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За историята на хомосексуалните в България се 
знае много малко, а знанията по този въпрос често 
се изчерпват със слухове и клюки. Още по-малко 
е известно отношението на комунистическия 
режим към тях. В България има едно историческо 
изследване по темата (Груев, 2009 г.) и едно 
социологическо изследване на наказателните 
практики, в което е включен кратък анализ на 
промяната на текста на Наказателния закон 
(Канушев, 2015 г.). Настоящият проект представя 
по-цялостно изследване на отношението на 
комунистическия режим към хомосексуалните, 
като се фокусира основно върху 50-те и 60-те 
години на ХХ век въз основа на разнообразни 
източници — правни и медицински издания, 
съдебно-медицински експертизи, разработки 
на МВР и ДС относно сексуалната разпуснатост 
в страната, архиви на затвори, анализи на 
престъпността и пр. Реконструкцията на 
източниците е изключително трудна, защото 
често в документите темата се пропуска или за 
проблемите се говори завоалирано. Въпреки 
това, архивите по-ясно показват отношението на 
комунистическия режим към хомосексуалните 
мъже, а съвсем бегло — отношението към 
хомосексуалните жени (намерен е само един 
документиран случай на жена, обвинена в 
лесбийство).

Снимка: Стара София
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Разновидности
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През социализма хомосексуални мъже има от 
всички групи на обществото — „от културния и 
политическия елит, през работническата класа, 
та до т. нар. утайка на обществото“ (Груев, 
2009). В намерените от екипа документи 
хомосексуалните се разделят на „швестърки“, 
„жаргони“ и „швестъро-жаргонеси“. „Швестърки“ 
са мъже, които са пасивни и които най-често носят 
женски имена, гримират се, скубят си веждите, 
носят женски дрехи (...) „Жаргоните“ са активни 
хомосексуални мъже, а „швестъро-жаргонеса“ или 
просто „жаргонеса“ са мъже, които са и пасивни, 
и активни. Всяка една от тези подгрупи се ситуира 
из столицата по своему — „швестърките“ се 
събират в градинката пред църквата „Св. Неделя“, 
а жаргоните — в кино „Култура“. „Швестърките“ 
обаче са по-активни в търсене на нови партньори 
и разменят адресите на своите „жаргони“.

Ето как един от българските сексолози по 
времето на социализма — Динчо Трайков, описва 
хомосексуалните:

„Пасивните хомосексуалисти се характеризират 
най-често със следните специфични особености: 
те са мечтателни, силно чувствителни, с 
подчертана женственост; обичат много 
вниманието и ласките; желаят да са ухажвани 

и са суетни; искат да играят ролята на жена в 
сексуално отношение; самият начин на живот 
ги принуждава към кокетство, за да могат да 
привличат околните мъже; те носят всред 
хомосексуалните среди свои женски имена; между 
тях е силно подчертана ревността. За отбелязване 
е, че една част от смесените хомосексуалисти са 
били в първите години активни, но впоследствие 
поради отслабване на половата им активност 
са станали пасивни. В някои случаи, макар 
предимно активни, едновременно играят и 
пасивна роля — от любопитство към тази форма 
на извращението, а понякога това се определя 
от волята на партньора. В сексуално отношение 
от 58 пасивни хомосексуалисти при 55 души 
съществува отрицателно отношение към женския 
пол, а при 23 съществува определено влечение 
към мъжа със силно развити полови органи. Трима 
от тях имат привидно положително отношение към 
женския пол с цел да скрият от обществото своето 
патологично състояние.

При активните хомосексуалисти отношението е 
друго. От 43 случая при 40 е налице положително 
отношение към женския пол и при 3 —  
отрицателно. При смесените хомосексуалисти 
от 24 случая при 20 има изградено положително 
отношение към жените.“ (Трайков, 1965: 375)
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Мъжете 
с женски 
имена

Много от хомосексуалните през 50-те и 60-те 
години на ХХ век стават известни с различни 
прякори. „Швестърките“ носят женски имена.  
Това са имена на известни личности като Кралица 
Елизабет, Коко Шанел, Жана Д’Арк; измислени 
чуждестранни имена: Жюстин, Глория,  
Клеманс. (...) По-обикновените имена се образуват 
от преиначаване на мъжкото име в женско:  
Богдан — Богдана; Евгени — Евгения, Захари —  
Захаринка, Иван — Иванка, Кирил — Кира, 
Маргарит — Марго, (...) като често се прикрепя и 
някаква характеристика: балеринката Захаринка, 
Кира артистката, Марго певицата, Богдана 
Шуменлийката, Евгения Пловдивчанката, Диди-
Мечтата, Какаовата Зори, Иванка Куцата и пр.

*Изредените тук имена са измислени
и нямат общо с реални личности.

Снимка: Тихомир Стоянов
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Местата

Снимка: Стара София

Снимка: Lost Bulgaria

Културата на хомосексуалните в България се 
развива като скрита (както на много други места в 
света) и има свой собствен код на общуване —  
характерни места за запознанства, забавление 
и удоволствие. В София мястото за срещи 
или „пиацата“ за швестърките през 50-те и 60-
те години е площад „Ленин“ и по-специално 
намиращата се в близост градинка на църквата 
„Света Неделя“. Друго своеобразно място за 
срещи е кино „Култура“. То е известно още и с 
това, че там „се хващат жаргони“ и като сборище 
на „извратените младежи, наречени „гъзарчета“. 
Заведенията, които посещават хомосексуалните по 
това време, са всички онези добре познати места 
на столичната младеж — сладкарниците „Кристал“,
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„Бамбука“, „Славянка“, „Опера“, „Варшава“, „ЦУМ“; 
ресторантите „Бияд“, „Ален Мак“, „Берлин“; 
„Офелия“; бар „Астория“, „Шишарка“; бирхалето 
„България“. Местата за срещи с чужденци са 
около хотелите „България“, „Балкан“ и „Рила“, пред 
които част от хомосексуалните „гастролират“, за да 
си осигурят почерпки, чуждестранни стоки и нови 
запознанства. 

Тогавашните места за удоволствие на 
хомосексуалните в София се тези, чиято  
обстановка предпоставя невидимост — най-
често баните и тоалетните (разделени по пол), 
които предразполагат към свободно възникване 
на връзки и възможност за скриване — в 
кабините, в тъмнината или в парата от горещата 
вода. Често хомосексуалните чупят крушките в 
тоалетните. Известни през 50-те и 60-те години 
са: Централната софийска баня, банята в „Овча 
купел“, в „Банишора“, тоалетните на площад 
„Ленин“, Съдебната палата, „Докторската градина“, 
стадион „Българска армия“, „Орлов мост“ (...) 
Към тези места можем да добавим и публичните 
паркове, градини и площади нощем (Паркът на 
свободата, градинката на църквата „Св. Никола“, 
градинката зад „Ал. Невски“, градинката на 
„Солунска“ и т.н.), както и различни, скрити 
от погледа на другите места (мазета, входове, 

тавански помещения, апартаменти). 

Характерно за запознанствата сред тази култура е, 
че през 50-те и 60-те години швестърките помнят 
адресите на своите партньори и ги препредават 
помежду си. Така разширяват мрежата на 
контактите си и получават неочаквани посещения. 
Друг начин на запознанство е вече споменатото 
посещение на известните места — тоалетните, 
площад „Ленин“, баните и др. Всяко отиване на 
такова място обаче излага хомосексуалните на 
риск, понеже там милицията често организира 
акции за залавянето им. 

Снимка: Lost Bulgaria
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Акциите на 
милицията в 
баните

Едно от местата за удоволствие са столичните 
бани. В тях сред парата се извършват 
разнообразни „сеанси“. Това е и причината 
баните да са засилено наблюдавани. От една 
страна, служителите са инструктирани да бдят и 
да съобщават на столичната милиция за подобни 
прояви. От друга, се провеждат акции, които са 
изключително изобретателни. 

Например — милиционери под прикритие се 
„заиграват“ с посетители в банята и после ги водят 
в управленията.

Съдебно-
наказателни 
практики

Съдебно-наказателните практики следват 
наказателните закони в България, като през 
социализма до началото на 50-те години на ХХ 
век е действащ старият Наказателен закон. В 
първия Наказателен закон, публикуван малко след 
създаването на модерната българска държава, 
хомосексуалността е наказуем състав. По чл. 
216 за мъжеложство (педерастия) между лица 
над 16 годишна възраст предвидените наказания 
са до шест месеца. Практиките на Върховния 
касационен съд показват, че дела за мъжеложство 
е имало и до 1944 г.
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Наказателният закон, публикуван след 
Освобождението, е в сила до 1951 г. Първият 
социалистически Наказателен закон е издаден 
през 1951 г. 

В глава „Престъпления срещу личността“ 
присъства специален раздел „Разврат“, в който 
по чл. 176 — за „полово сношение и полово 
удовлетворение на лица от еднакъв пол“, е 
предвидено значително по-тежко наказание —  
лишаване от свобода до 3 години. При 
специализираните състави — използване на 
насилие и положение на зависимост, наказанието 
е от 2 до 5 години. Тук неслучайно е използван 
изразът „полово удовлетворение“, за да може и 
взаимното онаниране да бъде наказуемо. В този 
раздел присъства и чл. 175, по който се преследват 
хора за поддържане на места за разврат и също са 
съдени хомосексуални лица.

Вторият социалистически Наказателен 
закон е издаден през 1968 г. След дълги 
дебати, със застъпничеството на видния 
сексолог Тодор Бостанджиев и взимането под 
внимание препоръките на Международния 
конгрес по наказателно право в Хага (1964 г.) 
хомосексуалните практики между пълнолетни лица 
са „декриминализирани“. 

Наказания по чл. 157 са предвидени само за 
специалните състави: 

по ал. 1 — при употреба на сила, заплашване, 
положение на надзор и зависимост;    
ал. 2 забранява хомосексуалните действия спрямо 
непълнолетни и малолетни; 
по ал. 3 — хомосексуални действия, извършени на 
открито и по скандален начин;  
по ал. 4 — извършването им за имотна облага 
или свождането на другиго към хомосексуални 
действия.

Ако се спрем само на предвиденото в 
разпоредбите на наказателните закони, лесно 
може да кажем, че хомосексуалните актове са 
декриминализирани през 1968 г. Наказателните 
политики през социализма обаче съвсем не се 
изчерпват със съдебни преследвания. 
През 50-те години на ХХ век започват 
разследванията от страна на ДС и МВР относно 
дейността на хомосексуални лица в по-големите 
градове в страната, като същевременно от същите 
среди се набира „млада, свежа и качествена“ 
агентура. Така срещу хомосексуални са 
използвани различни административни  
мерки, като въдворявания, мобилизации и 
изселвания.
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Акции срещу
хомосексуални лица
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През 1951 г. е организирана първата софийска 
акция — седемдесет мъже са заловени в 
публичните тоалетни за няколко часа, като между 
тях има „чиновници, инженери и дори офицери“1. 
Част от тях са осъдени. През 1952-1954 г. 
разследванията продължават. В писмо директорът 
на Народната милиция предлага на министъра 
на вътрешните работи „нови мерки“ срещу 
„сексуалната разпуснатост“ чрез разширяване 
правомощията на МВР. Извършителите на 
сексуални престъпления са описвани като 
„внасящи зараза“ всред социалистическото 
общество чрез „групови и единични изнасилвания 
на жени и девойки, чрез създаване и поддържане 
на публични домове, чрез разпространяване 
на хомосексуалните прояви всред младежите и 
др.“2 Предвидените мерки са насочени предимно 
към младежите. Документите показват, че през 
1954 г. са наказани „само“ 29 лица, а на органите 
на Народната милиция са известни общо 285 
активни и пасивни хомосексуалисти. През този 
период всички лица, които водят „разпуснат живот“ 
подлежат на картотекиране. 

През 60-те години на ХХ век по линия на разврата 
започват нови специални разработки. През 
1960 г. в Справка на МВР се предлага подбор 
и предприемане на „мерки“ срещу 10-15 от най-

известните и „корумпирани“ хомосексуалисти 
в София, като основната цел е сплашване на 
софийската група. В началото на 60-те години са 
предприети нови акции срещу хомосексуалните 
от София — завеждат се нови дела и се 
„обезвреждат“ групи от хомосексуални. През този 
период започват да се използват по-разнообразни 
мерки срещу хомосексуалните мъже —  
предупреждение, изселване, интерниране в 
трудовата група край Ловеч и завеждане на дела. 
Друга част от мерките са насочени като цяло 
към младежта и са превантивни — създаване на 
заведения, които да „канализират“ младежкия 
живот и в които да не се предлага алкохол, (...)  

В началото на 1964 г. са издадени две Окръжни, 
които активизират МВР по линия на „сексуалната 
разпуснатост“ и работата в средите на 
проститутките, хомосексуалните, сводниците и 
хората, които играят хазарт (Окръжно №1620 
от 29.02.1964 г. на МВР и Окръжно №205 от 
15.04.1964 г. на МВР и МНЗСГ). По тях започват 
мащабни действия, които отново целят сплашване. 
При изпълнението им е проведен показен групов 
процес срещу избрани хомосексуални през  
1964 г. в София. Разследванията и съдебните 
процеси продължават до издаването на новия 
Наказателен закон през 1968 г.

1 AМВР, ф. 26, оп. 1, а.е. 731, Относно дейността, начините и прийомите на действия на активните и пасивни 
хомосексуалисти в София от 8.02.1960: 1

2 МВР, ф. 26, оп. 1, а.е. 158, Справка относно половата разюзданост на младежта 
в нашата страна, 4.10.1954: 5
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Извънредните мерки

Снимка: Тихомир Стоянов
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Част от прилаганите мерки срещу хомосексуални 
са извънредни (вж. Канушев, 2015) — това са 
въдворявания в трудововъзпитателни общежития 
(ТВО), мобилизация и изселвания, които се 
извършват без съд и присъда. 

Динамиката на въдворяванията в ТВО показва, 
че от 1957 г. контингентът на политическите 
затворници се подменя с „криминални“ и 
„опасни за обществения ред и морал“ лица. 
В категорията на „опасните за обществения 
ред и морал“ влизат разнообразни фигури на 
сексуалното безчестие — проститутки, сводници, 
хомосексуални мъже и пр. Нека да дадем един 
пример — в организираната Хулиганска акция от 
1958 г., извършена с цел „прочистване на улиците 
на София от хулигани, криминални престъпници-
рецидивисти и други общественоопасни лица“, са 
заловени и изпратени множество младежи, част от 
които са обвинени в проституция, сводничество 
и разврат. В заповедите за акцията е включен 
и „хомосексуалист, който освен това правил 
вражески изказвания“ (Скочев, 2018: 226). Разбира 
се, под шапката на хулиганството и „хулигански 
прояви“ също е възможно класифицирането на 
хомосексуалността като непристойно поведение. 
Документите също показват, че в ТВО са 
въдворявани лица и за „неморални деяния“, 

дефиницията е толкова широка, че е възможно 
да попаднат разнообразни образи на „морално 
падение“.

През 1959 г. ТВО Белене е закрито след гладна 
стачка на затворниците, като 199 души са 
преместени в Ловеч. „От тях 35 лица са осъждани 
от 10 до 30 пъти; 36 — от пет до 10 пъти; 68 — до 
пет пъти и 27 проститутки и морално разложени 
мъже, неколкократно пращани в ТВО.“ (Стоянова, 
Илиев 1991: 29) Вероятно категорията „морално 
разложени мъже“ включва хомосексуални. 
Както казва Мартин Канушев, лагерът в Ловеч 
бележи върха на репресивните механизми на 
социалистическия режим в България (Канушев, 
2015). В Ловеч са въдворявани предимно 
„криминални престъпници“. Лагерниците, 
интернирани по неполитически причини, 
обикновено лежат за трудно доказуеми 
престъпления — „чейндж“, хомосексуалност, в 
случаите на разврат — поради заплашването на 
съществуващи бракове, ако се започне съдебен 
процес (Стоянова, Илиев 1991: 34). В Ловеч са 
„превъзпитавани и хомосексуалисти, на които 
е приписано някакво дребно провинение като 
повод за задържане. (...) Нивото на смъртност 
сред хомосексуалистите е особено високо поради 
бруталните издевателства, на които те са
3 Свидетелите затворници твърдят, че създаването на ТВО Ловеч е резултат от гладната стачка и търсеното 
наказание на затворниците от Белене (Todorov, 1999: 68).
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от страна на криминалните престъпници.“ 
(Канушев 2016: 53). Част от хомосексуалните са 
интернирани по молба на свои близки — съпруги 
и родители (Стоянова, Илиев 1991: 32). Поради 
лошите условия на труд (много тежък труд — 18 
часа на ден), недостига на храна, извършените 
„груби извращения“ в Лагера в Ловеч са починали 
147 души. През април 1962 г. е взето решение за 
закриване на лагера в Ловеч (Канушев, 2016: 56).

Трудовото мобилизиране също е използвано 
като механизъм за лица, които се считат за 
заплашващи обществения морал. Както пише 
Михаил Груев: „А. Югов изпраща специална 
инструкция до регионалните звена на милицията 
и до кметовете на общините, в която изисква 
да бъдат направени подробни списъци не само 
на „битово и морално разложените“, на хората, 
прекарващи времето си в безцелно шляене 
из кръчми, гостилници и кафенета, но и на 
хомосексуалистите или на набедените за такива. 
Всъщност този контингент рекрутира немалка част 
от бъдещите концлагеристи и затворници. Именно 
смесването на категориите, както по смисъла 
на споменатия закон, така и при попълването на 
основната маса лагерници с и без нормативен акт 
и основание, създава предпоставки криминално 
проявени и хомосексуалисти да се озоват заедно с 

политически затворници, набедени за „врагове на 
народа“ и съвсем обикновени хора.“ (Груев, 2009) 

По Закона за трудово мобилизиране на 
безделници и празноскитащи също избирателно 
са въдворявани редица лица (Канушев, 2016: 60). 
Трудовото мобилизиране е прилагано не само за 
лица, които са празноскитащи, неупражняващи 
трудова дейност, но и за нарушители и криминално 
проявени (Канушев, 2016: 61). По този закон 
са въдворявани лица, които застрашават 
обществения ред и морал — това са „(...)
различни празноскитащи младежи, суинги и зози, 
ходещи по кафенета, заведения, бирарии (...) 
“В поправката на закона от 1949 г. се определя, 
че на трудова мобилизация подлежат граждани, 
които „не извършват общественополезен труд, 
или със своя начин на обществено поведение 
застрашават обществения ред и морал“. Трудовото 
мобилизиране обаче се прилага избирателно, 
спрямо близките и роднините на въдворените. А 
законът е отменен през 1950 г.

Впоследствие започва нов репресивен цикъл 
по приложение на Указа за засилване на 
борбата против лица, отклоняващи се от 
общественополезен труд и водещи паразитен 
начин на живот (ДВ 07.08.1962, бр. 63).
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Той е прилаган за борба с дребните простъпки, 
които се движат по границите на престъпленията. 
Сексуалността, развратът и проституцията заемат 
централно място при приложението му. Входът към 
разврата тук е през една особена интерпретативна 
линия. Това е животът от нетрудови доходи, а в 
конкретния случай — проституцията. Основните 
мерки са насочени срещу „морално разложените 
жени“. Под ударите на този указ попадат и 
хомосексуални лица, които поддържат връзка с 
чужденци. С постепенното приложение на Указа 
започва да се забелязва, че има хора, които не се 
повлияват от приложените мерки. Така възниква 
идеята срещу тях да се прилага „принудително 
извеждане от София“ по чл. 14 от Указа на 
Народната милиция.

Изселванията са използвани срещу редица 
„опасни елементи“ и се предприемат предимно 
в големите градове и граничните региони. 
Изселванията имат своите пикове и спадове, като 
през периода 1954-1956 г. те са преустановени, 
но през 1956 г. са подновени и започва нов 
репресивен цикъл, като вече в причините за 
изселванията се включват и криминални деяния.

През 60-те години за изселване се използват 
Указът за засилване на борбата против лица, 

отклоняващи се от общественополезен труд и 
водещи паразитен начин на живот и чл. 14 от 
Указа за Народната милиция от 12 декември 
1963 г. (Скочев, 2018: 236-237). Превантивните 
административни мерки по Закона за народната 
милиция са прилагани срещу общественоопасни 
лица. В тази категория се включват и лица, 
обвинени за 

„безразборно поддържане 
на сексуални връзки с 
различни лица от противния 
или същия пол; създаване на 
условия и посредничество за 
осъществяване на проявите по 
предходната точка.“

За времето от 10.12.1963 г. до 20.06.1964 г. 
по линия на Народната милиция са изселени 
474 лица. Събраните данни показват, че част 
от хомосексуалните са били изселвани, а 
впоследствие и съдени за същите деяния. В 
доклад за дейността на Софийско управление на 
МВР се споменава, че до 10 февруари 1964 г. са
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изселени по линия на Държавна сигурност: 
30 за вражеска агитация, пропаганда и 
разпространяване на слухове, 17 за друга 
антидържавна дейност, 1 за неморални деяния, а по 
линия на Народната милиция: 109 за кражби, 13 за 
измами, 23 за хулиганство, 5 за хомосексуализъм, 
5 за пиянство и комар, 5 за изнасилване и блудство 
(цит. по Скорчев, 2018: 240).

Периодът след 1968 г. — 
декриминализация или 
свърхнаказуемост?
Лесно можем да предположим, че 
хомосексуалните актове между пълнолетни лица 
са декриминализирани след издаването на новия 
Наказателен кодекс (1968 г.). Ако се вгледаме по-
внимателно в Наказателния кодекс от  
1968 г. и практиките след издаването му, ще 
открием друго (вж. Канушев, 2015). В текста на 
Кодекса се използва изразът „хомосексуални 
действия“ — това нито е „мъжеложство“, 

нито „полово сношение и удовлетворение“. 
Тази подмяна предполага, че по-широко 
поле от разнообразни „перверзни действия“ 
започват да бъдат преследвани, а не само 
хомосексуалните сексуални актове. Тоест 
въпреки декримнализацията има индикации за 
разширяване на наказуемостта на различни деяния 
в специализираните състави. В допълнение на 
това Кодексът поставя изискване за дискретност
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на връзката, като това предполага, че 
хомосексуалните действия биха били 
изключително лесно наказуеми. В логиката на 
изискването за дискретност на връзката също 
така стои тезата, че демонстративният характер на 
тази връзка „(...) може да окаже въздействие върху 
други лица“. Наказва се и „подтикването на другиго 
към такова извращаване“. Тук проличават и 
специалният интерес (тоест негативното белязване 
на различието), и опитът за ограничаване на 
разрастването на „тези прояви“. (Корнаджев, 1972: 
64) Наказателните практики предполагат защита на 
обществото от хомосексуализма.

Тази защита обаче се реализира най-силно по 
отношение на непълнолетните и малолетните. 
Наказателните политики в тази област се 
реализират чрез Комисиите за борба с 
противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните. По Закона за борба 
против детската престъпност (ДВ 14.02.1958, 
бр. 13) и по-късно Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните (ДВ 07.02.1961, бр. 11) се 
създават специализирани институции, които 
наказват различни детски „престъпления“ 
и „противообществени прояви“. Това не са 
престъпления в истинския смисъл на думата, а 

разнообразни простъпки, извършени от деца и 
младежи — като кражба на шоколадови бонбони, 
бременност при момичетата, хомосексуализъм 
и др. По тези закони се създават трудово-
възпитателни училища и поправителни домове. 
Накратко — ТВУ са насочени към малолетните 
и непълнолетните деца, „по отношение на 
които обикновените възпитателни мерки не са 
достатъчни, за да ги отклонят от навиците им към 
извършване на правонарушения, поради това, 
че са лишени от подходяща за правилното им 
възпитание семейна обстановка или имат прояви, 
влияещи отрицателно върху обкръжаващите 
ги“ (пак там). Тоест това са предимно лица, 
„застрашени от извършване на престъпление“. 
В поправителните домове се настаняват 
непълнолетни деца, които са осъдени. Важно е да 
се отбележи, че съдебните процеси и решенията 
на комисиите не подлежат на обжалване, а децата 
нямат право на защита дори от родителите си.

В докладите и анализите на Централната комисия 
за борба с противообществените прояви темата 
за разврата сред малолетните и непълнолетните 
присъства, тъй като престъпленията по разврата 
често заемат второ място след кражбите, но и 
защото те се считат за най-тежките форми на 
престъпни прояви. Хомосексуалността като
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специализиран състав не се споменава или само 
се намеква за нея. В Бойчиновци и Сливен  
обаче — поправителните домове с най-тежък 
режим, в които се изтърпява наказание „лишаване 
от свобода“, когато е извършено второ деяние —  
характерът на противообществените простъпки 
на пребиваващите се свеждат до: „побои, пушене, 
кражби на лични вещи, хомосексуални действия, 
неподчинение и нарушаване на вътрешния ред и 
др.“4 

Случайно попаднало изказване на директора на 
дома в Бойчиновци от 80-те години също сочи, че 
хомосексуални деца са били масово интернирани. 
Директорът казва: 

„Нали знаете, при нас повечето 
деца са непоправими, голяма 
част от тях са хомосексуални 
деца.“

4 ЦДА, ф. 1283, оп. 1, а.е. 50, Доклад за извършената проверка на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетните и 
малолетните по прилагането на закона за борба срещу противообществените прояви на непълнолетните и малолетните, 1988, стр. 36

Данни, събрани от Хелзинкски комитет, показват, 
че Комисиите за противообществени прояви до 
съвсем скоро са интернирали хомосексуални 
деца. 

Снимка: Lost Bulgaria
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„Декриминализацията“ на хомосексуалността през 1968 г. е 
резултат от усилията на най-активния сексолог в България 
— Тодор Бостанджиев. Вследствие на неговата дейност 
и препоръките, дадени на IX международен Конгрес по 
наказателно право в Хага през 1964 г., сношенията по взаимно 
съгласие между пълнолетни индивиди са декриминализирани. 
Един от аргументите за това е, че хомосексуалността е лечима 
болест.

По времето на социализма хомосексуалността се 
квалифицира като „психопатия“. Хомосексуалността се 
разделя на вродена и придобита, като българските учени 
са склонни да приемат, че много малка част от случаите 
са вродени. Позовавайки се на широко разпространената 
школа на Павлов, хомосексуалността се развива като 
неправилно насочване на половия нагон, формирано в 
процеса на ранна социализация. Сексуалното желание е 
„рефлексно обусловено“ и се реализира чрез механизма за 
половото впечатване. При механизма на половото впечатване 
„вродените полови поведенчески реакции се свързват със 
своите адекватни дразнители от външната среда“. А при 
условнорефлексния механизъм „се образуват повече или 
по-малко трайни временни условни връзки.“ (Бостанджиев, 
1973: 32) Това е причината най-широко практикуваните 
типове лечение да са хипнозата и условно-рефлексното 
лечение (съчетано с различни препарати — от хормони до 
амфетамини). Нека да цитираме описание на прилагано 

лечение:
„Условнорефлексното лечение на хомосексуализма 
представлява сексологична конкретизация на павловското 
учение. Касае се за лечебното използване на отвращението, 
което сами започват да предизвикват предишните перверзно 
еротизиращи дразнители след многократното им съчетание 
със състояния на повдигане и повръщане от еметични дози 
апоморфин. Има различни варианти на предизвикващи 
отвращение лечения. По принцип те трябва да се провеждат 
интензивно, защото за разлика от леснотата, с която се 
създават, навиците в половата сфера много трудно се 
разрушават. Обикновено болният получава през няколко 
часа (дори всеки два часа) апоморфин парентерално, 
със или без орален прием на алкохол, след което във 
време на гаденето и повръщането му се показват снимки 
на хомосексуални партньори и на техните полови органи. 
Съответно индивидуално предназначен, съставен въз основа 
на анамнестичните данни, магнитофонен запис припомня 
на болния неприятните страни на хомосексуалните му 
похождения, усилва сугестивно погнусата и отвращението, 
рисува общественото декласиране и срамните ситуации, 
обяснява произхода на извратеността и нейната лечимост, 
противопоставя на извратеността предимствата и изгодите 
на нормалната полова насоченост. Препоръчва се лечението 
да продължава през цялото денонощие, като при заспиване 
болният се буди и записът му се пуска, да бъде прослушан 
в просъница. Целият апоморфинов курс трае няколко 
денонощия. След завършването му болният бива подложен 
на друго условнорефлексно лечение, през време на което 
получава ежедневно мускулни инжекции тестовирон, съчетан 
с украсяване на стаята със снимки на полово привлекателни 
млади жени и със събуждане от сън с магнитофонни 
записи на полово възбуждащи женски гласове.“ (Петров и 
Бостанджиев 1963: 163)

Хомосексуалността
като болест
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Изследването, извършено в периода 2018 – 2019 г., 
се ръководи от Вероника Димитрова, 
асистент в катедрата по социология на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.
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