
ДО 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

Гражданска колегия 

И С К О В А   М О Л Б А 
от:

Аксиния Тодорова Генчева 
Васил Чапразов 
Габриела Арон Бехар 
Дамаскин (Дим) Стоянов Дуков 
Десислава Добрева Петрова 
Емил Робърт Коен 
Иван Александров 
Йонко Стоянов Петков 
Йордан Костадинов Иванов 
Катрин Гутман 
Кирил Асенов Кирилов 
Кирил Минков Ламбов 
Кремена Гошова Будинова 
Петко Стоянов Желязков 
Стоянка Соколова 
Сунай Басриев Чалъков 
Христо Константинов Моллов 
Юлиана Борисова Методиева 
Алтернативен център за личностно развитие “Камала” 
Асоциация за защита на религиозната свобода 
Асоциация за европейска интеграция и права на човека 
Българска асоциация на университетските жени 
Българска гей организация “ДЖЕМИНИ” 
Българска медийна коалиция 
Българско правно дружество 
Български хелзинкски комитет 
Демократичен съюз “Рома” 
Дружество “Знание” – София 
Институт за либерални изследвания 
Институт за принципите на правото 
Институт за социална политика и социална работа 
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите 
“Организация Дром”- Видин 
Организация на евреите в България “ШАЛОМ” 
Ромска младежка организация 
Сдружение “Асоциация Интегро” 
Сдружение “Джанглипе” 
Сдружение “Евроинтеграция” 
Сдружение на кримските татари в България “АСАБАЙ” 
Сдружeние “Мизия - 2004” 
Сдружение “Национален ромски център Св. Георги”- София 



Сдружение “Обединен ромски съюз” – Сливен 
Сдружение “Романи бах” – Самоков 
Сдружение “Самаряни” 
Софийска ложа Кармел 3355 БНЕЙ БРИТ 
Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден 
Турски културен център “Двадесет и първи век” 
Фондация “АКСЕС-СОФИЯ” 
Фондация “Европейски институт” 
Фондация “ЕкоОбщност” 
Фондация “За децата” 
Фондация за мултиетническо сътрудничество “Напредък- Пазарджик” 
Фондация за регионално развитие “Рома-Пловдив” 
Фондация за реформа в местното самоуправление 
Фондация “Здраве и социално развитие” 
Фондация “Здравето на ромите” 
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” 
Фондация “Инициатива за здраве” 
Фондация “Интернет райтс България” 
Фондация “Куиър България” 
Фондация “Лозенец” 
Фондация “Младежки център КРЪГ” 
Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” 
Фондация “Неве Дрома” 
Фондация “Партньори -България” 
Фондация “П.У.Л.С.” 
Фондация “Равен достъп” 
Фондация “Радио НЕТ” 
Фондация “Ресурсен център” 
Фондация “Рома-Лом” 
Фондация “Саворе”- Самоков 
Фондация “Сатирик” 
Фондация “С.Е.Г.А.” 
Фондация “Социална защита на ромите в България” 
Фондация “Толерантност и взаимопомощ” 
Фондация “Хоризонти” 
Фондация “Център за изследване и политики за жените” 
Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе 
Център за независим живот 
Фондация “Център на неправителствените организации” 
Център за подпомагане на хора, преживели изтезание “АСЕТ” 
Център по правата на човека “Васил Левски” 
Център за социални практики 
Читалище “Развитие” 

чрез адв. Маргарита Илиева, САК, адрес: 
ул. “Върбица” № 7, ет. 4, 1504 София, тел.: 943 4876, 0887 416 523 

срещу:

Волен Николов Сидеров, адрес: 

1) пл. “Народно събрание” № 2, 



1169 София – НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

2) бул."Васил Левски" № 90, 1504 София – ПАРТИЯ АТАКА 

3) бул. "Цариградско шосе", 
№ 11, 1784 София - издателство “БУМЕРАНГ БГ” 

основание:

1. Чл. 6, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Конституцията; 
2. чл. 4 и чл. 6 от Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация; 
3. чл. 20, § 2 и чл. 3 от Международния пакт за граждански и политически права; 
4. чл. 5 вр. чл. 4; чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2; и чл. 71, ал. 3 вр. ал. 2 от Закона за защита срещу 
дискриминацията. 

Уважаема г-жо / г-н Председател, 

Ищците сме български граждани с малцинствена принадлежност и юридически лица с 
нестопанска  цел,  които  осъществяват  дейност  в  обществена  полза.  Аксиния  Тодорова 
Генчева,  Десислава  Добрева  Петрова,  Христо  Константинов  Моллов,  и  Дамаскин  (Дим) 
Стоянов Дуков сме хора с хомосексуална ориентация; Габриела Арон Бехар, Емил Робърт 
Коен и Катрин Гутман сме хора с еврейска етническа принадлежност; Иван Александров е 
влах по етническа принадлежност; Васил Чапразов, Йонко Стоянов Петков, Кирил Асенов 
Кирилов, Кирил Минков Ламбов, Кремена Гошова Будинова и Петко Стоянов Желязков сме 
хора  с  ромска  етническа  принадлежност;  Сунай  Басриев  Чалъков  е  с  турска  етническа 
принадлежност;  Йордан  Костадинов  Иванов  е  с  македонска  етническа  принадлежност; 
Юлиана Борисова Методиева е с арменска етническа принадлежност. 

Що  се  отнася  до  ищците-юридически  лица,  нашата  общественополезна  дейност  е 
насочена, както следва: Алтернативен център за личностно развитие “Камала” - към закрила 
на детето и осъществяване на правата на личността. Асоциация за защита на религиозната 
свобода  и  Съюз  на  църквите  на  адвентистите  от  Седмия  ден  -  към  осъществяване  на 
религиозната свобода на  човека.  Асоциация за европейска интеграция и права на  човека, 
Български хелзинкски комитет, Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” и 
Център по правата на човека “Васил Левски” - към защита на правата на човека. Българска 
асоциация  на  университетските  жени,  Фондация  “Център  за  изследване  и  политики  за 
жените” – към развитие на гражданското общество и реализация на жените. Българска гей 
организация  “ДЖЕМИНИ”и  Фондация  “Куиър  България”  -  застъпничество  и  защита  за 
правата на хората с малцинствена сексуална ориентация. Българска медийна коалиция – към 
утвърждаване  на  ценностите  на  гражданското  общество  и  независимостта  на  медиите. 
Българско  правно  дружество  –  към  утвърждаване  на  принципите  на  правовата  държава. 
Демократичен  съюз  “Рома”,  “Организация  Дром”-  Видин,  Ромска  младежка  организация, 
Сдружение  “Асоциация  Интегро”,  Сдружение  “Джанглипе”,  Фондация  “Рома-Лом”, 
Фондация  “Саворе”-  Самоков,  Фондация  “Толерантност  и  взаимопомощ”,  Сдружение 
“Национален  ромски център  Св.  Георги”-  София,  Сдружение  “Обединен  ромски съюз”  – 
Сливен, Сдружение “Романи бах” – Самоков, Фондация за мултиетническо сътрудничество 
“Напредък-  Пазарджик”,  Фондация  за  регионално  развитие  “Рома-Пловдив”,  Фондация 
“Социална  защита  на  ромите  в  България”,  Фондация  “Неве  Дрома”,  Център  за 



междуетнически диалог и толерантност – Амалипе - към защитата и напредъка на ромската 
общност. Дружество “Знание” – София – към разпространяване на постиженията на науката. 
Институт  за  либерални  изследвания,  Сдружение  “Евроинтеграция”,  Фондация 
“ЕкоОбщност”, Фондация “Партньори -България”, Фондация “Ресурсен център”, Фондация 
“Рома-Лом”, Фондация “С.Е.Г.А.”, Фондация “Център на неправителствените организации”, 
Център  за  социални практики -  към изграждане  на  гражданското  общество.  Институт  за 
принципите на правото – към реформа и развитие на правната система. Институт за социална 
политика и социална работа, Сдружение “Самаряни” – към развитие на социалните услуги. 
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – към младежки обмен. Организация на 
евреите  в  България  “ШАЛОМ”,  Софийска  ложа  Кармел  3355  БНЕЙ  БРИТ  –  към 
утвърждаване на еврейските традиция и култура. Сдружение на кримските татари в България 
“АСАБАЙ” –  към културно-просветното  израстване  и  сдружаване на  кримските  татари  в 
България.  Турски  културен  център  “Двадесет  и  първи  век”  –  към  културно-просветния 
напредък  на  турската  общност.  Фондация  “АКСЕС-СОФИЯ” –  към обществена реформа. 
Фондация  “Европейски  институт”  –  към  способстване  на  интеграцията  на  България  в 
Европейския  съюз.  Фондация  “За  децата”  -  към  закрила  на  децата  в  социални  домове. 
Фондация за реформа в местното самоуправление – към демократична реформа на местното 
самоуправление.  Фондация  “Здраве  и  социално  развитие”  и  Фондация  “Инициатива  за 
здраве” – към развитие на здравеопазването. Фондация “Здравето на ромите” - към развитие 
на  здравеопазването  сред  ромите.  Фондация  “Здравни  проблеми  на  малцинствата”  -  към 
развитие на здравеопазването сред малцинствата.  Фондация “Интернет райтс България” – 
към  утвърждаване  на  свободата  на  информация  в  Интернет.  “Младежки  център  КРЪГ”, 
Фондация  “Сатирик”,  Читалище “Развитие”–  към способстване  за  развитие  на  културния 
живот и изкуството.  Фондация “П.У.Л.С.”  – към подпомагане на  жени и деца,  жертва  на 
насилие.  Фондация  “Равен  достъп”  –  към  осигуряване  на  равен  достъп  на  ромите  до 
образование.  Фондация  “Радио  НЕТ”  –  към  интеграция  на  хората  с  увреждания  и 
малцинствата. Фондация “Хоризонти” – към интеграция на хората с увредено зрение. Център 
за независим живот - интеграция на хората с увреждания. Център за подпомагане на хора, 
преживели  изтезание  “АСЕТ”  -  подпомагане  на  хора,  преживели  изтезание,  и 
преустановяване на изтезанията. 

Нарушеното право

Предмет на настоящите ни искове е правото на ищците-физически лица и на множество 
други  лица  с  малцинствена  принадлежност  –  етническа,  религиозна,  расова,  национална, 
сексуална - на свобода от дискриминация, в това число на свобода от тормоз и от подбуждане 
към дискриминация по смисъла на  §§ 1 и  5 от Допълнителната  разпоредба на Закона за 
защита  срещу  дискриминацията  (ЗЗсД).  Правото  на  ищците-физически  лица  и  на 
множеството  други  лица  с  малцинствена  принадлежност  на  свобода  от  тормоз  и  от 
подбуждане към дискриминация произтича от чл. 5 вр. чл. 4 ЗЗсД. Правото им на свобода от 
подбуждане към национална, расова или религиозна дискриминация е гарантирано и от чл. 
20,  § 2 от Международния пакт за граждански и политически права,  както и от чл.  4 от 
Международната  конвенция  за  премахване  на  всички  форми  на  расова  дискриминация. 
Правото на ищците на свобода от дискриминация е гарантирано от чл. 6 от Конституцията 
като основно конституционно начало. Правото на ищците на лично достойнство е въздигнато 
във върховен конституционен принцип от Преамбюла на Конституцията. 

Правото  на  ищците-физически  лица  на  свобода  от  дискриминационен  тормоз  и 
подбуждане към дискриминация, което е предмет на това дело, е абсолютно право. Длъжен 
да го спазва е всеки, в това число ответникът. 



Твърдяното нарушение 

Правото  на  ищците-физически  лица  и  на  множество  други  лица  с  малцинствена 
принадлежност  на  свобода  от  тормоз  на  основата  на  малцинствена  принадлежност  и  на 
свобода от подбуждане към дискриминация на основата на такава принадлежност е системно 
нарушавано от ответника чрез негови публични изявления, които осъществяват фактическите 
състави на тормоз и подбуждане към дискриминация съгласно определенията на ЗЗсД за тези 
две  форми  на  дискриминация.  Тези  изявления  на  ответника  (процесните  изявления) 
съставляват  тормоз  на  основата  на  различна  малцинствена  принадлежност  –  етническа, 
религиозна,  расова,  национална,  сексуална  –  и,  същевременно,  подбуждане  към 
дискриминация  на  основата  на  различна  малцинствена  принадлежност.  Процесните 
изявления  (с  изключение  на  тези,  засягащи  сексуална  ориентация)  съставляват  и 
проповядване  на  национална,  расова  и  религиозна  омраза,  което  подбужда  към 
дискриминация и враждебност, по смисъла на чл. 20 от Международния пакт за граждански и 
политически права. Те съставляват и подбуждане към расова дискриминация по смисъла на 
чл.  4  от  Международната  конвенция  за  премахване  на  всички  форми  на  расова 
дискриминация. 

Процесните изявления са публични – някои от тях са разпространени в телевизионни 
предавания, излъчени по кабелна телевизия СКАТ, като техни аудиозаписи са разпространени 
и в Интернет, други са излъчени по Дарик радио, трети са публикувани в авторски книги на 
ответника, издадени и разпространени на книжния пазар, четвърти са направени в речи на 
ответника,  произнесени  на  публични  места,  в  това  число  от  трибуната  на  Народното 
събрание на България. Процесните изявления на ответника са направени на различни дати 
през  последните  няколко  години.  Съдържанието  на  тези  изявления  е  изложено,  ведно  с 
източника им и датата, на която са направени, в Приложение № 1 към настоящата искова 
молба.  Това приложение съставлява неделима част  от обстоятелствената  част  на исковата 
молба.  Излагането на съдържанието на процесните изявления в отделно приложение към 
исковата молба, вместо в самия й текст,  е направено с цел да се избегне прекомерното й 
удължаване и произтичащото от това затруднение за боравене с нея. 

Конкретизираме  правните  си  твърдения  относно  отделните  процесни  изявления  на 
ответника,  както  следва  (обозначенията  тук  на  отделните  изявления  са  съгласно 
обозначенията им в Приложение № 1 към исковата молба): 

Изявления  І.1.А.  до  І.3.В.,  включително,  (стр.  1-12  на  Приложение  № 1)  съставляват 
тормоз  на  основата  на  етническа  принадлежност  и  подбуждане  към  дискриминация  на 
основата на етническа принадлежност. От тях, изявления І.1.А. до І.1.П., включително, (стр. 
1-9, Приложение № 1) съставляват тормоз на основата на ромска етническа принадлежност и 
подбуждане към дискриминация на основата на ромска етническа принадлежност. Изявления 
І.2.А. до І.2.Г., включително, (стр. 9-11, Приложение № 1) съставляват тормоз на основата на 
турска етническа принадлежност и подбуждане към дискриминация на основата на турска 
етническа принадлежност. Изявления І.3.А. до І.3.В., включително, (стр. 11-12, Приложение 
№ 1) съставляват тормоз на основата на еврейска етническа принадлежност и подбуждане 
към  дискриминация  на  основата  на  еврейска  етническа  принадлежност.  Последните 
изявления (І.3.А. до І.3.В., включително) съставляват същевременно и тормоз на основата на 
еврейска  религиозна  принадлежност  и  подбуждане  към  дискриминация  на  основата  на 
еврейска религиозна принадлежност, доколкото еврейската принадлежност е едновременно и 
неделимо, и етническа, и религиозна. Изявления ІІ.А. (стр.13, Приложение № 1) съставляват 
тормоз  на  основата  на  католическа  религиозна  принадлежност  и  подбуждане  към 
дискриминация на основата на католическа религиозна принадлежност. Изявления ІІІ.А. до 



ІІІ.Б.  (стр.  13,  Приложение  №  1)  съставляват  тормоз  на  основата  на  хомосексуална 
ориентация и подбуждане към дискриминация на основата на хомосексуална ориентация. 
Изявления  ІV.А.  до  ІV.Д.  (стр.  14,  Приложение  № 1)  съставляват  тормоз  на  основата  на 
различни  признаци  на  малцинствена  принадлежност  (етническа,  расова,  национална, 
сексуална)  и  подбуждане  към  дискриминация  на  основата  на  такава  малцинствена 
принадлежност. 

Правото на иск на ищците

Физическите лица 

Правото на иск на ищците-физически лица произтича от факта, че те са лично засегнати в 
качеството си на хора с малцинствена принадлежност от тормоза и подбуждането към 
дискриминация, осъществявани от ответника чрез процесните негови изявления. Правното 
основание на исковете на ищците-физически лица е чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗсД. Тези искове 
имат основание и в чл. 32, ал. 1 от Конституцията, който гарантира основното 
конституционно право на всеки човек на защита срещу посегателства върху достойнството 
й/му. Правото на ищците-физически лица на защита срещу подбуждане към дискриминация е 
гарантирано и от чл. 6 на Международната конвенция за премахване на всички форми на 
расова дискриминация, както и от чл. 3 на Международния пакт за граждански и 
политически права. 

Юридическите лица 

Правото на иск на ищците-юридически лица като юридически лица с нестопанска цел, които 
осъществяват дейност в обществена полза, произтича от факта, че процесните изявления на 
ответника, в качеството им както на тормоз, така и на подбуждане към дискриминация, са 
засегнали правата на множество лица. Правното основание на правото на иск на ищците-
юридически лица е чл. 71, ал. 3 вр. ал. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията. 

Фактът, че процесните изявления на ответника са нарушили правата на множество други 
лица, освен на ищците-физически лица, се дължи на широкото публично разпространение на 
тези изявления чрез печатни и електронни медии до неограничен кръг лица. Така широко 
разпространените процесни изявления са засегнали правата на неограничен брой хора с 
малцинствена принадлежност, които живеят в България, като са достигнали до тях пряко чрез 
медиите и като са повлияли на цялостната обществена среда, в който живеят те. Процесните 
изявления на ответника имат за резултат, ако не и за цел, създаването на враждебна, обидна и 
застрашителна среда за хората с малцинствена принадлежност, и накърняване на тяхното 
достойнство. Тези изявления съставляват тормоз спрямо множество лица. 

Поради същата причина – публичния си характер и широкото си медийно разпространение, 
процесните изявления, които съставляват и подбуждане към дискриминация, освен тормоз, са 
засегнали правата на множество лица с малцинствена принадлежност да бъдат свободни от 
подбуждане към дискриминация срещу тях на основата на малцинствената им 
принадлежност. 



Искане

Молим да ни призовете на съд и, след като установите истинността на гореизложеното, 1) да 
установите, че процесните изявления на ответника със съдържание съгласно Приложение № 
1 към исковата молба съставляват тормоз и подбуждане към дискриминация в нарушение на 
Закона за защита срещу дискриминация, Международната конвенция за премахване на 
всички форми на расова дискриминация, Международния пакт за граждански и политически 
права и Конституцията,. Молим 2) да осъдите ответника да преустанови закононарушението, 
като спре да прави изявления, подобни по съдържание на процесните. Молим 3) да осъдите 
ответника да възстанови положението отпреди нарушението, като поднесе публично 
извинение за процесните си изявления, което да произнесе лично в ефира на предаване 
“Атака”, водено от него и излъчвано ежедневно от кабелна телевизия “СКАТ”, и което 
извинение, същевременно, да се публикува като платено съобщение за негова сметка във в-к 
“Атака” и във в-к “Труд”. Молим 4) да осъдите ответника да се въздържа в бъдеще да прави 
изявления, подобни по съдържание на процесните, за които установите, че съставляват 
тормоз и подбуждане към дискриминация. 

Приложения:

1. Приложение № 1 към исковата молба, в което е изложено съдържанието на процесните 
изявления на ответника. Същото е неразделно от обстоятелствената част на исковата молба. 
2. Приложение № 2 – Опис на доказателствата за активната легитимация на ищците-
юридически лица (съдебни удостоверения за актуалното им състояние). 
3. Приложение № 3 - Опис на доказателствата за представителната власт на пълномощницата 
на ищците. 
4. Преписи за ответника от исковата молба, приложенията към нея и доказателствата. 

Доказателства:

1. Съдебни удостоверения за актуалното състояние на ищците- юридически лица по опис 
(Приложение № 2). 
2. Пълномощни по опис (Приложение № 3). 
3. Препис от Наказателно постановление № 64/ 28.08.2003 г., издадено от Съвета за 
електронни медии, с което е наложена имуществена санкция на “СКАТ” ООД за 
разпространение на предаване, водено от ответника, което внушава етническа нетърпимост,. 

София, Подпис: 
23 януари 2006 г. 
адв. Маргарита Илиева 



Част от доказателствата за съдебния иск 
срещу Волен Сидеров

Български хелзински комитет, 08 Януари 2006 

I. ИЗЯВЛЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА, СЪСТАВЛЯВАЩИ 
ТОРМОЗ НА ОСНОВАТА НА ЕТНИЧЕСКА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОДБУЖДАНЕ 
КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ОСНОВАТА

НА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
I.1. Изявления, съставляващи тормоз на основата на ромска етническа принадлежност 
и подбуждане към дискриминация на основата на ромска етническа принадлежност:
I.1.А. “(..) Умря, издъхна, почина проф. Станимир Калоянов. Човекът, който беше пребит 
след терористично нападение на циганска банда над мирно стоящи в своето собствено 
заведение и веселящи се българи. (...)”

“(...) Този учен, български, известен, авторитетен, ползващ се с изключително добро име в 
научните среди, беше убит като куче от банда озверели цигани. Предумишлено, съзнателно, 
садистично.

(...)” “(...) целият този геноцид, който се оказва върху българската общност в квартал 
“Захарна фабрика”. Геноцид, произведен от една циганска етническа група. В България се 
извършва расова, етническа дискриминация срещу българи от страна на циганския етнос. 
(...)”

Източник: Предаване “Атака” с обявена тема: “Циганският терор”, водено от ответника и 
излъчено по телевизия “СКАТ” на 1. 6. 2005 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в 
интернет на адрес www.ataka.bg, версия на сайта към юли 2005 г. ...

I.1.Г. “(...) Няма град, няма селище в България, които да не са пострадали от цигански терор. 
(...)”

“(...) Искам да ви кажа също, че въпросът с циганския терор може да бъде разрешен със 
справяне, генерално справяне с това население, като то бъде поставено там, където му е 
мястото. То трябва да работи, да се научи да спазва законите, да се научи да спазва своите 
задължения, да плаща своите такси и данъци. (...)”

Източник: Предаване “Атака” с обявена тема: “Циганският терор”, водено от ответника и 
излъчено по телевизия “СКАТ” на 8. 6. 2005 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в 
интернет на адрес www.ataka.bg, версия на сайта към юли 2005 г. ...

I.1.Е. “(...) В същото време цели цигански квартали не само че не си плащат тока, ами бият 
инкасаторите, нападат полицейски коли, които отиват да въ-дворят ред, и трошат всичко 
около себе си, съсипват магазини, ограбват хора и не им се прави нищо. Когато запитате 
висшето ръководство на полицията или на държавата изобщо защо не предприеме мерки, те 
казват за да не предизвикаме етнически конфликт. Значи една група хора в България 
небългари, се поставя в привилегировано положение. (...) Това се нарича демокрация, това се 
нарича интеграция, това се нарича с прекрасни думички, зад които се крие обаче едно 
единствено нещо дискриминация и геноцид спрямо българите в България. (...)”

Източник: Предаване “Атака” с обявена тема: “Расова дискриминация срещу българите в 
България”, водено от ответника и излъчено по телевизия “СКАТ” на 4. 5. 2005 г. Аудиозапис 
на предаването е разпространен в интернет на адрес www.ataka.bg, версия на сайта към юли 
2005 г.

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/blgarski-khelzinski-komitet/2006-01/chast-ot-dokazatelstvata-za-sdebniya-isk-sreshu-volen-siderov/
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/blgarski-khelzinski-komitet/2006-01/chast-ot-dokazatelstvata-za-sdebniya-isk-sreshu-volen-siderov/


I.1.Ж. “(...) тази огромна вълна от външни и вътрешни фактори, които искат, категорично 
искат и работят да обезбългарят България. Работят за унищожаването на българската нация 
като нация. Работят за нейната циганизация, за нейната турцизация. Работят за всичко друго, 
но не и българският народ да се състои от българи. Искам да ви кажа, че според официалните 
данни на статистиката вече повече от половината деца, които се раждат в България, са или 
турчета, или циганчета. Тъй като в днешно време с много пари отвън, от антибългарски 
фактори, които се подпомагат отвътре от национални предатели, от много време се работи по 
сепарирането на българския народ. Работи се за това циганите да се чувстват отделна 
народност и те да претендират за това, че са отделни и да искат колективни права. Работи са 
за всякакви други създаване на всякакви други измислени народности в България. Резултатът 
е налице вече повече от половината новородени в България не са българчета. Това означава, 
че процесът на дебългаризация отива към своята кулминация, което означава към края на 
българската нация. (...)”

Източник: Предаване “Атака”, водено от ответника и излъчено по телевизия “СКАТ” на 6. 5. 
2005 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в интернет на адрес www.ataka.bg, версия 
на сайта към юли 2005 г.

I.1.Й. “(...) Това е само един епизод от дългата поредица циганско насилие, която е ежедневие 
вече за столицата. Както виждате, става дума за централно столично училище в “Овча купел”. 
А какво да кажем за селищата в страната, за по-малки селища, села, които са непрекъснато 
подложени на циганско насилие? (...)”

“(...) Има цели райони, уважаеми българи, където селищата от български, преобладаващо 
български, през последните години са станали преобладаващо цигански. Това е вече въпрос, 
някой ще каже, демографски. Аз обаче казвам, че това е въпрос на геноцид спрямо българите, 
тъй като престъпност-та на циганите не се преследва умишлено. (...)”

“(...) Трябва да ви кажа, че през последните години, последните може би 7-8 години, около 
102 селища в България са станали от преобладаващо български преобладаващо цигански. 
Това означава едно превземане на България, една циганизация, която ще доведе аз лично не 
смея да очертая картината, до която могат да стигнат нещата, защото наглостта на тези групи, 
етнични групи, расте лавинообразно...”

Източник: Предаване “Атака” с обявена тема: “Циганският терор”, водено от ответника и 
излъчено по телевизия “СКАТ” на 22. 3. 2005 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в 
интернет на адрес www.ataka.bg, версия на сайта към юли 2005 г.

I.1.M. “(...) Всички цигански банди, мародери, които измъчват, малтретират, изнасилват и 
ограбват във всички градове на България, ще бъдат поставени на мястото им...”

“(...) Сега е моментът, в който трябва да започнем да спираме този процес на циганизирането 
на България...” Източник: Реч на ответника, произнесена на предизборен митинг на коалиция 
“Атака”, проведен в Бургас на 22. 6. 2005 г.

I.1.П. “(...) Крадат от бедност, казват платените правозащитници нямат работа. Те прескачат 
дребния факт, че циганските семейства масово спират децата си от училище и те остават 
неграмотни. Каква работа могат да получат след това? Когато им предложиш земеделски 
труд, не искат. Предпочитат да крадат плода му. Да режат жици и да обират всичко метално. 
По данни на селяни главно цигани палят горите в момента, за да изнасят дървен материал 
контрабанда след това. (...)” (с. 288)

“(...) Според статистиката помощите за безработни в България се разпределят така 65,2 % от 
парите отиват за роми, 14,6 % за българи. Отново малкото останали в България в активна 
възраст българи издържат огромен процент цигани, които само ползват блага, не си плащат и 
на всичкото отгоре са основните крадци на кабели за ток, което нанесе стотици милиони 
щети на държавата и навсякъде се третира като тероризъм, но ние сме ларж. Ако не е така, 



нека ме опровергаят полицаи и следователи, които се занимават с кражбите на проводници. 
(...)” (с. 315)

Източник: В. Сидеров, “Българофобия”, изд. “Бумеранг БГ”, София, 2003 г.

I.2. Изявления, съставляващи тормоз на основата на турска етническа принадлежност 
и подбуждане към дискриминация на основата на турска етническа принадлежност:
I.2.А. “(...) Ние обиколихме области, където в учрежденията, в областните управи, в 
общините се говори само на турски! И това е позор, днес, 2005 г., за суверенна България. Ние 
сме против това и смятаме да сложим край на турцизацията на нашата родина. Ако сега, 
уважаеми българи, не сложим край на този процес, само след 5-10 години не повече, 
България ще бъде превърната в територия, която ще се командва отвън. Която ще бъде 
заселена от чужденци и в която българите ще бъдат прислужници и роби, буквално. Това се 
подготвя, това е в процес. Ние трябва да го спрем и зная, че ще го спрем заедно. (...)”

Източник: Реч на ответника, произнесена на предизборен митинг на коалиция “Атака”, 
проведен в Бургас на 22. 6. 2005 г. I.2.Б. “(...) В държавната телевизия на България с 
държавни пари, т. е. с нашите пари, се излъчват новини на език, който ние не разбираме. И за 
много българи този език не е приятен за ухото, защото той е свързан с езика на тези, които са 
избивали и са извършвали геноцид над българската нация в продължение на много години. 
(...)”

Източник: Предаване “Атака”, водено от ответника и излъчено по телевизия “СКАТ” на 24. 9. 
2004 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в интернет на адрес www.ataka.bg, версия 
на сайта към юли 2005 г.

I.3. Изявления, съставляващи тормоз на основата на еврейска етническа/религиозна 
принадлежност и подбуждане към дискриминация на основата на еврейска 
етническа/религиозна принадлежност:

I.3.А. “(...) юдаизмът до Христос е непрекъснат отказ от Бога в полза на Мамона (... )” (с. 28).

[Юдаизмът] е “(...) елитарна, ксенофобска, расистка и богоборческа философия... (...)” (с. 42).

“(...) Талмудическото разбиране за света е: заробване. (...)” (с. 143)

“(...) Елитаризмът е основа на юдейското, талмудическото отношение към света. В него влиза 
постулатът, че да ограбиш “другия” неюдеина е подвиг, а не грях. Че да го погубиш е добро 
дело, а не грях. (...)” (с.147)

“(...) царизмът и православието са били омразни на еврейската банкерска олигархия в Лондон 
и Ню Йорк, и тя е дала достатъчно пари, за да ликвидира своите основни врагове 
християнската църква и монархията от византийски тип. Да ликвидира Държавата на Духа, за 
да тържествува царството на Мамона. (...)” (с. 156)

Източник: В. Сидеров, “Властта на Мамона”, изд. “Бумеранг БГ”, София, 2004 г.

II. ИЗЯВЛЕНИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ТОРМОЗ 
НА ОСНОВАТА НА КАТОЛИЧЕСКА РЕЛИГИОЗНА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОДБУЖДАНЕ
КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ОСНОВАТА 

НА КАТОЛИЧЕСКА РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
II.А. “(...) Така след няколкостотин години на усилено извращаване на вярата седящият на 
престола в Рим епископ се самоотделя от тялото на Христовата църква и обрича Ватикана на 
властолюбие и корист, на недостойни политически и финансови машинации през следващите 
хиляда години. (...)” (с. 64)

“(...) Както се вижда, маниакалността на монарха на Ватикана стига до абсурд. Тя все повече 
се отдалечава от принципите на вярата и придобива деформацията на психоболния 



държавник, който започва да бленува как целият свят му е в краката и му целува подметките. 
(...)” (с. 65)

“(...) Папството в ново време е конкурент на “Коза ностра”. (...)”(с. 65)

Източник: В. Сидеров, “Бумерангът на злото”, изд. “Жарава”, София, 2002 г., второ изд.

III. ИЗЯВЛЕНИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ТОРМОЗ 
НА ОСНОВАТА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ 

И ПОДБУЖДАНЕ КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
НА ОСНОВАТА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ:

III.А. “(...) А тъй като вече явно в тази пленарна зала всичко е позволено, всякакви обидни 
квалификации, ще се възползвам от случая да кажа, че господин Филип Димитров в своята 
хомосексуална зависимост е способен да произнесе всичко тук, от тази трибуна, което му 
бъде поръчано от неговия не само господар, но и този, който го държи в такава зависимост. 
(...) Защото Филип Димитров беше зависим още преди 1989 г. (...) в битността си на доносник 
на Държавна сигурност, на явочник и сега като отявлен хомосексуалист (...).

Източник: Изказване на ответника от парламентарната трибуна в пленарно заседание на 
Народното събрание, проведено на 7.12.2005 г. Източник: стенограмата от заседанието, 
достъпна в интернет на адрес

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/75

IV. ИЗЯВЛЕНИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ТОРМОЗ 
НА ОСНОВАТА НА РАЗЛИЧНА МАЛЦИНСТВЕНА

ЕТНИЧЕСКА, РАСОВА, НАЦИОНАЛНА, СЕКСУАЛНА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОДБУЖДАНЕ 

КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ОСНОВАТА
НА ТАКАВА МАЛЦИНСТВЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:

IV.А. “(...) Не на циганизирането на България. Не на турцизирането на България. (...)”

“(...) Най-после българите ще имат своето представителство в парламента. Там няма да бъдат 
само педерасти, цигани, турци, иностранци, евреи и всякакви други, а ще има само и 
единствено българи! Които ще защитават честта, достойнството и интереса на българина. 
(...)”

“(...) Ще кажем, че България няма да позволи (...) да стане турска провинция. Няма да 
позволи да стане циганска държава. Няма да позволи да стане еврейска колония. Или каквато 
и да е колония... (...)”

Източник: Реч на ответника, произнесена на предизборен митинг на коалиция “Атака”, 
проведен в Бургас на 22. 6. 2005 г.

IV.Б. “(...) Това е, което имах да ви кажа България над всичко, България на българите!”

Източник: Реч на ответника, произнесена от парламентарната трибуна при откриването на 40-
тото Народно събрание на 11. 7. 2005 г.

Източник: стенограмата от заседанието на Народното събрание, достъпна в Интернет на 
адрес:

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/29

IV.В. “(...) контрольорите, които станаха жертва на една негърска арогантност... (...)”

Източник: Предаване “Атака” с обявена тема: “Ю Ес негри над БГ закона”, водено от 
ответника и излъчено по телевизия “СКАТ” на 8. 12. 2004 г.

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/75
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/29


Следните цитати са взети от медиите и уж са използвани в 
делата, но ги няма на сайта на Българския хелзински комитет:

“(...) всевъзможни изявления на всякакви гей организации, педерастко-лесбийски 
сборища и прочие се отразяват широко и мощно. (...)” 

Източник: Предаване “Атака”, водено от ответника и излъчено по телевизия СКАТ на 
18.05.2005 г. Аудиозапис на предаването е разпространен в Интернет на адрес
http://www.ataka.bg, версия на сайта към юли 2005 г. 

„Границата между хомосексуализма и педофилията е много тънка и лесно се 
прекрачва. (...)” 
„(...) Хомосексуализмът е вид болестно състояние. (...)” 

Източник: в. „Труд”, 31 Януари 2006 г. 

„(...) аз и сега поддържам тезата си, че хомосексуалистите са зависими хора. И те не 
трябва да са в политиката. Даже ще предложим законопроект, който да върне 
инкриминирането на хомосексуализма (...).” 
„(...) налагат педерастията като нещо нормално. Не! Не е. И това трябва да е ясно!” 

Източник: в. „Труд”, 1 Февруари 2006 г. 

„(...) Изключително гаден случай (...) знаете моето мнение за педерастията. Аз съм на 
мнение, че тя трябва да бъде инкриминирана.” 

Източник: bTV, 31 Януари 2006г.; в. „Новинар”, 2 Февруари 2006 г. 

„За мен основният въпрос е, че педерастията и педофилията са свързани.” 
„(...) те се припокриват, т.е. няма граница или тя е много тънка.” 
„Ненормално състояние, това е ненормално състояние. (...)” 
„(...) За обществено демонстриране на педерастията трябва да се налага някакво 
наказание” 

Източник: bTV, „Тази сутрин”, 1 Февруари 2006 г., водещ Николай Бареков; в. „Дневник”, 2 
Февруари 2006 г.; Дарик радио, Новини от света и България, Преглед на печата, 2 Февруари 
2006 г. 

„(...) много често хомосексуалистите са и педофили. Хомосексуализмът е ненормално 
състояние.” 
„За обществено демонстриране на педерастията трябва наказание” 

Източник: в. „24 часа”, 2 Февруари 2006 г. 

http://www.ataka.bg/
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