
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        За 17-та поредна година, през февруари, София ще се превърне в едно от най-

срамните и отблъскващи места на Балканите. Нацисти и фашисти от цяла Европа 

идват в града ни, за да могат заедно с българските си съмишленици да маршируват 

необезпокоявани на Луковмарш, демонстрирайки античовешката си идеология по 

софийските улици.  

Провеждането на Луковмарш изисква нашата мобилизация и категорично 

отхвърляне. Толерирането на неонацистки шествия е срам за  нашето общество. 

Важно е всеки един от нас да заяви ясно позицията си срещу подобни събития! 

 

         Кой е Христо Луков и какво е Луковмарш? 
 

Христо Луков (1887 – 1943) е български генерал-лейтенант и политик, министър на 
войната в периода 1925 - 1938 г. Между 1942 и 1943 г. той е лидер на  
ултранационалистическата организация Съюз на българските национални легиони 
(СБНЛ). Посланията на СБНЛ ясно прокламират антисемитизъм, ксенофобия, 
тоталитаризъм и фашизъм. СБНЛ се опитва да принуди правителството да изпрати 
българските евреи в Германия по време на Втората световна война, където ги 
очакват концентрационни лагери. Христо Луков е познат като фигура, близка до 
Третия райх, и като застъпник на национал-социализма и фашизма. 
 

Луковмарш се провежда под формата на факелно шествие, силно напомнящо 
мракобесните години на война, репресии и култ към тоталитарния режим. Зад марша 
стоят формални и неформални крайнодесни, националистически и открито 
фашистки групи. Основен организатор е Български национален съюз (БНС), с 
участието на ВМРО (официално част от парламентарната група на Обединените 
патриоти), Българска национално-радикална партия, Школата за запасни офицери и 
родолюбивото войнство и гражданство, Сдружение на българските футболни 
привърженици, СНЦ „Вярност“, възстановения СБНЛ, както и самоопределящите се 
като нацистки организации “Кръв и чест”, Национална съпротива (NS) и 
„новоизгряващите“ „Бял фронт“.  

БЪДИ ЧАСТ ОТ ШЕСТВИЕТО „БЕЗ НАЦИСТИ ПО УЛИЦИТЕ НИ!“ 



Традиционно в шествието участват членове  на чуждестранни 
ултранационалистически и неонацистки организации от Испания (La Falange), 
Германия (NPD, Die Rechte, Der III Weg), Франция (Terre et peuple), Италия 
(CasapPound), Австрия, Хърватия, Полша (Narodowe Odrodzenie Polski), Румъния 
(Nova Dreapta), Унгария, Швеция (The Nordic Front), Русия (Руско имперско 
движение) и др. Голяма част от тези организации са забранени в родните им страни 
и използват възможността да провеждат международните си срещи в България, 
където присъствието на неонацизъм и неофашизъм се омаловажава и игнорира на 
институционално ниво.  
 

        През 2019 г. България отново “блести” с прикрити и неприкрити 

неонацистки, расистки и други дискриминационни прояви.  
 

През януари видеоклип, който все още можете да гледате в YouTube, показва как 

двама бели мъже („горди българи“) пребиват и унижават човек от ромски произход. 

Освен брутална гавра с личността на нападнатия човек, този случай е поредната 

провокация, която насажда междуетническа омраза в обществото ни. Разединението 

е подсилено и от управляващите от кликата на „Обединени патриоти“ – 

вицепремиерът Красимир Каракачанов предизвика протест с искане за оставката му 

с изказването си, че „циганите в България станаха изключително нагли вече“ и 

„търпимостта на българското общество се е изчерпала“. Репликите са по повод 

избухнал скандал между роми и военен, завършил с побой над военния във 

Войводиново. Следва поредното колективно наказание на роми, които не са 

замесени в инцидента – разрушаване на домовете им и принудителното им 

изселване от района. 
 

През февруари, няколко дни преди провеждането на „Луковмарш“, жена е напсувана 

и нападната в центъра на София, заради сексуалната си идентичност. Насилникът 

отново е бял мъж, който избива два зъба на жената, без да се притеснява, че е на 

обществено място, посред бял ден. Извършителят не е заловен. 
 

Отново през февруари, Красимир Каракачанов дава пореден пример за 

институционален расизъм. Той предлага мерки за „окончателно решение на 

циганския въпрос“ - формулировка, напомняща решението на нацистите за 

„окончателното решение на еврейския въпрос“, прието през 1942 г. и довело до 

Холокоста. Част от мерките в разписаната от него стратегия включват отмяна на 

статута на самотните ромски майки, трудова повинност, ограничаване на ромската 

раждаемост, заплащане на спешната медицинска помощ, „циганите без адресна 

регистрация“ да останат без право на обитаване и др. Каракачанов се аргументира 

за предложението си с неефективността и неяснотата около „похарчените за 

интеграцията на ромите стотици хиляди левове“, като по този начин само потвърди 

фактите, че държавните политики, умишлено или не, не работят, че в този сектор 

корупцията е в особено големи размери и че няма публичност и прозрачност при 

отчитането на средствата. 
 

Навръх 20-ти април в София се проведе среща на неонацистки организации от 

Германия, Франция, Полша, Унгария и Чехия. Датата за подобно паневропейско 



фашистко събиране не е избрана случайно – 20-ти април е рожденият ден на Адолф 

Хитлер. Българските дясноекстремистки организации често организират събития на 

тази дата с оправданието, че „празнуват Априлското въстание“. Домакини на 

срещата са „Български национален съюз“ (БНС) – главни организатори на 

„Луковмарш“. Заедно със своите съмишленици, българските неонацисти основаха 

общ фронт под наименованието „Крепост Европа“. 
 

През октомври показахме пред света лицето на българските футболни агитки. По 

време на квалификационния мач за Евро 2020, между националните отбори на 

България и Англия, се наложи срещата на два пъти да бъде прекъсвана заради 

расистки скандирания от страна на фашизирани запалянковци, които преобладаваха 

в българската публика. Позициите на президента на БФС Боби Михайлов и на 

старши-треньора на България Красимир Балъков са показателни за отношението 

към проблема с неравенството и расизма в България – отричане на съществуването 

на такъв проблем, изместване на фокуса на темата и тотално неглижиране на 

фактите. 
 

Новоизбраният главен прокурор Иван Гешев ясно демонстрира расистките си 

пристрастия. В интервю пред БНТ той заяви, че „циганите така правят“ – като 

коментар на промяната на показанията на свидетел по делото „Иванчева“. 

Изказването му не беше последвано от санкция. 
 

През ноември открити неонацистки групировки организираха необезпокоявани 

факелно шествие в центъра на Пловдив на датата на подписването на Ньойския 

мирен договор. Организатори на процесията са „Кръв и чест“ България, „Български 

национален съюз“, „Бял фронт“ и „Бранител“ от Стара Загора. Властите ни най-

малко не бяха притеснени от събирането на голяма част от българските фашистки 

организации на едно място – свидетели на шествието споделят пред медиите, че 

„младежите се държаха дружески с охраняващите ги полицаи“. Липсата на реакция 

към подобно събитие е плашещ признак за легитимиране на неонацизма и 

идеологиите на омразата в България. 
 

Освен на улицата, неонацизмът се опитва да пуска корени и в държавното 

управление и съответно – да получи правомощия да се меси в живота на хората. 

Народни представители от групата на „Обединените патриоти“ (ОП) направиха 

предложение към редиците на МВР да се присъединят „доброволчески отряди за 

справяне с циганската битова престъпност“. В предложенията на ОП е предвидено 

доброволните патрули да могат да извършват и граждански арести. Напомняме, че 

през 2007 г. БНС (с тогавашен председател Боян Расате, сменен в последствие с 

Пламен Димитров) обявяват създаването на „национална гвардия“ – организация, 

която да защитава българите, основно от „циганския терор“. „Гвардията“ дори е 

снабдена с униформи, които са почти идентични с униформите на щурмовите отряди 

на Хитлер. 
 

Един от най-отявлените расисти в България продължава да е евродепутат в 

момента – Ангел Джамбазки, един от най-масовите „рекордьори“ по расизъм и 



ксенофобия. Джамбазки многократно си позволява расистки изказвания от трибуната 

на европарламента, включително квалификации към свои колеги-депутати. През 

декември Джамбазки, който в свои публични изказвания осъжда шофьорите, които 

карат след употреба на алкохол, е заловен да кара пиян. Пред медиите 

евродепутатът не скрива, че е седнал зад волана с ясното съзнание, че е употребил 

алкохол. Няма как да не се сетим, че през 2018 г. Джамбазки беше засечен на 

летище София с пистолета си в багажа. 
 

Социалният климат и фашизацията на обществото си проличават особено от 

патриархалното насилие. Поне 24 жени и момичета загубиха животите си в страната, 

сред които пребито, изнасилено и умъртвено 7 годишно момиче. Сред оцелелите 

жени след брутални посегателства, бяха наръгана във влак и спасена от ром млада 

жена и по чудо оживялата след побой и заплахи в Коледната нощ партньорка на 

полицай. В България насилието над жени продължава да се подценява като 

проблем и пряка вина за всяка убита и насилвана имат именно политиците от 

„Обединени патриоти“ и техните поддръжници, които бяха най-ярките противници на 

Конвенцията на Съвета на Европа за борба за насилието над жени и домашното 

насилие (т.нар. „Истанбулска конвенция“). 
 

Докога ще позволяваме да ни манипулират и да ни настройват едни срещу други? 
Докато изгубим последната капка човечност и емпатия и се превърнем в безмозъчни 
консуматори и роби ли? Ако е така, значи сме обречени. Време е да се обединим за 
доброто на човечеството, да говорим за проблемите и активно да действаме за 
разрешаването им – заедно, всички. 
 

           Защо е важно да се противопоставим на неонацистките шествия? 
 

Луковмарш е манифест на всички брутални античовешки схващания и пример как 
системата „работи“. Въпреки многобройните протести срещу марша, безкрайните 
доказателства за принадлежността на голяма част от участниците в шествието към 
съмнителни, криминални и дори терористични групи и идеологии (по сведения на 
СДВР), всяка година Луковмарш се провежда. Вялите опити на Столична община да 
„забрани“ шествието наподобяват нескопосан опит за измиване на ръцете, който 
обаче не остава без последствия – езикът на омразата, групирането и 
прегрупирането на крайнодесни организации, присъствието на опасни и криминално 
проявени индивиди по софийските улици е факт.  
 

Целта на контрадемонстрацията “Без нацисти по улиците ни!“ е да обедини всички, 
които се противопоставят на омразата, експлоатацията и разделението, които искат 
да живеят в разбирателство с околните, които подкрепят солидарността и 
човечността.   
 

Нека покажем на неонацистите, че те не са гласът на нашето общество! 
 
Шествието „Без нацисти по улиците ни!“ ще се проведе на 22 февруари 
(събота) с начален час 13:00 ч. и сборен пункт Централни минерални бани  

(пл. Бански) в София. 


