарушаване именно на 
чл. 11 от Конвенцията. 

Друг съществен мотив в съдебните мотиви 
е и задължението на кмета на съответната 
община да позовава своите заповеди 
за забрана на безспорно установени 
факти, свързани с извършени действия от 
участниците в мероприятието, които по 
несъмнен начин да застрашават обществения 
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ред20. Интересен пример в аргументацията 
на съдебните решения е и недопустимостта 
административният орган да излага лично 
мнение по въпроса дали организираното 
мероприятие ще постигне своите цели, а 
напротив – кметът следва да се придържа 
единствено към обосноваване на наличието 
на хипотезите по ЗСММ, позволяващи му да 
постанови своя отказ21. Конкретен пример, 
в който съдът обявява заповедта на кмета 
за забрана за провеждане на мероприятие 
по ЗСММ за нищожна, е издаването на 
заповедта от некомпетентен орган, доколкото 
в ЗСММ липсва възможност за делегиране на 
правомощия на служители от администрацията 
на съответната община да налагат забрана за 
провеждане на мероприятие по посочения 
закон22. Сред мотивите на съда се открива 
и този, че заповедта за прекратяване на 
мероприятие по ЗСММ трябва да се основава 
на факти и обстоятелства, възникнали към 
момента на нейното издаване, а не на такива, 
които биха възникнали след това23. В този 
смисъл издаване на забрана за провеждане на 
мероприятие по ЗСММ на основание факти и 
обстоятелства, които биха могли да възникнат 
по време на провеждане на мероприятието, не 
могат да послужат като основание за забрана 
това мероприятие да бъде проведено. Според 
съда законът осигурява достатъчно гаранции 
за спокойното провеждане на мероприятията 
по ЗСММ, което се отразява като допълнение 
на гореизложените мотиви.

По отношение на решенията от първата група, 
с които съдът не отменя кметската заповед, 

20 Решение № 61 от 14.05.2016 г. на АдмС – 
Кърджали по адм. д. № 79/2016 г.
21  Решение № 377 от 14.09.2017 г. на АдмС – 
Плевен по адм. д. № 778/2017 г.
22  Решение № 5253 от 26.07.2013 г. на АдмС – 
София по адм. д. № 7467/2013 г.
23  Решение от 28.03.2013 г. на АдмС – Монтана по 
адм. д. № 235/2013 г.

а отхвърля жалбата срещу нея, интересен 
пример са решенията, при които съдът 
утвърждава, че в условията на предоставената 
от закона оперативна самостоятелност на 
кмета, последният е взел правилно решение 
да откаже провеждането на мероприятие 
по ЗСММ24. В тези решения съдът привежда 
мотиви, че кметът коректно е преценил, че 
блокирането на важна пътна артерия (заради 
мероприятието) ще застраши обществения ред 
и че съсредоточаването на няколко, различни 
по своя характер обществени събития, по 
едно и също място и време на територията на 
съответното населено място, също застрашава 
обществения ред и представлява основание 
за постановяване на забраната.  Друг мотив 
сред решенията, с които се отхвърлят жалбите 
срещу кметските заповеди, са възложените 
със ЗСММ контролни функции на кмета на 
общината и задълженията му по опазване на 
обществения ред, произтичащи от ЗМСМА25. 

Съдът приема в своите мотиви, че в тези 
решения действията на кмета за издаване на 
заповед за прекратяване на мероприятието по 
ЗСММ са извършени в съответствие с целта на 
закона – да се проведе мероприятието и да се 
опази общественият ред, правата и свободите 
на всички граждани на територията, на която 
е организирана обществената проява.

Основната част от решенията, касаещи 
налагането на глоба, са с диспозитив, в който 
наказателното постановление за налагане на 
административна санкция се отменя поради 
липса на достатъчно доказателства, че лицето, 
на което е наложена глобата, е извършило 
съответното нарушение26. 

24 Решение от 11.08.2011 г. на АдмС – Сливен 
по адм. д. № 221/2011 г.; Решение № 810 от 
19.05.2012 г. на АдмС – Бургас по адм. д. № 
1150/2012 г.; Решение от 29.08.2011 г. на АдмС – 
Добрич по адм. д. № 647/2011 г.
25  Решение от 20.06.2013 г. на АдмС – Русе по 
адм. д. № 172/2013 г.
26  Решение № 3366 от 9.05.2016 г. на СРС по 
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Помалка част са решенията, в които от правна 
и фактическа страна съдът намира достатъчно 
аргументирано основание за налагане на 
глоба27. В последния вид дела, от фактическа 
страна, в единия случай организаторът на 
про тес та е превишил предварително обяве
ното време и място на провеждането му, а 
при другия случай, без предварително уве
дом ление до кмета на общината, е била 
организирана публична изява, при която се е 
ползвала озвучителна техника /мегафон/. И в 
двата случая е наложен минималният размер 
на глоба, съгласно съответната общинска регу
лация (съответно 50 лева/25 euro и 30 лева/15 
euro). Сравнително притеснителен е фактът, 
че в първото от двете горепосочени дела от 
фактическа страна се споменава, че протестът 
е „бил организиран от нея с предварителното 
разрешение на Кмета на ОбщинаБ.“, като в  
решението си съдът не коментира в своите 
мо ти ви, че режимът е уведомителен, а не 
разрешителен. 

Тук ще обърнем внимание на други два 
случая, при които съдът отменя наказателни 
постановления за налагане на глоба, от една 
страна, като, от друга, отново не се коментира 
ползването на понятието „разрешение 
от кмета“ по отношение на процесните 
мероприятия. 

Основната причина да отделяме тези два 
случая е, че се касае за жалби от различни 
лица, които са сезирали съда в своето 
населено място във връзка с едно и също 
събитие с политически характер28. И в двата 

а. н. д. № 20820/2015 г.; Решение № 4732 от 
13.06.2013 г. на РС – Благоевград по н. о. х. д. № 
758/2013 г.; Решение № 6216 от 30.07.2013 г. на 
РС – Благоевград по н. о. х. д. № 757/2013 г.; 
27 Решение № 6443 от 9.08.2013 г. на РС 
– Благоевград по н. о. х. д. № 759/2013 
г.;Решение № 377 от 20.10.2009 г. на РС – 
Враца по а. н. д. № 1068/2009 г. 
28 Решение от 7.02.2012 г. на РС – 

случая граждани на село във видинска област 
са забелязали струпване на множество хора 
в центъра на селото, сред които кандидатът 
за кмет на определена политическа партия 
и председателя на тази партия, като са били 
раздавани агитационни материали. Отново 
в двата случая съответните граждани са се 
обърнали за информация до администрацията 
на кмета дали е издавано разрешение 
за провеждане на това мероприятие, 
при което секретарят на общината дава 
отрицателен отговор. На нарушителите е 
издадено наказателно постановление за 
налагане на глоба, което и в двата случая е 
отменено от съда (едното от делата стига и до 
касационна инстанция29, която потвърждава 
решението на първоинстанционния съд). 
От правна страна съдът и в двата случая 
обосновава диспозитива на решението си 
със съществените процесуални нарушения, 
допуснати като пороци при съставяне на 
Актовете за установяване на административно 
нарушение. Никъде обаче не се коментира 
фактът, че с поведението си жалбоподателят 
е нарушил Закона за събранията, митин
гите и манифестациите, като не е уведомил 
предварително за провежданото меропри
ятие. 

В българската съдебна практика се откриват 
и решения с предмет незаконосъобразност 
на текстове от общинските наредби за 
обществения ред, регулиращи на местно ниво 
процедурата по провеждане на мероприятия 
по ЗСММ. 

Белоградчик по а. н. д. № 331/2011 г.; 
Решение от 28.03.2012 г. на РС – Белоградчик 
по а. н. д. № 332/2011 г.
29 Решение от 24.04.2012 г. на АдмС – Видин 
по к. а. н. д. № 82/2012 г.
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В един от случаите съдът отменя разпоредба 
от наредбата за обществения ред, приета 
от Общинския съвет на Община Хасково, 
съгласно която се забранява „провеждането 
на състезания, митинги, демонстрации, 
религиозни и други масови и обществени 
мероприятия без предварително разре ше-
ние от кмета на общината“. 

Основните мотиви на правораздавателния 
орган са противоречие от нормативен 
акт от повисок ранг (ЗСММ), при което 
законовия уведомителен режим е въведен с 
разрешителен, и неспазване на изискванията 
на Закона за нормативните актове за точно 
и ясно формулиране на разпоредбите на 
нормативния акт и на предписанията на 
Върховния административен съд за това, 
че нормотворчеството трябва да бъде на 
ясен език (по отношение на липсата на 
конкретизация на понятието „и други масови 
и обществени мероприятия“)30. 

Друг интересен пример в съдебната 
практика от този вид е свързан с гр. Русе, 
където до 2012 г. е имало отделна Наредба 
№ 19 за условията, реда и гаранциите за 
провеждане на събрания на открито, митинги, 
манифестации, шествия и други масови 
обществени прояви на територията на 
Община Русе. Процесният казус отново касае 
отмяна на незаконосъобразна разпоредба 
в подзаконовия нормативен акт, въвеждаща 
разрешителен режим в противовес на 
уведомителния режим, уреден в ЗСММ31.

30  Решение от 3.04.2018 г. на АдмС – Хасково по 
адм. д. № 1302/2017 г.
31  Решение от 17.02.2012 г. на АдмС – Русе по 
адм. д. № 465/2011 г.
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Институциите и структурите, които имат 
отношение към упражняването на правото на 
мирни събирания, са основно на местно ниво 
и включват:

 Кметовете на общини – на тях са въз
ложени конкретни функции по при ла
гането на ЗСММ, в това число и задъл
жението да „съдействат“ за нормал ното 
протичане на мероприятията: 

• Те споделят отговорност заедно с
организаторите за предприемане на
необходимите мерки за спазване на реда
за провеждане на манифестациите и
за безопасността на движението.

• Кметовете на общини имат право-
мо щи ето да прекратяват  провеж-
да нето на събрания, митинги или
манифестации, когато не са органи-
зира ни или не се про веждат при усло-
вията и по реда, ус тановени със ЗСММ
(чл. 13 от ЗСММ).

Допу стимо е конкретни служители от
общинската администрация, опреде-
ле ни от кмета, да налагат гло би и
имуществени санкции.

 Основните задължения на кметовете са:

• Да оказват съдействие за безопасното
провеждане на мероприятието – спазване
на обществения ред и на безопасността
на движение;

• Да съдействат за осигуряване маршрута,
поискан от организаторите, а ако това не е
възможно – да предложат  и предварително
да съгласуват с тях алтернативен маршрут.

 Полицейските органи – осигуряват
спаз ване на обществения ред на общо 
ос нование и на тази база осигуряват 
нормалното протичане на мероприятието; 

 Съдилищата – имат правомощия с ог
лед решаването на административни 
спорове относно законосъобразността 
на откази или наложени ограничения 
за провеждане на мирни събрания32. За 
нарушения на реда по ЗСММ се налагат 
глоби с наказателни постановления, 
които подлежат на обжалване по реда на  

32 Забраната на кмета на общината за провеждане 
на събрание, митинг или манифестация може да се 
обжалва по специалния ред, предвиден в чл. 12, 
ал. 3 от ЗСММ – пред съответния административен 
съд в 3дневен срок и се разглежда в 
едноинстанционно производство – решението на 
административния съд е окончателно. 

IV. Провеждане на
мирни събрания
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Закона за административните нарушения 
и наказания.

 Местните омбудсмани (обществени 
по с редници33), както и националният 
Ом буд сман на Република България 34 – 
ня мат изрично разписани функции и 
правомощия, свързани с упражняването 
на това право, но предвид тяхната ро ля 
биха били инструмент, чрез който граж
даните да търсят защита или съдействие. 

 Организаторите – граждани и органи
за ции (политически и неполитически) – 
имат задължения да осигурят необходи
мите мерки за опазване на реда и имат 
споделена с кметовете отговорност за 
опазване безопасността на движението. 

Поконкретно, гражданин, който възнамерява 
да организира мирно събрание, митинг или 
манифестация, ще трябва да премина през 
следните предварителни стъпки: 

1. Запознаване с нормативните доку
менти както на законово ниво, така и на 
подзаконово местно ниво; 

33 Съгласно *чл. 21а, ал. 2 от ЗМСМА  
„Общественият посредник съдейства за спазване 
правата и законните интереси на гражданите 
пред органите на местното самоуправление и 
местната администрация.“
34 Съгласно ** Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2018 
г.) от Закона за омбудсмана „(1) Омбудсманът 
е обществен защитник, който насърчава и 
защитава правата на човека и основните 
свободи. (2) Омбудсманът се застъпва с 
предвидените в този закон средства, когато 
с действие или бездействие се засягат 
или нарушават правата и свободите на 
гражданите от държавните и общинските 
органи и техните администрации, 
от лицата, на които е възложено да 
предоставят обществени услуги, както и от 
частноправни субекти.“

2. Снабдяване с бланка на уведомлението 
до кмета (много малка част от общините в 
България поддържат електронен вариант на 
бланката на уведомлението или въобще нямат 
такава бланка, дори на хартиен носител), 
съответно попълването и входирането ѝ в 
общината; 

3. Допълнителна комуникация с общин
ската администрация – само когато е 
необходимо да се извършат промени 
във времето, мястото и/или маршрута 
на мероприятието по независещи от 
организатора причини; 

4. Посещение в местното полицейско 
звено за съгласуване на маршрута и другите 
организационни детайли на мероприятието 
– няма нормативно основание, но е 
утвърдено като практика – организира се 
по инициатива на съответната общинска 
администрация за целите на опазване на 
обществения ред35. 

През последните няколко години се 
наблюдават някои негативни тенденции, 
които общинските администрации 
започват да прилагат в своята практика, 
като поставят допълнителни изисквания 
пред гражданите, организиращи протести, 
без да имат нормативни основания за 
това. Например, след подаване на уведо
млението, от организаторите се изисква да 
се снабдят и да представят пред общинската 

35  Например, след подаване на уведомление 
до кмета на Столична община, общинската 
администрация инициира работна среща с 
организатора на мероприятието и Столична 
дирекция на вътрешните работи – МВР, за 
която се съставя протокол, за обсъждане на 
времето, мястото, маршрута на провеждане 
на мероприятието, профила на участниците 
в мероприятието, приблизителният им брой, 
наличието на вътрешна охрана, осигурена от 
организатора, и др.
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администрация36 т. нар. „съгласувателно пис
мо“. Такова изискване на практика се проя
вява като „разрешение“ за провеждане на 
протести, тъй като непредставянето му може 
да доведе до отказ на кмета и съответно да 
прегради възможността на гражданите да 
упражнят правото си на мирни събрания.  
Подобна практика е изключение от общото 
правило, съгласно което не се издават 
административни актове в отговор на 
подадено уведомление. 

Друга негативна тенденция, която се 
утвърждава през последните години 
(предимно в Столична община), е изискването 
от страна на полицията към организаторите 
да осигурят и присъствието на частна 
охранителна фирма по време на протеста, 
когато възнамеряват да проведат помащабно 
събитие с предполагаемо участие на голяма 
маса от хора.

Тези две негативни тенденции водят, от една 
страна, до опорочаване на законоустановения 
уведомителен режим за провеждане на 
мероприятие по ЗСММ чрез въвеждането на 
разрешителен елемент (със „съгласувателното 
писмо“) и от друга – до обезстойностяване 
на ролята и участието на полицията в 
мероприятията като единствен оправомощен 
по законов път орган, който може да налага 
ред по време на масови обществени събития.

36 Например, такава практика се наблюдава 
в Столична община, Община Русе, Община 
Пазарджик и др.

МЕСТНА РЕГУЛАЦИЯ
На местно ниво правото на мирни събирания 
се регламентира в съответните общински 
наредби – в множеството от случаите това са 
общинските наредби, които регламентират 
опазването на обществения ред, в някои 
поредки случаи – наредби, които уреждат 
ползването на общинска собственост37, но 
няма случай, в който община да е приела отделна 
наредба по темата. 

От прегледа на подзаконовата нормативна 
уредба, регламентираща правото на мирни 
събрания, може да се направи обобщен извод, 
че големите общини, които  бяха включени в 
обхвата на проучването, като столичният град 
София, Пловдив, Варна, Русе (Стара Загора 
прави изключение) – уреждат подетайлно и 
пълно тази материя на местно ниво. В техните 
наредби се отреждат специални раздели 
или глави, посветени на провеждането на 
събрания, митинги и манифестации, както и 
други обществени масови прояви. 

Така например, в Наредба № 4 за 
поддържане и осигуряване на обществения 
ред, условията и реда за провеждане на 
масови обществени прояви, опазване на 
общественото и личното имущество 
и чистотата на територията на 
Община Русе уредбата се съдържа в 
специален Раздел V. „Условия и ред за 
провеждане на масови обществени 
прояви на територията на Община 
Русе“; специален Раздел IX. от Наредбата 
на Община Варна за обществения ред 
урежда  „Ред и условия за провеждане 
на събрания, митинги и други масови 
обществени прояви“.

37 Предмет на изследване е нормативната 
уредба в 12 български общини, които са 
различни по големина и често в последните 
години се организират мирни събирания. 
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В наредбите на помалките по брой 
жители общини найчесто няма изрична 
регламентация или има препращаща норма 
към законовия ред (ЗСММ). Разбира се, 
има и изключения – такъв е примерът с 
община Генерал Тошево (с общо население 
15 097 жители38), която с Наредба № 1 за  
поддържане и опазване  на  обществения  
ред, чистотата и общественото имущество  на  
територията  на  Община Генерал  Тошево е 
предвидила специална уредба за условията 
и реда при провеждане на мирни събрания 
в Раздел V. „Опазване на обществения ред 
при провеждане на събрания, митинги, 
манифестации и други масови прояви“.

В преобладаващия брой случаи  общинските 
наредби, които поподробно регламентират 
тази материя, се придържат към основните 
законови положения. Но са налице 
и конкретни подзаконови текстове и 
препращащи разпоредби, чрез които се 
„надскача“ законовата рамка –  било то под 
формата на допълване, конкретизиране или 
„доуреждане“ на материята или направо 
„отклоняване“ от някои законови положения. 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИТЕ 
СРОКОВЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
Така например, за провеждане на 
манифестации или шествия уредбата в 
Наредбата на Община Варна за обществения 
ред отчасти се припокрива, отчасти се 
отдалечава от общите законови норми, 
определящи минималния срок за уведомяване 
на кмета на общината – „най-малко 48 часа 
преди началото“ на събранието или на митинга 
(чл. 8, ал. 1 от ЗСММ) и „най-малко 72 часа 
преди провеждането“ на манифестацията (чл. 

38 По данни на Националния статистически 
институт – преброяване на населението от 
01.02.2011 г.

11, ал. 1 от ЗСММ). От една страна, Наредбата 
препраща към реда за уведомяване за 
митинги или събрания, но едновременно с 
това – относно срока за уведомяване изисква 
той да е наймалко 5 дни преди датата на 
провеждане на манифестацията, като заедно 
с това се изисква посочване на началния 
и крайния пункт, маршрута, броя и вида на 
транспортните средства, ако се използват 
такива, както и предполагаемия брой на 
участниците. Друг пример е Наредбата за 
опазване на общинската собственост и 
обществения ред на Община Благоевград, 
чийто текст на чл. 12, ал. 2 от Раздел „Опазване на 
обществения ред и чистотата при провеждане 
на събрания, митинги, манифестации и други 
масови прояви“ допълва законовата уредба 
като регламентира, че уведомлението за 
масови обществени мероприятия се отправя, 
освен до кмета на общината, и до органите 
на Районното полицейско управление. В 
Наредба № 1 за  поддържане и опазване  на  
обществения  ред, чистотата и общественото 
имущество  на  територията  на   Община 
Генерал  Тошево се постановяват различни 
срокове за уведомяване: „не по-рано от 
14 дни, и не по късно от 48 часа преди 
планираното провеждане на проявата“. 

УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО СТАВА 
„РАЗРЕШЕНИЕ“
В образеца на уведомлението, публикувано на 
сайта на Столична община (СО), и в допълнение 
на нормативната уредба се уточнява, че 
СО издава съгласувателно писмо в отговор 
на заявлението, което следва да се получи 
лично от подателя или от упълномощено 
лице.  В чл. 5 от Наредба № 1 за опазване на 
обществения ред и поддържане на приветлив 
вид на Община Ямбол се регламентира общо 
редът и изискванията за провеждане на 
масови обществени прояви, спортни и други 
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състезания (спортните прояви са изключени 
от обхвата на ЗСММ) на открито („по улици и 
площади“). Те се провеждат след предварително 
разрешение от общинската администрация и 
съгласуване с органите на Областна дирекция на 
Министерство на вътрешните работи в (ОДМВР) 
Ямбол, но не се конкретизира допълнително 
редът за разрешението, както и не се реферира 
изрично към законовия уведомителен режим.  
В специалната наредба на Община Пловдив 
отделно са уредени и автомобилните, спортните 
състезания, кросовете и други мероприятия 
по улиците и площадите, които се провеждат 
след разрешение, издадено от упълномощен от 
кмета на Община Пловдив ресорен заместник
кмет, като организаторите на мероприятията се 
длъжни да уведомят писмено кмета на Община 
Пловдив наймалко 5 (пет) работни дни 
преди провеждането им, а Община Пловдив 
има задължението да уведомява ОДМВР – 
Пловдив за мероприятие поотделно. Съгласно 
наредбата на Община Варна редът и условията 
за даване на разрешение за провеждане на 
масови спортни прояви, концерти, фестивали 
и други подобни (изключението от обхвата на 
ЗСММ) се определя със заповед на кмета на 
Община Варна. По отношение на събранията 
и митингите на открито се изисква единствено 
уведомление, но разпоредбата на чл. 59, ал. 
2 от Наредбата предвижда, че организаторът 
следва да осигури собствена или наета охрана 
за целите на опазване на обществения ред, 
спешната медицинска помощ и транспорта, 
ако е необходимо“. Това противоречи на 
изискванията на ЗСММ.

ДЕТАЙЛНИ БЛАНКИ ЗА 
УВЕДОМЛЕНИЕ
Резултатите от извършените справки за 
наличието и съдържанието на формуляри на 
уведомление за провеждане на събрания, 
митинги и манифестации съгласно ЗСММ 
посочват, че електронният достъп до 
такива образци  е предоставен на интернет 
страниците само на три общини – Пловдив, 
Варна и Столична община. Образецът на 
уведомлението на сайта на Община Пловдив 
изисква посочването на обща информация, 
без да съдържа описание на изискуемите по 
закон реквизити, а само такива относно лични 
данни и контакти на заявителя, описание 
на конкретното искане в свободен текст и 
изброяване на приложимите документи. 
Прави впечатление, че само в образеца 
на Столична община се изисква същото 
да бъде адресирано, освен до кмета, и в 
копие до Дирекция „Сигурност“. Бланките 
на уведомленията на Столична община 
и Варна са почти еднотипни и съдържат 
законовото основание (чл. 8 и чл. 11 от 
ЗСММ), съответно изискват посочване на: 
данни за организатора, негови контакти и 
представляващо лице; вид на мероприятието 
като примерно са изброени различни теми 
на събирания: политическо, социално, 
икономическо; начин на провеждане, под 
което се разбира формата на мирното събрание; 
използвани средства; дата, място и начален 
и краен час; заемана площ в квадратура с 
прилагане на плансхема на разположението 
(за Столична община трябва да е одобрена 
от дирекция „Архитектура и градоустройство“) 
при поставяне на преместваеми съоръжения, 
както е уточнено в едното заявление
образец; а за случаите на провеждане на 
манифестации или шествие – сборен пункт, 
маршрут, времетраене и места за спиране; 
приблизителен брой участници; допълнителни 
данни при необходимост от паркиране на 
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МПС; мерките, които организаторите следва 
да предприемат съгласно закона; посочване на 
отговорно за проявата лице с контакти. Така 
формулярите допълват значително законовата 
и подзаконовата уредба като изискуемост на 
съдържанието. В уведомлението до Столична 
община изрично следва да се посочи видът 
на мероприятието и основното искане (цел) 
на същото (което е задължителен реквизит 
съгласно ЗСММ). В уведомлението до община 
Варна са посочени и два задължителни 
приложими документи – Декларация по чл. 55 
от Наредбата, по образец, който е приложен 
към самото заявление и касае отговорността 
на организаторите на обществени прояви 
(задължението им за подобно деклариране 
е регламентирано изрично в самата 
Наредба), както и акт за регистрация, когато 
организатор е юридическо лице. И двете 
уведомления съдържат в забележка указания 
относно начина на подаване (къде, кога, 
до кого); часовата забрана за провеждане 
на мероприятия съгласно закона, както и 
задължение за писмено уведомяване при 
промяна на условията. Единствено в образеца 
на Столична община и в допълнение на 
нормативната уредба се уточнява,че СО 
издава съгласувателно писмо в отговор на 
заявлението, което следва да се получи лично 
от подателя или упълномощено лице.   

 

СЪГЛАСУВАНЕ НА МАРШРУТА 
ИЛИ МЯСТОТО
В повечето случаи в подзаконовата 
нормативна уредба изрично не е уредено 
изискването за съгласуване на маршрута или 
мястото на мирното събрание. Почти във 
всяка наредба обаче е уредено съгласуване 
между кмета и организаторите в хипотезата 
на постъпили повече от едно уведомление 
за провеждане на обществени прояви от 
различни организатори за едно и също 
време, място, маршрут или с пресичащи 
се маршрути. В повечето наредби изрично 
се регламентира хипотезата на постъпили 
уведомления от няколко организатори за 
провеждането на различни прояви в едно и 
също време, място и път на движение. Уредбата 
е сходна, но например съгласно наредбата 
на Столична община, ако са постъпили 
няколко уведомления преди изтичането на 24 
часа от постъпването на първото уведомление, 
съответните органи на общинската администрация 
съдействат за постигане на съгласие 
между заинтересованите организатори за 
безконфликтно провеждане на планираните 
прояви в различно време или място, а в 
случай на непостигане на съгласие, органите 
на общинската администрация осигуряват 
провеждането на обществената проява, за 
която е пристигнало първото уведомление. 
Тази практика крие потенциалните рискове от 
евентуални злоупотреби с право в случаите 
на целенасочено подаване на уведомления 
за „запазване“ на прояви с цел саботиране 
провеждането на конкретни мероприятия, 
предварително планирани от други 
организатори.
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ПО-ШИРОКА УРЕДБА
Наредбата на Община Русе регламентира 
реда за организиране и провеждане  и 
неизчерпателно изброява и другите масови 
обществени прояви, сред които попадат и 
„спортни мероприятия, провеждани извън 
съответните спортни съоръжения концерти, 
панаири; фестивали; изложения и рекламно
промоционални мероприятия на открито, 
дарителски кампании; открити подписки; 
публични прояви на религиозни институции, 
провеждани извън молитвените домове; 
организиране на циркови представления, 
карнавали; шествия, в т.ч. религиозни и 
траурни; празнични илюминации или заря.“ 
Относно възможността за обжалване на 
забраната за провеждане на тези прояви, 
които не попадат в обхвата на Закона за 
събранията, митингите и манифестациите, 
се препраща към сроковете и реда на 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
Съгласно нормите на АПК производството 
за обжалване е двуинстанционно, като се 
допуска обжалване, освен от организатора 
на масовата обществена проява, и от други 
заинтересовани от забраната лица. Това 
положение се различава от специалния режим 
за обжалване на заповедта на кмета за забрана 
за провеждане на мероприятията по ЗСММ, в 
който изрично е уредено едноинстанционно 
производство на обжалване от страна на 
организатора на съответното мероприятие.

Въпреки че е ясно, че законът урежда 
изчерпателно елементите на правото по начин, 
че е ясно, че не може на подзаконово ниво да 
бъдат въведени ограничения или усложнения 
при неговото упражняване, от анализа на 
наредбите на общинско ниво е видно, че 
в някои случаи се „прокрадват“ елементи 
на отклоняване в посока допълнително 
регулиране. Подобни разпоредби са 
противозаконни и следва при атакуване 
да бъдат отменени. Това, което следва да 

се „регулира“ на местно ниво, е само къде 
може да бъде намерена повече информация 
и детайли за това как да бъде упражнено 
правото, кой е длъжен да предостави тази 
информация, с какъв способ. От друга страна, 
според интервюирани представители на 
общините законът е изключително лаконичен 
и именно това е причината да се „доразвива“ 
на местно ниво, тъй като е необходимо да 
има повече яснота как следва да постъпят 
държавните органи, натоварени с конкретни 
правомощия (по опазване на обществения 
ред и съобразяване с интересите на другите 
граждани) в конкретни ситуации и какви мерки 
да вземат предварително. При проведените от 
нас интервюта получихме препоръка да бъдат 
разписани поясно правомощията на законово 
ниво, за да „гарантират“, че мероприятието ще 
бъде проведено и съобразно закона. 

• Интервюираните организатори на протести
споделят, че не са се сблъсквали със
сериозни затруднения, свързани с правната
регламентация и реда за провеждане на
мероприятията. Според тях приложението
на самата процедура по уведомяване на
местната власт, осигуряване на изискуемата
от закона организация и допълнителна
охрана и съгласуването на действията с
полицията са поскоро малък проблем
в сравнение с мотивирането на хора за
участие в протеста. Друго е впечатлението
на „обикновените граждани“, които не
са организирали мероприятие по ЗСММ
и не са имали повод да се запознаят с
процедурата по организиране на протест.
Тяхното усещането, че е тази процедура е
сложна, даже поскоро неясно разписана –
има стъпки, които се случват на практика, но
формално регламентацията за тях не е ясно
и еднозначно структурирана.

• Затруднения се срещат в случаите, при които
се налага ползването на преместваеми
обекти по време на протестите – в тези
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хипотези процедурата се утежнява за 
организаторите, тъй като се иска изрично 
одобрение от администрацията на 
главния архитект на населеното място и от 
дирекция „Зелени системи“ към общинската 
администрация. 

•	Макар и да намират процедурата за 
осъществима и възможна, все пак 
организаторите на протести в България 
определят процедурата по уведомяване 
на местната власт за провеждане на 
мероприятие по ЗСММ поскоро като 
тромава и напрягаща. От друга страна, 
организиращите протести НПОта заявяват, 
че доброто познаване на процедурата и 
вещината в нейното провеждане от тяхна 
страна се дължи на опита им с процедурата, 
като някои от тези НПОта разполагат дори с 
правни отдели или поне правни консултанти, 
на чиято експертиза могат да разчитат. В 
този смисъл, организаторите на протести 
считат, че в противовес на сравнително 
лесното за тях осъществяване на правото на 
мирни събрания, за обикновените граждани 
реализацията на това право би била далеч 
повремеемка и трудна. 
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ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ И 
УЧАСТИЕ НА ПОЛИЦИЯТА

Едни от ключовите органи, които имат 
задължения по повод на това да протекат 
събитията по начин, че общественият ред да 
не бъде нарушен, са органите на полицията. 
Основните нормативни актове, които регулират 
дейността на полицейските органи, са Законът 
за Министерство на вътрешните работи 
(ЗМВР) и Инструкцията на Министерство на 
вътрешните работи за патрулнопостовата 
дейност. По отношение на звената на 
Общинска полиция приложими са Наредба 
№ 8121з422 от 16.04.2015 г. за организацията 
и дейността на звената  „Общинска полиция“ 
и уговорките в договора между съответната 
община и съответната Областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи 
(съгласно Наредбата). Няма (или поне не са 
известни на обществеността) други вътрешни 
писмени актове или конкретно разписани 
правила, които полицаите да следват при 
охраняването на мирните събрания на 
гражданите39. 

39  Според някои от интервюираните полицаи при 
всеки инструктаж за предстоящо мероприятие по 
ЗСММ се дават конкретни устни инструкции за 
поведението на представителите на органите на 
реда по време на неговото протичане. 

В преимуществената част от случаите на 
провеждане на събития по ЗСММ се провежда 
среща между организаторите на събитието 
и представители на полицията40. Съгласно 
информацията, получена от проведените 
интервюта с организатори на протести, 
при подаване на уведомление в общината, 
организаторите биват информирани от 
администрацията, че трябва да съгласуват 
предстоящото мероприятие с органите на 
реда, в противен случай техните координати 
ще бъдат предадени на полицията, която 
да се свърже с тях, за да се извърши 
съгласуването на събитието. По време на 
срещата с полицията организаторите трябва 
да представят темата на протеста, хората, 
които ще се включат, техния ориентировъчен 
профил, ориентировъчен брой протестиращи, 
маршрута и посоката на движение на протеста 
и др. На организаторите се разясняват 
правата и найвече задълженията им – както 
техните като организатори, така и като на 
протестиращи. Тези указания организаторите 
следва да предадат като инструкции на 
организационния екип и да разяснят на 
протестиращите. Между двете страни – 
организатори и съответното полицейско 

40 Интервюирани полицаи споделят, че се съставя 
протокол от работна среща с организаторите, 
на която се уреждат условията за протичане, 
вътрешната охрана, която трябва да осигурят 
организаторите и т.н.

V. Полицейски контрол 
на мирните събрания
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ръководство – се сключва протокол. Оказва 
се, обаче, че често се случва този протокол 
да се наруши – организаторите не дават в 
достатъчна степен предварителни разяснения 
и инструкции и не предупреждават 
навременно протестиращите относно техните 
задължения. Тези предварителни разговори 
помагат на специалистите да направят 
конкретните разстановки и полицаите да се 
съобразят с тях, така че страничните хора да 
могат да се чувстват сигурни и спокойни, че 
няма да се случат ексцесии. 

Също така, при протичането на самия 
протест, когато се налага, се осъществява 
комуникация между полицаи и организатори 
и протестиращи. Полицаите отговарят на 
запитвания и обясняват защо се налага да 
извършват дадено действие. Естествено 
обаче, полицаите са длъжни да останат 
обективни и безпристрастни и да не взимат 
отношение по посланията на протестите. 

Органите на полицията организират от 
наличния състав полицаите, които ще 
охраняват протеста. Поради ограничения 
брой на служители от охранителна полиция, 
се привикват и полицейски инспектори от 
районните управления. Поради характера 
на самата работа, всичко трябва да се случи 
много оперативно и бързо, за всеки конкретен 
случай полицаите предварително получават 
конкретни нареждания и инструкции съоб
разно характера и спецификата на меро
приятието. Например, преди все ки кон
кретен протест винаги се прави разстановка 
от специалисти с дългогодишен стаж в струк
турата на МВР. Тези разстановки посочват 
няколко ключови елемента: какъв ще бъде 
маршрутът на протеста, като спрямо това 
се обозначават кои ще са охранителните 
зони и колко полицаи къде следва да се 
позиционират и какви ще са техните задачи, 
т.е. извършва се конкретно разпределение 

по брой и позициониране на наличния 
състав. Разстановката посочва също така, 
съобразно движението на протеста, кога и 
как трябва да се спре пътното движение, как 
да се регулира, кой е отговорен за това. 

Основното задължение на полицаите е да 
съблюдават за опазването на обществения 
ред и ненарушаването му преди, по време на 
и след протестите. Наблюдава се поведението 
на хората и поконкретно – за наличие на 
провокатори и при съмнения за такива 
(найчесто те бързо се разпознават от 
полицаите по поведението им), които могат да 
създадат масови безредици, първо се прави 
установяване на самоличността на лицето и 
се извежда от анонимост. При необходимост – 
се отстранява от тълпата от полицейските органи, 
ако не се установи проблем – съставя се протокол. 
Ако впоследствие лицето извърши престъпление 
по време на протеста, на база на установената 
самоличност и видеозаписите, то може бързо да 
се открие. 

Ако обстоятелствата наложат, разстановката 
се променя в крачка. Когато организаторите 
на протестите се свържат с полицията или тя 
забележи проблем, промените се докладват 
по радио станциите и ако има ескалация, 
след доклада се чака разпореждане как 
ще продължи охраната, без да се допускат 
нарушения на правата на гражданите. 

В този смисъл, найголемите трудности 
за овладяване от полицията са, когато 
напрежението ескалира – както между 
самите протестиращи, така и между тях и 
полицията, когато протестиращите действат 
агресивно срещу органите на реда, поради 
неправилното разбиране, че полицаите са 
там, за да ги пазят и от провокатори, които 
могат да са сред техните редици41. 

41 В този смисъл е и мнението на оперативните 
служители: ако по време на протестите през 
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Според оперативните полицейски органи като 
обосноваване и регламентация тяхната роля 
и процедурите в законите и подзаконовите 
нормативни актове са достатъчни и ясни, 
„стига да има кой да ги прочете“42. В този 
смисъл те смятат, че трябва да се предприемат 
мерки за популяризирането на законите 
и задълженията на гражданите, които 
упражняват правото си на мирни събрания, 
по отношение на отделните видове публични 
събирания.

Проведените от нас интервюта доведоха до 
изводи в различни посоки, в зависимост 
от гледната точка: според оперативните 
полицаи, които пряко охраняват събитията, 
организирани по ЗСММ, би било добре 
да бъдат въведени построги мерки, 
гарантиращи опазването на обществения 
ред по време на протести, например. От 
дру га страна, ръководните полицейски слу
жители оценяват като ниска културата на про
тестиране на протестиращия гражданин в 
България, поради непознаване на законите 
и възприемане на полицията като заплаха. 
Според тях ползването на сила от страна на 
органите на реда по време на обществени 
мероприятие не следва да се разпознава като 
превишаване на полицейски правомощия, в 
случай че е в отговор на провокация или на 
конфликт.

2013та година е имало превишаване на 
полицейски правомощия, нерядко това се е 
дължало и на факта, че полицаите са държани 
понякога цели денонощия по оградите пред 
Парламента и въобще на пост. Не им е бил 
предоставен за ползване дължимият по 
закон платен годишен отпуск. Не им е била 
предоставяна възможност за среща с психолог, с 
когото да вентилират цялото напрежение, което 
се насъбира върху тях като онова звено „между 
чука и наковалнята“.
42  Мнение на интервюиран полицай. 

Във връзка с изложеното в предходния 
параграф, бихме искали да обърнем внимание 
на въпроса за случаи, в които служител 
от системата на МВР е понесъл наказание 
за превишаването на полицейските си 
правомощия. Единствения официално и 
публично известен такъв случай от последните 
години е този с полицай Веселин Денчев и 
небезизвестната в България „нощ на белия 
автобус“ по време на протестите срещу 
каби нета на Пламен Орешарски (вечерта 
на 23.07.2013 г., когато Парламентът беше 
обсаден от протестиращи граждани, което 
наложи извеждането на депутатите от сградата 
на Народно събрание с автобус, а това доведе 
до допълнителна ескалация на напрежението 
между протестиращи и полицаи). Делото 
приключва с оправдателна присъда (поради 
липса на достатъчно доказателства, че пода
лият жалбата гражданин е бил ударен с палка 
по главата именно от обвиняемия полицай), 
която влиза в сила след липсата на протест 
от прокуратурата. От проведените от нас    
неформални разговори с представители на 
органите на реда показват, че наказателна 
отговорност срещу полицай за превишаване 
на служебните му правомощия, е почти 
невъзможно да се реализира. 

Причината, казват интервюираните, е, че 
ако се бъде заведено дело срещу полицай 
за превишаване на правомощия, то съдията, 
гледащ делото, ще съпоставя думата на полицая 
срещу тази на гражданина. За да се установи 
по безспорен начин, че полицаят е превишил 
правомощията си, срещу него показания ще 
следва да дадат негови колеги, които не биха 
свидетелствали срещу своя колега – обвиняем 
не само заради професионална етика, но и 
заради реалната възможност тези им действия 
да доведат до „отлъчването“ им от съответното 
полицейско звено или „изоставянето“ им по 
време на работата на терен.
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„Протестиращите често възприемат полицаите не като охранители на обществения ред, а 
като техни врагове, които не припознават и не споделят техните каузи и послания, затова 
и не се борят за тях. Най-често полицията плаща най-тежката цена (явява се изкупителна 
жертва) поради абсурдната ситуацията – от една страна, тя е призвана да спазва правилата 
и законите, създадени от Народното събрание, за охраняване на обществения ред и поради 
тази причина на полицията са вменени конкретни задължения и правомощия при необходимост 
да прилагат сила, но от друга страна – когато има провокации или нарушения и полицаите 
трябва да изпълнят законовите си задължения, като понякога се налага дори да упражнят 
и сила, за да възстановят спокойствието и реда, се нарочват от протестиращите, 
гражданите и медиите като „злодеите“, които са нарушили правата на гражданите 
и са наложили репресии. А работата на полицията е такава, че тя трябва да бъде в 
полза на всички43.“ 

43  Съгласно нормативните актове, задължението на полицейските звена по време на 
протест е свързано и със защита на правата и свободите на гражданите и опазване на 
живота, здравето и имуществото им. На практика, обаче, по думи на интервюираните 
служители на МВР, се получава така, че полицията охранява не гражданите, а самият 
протест или сградата, пред която са се събрали протестиращите, или представителите на 
властта, поради което вместо защитници на гражданите, полицаите нерядко се превръщат 
в бодигардове на властимащите и в техен инструмент. 

© Анастас Търпанов
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За полицията предприеманите от тях 
охранителни мерки и действия са напълно 
пропорционални – те се придържат към 
буквата и духа на закона и в този смисъл 
спазват законоустановените им правомощия 
в ЗМВР, след което идват ЗСММ и другите 
специални закони44. В този смисъл те не 
считат, че предприеманите от тях охранителни 
действия и процедурите са ексцесивни (отвъд 
нужното) или недостатъчни, а именно, че те 
са пропорционални и че полицията реагира 
и действа съобразно това, което трябва 
да се направи за конкретния случай и при 
конкретните обстоятелства. Ако трябва да 
се прилага насилие за извеждане на някого 
от редиците или да се потуши възникнал 
конфликт, те адаптират мерките, които трябва 
да предприемат, съобразно спецификите на 
случаите45.

Според интервюираните полицаи 
правоохранителните органи разпознават 
и зачитат правото на гражданите да могат 
пълноценно и свободно да изразяват своето 
мнение и позиция и да ги обективират съгласно 
регламентираните в закона начини. Усещането 
им е, че охранителната им дейност не е 
свръхпротективна и на фона на големия брой 
протести, които се случват в София, смятат, че 
според начина, по който се протестира и се 
охранява редът – не се допуска случването на 
големи ексцесии или те бързо се отстраняват.

44  „ЗМВР – това е нашият висш закон, там е 
нашето право… Зависи всичко от протеста – 
всичко, което е написано в ЗМВР, влиза в сила, 
когато се налага…“, интервю със служител на МВР.
45  Според интервюираните служители на 
МВР е значителен проблемът с обучението и 
квалификацията на служителите в системата.  
През последните 10 години прогресивно 
намаляват до етап, в който в последните 3 
години въобще не се провеждат задължителните 
квалификационни курсове за служителите в 
системата на МВР, което допълнително изостря 
проблема с липса на квалифицирани кадри.

Оценката на организаторите на самата 
процедура по посещение при органите 
на реда за съгласуване на действията е, 
че тя е твърде времеемка и непонятна, 
при положение че законоустановеният 
ред е уведомителен, а така излиза, че 
провеждането на протеста се разрешава. Но 
като цяло мнението е, че органите на реда  
не превишават правомощията си. „Никой 
не ни спира да ходим никъде. Самите хора 
ескалират напрежението, а не органите на 
МВР.“ Единствено ЛГБТ организациите заявяват 
трудности при работата си с полицията в 
две насоки: неохота от страна на органите 
на МВР да пазят точно техните събития и 
възможността именно на техните събития 
да се случат ескалация на напрежение и 
безредици (провокирани от неонацистки и 
националистичски фракции). 

Потвърждава се нуждата от видео заснемане 
като превантивна мярка – както за сигурността 
на самите протестиращи, така и за полицаите 
в случаите на създадени ексцесии. Усещането 
на ръководните полицейски органи е, че 
медиите винаги отразяват НЕобективно 
протестите. Те се фокусират върху случаите 
на конфликти и представят предимно 
случаите на ексцесии. Дори много често 
изкривяват реалната роля на полицаите и ги 
представят като нарушители на правата на 
гражданите, използвали необосновано ниво 
на насилие – а това реално са случаите, в 
които полицията е трябвало да се намеси със 
сила, за да предотврати поголямо насилие 
и да възстанови реда и сигурността, според 
полицаите.

С оглед събраната информация служителите 
на МВР, които участват в охраняването 
на мероприятията по ЗСММ, получават 
предварителни инструкции за всеки конкретен 
случай поотделно, при конкретна преценка 
за нужната екипировка. Интервюираните 
органи на реда потвърждават, че по време 
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на протестите има случаи, в които участват 
неуниформени полицаи под прикритие, 
които следят заподозрени лица сред тълпата 
и наблюдават за евентуалното наличие на 
провокатори, които изкуствено създават 
напрежение. Липсва нормативна уредба, 
която да установява изрично алгоритъма от 
действия, които следва да предприемат силите 
на реда по време на мероприятия по ЗСММ. 
На тях се вменяват основните им задължения 
по Закона за министерството на вътрешните 
работи като пазители на обществения ред от 
безредици. Поради тази причина липсва ясна 
информация в кои случаи и при какви условия 
полицията може да прекратява протести на 
граждани, дали се провеждат предварителни 
обучения как полицейските органи следва 
да упражняват задълженията си по време на 
протести и винаги ли по време на протести 
носят отличителни знаци като органи на реда 
и дали на тях за изписани имената им. 

МЕДИИ И ПРОТЕСТИ
В България медиите – национални и 
регионални телевизионни и печатни медии, 
радио, онлайн медии – могат свободно 
да присъстват и цялостно да отразяват 
случващите се протести. Всеки, който работи 
професионално като журналист в конкретна 
медия или е любител журналист може да 
снима с видео или фотокамера, да прави 
репортажи и да води интервюта както с 
организатори и участници в протестите, така 
и с оправомощени органи на реда, без да 
има предвидени рестрикции или забрани 
в тази посока – нито на законово, нито на 
подзаконово ниво. Дори през последните 
години се наблюдава тенденцията най
актуалната информация и кадри от протести 
да се отразява свободно от любители
журнали в социалните мрежи, без възможност 
за цензура.

Обратната връзка, получена от интервютата 
с журналисти от национални онлайн медии, 
посочва, че при отразяването на протести и 
извършването на репортажи на терен медиите 
не срещат никакви сериозни проблеми с 
органите на реда и представителите на другите 
компетентни институции. Тъкмо обратното 
– медиите споделят, че винаги получават
пълно съдействие от страна на охранителните 
органи, за да могат да отразяват свободно и 
необезпокоявано случващите се събития. 
Интервюираните журналисти споделят, че 
са изключително редки случаите, при които 
се е налагало ограничение на достъпа на 
журналисти   до мястото на протестите (ако 
такова ограничение имало, то е било, за да се 
предпази животът и здравето на конкретния 
журналист), а още помалко – вкарване в 
полицейски арест или налагане на наказание 
лишаване от свобода. По техни думи 
напрежение и конфликтни ситуации найчесто 
се създават от самите участници в протестите, 
които затрудняват работата на журналистите 
на терен вследствие на хулигански прояви 
спрямо личността на журналистите или 
техниката, с която отразяват протестите. 

Найсилна и значима роля в съвременната 
действителност имат социалните мрежи, 
които се използват в масовия брой случаи 
от организаторите на протести за целите на 
привличане на последователи и участници, 
от една страна, и за отразяване на актуална 
информация, снимкови и видео материали, 
от друга. Друг процент от случаите на 
организиране на протести не разчитат на 
онлайн активността, тъй като знаят, че на 
място ще дойдат значително помалко хора. 

Преимуществената част от организаторите 
на протести не възприемат медиите като 
партньор в провеждането на мероприятията 
по ЗСММ. Макар и да отчитат ролята им 
на съществен участник в процеса (като 
проводник на информация, която да достига 
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до всеки гражданин в България, а не само 
до заинтересованите и участващите страни), 
организаторите на протестите смятат, че 
медиите се интересуват основно от сензацията 
и отразяването ѝ на живо. Организаторите 
са категорични и че в основната част от 
случаите медиите представят протестите 
тенденциозно, не проследяват целия път 
на мероприятието (каква е причината за 
провеждането му, как е било организирано 
и проведено, и какво е последвало от него). 
Така, според организаторите, медиите 
способстват за създаване на усещане, че 
протестите са изолирани случки в столицата 
(като градът с найголямо съсредоточаване 
на протестни действия) на хора, които имат 
свободно време да го губят на улицата, а това 
пречи за създаването на адекватна представа 
за протестите у обикновения гражданин и 
за пробуждане на гражданската му съвест. 
От друга страна, трябва да се отбележи, че 
представители на женските организации 
(организирали протестите в подкрепа на 
Истанбулската конвенция), възприемат 
медиите поскоро като съмишленик в своите 
инициативи. Според тях медиите в България 
са феминизирани, което значително улеснява 
както контакта с тях, така и работата по каузи 
като тази за ратификация на Истанбулската 
конвенция. Не споделят това мнение ЛГБТ 
организациите, чиито покани за отразяване 
на техни събития са обикновено отклонявани 
от медиите.
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По отношение на определени прояви, 
накърняващи упражняването на правото 
на мирни събрания, законът предвижда 
административнонаказателна отговорност 
за нарушителите. Така например, Законът 
за събранията, митингите и манифестациите 
урежда налагането на административно 
наказание глоба в размер от 50 лв. до 300 
лв. на граждани и длъжностни лица, които 
нарушават установения ред и гаранциите за 
организиране и провеждане на събрания, 
митинги или манифестации, ако не подлежат 
на потежко наказание (чл. 14 от ЗСММ). 
Т. е. в случай че организатор на събрание, 
митинг или манифестация  не подаде 
изискуемото по закон уведомление за 
провеждане на мероприятие по ЗСММ, 
то това ще представлява правонарушение 
от административен характер. Отделно, на 
местно ниво, общинските наредби предвиждат 
налагането на административни санкции, 
които касаят или неуредените от закона 
масови обществени прояви, или се прилагат 
за събрания, митинги и манифестации, но 

конкретизират размера на самите глоби или 
имуществени санкции (като някои от тях 
са съобразени със законовите граници, но 
други излизат извън тях)46. Наказателните 
постановления се издават от кмета на 
общината и могат да се обжалват по реда на 
Закона за административните нарушения и 
наказания.  

Освен административно нарушение, 
законът предвижда и криминализиране на 
определени деяния, свързани с реализиране 
на правото на мирни събрания. Параграф 
2 от Допълнителните разпоредба на ЗСММ 
препраща към новия раздел VIII от Глава III от 
Особената част на Наказателния кодекс (НК). 
В този раздел е позициониран чл. 174а, който 
гласи: 

Чл. 174а. (Нов – ДВ, бр. 10 от 1990 г.) (1) Кой
то с насилие, измама, заплашване или по 

46  Така например, в Наредба за опазване на 
общинската собственост и обществения ред на 
община Благоевград предвидените санкции са от 
100 до 500 лв.

VI. Санкции, свързани 
с упражняване на 
правото на  
мирни събрания  
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друг незаконен начин разтури или попре
чи да се проведе събрание, митинг или 
манифестация, допустими по Закона за 
събранията, митингите и манифестациите, 
се наказва с лишаване от свобода до две 
години.

(2) Организатор, който в нарушение на чл. 
12, ал. 3, и 13, ал. 1 от Закона за събранията, 
митингите и манифестациите проведе 
забранени или продължи да провежда 
прекратени събрание, митинг или 
манифестация, се наказва с лишаване от 
свобода до една година.

В чл. 174а, ал. 1 от НК са криминализирни две 
деяния, свързани с опит да бъде осуетено 
реализирането на правото на мирни събрания 
– „разтурване“ и създаване на „пречки“ за
провеждането на събрание, митинг или 
манифестация. Т.е. ал. 1 представлява гаранция 
за осъществяване на правото при опит чрез 
външна намеса то да не се реализира. В 
ал. 2 са криминализирани деяния по две 
възможни хипотези, при които организаторът 
на мероприятие по ЗСММ е в нарушение 
на този закон, а именно – провеждането 
на забранено или продължаването на 
прекратено мероприятие. „Забранено“ е 
това мероприятие по ЗСММ, което кметът 
на общината е забранил на основание 
правомощието си по чл. 12, ал. 2 от ЗСММ47. 
„Прекратено“ е това мероприятие по ЗСММ, 
което кметът, в изпълнение на правомощието 
си по чл. 13, ал. 1, е прекратил, поради това, че  
„събранието, митингът или манифестацията 
не са организирани или не се провеждат 
при условията и по реда“ на ЗСММ. В този 
смисъл, видно от текста на чл. 174а, ал. 2 от 

47 Изрично установените хипотези, при които 
кметът може да забрани провеждане на 
мероприятие по ЗСММ са цитирани в настоящия 
анализ на стр. 10.

НК неподаването на уведомление може да се 
интерпретира като основание за повдигане на 
наказателна отговорност на организаторите 
на мероприятие по ЗСММ. 

НК предвижда наказание лишаване от свобода 
до 2 години, при реализиране фактическия 
състав на ал. 1 от чл. 174а, и до 1 година – за 
нарушаване на ал. 2 от същия член.  

От гледна точна на приложението на горе
по со че ните наказателни и админист ра тив 
нонака зателни санкции при нарушаване на 
закона, видно от посочената в настоящия 
ана лиз съдебна практика, найчести са 
случаите на налагане на глоби. Има и случаи 
на приложение на наказателната норма от 
НК48 от страна на съда.

48  Присъда № 147 от 15.06.2011 г. на РС – Русе по 
н. о. х. д. № 846/2011 г., потвърдена с Решение от 
3.11.2011 г. на ОС – Русе по в. н. о. х. д. № 475/2011 
г.; Присъда от 1.09.2010 г. на РС – Попово по н. о. 
х. д. № 128/2010 г.
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НАБЛЮДАВАНИ  
СЛУЧАИ –  
ПРИМЕРИ НА 
ЕМБЛЕМАТИЧНИ 
ПРОТЕСТИ, 
ОРАГНИЗИРАНИ  
ПРЕЗ 2018 В БЪЛГАРИЯ

През 2018 г. България беше залята от 
мощна вълна на граждански протести, 
които се превърнаха в емблематични 
примери за културата на протестиране и 
изразяването на общностна позиция от 
площадите срещу несправедливостите 
в държавното управление и приеманите 
политики. За целите на настоящия 
анализ концентрирахме вниманието си 
и наблюдавахме развитието на 6 от най
големите протести и контрапротести, 
провели се през 2018 г. и обхванали 
територията на почти цялата страна. 
Някои от тях бяха продължение на 
гражданските реакции и нетърпимост 
към конкретни социалноикономически и 
екологични проблеми в страната, назрели 
във времето и избухнали още през 2017 г. 
или порано.1 

1  Изследваните протести са представени 
подробно в Приложение № 1 към настоящия 
доклад.

Анализът на наблюдаваните протести и 
контрапротести, които силно развълнуваха 
българското общество през 2018 г., ни дава 
основание да направим следните няколко 
важни извода:

•	След големите протести през 2013 
г. срещу Правителството на Пламен 
Орешарски, днес гражданите все по
смело и уверено упражняват правото 
си на мирни събрания, за да изразят 
гласно своята гражданска позиция по 
обществено значими теми. До голяма 
степен социалната мрежа Фейсбук 
улесни упражняването на това право 
чрез възможностите, които предоставя 
– организаторите на протести бързо и 
лесно създават събития във Фейсбук, с 
които разпространяват информацията 
за предстоящите протести и техните 
послания и „с едно кликване“ приканват 
Фейсбук потребителите да се включат 
в протестните демонстрации. Това 
позволява големи маси от хора да се 
осведомят непосредствено след подаване 
на уведомлението за провеждане 
на протест в съответната община и 
светкавично да се самоорганизират. В 
същото време, се наблюдава и значителен 
процент на хора, които в социалните 
мрежи свободно изразяват своите 
позиции и коментари и потвърждават, че 
ще участват в организираните протести, 
но реално не присъстват на тях на 
място (Случай III. Протести в защита на 
Национален парк „Пирин“ – #SAVE PIRIN, 
Случай V. Протести на майките с черните 
тениски под наслов „Системата ни убива“).

•	Утвърждава се тенденцията за 
регулярност и постоянство (за много от 
участниците това е условие за успех) при 
провеждането на протестите (всеки ден, 
всяка седмица, всеки месец) до получаване 
на ответна реакция и/или изпълнение 



на отправените граждански искания от 
страна на отговорните институции и лица 
– Народно събрание, Министерски съвет,
отделни министри и т.н. До получаване 
на каквато и да ответна реакция почесто 
протестите не се прекратяват (Случай 
III. Протести в защита на Национален
парк „Пирин“ – #SAVE PIRIN, Случай V. 
Протести на майките с черните тениски 
под наслов „Системата ни убива“, Случай 
VI. Контрапротести на национално
представителните организации на хората 
с уреждания срещу Закона за личната 
помощ и за справедлива социално
здравна реформа). 

• Когато се организира поредица
от протести, с хода на времето
първоначалните искания се видоизменят
и дообогатяват с нови, допълнителни
искания след всеки следващ протест.
При систематичното провеждане на
протестни акции, протестиращите често
разнообразяват формите на провеждане
на събранията и начините за изразяване
на посланията – чрез шествия, мирни
демонстрации, мълчаливи бдения,
щафетно бягане, палаткови лагери
(Случай III. Протести в защита на
Национален парк „Пирин“ – #SAVE PIRIN,
Случай V. Протести на майките с черните
тениски под наслов „Системата ни убива“,
Случай VI. Контрапротести на национално
представителните организации на хората
с уреждания срещу Закона за личната
помощ и за справедлива социално
здравна реформа).

• Тъй като не се води официална статистика,
която да е публично достъпна, медиите не
боравят с обективни данни относно броя
на хората, които се включват в отделните
протести, както и за техния профил –
социален статус, възраст, пол. Поради тази
причина в журналистическите материали
и репортажи почти винаги лисват дори
ориентировъчни цифри, които да дадат
представа за мащаба на отразените
протести. Найчесто срещаният подход е
обобщаването на броя на протестиращите

до „десетки“, „стотици“, „хиляди“, без тази 
информация да може да бъде обективно 
потвърдена. В някои случаи дори 
некоректни медии спекулират с мащаба 
и посочват нереалистични цифри, 
като прекомерно ги увеличават или 
омаловажително ги намаляват. (Случай 
II. Контрапротести против ратификацията
на Истанбулската конвенция, Случай 
III. Протести в защита на Национален
парк „Пирин“ – #SAVE PIRIN, Случай II. 
Контрапротести против ратификацията 
на Истанбулската конвенция, Случай V. 
Протести на майките с черните тениски 
под наслов „Системата ни убива“, Случай 
VI. Контрапротести на национално
представителните организации на хората 
с уреждания срещу Закона за личната 
помощ и за справедлива социално
здравна реформа). 

• Когато политически играчи или известни
личности застанат зад конкретни протести
или станат лица на протестни кампании,
протестите бързо се превръщат в предмет
на политически дискусии и дебати
както между опозиционни политически
партии и лидери, както и повод за
разделение на обществото. По този
начин – когато конкретен политически
лидер или известна личност изрази
публично подкрепата си за посланията
на конкретен протест – медийният
интерес се концентрира и насочва почти
изцяло върху този протест. По този начин
социално значими и важни теми лесно
се изкарват извън контекста (Случай II.
Контрапротести против ратификацията
на Истанбулската конвенция, Случай
IV. Контрапротести в подкрепа за втори
кабинков лифт в Банско и в подкрепа 
на плана за управление на НП „Пирин“, 
Случай V. Протести на майките с черните 
тениски под наслов „Системата ни убива“).

• Станалият известен в цялата страна
протест на майките на деца с увреждания
успя много скоростно да генерира мощна
гражданска енергия и да се превърне
в един от наймащабните протести



в България за 2018 г., привличайки 
последователни и съмишленици, които 
преди това дори не са имали отношение 
към темата за социалната система и 
политиките за хората с увреждания. 
Този протест също така възбуди 
противоречиви мнения сред общността 
за това доколко и как могат да бъдат 
политически манипулирани публичните 
изяви на гражданите под формата 
на мирни събирания, агресивността 
на посланията, комуникацията на 
събитията, техният ефект и пр. Отвъд 
тези важни въпроси, цитираната в 
началото на настоящия доклад реплика2 
на вицепремиера Валери Симеонов 
илюстрира специфичен тип на публично 
говорене, което се изгради като тенденция 
– използване от политическата трибуна 
на омаловажаващи и дискредитиращи 
конотации спрямо протестиращите 
граж дани, за да се стигматизира тяхната 
про тест на проява. Впоследствие, граж
дан ската нетърпимост към подобно 
пове дение от страна на вицепремиер 
се трансформира в масов протест, с 
която гражданите поискаха незабавната 
оставка на Валери Симеонов. След 28 
дни той я подаде.

•	Като заключителни думи можем да 
кажем, че в България въпреки липсата 
на официална статистика е видно в 
последните години че „протестирането“ 
е честа практика на изразяване на 
гражданска позиция. Административните 
пречки са сравнително малко и откъслечни 
като прояви, за да бъде направен извод, 
че това право не се упражнява свободно 
и демократично.

  
2  „… група кресливи жени, които спекулираха 
с  децата си, манипулираха обществото, 
изкарвайки ги на пек и дъжд тея уж болни деца, без 
грам майчинско чувство за грижа за тях…“, Валери 
Симеонов, вицепремиер по икономическата и 
демографската политика в третото правителство 
на Бойко Борисов, по повод протеста на майките 
на деца с увреждания от 2018 г.

 
Поскоро е налице разочарование от 
„ефекта“.  В сравнителен план към 2013 
г. когато имаше поголеми политически 
атаки към протестиращите (бяха въведени 
в политическото говорене термини 
като „протестери“, „жълтопаветнции“, 
„соросоиди“), в настоящия момент 
(2018 г.) може да се каже че подобни 
стигматизиращи и пропаганди вълни 
поскоро не са отблъснали хората от 
упражняване на това право, а поскоро 
са концентрирани в това да събират и 
показват поголям мащаб и да включват 
поиновативни методи за изразяване на 
позицията си (в рамките на конкретното 
мероприятие). 



Проведеното изследване на действащата 
норма тивна уредба и практическото 
приложение на разпоредбите, уреждащи 
правото на мирни събрания на българските 
граждани, доведе до изводи за законодателни 
несъответствия и противоречива практика 
от страна на държавните и местни власти. 
Изхождайки от съществуващите празноти 
и несъвършенства в съвременната 
правна регулация, можем да направим 
следните препоръки за подобряване и 
усъвършенстване на нормативната база, 
политиките и практиките по отношение 
на упражняването на правото на мирни 
събрания в България:

Във връзка с приложението на закона и 
уредбата на местно ниво (в съответната 
наредба за обществения ред) наблюдаваме 
4 негативни аспекта, за които подолу даваме 
конкретни препоръки за подобрение: 

• На първо място, липсата на стандартна бланка
обра зец на уведомлението за провеждане
на конкретна проява до кмета на съответната
община създава възможност за въвеждане на
порочна административна практика и тълкуване,
чрез което се заобикаля законоустановеният
уведомителен режим. Пример за това е
образецът на уведомление, публикуван на
електронната страница на Столична Община, в
който като забележка се посочва, че „Столична
Община издава съгласувателно писмо в отговор
на заявлението, което следва да се получи
лично от подателя или упълномощено лице.“. В
тази връзка, добре е на законодателно ниво да

бъде утвърден примерен образец, който да се 
съблюдава от всички общински администрации 
при изготвяне и утвърждаване на конкретните 
образци на уведомления за всяка община, така 
че да не се създава възможност за тълкуване, 
заобикаляне или нарушаване на закона. 

• На второ място, за да се улесни максимално
упражняването на правото на мирни събрания
от всеки гражданин, е силно препоръчително
да бъде осигурена възможността за достъп
до и подаване на уведомленията до кметовете
по електронен път. Значимо подобрение в
практиката на общинските администрации би
било примерните образци на уведомленията
да бъдат достъпни на видимо място на интернет
страницата на всяка българска община. От
друга страна, съществено улеснение от гледна
точка на администрирането на уведомленията,
на спазването на законовите срокове и на
самото подаването на уведомленията, би било
въвеждане на единна електронна система с
направления по община, в която гражданите биха
могли лесно и бързо, през всяко устройство да
уведомят компетентните органи за предстоящото
събитие.

• На трето място, липсва изрична уредба на
процедурата по съгласуване с общинското
поделение на органите на реда. От една
страна, наложената практика за задължително
предварително съгласуване на събитието по
ЗСММ с полицията разклаща уведомителния
режим, уреден в закона. Създава се впечатление
(чието утвърждаване често се поддържа от
общинската администрация), че все пак полицията
или общината „разрешават“ провеждането на
събранието, митинга или манифестацията. От

VII.  
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друга страна, отчитаме необходимостта органите 
на реда да съгласуват с организаторите маршрута, 
мястото на провеждане и времевата рамка за 
това, с оглед максимално гладко протичане на 
събитието и запазване на обществения ред. 
В тази връзка, предлагаме да бъде въведена 
изрична уредба на процедурата по съгласуване 
в съответните местни нормативни актове 
(наредбите за вътрешния ред), за да е ясно на 
гражданите какво следва да направят стъпка по 
стъпка.

• На четвърто място, при проведените от
нас интервюта с организатори на протести
установихме, че се злоупотребява с установеното
правило „първи по време, първи по право“,
когато се заяви провеждане на две събития
едновременно на едно и също място или по
еднакъв маршрут. Интервюираните от нас лица
ни дадоха примери с организиране на прояви
на ЛГБТ организации (например София Прайд).
При подаване на уведомление в общината се
оказва, че други организатори (вкл. организации,
прокламиращи явно хомофобски послания)
за „резервирали“ мястото или маршрута на
провеждане за няколко поредни дни и дори
поредни уикенди. Друг пример е подаване
на уведомление от същите тези хомофобски
организации за провеждане на протест на място
или по маршрут непосредствено успореден
с този на ЛГБТ организациите, което, само по
себе си, представлява сериозно основание
за възможно нарушаване на обществения
ред. В тази връзка смятаме, че следва да се
избягва злоупотребата с правото на мирни
събрания тогава когато упражняването на това
право цели единствено и само накърняване
на чуждо право на провеждане на събрание,
митинг или манифестация. Тази препоръка е
насочена към всички заинтересовани страни
– национални и местни власти и частни лица,
които са заинтересовани и имат отношение 
към прилагането на законодателната рамка на 
национално и местно ниво.

Към общинските администрации – съобразя
ва не на местната подзаконова нормативна 
уредба и практики с изкисванията на закона, 
ус тановени общо за всякакви видове масови 
обществени прояви на местно ниво – някои 

разпоредби уреждат уж само тези прояви, 
които не попадат в обхвата на ЗСММ, но това 
не винаги е формулирано изрично, понякога 
в изброените хипотези попадат и случаи на 
„шествия, открити подписки“, тоест уред
бата на местно ниво не е прецизирана и ясна 
– какъв е обхватът ѝ. Освен това, добре е да се
уеднакви колкото е възможно местната регу
лация, защото много често организатори на 
един и същи протест, го провеждат в различни 
общини и различните правила затрудняват 
тяхната дейност, действат и демотивиращо.
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по н. о. х. д. № 758/2013 г.;
•	 Решение № 6216 от 30.07.2013 г. на РС – Благоевград 

по н. о. х. д. № 757/2013 г.;
•	 Решение № 6443 от 9.08.2013 г. на РС – Благоевград 

по н. о. х. д. № 759/2013 г.;
•	 Решение № 377 от 20.10.2009 г. на РС – Враца по а. 

н. д. № 1068/2009 г.;
•	 Решение от 7.02.2012 г. на РС – Белоградчик по а. н. 

д. № 331/2011 г.;
•	 Решение от 28.03.2012 г. на РС – Белоградчик по а. н. 

д. № 332/2011 г.;
•	 Решение от 24.04.2012 г. на АдмС – Видин по к. а. н. 

д. № 82/2012 г.;
•	 Решение от 3.04.2018 г. на АдмС – Хасково по адм. д. 

№ 1302/2017 г.;
Решение от 17.02.2012 г. на АдмС – Русе по адм. 

д. № 465/2011 г.
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Приложение 1 
Изследвани казуси

ПРИМЕРИ НА  
ЕМБЛЕМАТИЧНИ 
ПРОТЕСТИ, 
ОРАГНИЗИРАНИ ПРЕЗ 2018  
В БЪЛГАРИЯ  

СЛУЧАЙ I. 
ПРОТЕСТИ В ПОДКРЕПА НА 
РАТИФИКАЦИЯТА НА  
ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ 

Поводът 

Основният повод за иницииране на пореди цата 
от протести в подкрепа на ратифи цирането на 
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция 
и борба с насилието над жени и домашното 
насилие или поизвестна като Истанбулска 
конвенция, подписана от България през април 
2016 г., стават негативните обществени реак
ции, които назряват в началото на 2018 г. и се 
подклаждат от лидерите на на ционалистичните 
партии. Трън в очите на националистите 
става преводът на чуждестранната дума 
„джендър“ на български език като социален 
пол и от политическите трибуни започват да се 
разпространяват спекулации, че с ратификацията 
на акта в българското законодателство ще се 

въведат теми като „трети пол“, хомосексуални 
бракове, транссексуалност и обучения, които 
ще подронят „българските традиции“. 

Целта на мирните демонстрации е чрез тях 
да се изрази подкрепа за ратифицирането 
на Истанбулската конвенция от Народното 
събрание като международен акт, с който 
страната ще има ангажимента да предприеме 
законодателни промени за гарантиране на 
подобра правна защита на жени и деца от 
домашно насилие и за въвеждане на подобри 
мерки за превенция, информиране, обучение, 
закрила, реакция и помощ на пострадалите от 
насилие. Част от посланията на протестите са 
насочени пряко към народните представители 
и партии, които според протестиращите 
подменят смисъла и текстовете на Конвенцията 
и отклоняват вниманието на хората от 
същността на проблема с насилието над жени, 
имащ огромни размери в България.



Приложение 1  
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Организаторите 

Основни организатори на мирните демон страции 
в подкрепа на ратификацията на Истанбулската 
конвенция става група от граждански организации 
(Алианс за защита от насилие, основано на пола, 
Фондация „Асоциация Анимус“, Национална 
мрежа за децата, Български фонд за жените, 
Фондация „ПУЛС“, Българска асоциация за джендър 
изследвания и други), представляващи близо 
200 неправителствени организации от страната, 
подкрепени от представители на академичните 
среди, юристи и граждани.  

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите)

Механизмът за увличане на протестиращите се 
случва както онлайн – чрез създаване на събития 
в социалната мрежа Фейсбук, с които приятели 
и последователи се приканват да участват в 
протестните шествия, така и офлайн – чрез лична 
агитация и покани, отправяни до мрежите от членски 
организации и партньори на главните организатори.

Протестите се провеждат предимно под формата на 
мирни демонстрации и шествия.

Период

Поредицата от протести започва през зимата на 
2018. Пикът им е през януари (11 и 23 януари 2018), 
след което продължават да се организират и през 
следващите месеци (март, юли 2018), но порядко и 
спорадично, в съчетание с други поводи (8 март – 
Денят на жената, 27 юли – приемане на решение на 
Конституционния съд за тълкуване на Истанбулската 
конвенция). 

Време на провеждане

Основните протести се провеждат през делничните 
дни в работно време, предимно в обедните часове, 
като един от протестите се организира след работно 
време.

Локация на провеждане

Всички протести се провеждат в столичния град 
София, като конкретните локации са предимно пред 
сградата на Народното събрание или в близост до 
нея, както и пред сградата на Министерски съвет и 
централните столични булеварди.

Честота на провеждане

Найактивно, протестите в подкрепа на Истанбулската 
конвенция се провеждат през зимния месец януари, 
когато се организират два големи протеста, а след 
това се провеждат по един през март и юли.

Мащаб

Близо 200 организации от страната изразяват 
категоричната си подкрепа за ратификация на 
Истанбулската конвенция, като само част от техните 
представители участват на място при провеждане 
на самите протести.  

Въпреки че няма официална публично обявена 
статистика за общия брой на протестиращите, която 
да е достъпна за гражданите и медиите, от създадените 
във Фейсбук събития, посветени на протестите 

Заглавие на събитието във Facebook Дата и място на 
протеста

Брой хора, 
потвърдили, че ще 
посетят протеста

Брой хора, 
заявили интерес 
към протеста

Мирна демонстрация в подкрепа на 
Истанбулската конвенция 11.02.2018 г. в София 406 1276

ЗА Истанбулската конвенция! 23.01.2018 г. в София 156 445
Шествие за правата на жените 2018 г. 08.03.2018 г. в София 215 402
Протест срещу неадекватната политика 
за Истанбулската конвенция 27.07.2018 г. в София 252 770
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в подкрепа на ратификацията на Истанбулската 
конвенция, могат да се проследят ориентировъчни 
цифри за мащаба на подкрепата, която се получава 
от хората, потвърдили намерението си да участват в 
протестите или изразили интереса си към тях.

Наличие на контрапротести

Протестите в защита на Истанбулската конвенция 
се съпътстват от паралелно провеждани контра
протести, които се случват по едно и също време 
и на близка локация. След утихване на основните 
„защитни“ протести контрапротестите зачестяват 
и започват да се провеждат самостоятелно и на 
различни дати.    

Отличителни особености на протестите

•	 Протестиращите приканват ръковод ст ва та на 
парламентарно представените политически 
партии на открита публична дискусия по същността 
на Конвенцията и защо ратифицирането й е важно 
и полезно за България. Те предлагат дис кусията 
да бъде предавана по об ществената телевизия. 
Протестите сил но се подкрепят от представители 
на академичната и юридическа общности.

•	 Използват се нестандартни визуални ефекти за 
изразяване на посланията на протестите. Вечерта 
преди провеждането на поредния протест на 
23 януари се организира визуална акция, чрез 
която върху сградата на Народното събрание се 
прожектират имената на жени, станали жертви на 
насилие. Международният ден на жената пък се 
отбеляза с протестно шествие, на което десетки 
граждани изписват върху балони послания 
срещу домашното насилие, за преодоляване 
на разликата в заплащането между половете, за 

подкрепа на младите родители и за ратификация 
на Истанбулската конвенция.

•	 Протестите предизвикват непрекъснати дебати 
„за“ и „против“ Истанбулската конвенция и 
ангажират вниманието на десетки анализатори 
и журналисти, които разработват множество 
материали, разискващи темата за „третия пол“ и 
„еднополовите бракове“. Партийните сблъсъци 
от политическите трибуни се ожесточат, заедно 
с тях и постовете и коментарите в социалната 
мрежа Фейсбук, където се пренася основният 
дебат за документа. Предизвиква се категорично 
разделение сред населението. 

•	 Светият синод изразява публично мнение, че 
текстовете на документа противоречат на базови 
„библейски истини“, поради което от името на 
източноправославните християни осъжда опитите 
за социално инженерство и посегателство над 
нрав ствените ценности на обществото.

•	 Гражданското недоволство довежда до ини
цииране на искане за тълкуване на документа, 
внесено през февруари в Конституционния съд от 
75 депутати от управляващата партия ГЕРБ. Малко 
след това правителството оттегля проекта на закон 
за ратификация на Истанбулската конвенция 
от Народното събрание с аргумента, че първо 
трябва да изчака решението на съда. На 27 юли 
Конституционният съд се произнася с решение, 
че Конвенцията противоречи на Конституцията 
на Република България.

•	 В хода на времето исканията на протестиращите се 
надграждат. Докато през януари 2018 г. основното 
искане е ратификацията на Истанбулската кон
венция, то през юли 2018 г. реакциите са насочени 
към тълкувателното решение на Конс титуционния 
съд, което се намира за „тенденциозно“, търси се 
политическа отговорност от правителството и 
министърпредседателя и се иска от премиера 
Бойко Борисов представянето на план за действие 
за адресирането на проблема с насилието, осно
вано на пола.

Линкове към медийни новини/публикации
Как Истанбулската конвенция ще помогне на жертвите на 
насилие? 
09.01.2018 – https://btvnovinite.bg/bulgaria/kakistanbulskata
konvencijashtepomognenazhertvitenanasilie.html
Протест в подкрепа на ратификацията на Истанбулската 
конвенция 
11.01.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/podkrepaza
ratifikatsiyatanaistanbulskatakonventsiya 
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Протест в защита на Истанбулската конвенция посреща 
председателството
09.01.2018 – https://news.bg/society/protestvzashtitana
istanbulskatakonventsiyaposreshtapredsedatelstvoto.html 
Неправителствени организации ще протестират в подкрепа 
на Истанбулската конвенция
18.01.2018 – https://www.dnevnik.bg/
bulgaria/2018/01/18/3114872_nepravitelstveni_organizacii_
shte_protestirat_v/
Протести заради Истанбулската конвенция в центъра на 
София
23.01.2018 – https://www.vbox7.com/play:04113964cb 
Протести за и против ратификация на Истанбулската 
конвенция
23.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/23/conventsia
ratificatsia/ 
Гореща дискусия „за“ и „против“ Истанбулската конвенция
23.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/23/diskusiyasu
konvecia/ 
Шествие за правата на жените в София
08.03.2018 – https://baricada.org/2018/03/08/womensday
sofia/ 
Протест срещу решението на КС за Истанбулската 
конвенция
27.07.2018 – https://baricada.org/2018/07/27/photogalleryks/ 
Източници на използваните снимки: 
Снимка 1 и 2 – Dnes.dir.bg 
Снимка 3 – offnews.bg

СЛУЧАЙ II. 
КОНТРАПРОТЕСТ ПРОТИВ 
РАТИФИКАЦИЯТА НА  
ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ 

Поводът 

На 3 януари 2018 г. Министерски съвет приема 
решение за внасяне на законопроект за 
ратифициране на  Конвенцията на Съвета на Европа 
за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие (Истанбулската конвенция), след 
като порано, през април 2016 г., България подписва 
международния договор и става страна по него. 
Националистичните партии се обвяват категорично 
против Конвенцията, като от политическите 
трибуни и в медийното пространство започват да 
се разпространяват доводи, че актът ще узакони 
самоопределянето с трети пол, хомосексуалните 
бракове и транссексуалността поради превода на 

думата „джендър“ като социална роля, както и че в 
училищата ще се въведат задължителни обучения, 
които ще подронят християнските и човешките 
ценности и българските традиции. 

Чрез контрапротестите се настоява законопроектът 
за ратификация на Истанбулската конвенция 
да бъде оттеглен от Народното събраие, тъй 
като е „противоречив и двусмислен документ“. 
Контрапротестиращите се обявяват „срещу 
синхронизирането на законодателството с идеите за 
разнородна полова идентичност, вложени в него“. 

Организаторите 

Организатори на контрапротестите стават 
неформални групи от граждани, обединени 
предимно във Фейсбук групи („Против Истанбулската 
конвенция“, „Варна срещу джендър идеологията в 
България“, „Поход за семейството“), както и отделни 
граждани. Контрапротестите се подкрепят от 
национално движение „БГ ПАТРИОТ“ и ВМРО – БНД.

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите)

Механизмът за увличане на протестиращите се 
случва предимно онлайн – чрез създаване на 
събития в социалната мрежа Фейсбук и отправяне 
на призиви за присъединяване на приятели и 
последователи към протестните демонстрации 
посредством публичните Фейсбук групи (Ние сме 
против Истанбулската конвенция, Обединение 
против Истанбулската конвенция, Аз съм против 
Истанбулската конвенция, Поход за семейството). 
Увличането на нови протестиращи става и чрез лична 
агитация по места. Контрапротестите се провеждат 
под различни форми – като мирни демонстрации, 
шествия, мълчаливи бдения.
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Период

Активната фаза на протестните демонстрации 
обхващат периода от началото на януари до края 
на юли 2018 г., като подготвителните действия за 
протестите започват още през декември 2017 г. с 
изготвянето на проектозакона за ратификация на 
Конвенцията и темпорално предшестват протестите 
в подкрепа на ратификацията. 

Време на провеждане

Контрапротестите се провеждат в найразлични 
вре ме ви диапазони – както през делничните дни в 
работно време (сутрин и по обяд) и извън работно 
вре ме (привечер), така и през почивните дни (по 
обяд).

Локация на провеждане

Контрапротести се провеждат както в столичния 
град София, така и в други градове (Варна) като 
конкретните локации са предимно пред сградата 
на Народното събрание или в близост до нея, пред 
сградата на Министерски съвет, на Конституционния 
съд, на религиозни храмове и по централни градски 
площади и булеварди.

Честота на провеждане

Найактивно контрапротести се провеждат през яну
ари, февруари, март и юли, като честотата им е при
близително поне по 2 протеста на месец в отделните 
градове, като през юли честотата им нараства до 3 
протеста под формата на мълчаливи бдения.

Мащаб

Въпреки че няма официална публично обяве на 
статистика за общия брой на контрапротести ра

щите, която да е достъпна за гражданите и меди
ите, от създадените във Фейсбук събития срещу 
ратификацията на Истанбулската конвенция 
могат да се проследят ориентировъчни цифри за 
мащаба на подкрепата, която се получава от хората, 
потвърдили намерението си да участват в протестите 
или изразили интереса си към тях.

Отличителни особености на протестите

•	 През януари контрапротестите се провеждат 
паралелно, по едно и също време и на близка 
локация до тази на протестите в подкрепа на 
Конвенцията. 

•	 Контрапротестите са съпътствани от ожесточени 
политически и обществени дебати в медийното 
пространство и подклаждат говоренето на езика 
на омразата в социалните мрежи. 

Заглавие на събитието във 
Facebook

Дата и място на 
контрапротеста

Брой хора, 
потвърдили, 
че ще посетят 
контрапротеста

Брой хора, 
заявили 
интерес към 
контрапротеста

В готовност за протест за 
отхвърляне на Истанбулската 
конвенция

Неопределена дата през 
декември 2017 г. и януари 2018 
г. в София и другите градове

0 4512

Варна протест срещу Джендър
обучението /Истанбулската 
Конвенция на 17.03.

17.03.2018 г. във Варна 52 157

Мълчаливо присъствие пред 
сградата на Конституционния съд 25.07.2018 г. в София 64 338

Против Истанбулската конвенция 
пред Конституционния съд на РБ 26.07.2018 г. в София 29 198
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• Консервативни политици и интелектуалци,
както и представители на вероизповеданията
се обявяват срещу документа с мотива, че ще
се използва за пропаганда на хомосексуализма
и легализиране на еднополовите бракове.
Посланията на контрапротестите публично
се подкрепят от Президента на Република
България, националистическите партии и Светия
синод, който изразява изключително острата
реакция на Църквата против Истанбулската
конвенция, а някои религиозни лица заплашват
с отлъчване на народните представители,
които гласуват за ратификацията ѝ. Църквата
инициира богослужения срещу ратификацията на
Истанбулската конвенция.

• Освен конкретното искане за оттегляне на
законопроекта за ратификация на Истанбулската
конвенция от Народното събрание, започват да се
разпространяват заплахи, че НПОта ще получават
непрозрачно финансиране и държавни помощи,
с които ще контролират училищата, съдебната
система, родителите и Парламента.

• Разпространяват се мнения на граждани и
неправителствени организации, които се  опасяват
от текстовете в Конвенцията, които според тях
могат правно да бъдат тълкувани по опасен за
сигурността на българската нация, семейните
ценности и правата на родителите и жените
начин, без да търсят дебат по темата.

• В резултат на контрапротестите се създава и
онлайн петиция „НЕ на Истанбулската конвенция“.

Линкове към медийни новини/публикации
Нова вълна на протести срещу Истанбулската конвенция
05.01.2018 – http://epicenter.bg/article/Novavalnana
protestisreshtuIstanbulskatakonventsiya/144404/2/0 
Истанбулската конвенция сблъска протест и 
контрапротест пред НС
23.01.2018 – https://trud.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%
D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D
0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D0%BF%D1%80%D0%BE/ 
Протести и дискусия „за” и „против” Истанбулската 
конвенция 
23.01.2018 – https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/
protestiidiskusijazaiprotivistanbulskatakonvencija
snimki.html 
Протести срещу Истанбулската конвенция: Нелегитимна 
е!
23.01.2018 – https://frognews.bg/novini/protestisreshtu
istanbulskatakonventsiianeligitimna.html 

Протест срещу ратифицирането на Истанбулската 
конвенция се проведе пред Народното събрание
03.02.2018 – https://www.blitz.bg/obshtestvo/protest
sreshchuratifitsiranetonaistanbulskatakonventsiyase
provedeprednarodnotosbranie_news576448.html
Пореден протест срещу ратифицирането на 
Истанбулската конвенция
10.02.2018 – http://bnr.bg/post/100931627/poreden
protestsreshturatificiranetonaistanbulskatakonvencia 
Източници на използваните снимки: 
Снимка 1 и 2 – Barikada.org

СЛУЧАЙ III.  
ПРОТЕСТИ В ЗАЩИТА  
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
„ПИРИН“ – #SAVE PIRIN 

Поводът 

На заседание на Министерски съвет на 28 декември 
2017 г. между празниците Коледа и Нова година се 
приемат две от предложенията на министъра на 
околната среда и водите Нено Димов във връзка с 
Национален парк „Пирин“ (НП „Пирин“). Първото от 
тях одобрява промени в Плана за управление на НП 
„Пирин“, който допуска сериозна човешка намеса 
в защитената територия и отваря за строителство 
значителен процент от територията на Парка, а с 
второто се одобрява предприемането на спешни 
действия от страна на Правителството за осигуряване 
изграждането на втора лифтова линия над гр. Банско 
след изготвяне на инвестиционно предложение. 

С поредицата от протести #SavePirin се иска отмяната 
на решението на МС.
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Организаторите 

Основен организатор на протестите в столичния 
град София става коалиция от неправителствени 
организации и граждански групи „За да остане 
природа в България“.

Организатори на протестите на местно ниво в 
останалите градове извън София стават неформални 
групи от граждани (Русе – Русенци за българската 
природа, Варна – Варна диша, Казанлък – Вихъръ), 
и неправителствени организации (Габрово – 
Българска фондация „Биоразнообразие“, Стара 
Загора – фондация „НАСА – Нарушители на 
административното спокойствие и апатия“), 
политически движения (Пловдив – Пловдив каза „Да, 
България“, „Зелените в Пловдив“, Брюксел – Брюксел 
каза «Да, България» и Зелените) и отделни граждани 
от страната и чужбина (Благоевград, Асеновград, 
Пазарджик, Плевен, Свищов, Сливен, Шумен).

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите)

Непосредствено след приемане на решението на 
Министерски съвет коалиция „За да остане природа 
в България“ на 28 декември 2017 г. създава събитие 
в социалната мрежа Фейсбук, с което приканва 
природозащитници и граждани да се включват в 
първия инцидентно организиран протест в защита 
на НП „Пирин“. Така преди всеки следващ протест 
увличането на протестиращите става предварително 
онлайн, чрез създаване на отделни Фейсбук събития 
и използване на хаштаг „#SavePirin“, преди „офлайн“ 
провеждането на самите протести. Социалната 
мрежа Фейсбук се превръща в основен инструмент 
за увличане на граждани с Фейсбук профили и водещ 
канал за обмен на информация за деня, мястото и 
часа на провеждане на всеки отделен протест, както 
и за проблемите и конкретните искания. 

Освен протестни шествия и демонстрации, в 
подкрепа на протестите се организират и концерти, 
щафетни бягания из страната, групова визуализация 
в защита на Пирин, прожекции и дискусии на филма 
„Всекидневно въстание – изкуството на промяната”. 

Период

Поредицата от активно проведени протести 
продължава близо 4 месеца – от края на 
декември 2017 г. до средата на април 2018 г. След 
инициирането на съдебно дело пред ВАС за отмяна 
на Решение № 821 от 29.12.2017 г. на Министерски 
съвет за промените в Плана за управление на НП 
„Пирин“ протестите в защита на Пирин губят своя 

самостоятелен характер, но посланията от тях 
продължават да се появяват в други протести, 
обединяващи няколко екологични каузи, които се 
случват до средата на юни 2018 г.

Време на провеждане

От края на декември 2017 г. до края на март 2018 
г. про тестите се провеждат регулярно – всяка сед
мица в един и същи делничен ден (четвъртък), в 
извънработно време (след 17:30 часа). През този 
период се организират и отделни, допълнителни про
тес ти, които се провеждат през работната седмица в 
работно време (8 март, четвъртък, от 12:30 часа и 22 
март, четвъртък, от 11:30 часа, 2018 г.), както и през 
почивните дни (14 януари, неделя, 2018 г.).    

Честота на провеждане

В рамките на 3месечния интензивен период – от 
края на декември 2017 г. до края на март 2018 г. – 
протестите се организират системно и непрекъснато 
– всяка седмица в четвъртък из цялата страна и в 
чужбина. През този период откъслечни са случаите, 
в които протести се организират инцидентно в 
рамките на работния ден или през почивните дни. 
След 15я пореден протест в края на март 2018 г. 
протестите в защита на НП „Пирин“ намаляват и 
започват да се провеждат порядко и инцидентно и 
предимно като част от други протести, обединяващи 
различни екологични каузи – организират се по 2 
обединени протеста на месец (през април, май и 
юни). 

Локация на провеждане

Основните протести в защита на НП „Пирин“ се 
организират паралелно в столичния град София и 
в други поголеми и помалки градове из страната, 
както и в чужбина. Обхващат територията на почти 
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цяла България и големите градове в чужбина.   

• В България протести се провеждат в следните
градове: Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Велинград, Габрово, Дупница,
Казанлък, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Свиленград, Свищов, Сливен, Смолян,
София, Стара Загора, Трявна, Хасково, Шумен.

• В чужбина протести се провеждат в следните
градове: Берлин, Бристол, Брюксел, Виена, Гласгоу,
Гьотеборг, Лондон, Оксфорд, Прага, Хамбург,
Майнхайм, Сидни, Скопие, Стокхолм

Мащаб

Основните протести в защита на НП „Пирин“ обхва
щат наймалко 24 български града и 14 чуждестранни 
града, в които живеят български граждани.

Въпреки че няма официална публично обявена 
статистика за общия брой на протестиращите, 
която да е достъпна за гражданите и медиите, от 
създадените във Фейсбук събития, посветени на 
протестите в защита на НП „Пирин“, могат да се 
проследят ориентировъчни цифри за мащаба на 
подкрепата, която се получава от хората, потвърдили 
намерението си да участват в протестите или 
изразили интереса си към тях.

Отличителни особености на протестите

• Протестите в защита на НП „Пирин“ успяват да
обединят не само еколози и природозащитници,
но широка част от граждани от различни про
фесионални сфери и на различна възраст. Гене
рира се значителна гражданска маса. Актив
ният период на протестите продължава около 4
месеца, като протестните действия се организират
ежеседмично и паралелно в десетки български
градове и в чужбина.

• Протестните действия и изразни средства, кои

то граждани използват, се отличават с изобрета
телност и разнообразни форми: флашмоби, 
кон церти, багеческа щафета, която за 6 дни 
преминава разстояние от 440 км. от Свиленград 
до София през Хасково, Пазарджик, Велинград, 
Разлог, Благоевград и Дупница., групови визуа
лизации, прожекции и дискусии на филми, сним
ко ви и видео материали, чрез които хора от цял 
свят изразяват своите послания. Отличително по
сла ние остава хаштагът #SavePirin. 

• Зад кампанията застават известни личности като
българския алпинист Боян Петров.

• С течение на времето посланията и исканията към
Правителството се модифицират и обогатяват.
Първоначални искания на протестиращите
(към декември – януари 2017 г.) са под наслов:
„Спасете Пирин! Спасете България!“ и се иска
отхвърляне на решението на МС от 28.12.2017г.
за промяна плана за управление на НП „Пирин“
от 2004 и оставката на министъра на околната
среда и водите Нено Димов. Последващите
искания на протестиращите (към февруари – март
2018 г.) преминават под надслов: „Да защитим
Пирин, да защитим България!“ и допълнение
се иска обявяване на реалния собственик на
концесионера на лифта в Банско „Юлен“ АД и
одит на концесията от международен одитор и
с участие на гражданското общество. Исканията
на протестиращите плавно се увеличават и към
април 2018 г. вече са под променения надслов:
„Протест за Пирин и България“ и се насочват и към
оставката на Валери Симеонов като вицепремиер,
заради прокарване на правителствена политика
срещу гражданското общество и природата и
публичните призиви за насилие и дискриминация
и други екологични проблеми.

Линкове към медийни новини/публикации
Правителството даде зелена светлина за разрастването на 
ски зоната в Пирин
28.12.2017 – https://baricada.org/2017/12/28/patriotipirin/ 
Хиляди шестваха в защита на Пирин, властта спретна 
контрапротест
11.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/11/pirin11
january/ 
Защитници на Пирин отново блокираха Орлов мост
18.01.2018 – https://www.mediapool.bg/zashtitnitsinapirin
otnovoblokirahaorlovmostnews274464.html 
27 града на протест в защита на Пирин
18.01.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/27gradanaprotest
vzashchitanapirin 
Петият протест за Пирин: за утрешния ден, а не за 
бързите печалби
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19.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/19/protest5
pirin/ 
Отново протести тази вечер в защита на парк Пирин
25.01.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/otnovoprotestitazi
vechervzashchitanaparkpirin 
София посрещна протестиращите маратонци в защита на 
Пирин
08.02.2018 – https://www.mediapool.bg/sofiyaposreshtna
protestirashtitemaratontsivzashtitanapirinnews275324.
html 
Осми пореден протест в защита на Пирин
08.02.2018 – https://www.bitelevision.com/osmiporeden
protestvzashtitanapirin/
Пореден протест в Пловдив в защита на Пирин (БНТ2
Пловдив) 
08.02.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/poredenprotestv
plovdivvzashchitanapirin 
Евродепутатът Ска Келер и маратонска щафета се 
присъединиха към протеста за Пирин в София 
08.02.2018 – https://baricada.org/2018/02/08/kellerpirin/ 
Протест за Пирин пред МОСВ
15.02.2018 – https://baricada.org/2018/02/15/pirinmosv/ 
В София: Протест в защита на парк „Пирин“ и срещу 
корупцията 
08.03.2018 – https://www.bgonair.bg/bulgaria/20180308/v
sofiyaprotestvzashtitanaparkpirinisreshtukoruptsiyata 
12ти протест за Пирин с подарък за жените в 
Министерски съвет
08.03.2018 – https://baricada.org/2018/03/08/photogallery
pirin12/   
Протест за Пирин посрещна участниците в КСНС
19.04.2018 – https://baricada.org/2018/04/19/pirin17/ 
Протест в София в защита на НП «Пирин» и Кресненското 
дефиле 
05.06.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/protestvsofiyav
zashchitananppirinikresnenskotodefile 
Граждански организации на протест срещу „олигархията 
и слугите ѝ в политиката“
17.06.2018 – https://www.mediapool.bg/grazhdanski
organizatsiinaprotestsreshtuoligarhiyataislugitev
politikatanews280411.html
Източници на използваните снимки: 

Снимка 1, 2, 3 и 4 – Barikada.org

СЛУЧАЙ IV. КОНТРАПРОТЕСТИ 
ЗА ВТОРИ КАБИНКОВ ЛИФТ 
В БАНСКО И В ПОДКРЕПА 
НА ПРОМЕНИТЕ В ПЛАНА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

Поводът 

През зимата на 2017 г. в Банско и района се 
организират няколко протеста, настояващи за 
предприемането на незабавни действия от страна 
Правителството за изграждане на втори кабинков 
лифт в Банско, под претекст, че със строежа на 
съоръжението ще се подпомогне развитието на ски 
туризма в страната. Впоследствие, на 28 декември 
2017 г. Министерски съвет одобрява решението за 
промени в Плана за управление на Национален парк 

Заглавие на събитието във 
Facebook

Дата и място на 
протеста

Брой хора, 
потвърдили, 
че ще посетят 
протеста

Брой хора, 
заявили 
интерес към 
протеста

Сплотеното семейство на 
природозащитата за Пирин 28.12.2017 г. в София 352 855

Спасете Пирин! Спасете България! 04.01.2018 г. в София 3873 3274
ДЕН 4: Да спасим Пирин! Save 
Pirin! Да спасим България! 11.01.2018 г. в София 5286 6109

Ден 7: Да защитим Пирин, да 
защитим България! 01.02.2018 г. в София 1820 1909
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„Пирин“ (НП „Пирин“), което предизвиква острата 
реакция на природозащитниците, които започват 
поредица от протести в защита на Пирин и искат 
отмяна на правителственото решение. 

Основните аргументи на контрапротестиращите е, че 
изграждането на втория лифт ще развие ски туризма 
в България и това ще донесе повече икономически 
възможности за Югозападния район, а обвиненията 
срещу екологичните организации са, че „защитават 
чужди интереси, а не националните“. 

Организаторите 

Основните организатори на контрапротестите са 
неправителствени организации (сдружение „Бъдеще 
за община Банско”, сдружение „Природа за хората и 
регионите“), подкрепени от депутати от югозападния 
регион, както и от кметовете на общините 
Благоевград, Симитли, Банско, Гоце Делчев, Якоруда, 
Петрич, Сандански, Гърмен. 

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите)

Увличането на протестиращите става предимно 
офлайн – чрез лична агитация по места, предимно 
в общините от Югозападна България, както и 
чрез агитация през структурите на политическите 
партии, подкрепящи правителственото решение. За 
увличане на съмишленици организаторите ползват и 
инструментите на социалните мрежи, като за част от 
протестите приканват протестиращи за включване 
чрез своите Фейсбук страници (например, чрез 
страницата на сдружение „Бъдеще за община Бан
ско“, на „България срещу Зеления октопод“, поддър
жана от сдружение „Природа за хората и регионите“).

Период

През 2017 г. контрапротестите се провеждат откъс
лечно, несистемно, като интензитетът им нараства 
през месеците ноември и декември 2017 г. Активните 
контрапротести, които са пряка реакция срещу 
екологичните протести в защита на НП „Пирин“, 
започват да се организират в края на декември 2017 
г. и продължават до май 2018 г. 

Време на провеждане

Контрапротестите се провеждат предимно през 
зимните месеци – ноември, декември, януари и 
февруари – през делничните дни, като една от 
демонстрациите се провежда в съботен ден, в извън 
работно време след 17:30 часа, а два от протестите 
се провеждат и по обедно време.

Честота на провеждане

При организиране на контрапротестите липсва систе
ма тичност и периодичност на провежданите про тест
ните демонстрации. През декември 2017 г. се про веж
да един контрапротест, през януари 2018 г. – два, през 
февруари – един, а следващият е през май 2018 г.

Локации на провеждане

През 2017 г. протестите за втори кабинков лифт бло
кират автомагистрала „Струма“ в участъка на Крес
ненското дефиле. През 2018 г. основните контрапро
тести се провеждат на главния път Е79 в района при 
разклона за Банско край Симитли, който път е на 
непосредствена близост до границата с Гърция. Два 
от контрапротестите се организират и в София. 

Мащаб

Няма официална публично обявена статистика за 
общия брой на контрапротестиращите, която да 
е достъпна за гражданите и медиите. В отделни 
журналистически материали понякога се посочва 
ориентировъчен брой на демонстрантите, между 
100 и 300, техният профил – предимно жители на 
Банско и градове от Югозападния район, подкрепени 
от отделни народни представители и кметовете на 
населените места от региона.  

Отличителна особеност на протестите

• Контрапротестите публично се подкрепят от из
вестни политически фигури – от вицепремиера
Валери Симеонов, евродепутата Ангел Джамбазки,
депутатът от ГЕРБ Даниела Савеклиева, както и от
кметовете на поголемите населени места от Юго
западния пирински регион – Благоевград, Симитли,
Банско, Гоце Делчев, Якоруда, Петрич, Сандански,
Гърмен. Сред протестиращите се открояват и
по пу лярни личности сред които олимпийски
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шампион по спортна стрелба, президентът на 
Бъл гарската федерация по бокс, телевизионен 
проду цент, треньор на футболен отбор, водещ на 
телевизионно кулинарно предаване по БНТ.

•	 Контрапротестите се подкрепят от тенденциозно 
създадени, фалшиви „зелени“ организации.

•	 При провеждането на контрапротестите често се 
блокира движението по автомагистрала „Струма“ 
и главният път Е79.

•	 Част от демонстрантите, настояващи за изграж
да нето на втори лифт в Банско, по време на про
тес тите дефилират, облечени в тематични бели 
тениски.

•	 Често контрапротестите се афишират като 
„шествия срещу една от мафиите, убиващи 
Бъл гария – Зелената“. Агресивни послания, аги
ти ращи срещу екологичните организации, нари
чани „зеленият октопод“. 

Линкове към медийни новини/публикации
Банско излиза на протест с искане за втори лифт
13.11.2017 – https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/
banskoizlizanaprotestsiskanezavtorilift2060383 
Банско отново излиза на протест за втори лифт
03.01.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/banskootnovoizliza
naprotestzavtorilift 
Хиляди на протест срещу втория лифт в Банско
04.01.2018 – https://offnews.bg/protesti/hiliadinaprotest
sreshtuvtorialiftvbanskogaleria672334.html 
Пълна блокада на Е79 след протеста в подкрепа на втори 
лифт на Банско
4.1.2018 – http://www.nakratko.bg/category/58/151840/ 
Европредседателството започва със серия от протести в 
столицата и страната
10.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/10/
evropredsedatelstvoprotesti/ 
Хиляди шестваха в защита на Пирин, властта спретна 
контрапротест
11.01.2018 – https://baricada.org/2018/01/11/pirin11january/ 
Неправителствени организации в подкрепа на втори лифт 
на Банско искат среща с Борисов
22012018 – www.skandal.bg/bg/nepravitelstveniorganizatsii
vpodkrepanavtoriliftnabanskoiskatsreshtasborisov/ 
Стотици излязоха на протест за втори кабинков лифт в 
Банско
10.02.2018 – https://offnews.bg/protesti/stotitciizliazohana
protestzavtorikabinkovliftvbansko460229.html 
Десетки от Банско пред ВАС в подкрепа на кабинета за 
втори лифт. Съдът решава до месец 
14.05.2018 – https://www.24chasa.bg/novini/article/6862739 
Източници на използваните снимки: 
Снимка 1 и 2 – Barikada.org

СЛУЧАЙ V. ПРОТЕСТИ 
НА МАЙКИТЕ С ЧЕРНИТЕ 
ТЕНИСКИ ПОД НАДСЛОВ 
„СИСТЕМАТА НИ УБИВА“ 

Повод за протестите

От 2015 г. се провеждат 6 поредни национални 
протеста за правата на хората с увреждания. 
Протестите се организират от родители на деца с 
увреждания и в публичното пространство стават 
известни като „протестите на майките“. Целта на 
протестите е чрез тях да се изразят исканията на 
родителите на деца с увреждания за цялостна 
реформа на социалноздравната системата.

Конкретен повод за започване на поредицата 
от протести „Системата ни убива“ през 2018 г. 
става разработеният години порано от изявена 
неправителствена организация и предоставен 
на Омбудсмана на Република България Закон за 
личната помощ и искането за неговото приемане от 
Народното събрание. Нормативният акт предвижда: 
1) хората с увреждания и родителите на деца с 
увреждания да получават финансиране за лична 
помощ от републиканския бюджет, в размер не по
малък от две минимални работни заплати; 2) Право на 
лична помощ да имат лица и деца със затруднения в 
ежедневното си обслужване, обучение и включване 
в обществения живот, причинени от наличието на 
увреждане преди пенсионна възраст; 3) Достъпът 
до лична помощ да се основава само и единствено 
на индивидуалните потребности на детето/лицето 
с увреждане; 4) Средствата за лична помощ да се 
отпускат след анализ на потребностите и определяне 
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на нужда от придружител от отговорните институции/
ТЕЛК,НЕЛК, лекуващ лекар; 5) Лицата и родителите 
на деца с увреждания да управляват сами личната 
си помощ. 

Организатори на протестите

Основният организатор на протестите под наслов 
„Системата ни убива“ става неформална група 
от граждани, които пред медиите се афишират 
като „родителите на деца с увреждания“. Има 
журналистически материали, в които се посочва, 
че конкретни протести в рамките на поредицата 
„Системата ни убива“ се организират с подкрепата 
на отделни неправителствени организации: 
Конфедерация за защита правата на децата, 
Фондация „Движение на българските майки“, 
Сдружение „Защита на правата на хората с аутизъм в 
България“, Алианс на гражданите за България и други. 
Официално обаче не се афишира кои конкретно 
НПО стоят зад организацията на поредицата от 
протести „Системата ни убива“, но от анализа става 

ясно, че те не действат като коалиция.  

Порано, още преди да се стигне до поредицата 
от протести, Центърът за независим живот засяга 
темите на протестите в блог, озаглавен „Системата 
куца“ (www.blog.cil.bg) и във Фейсбук страница със 
същото име. 

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите):

Механизмът за увличане на протестиращите се 
осъществява почти изцяло онлайн – чрез създаване 
на събития в социалната мрежа Фейсбук. Главно, 

информацията за организацията и провеждането 
на протестите се публикува във Фейсбук страницата 
„Системата ни убива“. През нея се създават и Фейсбук 
събитията, чрез които приятели и последователи 
в социалната мрежа се приканват да участват на 
протестите. Преди нейното създаване информация 
и коментари по темата се споделят във Фейсбук 
страницата „Системата куца“. 

Неправителствени организации, които 
организационно подкрепят някои от протестните 
демонстрации, също разпространяват информация 
за протестите по свои канали офлайн. По време на 
самите протести агитацията се случва чрез плакати, 
емблематични черни тениски и балони.  

Формата на протестите се променя във времето, 
като първоначално се провеждат като мирни 
демонстрации, шествия, мълчаливи присъствия, 
а от 01.06.2018 г. преминават под формата на 
безсрочни палаткови лагери, като първият такъв 
е пред служебния вход на Народното Събрание в 
София. Протестиращите обявяват, че лагерите ще 
продължат до приемане на техните исканията.

Период 

Цялостното „движение“ за протести на майките 
на деца с увреждания стартира през 2015 г. През 
2018 г. протестите се организират в рамките на 
цялостната кампания „Системата ни убива“ и 
обхващат период от почти 6 месеца. Поредицата от 
протестни демонстрации започва на 18 април 2018 
г. по време на 6ия Национален протест за правата 
на хората с увреждания, на който за първи път се 
появява емблемата на кампанията – черната тениска 
– и продължават към октомври 2018 г. Към момента
протестите имат продължаващ, безсрочен характер.  

Време на провеждане

Протестите се провеждат предимно в делнични дни, 
както в работно, така в извънработно време.

Честота на провеждане

Протестите се провеждат систематично, всеки месец 
поне по един протест, като в някои пикови месеци 
(например, юни) протести се организират и през 
една седмица. 

Локация на провеждане

Протестните демонстрации се провеждат в няколко 
града паралелно. Освен в столичния град София, 
протестни дейности има във Варна, Хасково, Стара 
Загора, Враца, Добрич, Русе, Видин, Радомир, 
Разград и други градове.
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Мащаб

Въпреки че няма официална, публично обявена 
статистика, достъпна за граждани и медии, по 
отно шение на броя протестиращите, отделни жур
налистически материали посочват, че на отделните 
протести присъстват към стотици граждани – както 
родителите, така и техните деца с увреждания, 
близки, представители на граждански организации, 
граждани. Един от протестите от кампанията 
„Системата ни убива“ има национален характер. 

Наличие на контрапротест 

Паралелно с протестите на майките с черните 
тениски се провеждат и протести на национално 
представителните организации на хората с 
увреждания, носещи бели тениски, като някои от тези 
протести съвпадат по време и по място с основните 
протести под надслов „Системата ни убива“.    

Отличителни особености на протестите: 

•	 Добра ПР подготовка и планиране с финансови 
средства.

•	 Привличат се обществено известни личности, 
които застават зад исканията в протестите. Слави 
Трифонов – певец и шоумен – дори дарява при
хо дите си от концерти на „протестиращите май
ки“. В началото журналистът Ива Дойчинова съ
що облича тениска в подкрепа на протестните 
послания. Подкрепа се получава и от известни 
личности на местно ниво – например, футболист 
от местен футболен отбор в Пловдив и др.   

•	 Посланията на протестите в рамките на кампанията 
се променят в движение, както и формите на 
протестни действия – от мирни демонстрации 
и шест вия преминават в безсрочни палаткови 
лагери.

•	 Слоганите се променят и говоренето се променя 
в хода на отделните протести. „Системата ги 
убива“ се превръща по средата на кампанията 
в „Системата ни/ги убива“ и накрая се спира 
на „Системата ни убива – всички“. В началото 
организаторите „родители на деца с увреждания“/ 
„майките“ говорят за системата и как тя се отнася 
към техните деца, после започват да говорят и за 
себе си и своето място и как системата убива и тях 
самите. В публичното говорене се забелязва към 
август 2018 г. опит за приобщаване към протестите 
и на други обществени групи с проблеми в 
държавата – пенсионери, учители и т. н.  

•	 С времето се променят и неправителствените 
орга ни зации, които се свързват публично с тези 
протести.

•	 В един определен момент Център за независим 
живот се дистанцира от протестите. След това 
други организации започват да се афишират 
публично като подкрепящи „майките“.      

•	 С времето и исканията на протестиращите се 
променят, като преди всичко се доразвиват и 
обогатяват. 

•	 Започват с искания за приемане на Закон за лич ната 
помощ, като в списъка с конкретните не ща има и 
други – електронен регистър, рефор ма в системата 
на ТЕЛК и т.н. В определен мо мент се намесва темата 
за национално пред ставителните организации – 
като начин за „война с контрапротестиращите“. От 
Закона за личната помощ се пренасят върху Закона 
за хората с ув реж дания, без да се взема отношение 
по За кона за социалните услуги. Поставя се краен 
срок пред властта за приемане на двата закона и за 
предприемане на действия за цялостната реформа.

Линкове към медийни новини/публикации:
ЗА ТЕЛК, ДОКТОР ХОЛЕВИЧ И МАЛКИТЕ УВРЕДЕНИ 
НУЛИЧКИ
23.03.2018 – http://cil.bg/blog/2018/03/23/zatelkdoktor
holevichrmalkiteuvredeninulichki/   
„Системата ни УБИВА” – фланелката, която скара властта
20.04.2018 – http://mamaninja.bg/%D0%BE%D0%B1%D1
%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/
item/2309%E2%80%9Csistemataniubiva%E2%80%9D
flanelkata,koyatoskaravlastta  
Тениските „Системата ни убива“ отиват при известни 
личности и журналисти
05.05.2018 – https://www.bgonair.bg/reportazhi/20180505/
teniskitesistemataniubivaotivatpriizvestnilichnostii
zhurnalisti
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ЗАЩО ДВЕ ПРЕКРАСНИ МОМИЧЕТА, ОБЛЯКОХА ЧЕРНАТА 
ТЕНИСКА
28.05.2018 – http://cil.bg/blog/2018/05/28/xashtodve
momoichetaobkyakohachernatateniska/ 
„Системата ни убива”. Но не тази, за която си мислите
26.06.2018 – https://baricada.org/2018/06/26/sistemata/ 
Системата ни убива: Родителите на деца с увреждания 
излизат на мълчаливо присъствие пред НДК
27.06.2018 – https://offnews.bg/obshtestvo/sistemata
niubivaroditelitenadetcasuvrezhdaniaizlizatna
malch683194.html 
Протестиращите майки на деца с увреждания дадоха 
срок на управляващите
06.07.2018 – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/
protestirashtitemajkinadecasuvrezhdaniiadadohasrok
naupravliavashtite2107860
Протест и контра: Кой какво иска за децата с 
увреждания?
26.07.2018 – https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/07/26/
protestikontrakoikakvoiskazadecatas
uvrejdaniia.383293
Майките от „Системата ни убива“ излязоха с важни 
предложения
30.07.2018 – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/
majkiteotsistemataniubivaizliazohasvazhni
predlozheniia2113542 
https://www.actualno.com/society/protestzaradihoratas
uvrejdanijaizashtotosistemataniubivanews_687396.html  
Майките от „Системата ни убива“ посрещат депутатите 
след ваканцията
07.08.2018 – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/
majkiteotsistemataniubivaposreshtatdeputatitesled
vakanciiata2117983 
Ефективни протести готвят майките на деца с увреждания
04.09.2018http://www.standartnews.com/balgariya
obshtestvo/efektivni_protesti_gotvyat_maykite_na_detsa_s_
uvrezhdaniya375485.html 
Депутатите си затвориха очите пред черните знамена на 
българските майки
05.09.2018 – http://dnesbg.org/deputatite+si+zatvoriha+oc
hite+pred+chernite+znamenaaktualno/1/MNeXctKzcVOPYp
WrcFePYFeXcxK7YZOfMVKDMRePchevIJaLYZKfYVKDI9KDM5
OfIdavcReIdeHIlebIF 
Източници на използваните снимки: 
Снимка 1 – Barikada.org 
Снимка 2 – Dnes.bg
Снимка 3 – Facebook

СЛУЧАЙ VI. КОНТРАПРОТЕСТИ 
НА НАЦИОНАЛНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ СРЕЩУ ЗАКОНА 
ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ И ЗА 
СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНО-
ЗДРАВНА РЕФОРМА 

Повод на протестите

Конкретен повод за започване на протестните 
демонстрации на 11 април 2018 г. стават изготвените от 
Министерството на здравеопазването предложения 
за промени в Наредбата за медицинската експертиза 
и Правилника за устройството и организацията на 
работата на органите на медицинската експертиза 
и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи преди публикуването им за обществено 
обсъждане от Министерството на здравеопазването. 
Предложената реформа на медицинската експерти
за въвежда формулировката „определяне на рабо
тоспособност“ и разделяне на медицинската екс
пер тиза. Сред планираните промени е въвеж да  нето 
на оценка на работоспособността. Според пред
вижданите промени само едно водещо заболяване 
ще бъде включено в решението на медицинската 
експертиза. Така на практика придружаващите 
заболявания няма да бъдат обхванати от комплексна 
грижа.
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Съпътстващ повод на протестите е и искането, 
назряло отпреди години, за приемане от Народното 
събрание на два нови закона – Закон за хората с 
увреждания и Закон за социалните услуги – които 
да осигурят комплексна и справедлива реформа за 
хората с увреждания в социалноздравната сфера. 

Организатори на протестите

Основни организатори на контрапротестите са 
национално представителните организации на 
хората с уреждания, подкрепени от КТ „Подкрепа“. 
Това са неправителствени организации, отговарящи 
на критериите за представителност: петгодишна 
история, дейност в над 1/3 от общините и определен 
брой членове в зависимост от числеността на 
групата, която представляват. Този статут им дава 
право на държавна субсидия. Тази бюджетна сума 
дава основание на други НПО, които не отговарят 
на критериите за представителност, да ги определят 
като „казионни организации” и „пазители на 
статуквото” на „държавна хранилка”. Тези НПО 
се разграничават от протеста на „казионните” и 
обявяват своя протест за „истински”, а национално 
представителните организации ги определят за 
„грантаджии“ и истинските пазители на статуквото.

Начин на организиране на протестите (механизъм 
на увличане на протестиращите):

Механизмът за увличане на протестиращите се 
осъществява почти изцяло офлайн – чрез агитация по 
места, чрез структурите на гражданското общество, 
чрез плакати и лична агитация. Информацията 
за протестите се разпространява предимно 
посредством вътрешните канали за комуникация на 
организациите и техните членове и партньори. 

Период 

Началото на протестните демонстрации се поставя 
на 11 април 2018 г. Поактивно протестите се 
провеждат през летните месеци юни и юли, като към 
септември 2018 г. продължават да се организират 
отделни протестни дейности.   

Време на провеждане

Протестите се провеждат предимно в делнични дни 
през работно време.  

Честота на провеждане

Протестите се провеждат инцидентно, почти всеки 
месец по един протест, без конкретна систематична 
последователност и периодичност. 

Локация на провеждане

Протестните демонстрации се провеждат в София 
пред Министерски съвет. Мястото на палатковия 
лагер, който се издига през юли 2018 г. до сградата 
на Народното събрание, е в непосредствена близост 
до лагера на майките на децата с увреждания. 

Мащаб

По данни от медиите на протеста на 11.04.2018 
г. в София участие взимат близо 6 000 души. На 
следващите протести информацията в медиите 
посочва, че средно на всеки отделен протест присъст
ват около стотина души – самите хора с увреждания, 
техните родители, техни близки, представители на 
граждански организации, граждани.

Отличителни особености на протестите: 

•	 Води се мощна медийна и политическа кампания 
срещу протеста на майките на деца с увреждания. 
Създава се разнобой в редиците между хората 
с увреждания. Публично се отправят обвинения 
към родителите на деца с увреждания, че за 
техните протести получават парични средства от 
различни организации, включително и от чужди. 

•	 Въпреки че се отправят искания за справед
ли ва социалноздравна реформа, която да 
осигури достоен начин на живот на всич ки 
хора с увреждания, протестите на нацио нал
но представителните организации се противо
поставят на протестите на майките с черните 
тениски „Системата ни убива“. Още повече, 
Националният съвет за интеграция на хората 
с увреждания (НСИХУ) публично се изявява 
против Закона за личната помощ. Срещу закона 
се излагат аргументите, че въпросната лична 
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помощ е само един от аспектите на подкрепата, 
която трябва да се оказва на хората с увреждания 
и няма смисъл да се разработва в отделен закон. 
Освен това, Съветът решава, че такъв закон ще 
се погрижи непропорционално за малка част от 
нуждаещите се (с над 90% инвалидност, около 80 
хил. души), противопоставяйки ги на останалите с 
други потребности – потенциално 10 пъти повече 
хора.

• Организира се контра кампания срещу
протестиращите майки. Използват се идентични
форми и средства за протест като тези при
протестите „Системата ни убива“ – в София се
издига палатков лагери в близост до лагера на
майките на децата с увреждания, носят се бели
тениски като контра реакция на черните тениски с
надпис „Системата ни убива!”.

Линкове към медийни новини/публикации:
Национално представени организации на хора с 
увреждания заплашиха с протест
04.03.2018 – http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalno
predstaveniorganizatsiinakhorasuvrezhdaniya
zaplashikhasprotest 
На национален протест се вдигат хората с увреждания
10.04.2018 – https://news.bg/health/nanatsionalenprotest
sevdigathoratasuvrezhdaniya.html 
Организации на хората с увреждания излизат на протест 
пред Министерски съвет с искане за справедлива 
реформа
11.04.2018 – http://www.focusnews.net/
news/2018/04/11/2509753/preglednaosnovnitetemivav
velikotarnovskiyapechat.html 
Национално представителните организации нападнаха 
протестиращите майки
21.06.2018 – https://btvnovinite.bg/bulgaria/nacionalno
predstavitelniteorganizaciinapadnahaprotestirashtite
majkiizashtitiharosicadimitrova.html 
Национално представени организации срещу майките на 
деца с увреждания
Нов палатков лагер пред парламента: Други хора с 
увреждания поискаха социална реформа
24.07.2018 – https://btvnovinite.bg/bulgaria/novpalatkov
lagerpredparlamentadrugihorasuvrezhdanijapoiskaha
socialnareforma.html 
Провокации към протеста на майките на деца с 
увреждания
25.07.2018 – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/
provokaciikymprotestanamajkitenadecas
uvrezhdaniia2111260 
Протест в Пловдив: Хора с увреждания с палатков лагер
25.07.2018 – https://www.vbox7.com/play:aee74aaef3 
Под заплаха от протести властта форсира разговорите с 
хората с увреждания
30.07.2018 – https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2018/07/30/3289386_pod_zaplaha_ot_protesti_
vlastta_forsira_razgovorite_s/ 
Реформи за всички, поискаха хора с увреждания на 
палатков лагер в Бургас
30.07.2018 – https://www.zonaburgas.bg/reformizavsichki
poiskahahorasuvrezhdanianapalatkovlagervburgas
snimki/ 
Източници на използваните снимки: 
Снимка 1 – Barikada.org 
Снимка 2 – Investor.bg
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Приложение 2 
Достъп до 
обществена 
информация
ТАБЛИЦА С ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕСЕТ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ  ПО 
ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБРАНИЯ, 
МИТИНГИ ИЛИ МАНИФЕСТАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2017 Г.
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Община

Брой жители на общината 
(към 31.12.2017 съгласно 

сайта на НСИ)

Постъпили до кметовете на 
10 общини уведомления 
за събрания, митинги или 
манифестации през 2017

Населени места и локации 
(открито-закрито) в 
общината, в които са били 
провеждани събрания, 
митинги или манифестации 
през 2017 

Брой откази за провеждане 
на събрания, митинги 
или манифестации, 
постановени от страна на 
кмета през 2017 

Основни теми на 
проведените събрания, 
митинги или манифестации 
през 2017 

Брой случаи на проведени 
събрания, митинги или 
манифестации, при които 
се е стигнало до намеса на 
органите на реда през 2017 
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Правото на мирни събрания е незаменим елемент на демокрацията 
и стабилното гражданско общество. През последните години се 
наблюдава нова ера на масови протести, но също така и значително 
увеличаване на практическите ограничения за върху това право 
в страните от Западните Балкани и партньорските държави на 
изток. Европейският център за нестопанско право (ECNL) поддържа 
своята мрежа от местни партньори (в Албания, Армения, Беларус, 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Молдова, 
Черна гора, Косово, Сърбия и Ук рай на), които извършват мони то-
ринг на местното законо дателство, наблюдават протестите, 
док лад ват за предизвикателствата и участ ват в про цеса на 
местното нормотворчество, касаещо защи  та  та и насърчаването 
на фундаменталното право на мир ни събрания.

Тази година мониторинговите доклади се основават на предходни 
усилия и разглеждат въпроси, които са от значение за всички 
участващи страни. Из вън законовата рамка, докладите раз глеж-
дат съ що и ро лята на граж дан ската администрация, дей ст ви ята 
на полицията, крими нализирането на протестиращите, както и 
всеоб хват ния въпрос за отговорността, проявяващ се във всички 
тези аспекти.




