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Проект

ЗАКОН

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЕФОРИЯТА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИЯ МАНАСТИР

"СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ЗОГРАФ" И СКИТА “ДОСТОЙНО ЕСТЬ" В СВЕТА ГОРА,
АТОН

Чл.1. Ефорията за подпомагане на славянобългарския манастир "Св. Вмч. Георги
Зограф" и скита "Достойно есть" в Света гора, Атон - Република Гърция. учредена към
Министерството на външните работи и изповеданията с указ №74 от 5.У1.1926г.,
наричана за краткост Ефория "Зограф", е юридическо лице сьс седалище град София.

Чл.2. Ефория "Зограф" използува имуществото си за подпомагане на
славянобългарския манастир "Св. Вмч. Георги Зограф" и скита "Достойно есть" в Света
гора. Ефория "Зограф" може да подпомага и други духовни институции а Република
България или дейности, сродни с нейната, след предварително съгласие от страна на
събора на манастира "Св. Вмч. Георги Зограф".

Чл.3./1/Органи на Ефория"3ограф" са:
1 .Управителният съвет;
2.изпълнителният директор.
121 Управителният съвет се състои от Министъра на външните работи, който е и

негов председател. Министъра на правосъдието и правната евроинтеграцня и един
представител - пълномощник на манастира, конто се определя с решение на
манастирския събор. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за
дейността си.

/З/ Пълномощникът на манастира изпълнява и длъжността на изпълнителния
директор.

Чл. 4. Изпълнителният директор трябва да отговаря на следните условия:
1. да е български гражданин.
2. да е православен християнин;
З. да не е осъждан за престъпления от общ характер.
Чл5./1/Управителният съвет:
1.стопанисва и управлява чрез изпълнителния директор имуществото на Ефория

"Зограф";
2.приема бюджета н годишния отчет на Ефория "Зограф";
З.осъществява разпоредителни действия с имотите на манастира или по

придобиването на нови такива след предварително съгласуване със събора на
манастира;

4.приема правилник за дейността на Ефория "Зограф", след съгласуване със
събора на манастира.

/2/Председателят на Управителния съвет:
1 .ръководи заседанията на Управителния съвет;
2.сключва и прекратява трудовия договор на изпълнителния директор след

съгласуване със събора на манастира;
3.в качеството си на Министър на външните работи предоставя ни

изпълнителния директор статут на дипломатически служител.
/З/Изпълнителният директор:
1.представлява Ефория "Зограф";
2.ръководи оперативната дейност на Ефория "Зограф";
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3.назначава и освобождава от длъжност служителите на Ефория "Зограф";
4.изготвя проектобюджета и годишния отчет на Ефория "Зограф", които

представя в Управителния съвет за приемане, след предварително съгласуване със
събора на манастира.

Чл.6. Държавните институции в Република България подпомагат Ефория
"Зограф" при изпълнението на нейните задачи. Министерството на външните работи
съдейства на Ефорията при контактите й с гръцката страна.

Чл.7. Сметната палата на Република България извършва ежегоден одит на
дейността на Ефория "Зограф".

Чл.8. Ефория "Зограф" набира средствата си от:
1.приходите от имуществото си и дейностите, свързани с него;

2-дарения от физически и юридически лица;
3-държавния бюджет до размера на разходите, необходими за издръжката на

дейността й.
Чл.9./1/ На Ефория "Зограф" може да се предоставя безвъзмездно за управление

или да се прехвърля безвъзмездно собствеността върху имот м движими вещи частна
държавна собственост, като на бюджетна организация по смисъла на Закона за
държавната собственост.

121 Ефория "Зограф" може да предоставя безвъзмездно за ползване или да
прехвърля безвъзмездно собствеността върху движими вещи от имуществото си на
манастира "Св. Вмч. Георги Зограф".

Чл.10. Имуществото на Ефория "Зограф" и приходите от дейностите, свързани с
него, се освобождават от държавни н местни данъци и такси.

Чл.11./1/ Получените от Ефория "Зограф" дарения се освобождават от такси,
данъци и мита и могат да бъдат отчитани от дарителите - регистрирани по Търговския
закон - като разходи в счетоводния им баланс в съответствие с действащото в страната
законодателство.

/2/ Ефория "Зограф" може да приема и дарения от манастира "Св. Вмч. Георги
Зограф", презназначени за юридически м физически лица в Република България, и да
им ги предоставя.

Чл.12. Помощите, изпращани от Ефория "Зограф" за манастира "Св. Вмч.
Георги Зограф" и скита "Достойно есть", се освобождават от мита.

Преходни н заключителни разпоредби:

§ 1 Завареното ръководство на Ефория "Зограф" изпълнява функциите си до
определянето на пълномощника на манастира, след което предава управлението на
новия Управителен съвет.

§ 2 В случай, че управата на манастира престане да бъде българска, Ефорията
постъпва с имуществото си според предвиденото в правилника за дейността й.

§ З В шестмесечен срок от влизането на този закон в сила Управителният съвет
приема Правилник за дейността на Ефория "Зограф".

§ 4 Този закон отменя:
1. Указ №(33 за Ефорията за подпомагане на българския манастир "Св. Георги

Зограф" и скита "Достойно естъ" в Света гора - Атон /обн. ДВ, бр.23от19.03.1957гУ.
2.  Указ №489 за изменение на Указа за Ефорията за подпомагане на българския

манастир"Св. Вмч. Георги Зограф" и скита "Достойно естъ" в Света гора -
Атон /обн. ДВ. бр. 29 от10.04.1979г/

 § 5 Изпълнението на тези закон се възлага на Министъра на външните работи и
Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.
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МОТИВИ

Ефория "Зограф" е създадена с Указ №74 от 5.VІ.1926г. на Н.В. цар Борис III. С
Указ № 89 от 10.VШ.1934г. имотите на манастира "Зограф" в България се освобождават
от "всякакви държавни и общински данъци, налози, връхнини и пр.". Тези два акта са
първоначалната нормативна основа за дейността на Ефорията. В периода след 1944г. Те
са заменени с укази на Президиума на Народното събрание и на Държавния съвет.
Последният от тях е от 1979г. И регламентира и до днес дейността на Ефория "Зограф".
Този акт вече не е в синхрон със съвременното законодателство и новите реалности,
което налага регламентирането наново на статута на Ефория "Зограф" със закон. Два са
основните моменти в този статут от 1926г. до сега: на първо място - формулата на
управителното тяло с неговите структура, състав и подчиненост, и на второ -
освобождаването на Ефорията от данъчни задължения. И по двата пункта настоящият
проект се старае да отрази както традицията, така и необходимите промени, наложени от
съвременното развитие.

От началото и до сега Управителният съвет е бил тричленен. Първоначално, по
силата на Указа на Царя, в състава му са влизали Министърът на външните работи и
изповеданията. Министърът на правосъдието и представител -пълномощник на
манастира. Тази формула е работила успешно чак до 1951г.В неясе съдържат две идеи:
първо, с включването на двамата министри се демонстрира съпричастността в най-
висока степен на българската държава към съдбата на манастира "Зограф" и
подпомагащата го Ефория; второ, управлението на имотите се предоставя на
монашеското братство а лицето на неговия пълномощник. За това в Указа изрично е
записано: "Ефорията, чрез Пълномощника на Зографския манастир, неин член,
управлява дарените й имоти...", а също така:"Пълномощникът на манастира по
управлението на имотите се отчита пред Ефорията".

След 1951 г. нивото на Управителния съвет постепенно пада. Първоначално в
състава му остава само единият от двамата министри, а в последствие отпада и той,
докато се стигне до сегашното положение, при което Министърът на външните работи
назначава двамата членове на Управителния съвет. Паралелно с това подкрепата от
страна на държавата се превръща в зависимост от нейните органи; Зографското
братство е лишено от възможността да управлява имуществото на Ефорията, а на
практика е лишено дори и от възможността за контрол. В следствие на всичко това се
стига до редица неблагополучия, включително и до незаинтересовано разпореждане с
имот от страна на Ефорията.

Настоящият проект предлага възстановяване на първоначалната формула на
управление като доказала се във времето, с добра ефективност и високо ниво на
контрол. Едновременно с това проектът дава една съвременна трактовка на
първоначалния замисъл, съобразена с днешното законодателство. Ангажираността от
страна на държавата се разширява с въвеждането на ежегоден одит от Сметната палата,
както и с поемането на разходите по издръжката на дейността на Ефорията от
държавния бюджет. Предвижда се сумата да се определя ежегодно със Закона за
държавния бюджет, съгласно предложението на Министерския съвет.

Проектът съхранява и традиционната обвързаност на дейността на Ефорията
със запазването на българския характер на манастира "Зограф".

Внесеният законопроект отговаря на необходимостта от законово
регламентиране на дейността и устройството на Ефорията за подпомагане на
славянобългарския манастир "Св. Вмч. Георги Зограф" и скита "Достойно естъ" в Света
гора - Атон. Становището на Зографската Света обител, изразено с писмо до
председателя на Комисията по правата на човека и вероизповеданията от 25.VІІІ.2001г..
също е в подкрепа на законовото уреждане на този въпрос, като се отчетат промените,



4

настъпили в българската нормативна уредба.
С приемането на законопроекта се отменят Указ №133/1957г. м Указ

№489/1979г„ които до сега регламентираха функционирането на Зографската ефория.
Предложеният законопроект отговаря на една обществена необходимост за

законодателно решаване на значим въпрос. Поради това се надяваме законопроектът да
срещне подкрепата на народните представители от 39- то Народно събрание.

Вносители: Лъчезар Тошев, Веселин Близнаков, Ахмед Юсеин


