
Пресконференция на Гражданския форум за защита на 

децата и семейството и Асоциация общество и ценности 

за зачестилите прояви на педофилия в България 

 Педофилията в България се развихря. Този проблем надхвърля 

границите на България, характерен е за целия европейски съюз и света 

като цяло. Напоследък обществото стана по-търпимо към различните 

прояви на безнравственост и към педофилията в частност. По 

дефиниция педофилията представлява разстройство на половото 

влечение; сексуално предпочитание, насочено към деца (момчета, 

момичета или и двете), обикновено в предпубертетна или ранна 

пубертетна възраст. 

 По данни на ООН, около една трета от всички момичета са 

преживели период на сексуално насилие в една или друга форма с 

възрастен мъж. Над 750 000 педофили постоянно дебнат за жертви в 

интернет, тъй като мрежата се е превърнала в световен пазар на 

детската порнография. Броят на малолетните, станали жертва на 

порнографските мрежи, непрекъснато нараства - между 10 000 и 100 

000, като възрастта на децата, с които е злоупотребено сексуално, 

непрекъснато пада. Чатовете и форумите в интернет са се превърнали в 

основните средства на педофилите за влизане в контакт с малолетни, а 

достъпът до нови технологии, промяната начините на производство и 

потребление, затрудняват борбата срещу нея, въпреки големите усилия.  

 I. Фактори, съдействащи за ръста на сексуалното 

насилие над децата: 

 Кризата на семейната институция – болни, дисфункционални 

семейства. Семействата днес се намират в състояние на криза, а между 

всеки втори и трети брак завършва с развод. Все повече деца са 

оставени да се грижат сами за себе си. Родителите са ангажирани и 

често не знаят какво правят децата им през свободното си време. Това 

създава предпоставки за педофилите да си осигурят лесен достъп до 

децата. Те често се скриват зад маската на учител, треньор или 

друга публична фигура, както при случая в Силистра с Мартин 

Карамихайлов, който си осигурил достъп до млади хора, 

членувайки в младежката червенокръстка организация в града.     

 Чувство на безнаказаност от страна на извършителите на 

подобен род престъпления. Колко са осъдените за педофилия в 

България? Депутатът Владимир Кузов получи условна присъда по 

делото за хомосексуален контакт с малолетен (13 год.). Върховният 

касационен съд промени ефективното наказание от 3 години затвор на 



условно. Често действията на педофилите биват разкрити едва след 

извършено престъпление. Липсата на ефективно прилагане на закона и 

корупцията в съдебната система създават предпоставки подобни 

действия да се извършват отново и отново.     

 Бумът на порнография в Интернет 

пространството. Специалистите откриват 

връзката й с ръста на педофилията. 100 000 уеб 

сайтове съдържат нелегална детска порнография. 

90% от децата у нас между 8-16г. вече са гледали 

порно по Интернет (в повечето случаи по време на 

домашна работа). Средната възраст на първия 

контакт с Интернет-порнографията е 11г. Най-

голямата група потребители на порнография са 

младежите между 12-17г. Чатовете, интернет-

форумите, Facebook са се превърнали в основните 

средства на педофилите за влизане в контакт с 

малолетни. 

 Насърчаването на ранна сексуална 

активност. Издигането в обществото и културата 

на модели и имиджи за подражание в лицето на 

поп-фолк звезди, които демонстрират с вида и поведението си липсата 

на морал и сексуална разюзданост, създава възможности  техните 

фенове сред младото поколение да им подражават, искайки да 

пораснат по-бързо. Почти всяка телевизионна реклама съдържа 

сексуален подтекст и дори изкуството и културата насърчават ранната 

сексуална активност. Достъпът до порнография на улиците е 

неконтролиран, както и печата и разпространение на реклами, 

списания с "еротично" съдържание.    

 Промотиране/натрапване на еднополово поведение. 

Агресивните гей-паради, прожектирането на филми, насърчаващи 

педофилията, съставляват немалка част от проблема. Един от 

примерите за това е филмът "Съзряването“ на Максимо Оливерос", 

прожектиран по време на гей-фестивала, проведен в София през 

декември 2009г. Хомосексуалистите в глобален мащаб (онези, 

които са привлечени от лица от същия пол) съставляват 1%-3% от 

населението, но извършват около една трета от всички сексуални 

престъпления срещу деца. В същото време правителството под 

натиска на агресивното гей-лоби се опитва да приеме закони, 

определящи като "слово на омраза" дори изнасянето на подобни 

статистики.       



 Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация - страната ни 

е на трето място в Европа по трафик на момичета за сексуална 

експлоатация. Според данни на НПО всяка година жерта на трафик по 

света стават средно между 600 000 и 800 000 души, като близо 50% от 

тях са непълнолетни деца и младежи.     

 Липсата на обучение от страна на българските власти, 

насочено към предотвратяване на незаконния трафик, ранната 

сексуална активност, последствията от хомосексуалния начин на живот 

(представя се едностранчиво - безобидно, модерно поведение), 

порнографията и т.н.     

 Пасивност от страна на гражданското общество, притъпяване 

на сетивата за възприемане. 

 Препоръки към решаване на проблема:     

 Специализирани обучения и образователни програми с оглед 

превенция на подрастващите; 

 Ефективни присъди за извършителите и по-строги наказания. 

Днес съдебната система действа лицемерно и избирателно. Ако 

извършителят е от силните на деня (политик или др. известна личност) 

присъдата за педофилия е условна. (Примери: химическа кастрация на 

педофилите, електронни гривни и др.);     

 Насърчаване на семейните ценности - чрез медиите, предавания, 

филми, печатни издания, реклами, бизнес-етика, етика в управлението 

и др.;     

 С оглед ограничаване свободата на словото с промените в 

Наказателния кодекс (внесени на 22.10.2010 г. в Народното събрание) и 

по спец. чл. 162 е важно много ясно да се дефинира какво означава 

проповядване и подбуждане към дискриминация;     

 Сериозно преразглеждане на образователните програми в сферата 

на сексуално възпитание сред подрастващите: ранната сексуализация 

на децата ги прави жертви на педофилите (ранно встъпване в полови 

взаимоотношения, понякога от 12 г. възраст, прокламиране на 

промискуитетно поведение чрез раздаване на презервативи в 

училищата). Да не се говори едностранчиво за ранната сексуална 

активност, хомосексуализма и порнографията, но да се изнесат 

последствията и фактите, за да може въз основа на цялостна 

информираност всеки да направи избор;     

 Да се забрани излагането на реклами, вестници, списания, 

билбордове с порнографско и еротично съдържание на обществени 

места;    



 Даване на ясно определение на понятието "еротика" в закона, за да 

може да има ясни правила за прилагането му (реклама, предавания, 

разпространение и др.);  

 Създаване на adult check системи за контролиране на 

посетителите на еротични страници и сайтове с порнографско 

съдържание. При предлагането си на free hosting сървърите да 

задължават всеки порно сайт да интегрира adult check система. В 

случай на отказ - такива сайтове да се забраняват. Строг контрол върху 

описанията на порно сайтовете, да се проследяват 

източниците/разпостранителите, да се закриват. (По интернет се 

разпространява до 75% от детската порнография, като през последните 

10 години тя се е увеличила 1500 пъти!;   

    Рехабилитация на децата-жертви на насилие. 

    Не на последно място, нека да решим, че ще бъдем активни 

граждани. Чрез личния си пример в подаване на сигнали до 

съответните места (например: за билбордовете - съответната община, за 

предаванията - СЕМ и съответната телевизия, ДАЗД - при насилие над 

деца и т.н.), чрез директните си обаждания, социалните мрежи, 

изпращане на писма и имейли да насърчим наши близки и познати да 

не са безучастни към случващото се около нас. 

 


