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Проект!

ЗАКОН
ЗА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА И РЕЛИГИОЗНОТО

СДРУЖАВАНЕ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда гарантирането и защитата на правото на вероизповедание и
религиозно сдружаване.

Чл. 2. Правото на вероизповедание е основно, лично, ненакърнимо и неотменимо право.

Чл. 3. Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право
включва правото му да избира религия, както и свободата да я изповядва, индивидуално
или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали.

Чл. 4. Никой не може да бъде ограничаван в своите права или да ползува привилегии
поради своята религия или вяра. Забранява се дискриминацията на религиозна основа.

Чл. 5. (I) Никой не може да бъде обект на принуда, която да накърнява свободата му да
изповядва или да не изповядва, да приема или да не приема религия и убеждения по
свой избор, или би могла да го застави да разкрива против волята си своята религия или
вяра, както и да получава религиозно обучение, несъвместимо с неговите убеждения.

(2) Никой не може да бъде принуждаван, в противоречие с религиозните си убеждения,
да носи или използва оръжие и да изпълнява военна служба.

(3) Тайната на изповедта е неприкосновена. Никой свещенослужител не може да бъде
принуждаван да свидетелства или да дава информация за факти и обстоятелства, които
са му станали известни при изповед.

Чл. 6. (I) Родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват
религиозно възпитание на децата си в, съответствие със собствените си убеждения.

(2) Никое дете не може да бъде принуждавано да получава религиозно обучение против
желанието на неговите родители, настойници или попечители.

Чл. 7. Правото на вероизповедание включва и следните права:

а) да се създават и поддържат религиозни организации със структура и начин на
представителство, които са подходящи според свободното убеждение на членовете им;

б) да се установяват и поддържат места за богослужение или религиозни събрания;

в) да се създават и поддържат подходящи благотворителни или хуманитарни
институции;
г) да се произвеждат, придобиват и използват по съответна на богослужебните цели
степен необходимите материали за обредите и обичаите на една религия или вяра;
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д) да се питат, издават и разпространяват религиозни публикации;

е) да се дава и получава религиозно образование на език по свой избор;

ж) да се проповядва или преподава една религия или вяра в места, подходящи според
организациите за тази цел, както и да се създават и поддържат подходящи според
организациите учебни заведения, при спазване на законовите изисквания;

з) да се събират и получават доброволни финансови и други помощи и дарения от
отделни лица и институции;

и) да се спазват дните за почивка и да се почитат религиозните празници;

й) да се установяват и поддържат връзки в страната и чужбина с лица и общности по
религиозни и верски въпроси;

(к) други права, които са естествено присъщи на дадена религия или вяра.

Чл. 8. Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива
ограничения, които са предвидени в закон и са необходими в едно демократично
общество в интерес на обществената сигурност, за защита на обществения ред, здраве и
морал или за защита на правата и свободите на другите.

Чл. 9. (1) Забранява се проповядването на религиозна нетърпимост, на подбуждане към
дискриминация, враждебност или насилие на религиозна основа.

(2) Не се допуска дискриминация по отношение на която и да е религия или религиозна
общност поради каквито и да са причини, включително поради факта, че са
нововъзникнали, или представляват религиозни малцинства, които биха могли да бъдат
обект на враждебност от друга религиозна общност.

Чл. 10. Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на
правото на вероизповедание. Тя съдейства за поддържане на търпимост и уважение
между вярващите от различни религиозни общности и между вярващи и невярващи.

Глава втора

 РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел първи

 РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 11. (1) Религиозните организации и техните местни поделения са религиозни
институции съгласно чл. 13 от Конституцията на РБ

(2)Религиозните организации са равни пред закона. Те са равни пред закона и спрямо
организациите на неверска основа.

Чл. 12. (I) Религиозните организации имат право да придобиват качеството на
юридическо лице. Те могат да създават и други юридически лица със стопанска или
нестопанска цел за подпомагане на дейността си по общия за съответната организация
ред.
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(2) Религиозните организации, юридически лица по този закон, могат да създават съюзи,
които също могат да се регистрират като религиозни организации по този закон.

Чл. 13. Религиозните организации имат право на равен достъп до националите медии.

Чл. 14. (1) Религиозните организации са отделени от държавата. Тя не може да се
намесва и да администрира вътрешноорганизационния им живот.
(2) Задълженията на държавата да защитава религиозните права, да подпомага
религиозните организации и да поддържа връзка с вярващите и религиозните
организации, се осъществяват чрез Дирекцията по религиозните права.

Чл. 15. (1) Религиозната организация придобива статут на юридическо лице след
вписването й в съответния за това регистър при Софийски градски съд.
(2) Съдът не може да регистрира друго юридическо лице със същото наименование.

Чл. 16. (I) Съдебното производство по регистрацията започва въз основа на заявление на
лицето или органа на религиозната организация, което според устава й може да го
представлява.

(2) Към заявлението се прилага устав на религиозната организация, който следва да
съдържа данни относно;  наименованието, устройството, управителните и
представителни органи, начините на избиране или назначаването им, начина на
представляване, кратко изложение на религиозните цели, разпределението на останалото
след прекратяване на организацията имущество, както и разпоредби относно
имуществените отношения с местните поделения, ако има такива.

Чл. 17. (I) Съдът се произнася по заявлението за регистрация в открито заседание с
участието на прокурор в двуседмичен срок.

(2) През време на производството заявителите могат да представят допълнителни
доказателства, че са спазени законовите изисквания.

Чл. 18. Производството за вписване на обстоятелства, които са настъпили след
регистрирането на религиозната организация или за вписване на промени в подлежащи
на вписване обстоятелства, се извършва при условията на предходния член.

Чл. 19. Подлежат на вписване следните данни на религиозната организация:
наименованието,  седалището,  адресът,  лицата,  които  представляват организацията
пред трети лица и кратко описание на вероизповедните и други цели па организацията.

Чл. 20. Решението на съда, с което е уважено искане за регистриране на религиозна
организация по този закон, може да се протестира от Софийската градска прокуратура
пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването на съдебното решение.

Чл. 21. (I) Съдът отказва регистрация на религиозна организация по този закон, ако тя си
поставя политически цели или такива, които са насочени срещу националната и
обществената сигурност, обществения ред, народното здраве, морала, правата и
свободите на други граждани.
(2) Преценката по ал. 1 се основава на разпоредбите на устава на религиозната
организация.

Чл. 22. (1) Отказът на съда да впише в съдебния регистър юридическо лице на
религиозната организация може да се обжалва от заявителите или да се протестира от
прокурора пред Софийския апелативен съд в 14-дневсн срок от съобщаването на
съдебното решение.
(2) Решението на апелативния съд, с което се потвърждава решение на Софийския
градски съд за отказ на регистрация, подлежи на обжалване пред Върховния касационен
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съд в едномесечен срок от уведомлението за страната.

Чл. 23. За неуредените въпроси, свързани със съдебното производство за регистриране
на религиозната организация и за последващо вписване на подлежащи на вписване
обстоятелства, се прилагат правилата на глава 46 от Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл. 24. Религиозната организация може да регистрира в регистъра при съответния
окръжен съд свои местни поделения, които са юридически лица.

Чл. 25. (1) Регистрация на местно поделение на религиозната организация се извършва
въз основа на заявление от лицата, представляващи религиозната организация, в което се
посочват лицата, които представляват местното поделение. Към заявлението се прилага
копие от устава на религиозната организация н образец от подписите на лицата,
представляващи местното поделение.
(2) Подлежат на вписване следните данни за местното поделение на религиозната
организация: наименованието, седалището, адресът, лицата, които представляват
местното поделение пред трети лица и кратко описание на вероизповедните и други
цели на организацията.

Чл. 26. (I) Религиозните организации се прекратяват при следните случаи:
1. с решение на върховния си орган;
2. с решение на Софийски градски съд, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона;

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на
прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване
и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава
ликвидатор.

Чл. 27. (I) При прекратяване на религиозната организация се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по
седалището на религиозната организация.

Чл. 28. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя
съобразно правилата предвидени в устава на организацията, като се прилагат съответно
правилата за юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 29. 11е се допуска преобразуване на религиозна организация в друг вид юридическо
лице.

Раздел втори

 ИМУЩЕСТВО
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Чл. 30. (1) Религиозните организации нямат специални ограничения в правата.
(2) Религиозните организации могат ла създават търговски дружества при условията и
по реда на Търговския закон.
(3) Религиозните организации и техните местни поделения могат да учредяват и да
участват в учредяването и управлението на юридически лица с нестопанска цел по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 31. Юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон, чийто капитал е
формиран изцяло или частично от средства на религиозна организация, се подчиняват на
всички финансови и данъчни разпоредби на действащото право.

Чл. 32. (I) Имуществото на религиозните организации може да включва: право на
собственост върху имот; ограничени вещни права над имоти; плодове от стопанисването
на имоти, в т. ч. и наеми; печалби или дивиденти от участие в търговски дружества или
сдружения на търговски дружества; право на собственост върху движими вещи, в т. ч. и
ценни книжа; права по Закона за авторското право и сродните му права; приходи от
държавни субсидии, дарения, завещания и други.
(2) Имуществени вноски от членове на религиозната организация са доброволци.

Чл. 33. Дарения в полза на религиозни организации или на техни местни поделения,
направени от местни физически или юридически лица, се освобождават от данък, а тези,
направени от чуждестранни физически или юридически лица - и от митни сборове и
такси.
Чл. 34. Разпореждане го с имуществото на местните поделения на религиозната
организация се осъществява от органите на религиозната организация, освен ако в
устава не е предвидено друго.

Чл. 35. Даренията, които религиозната организация или нейното местно поделение
прави по отношение на трети лица с благотворителна и социална цел, се освобождават
от данък.

Чл. 36. (1) Сгради или помещения, обслужващи дейността на религиозната организация,
и прилежащите към тях обслужващи ги помещения, постройки и съоръжения, се
изграждат и оборудват свободно при спазване на нормативноустановените изисквания
за проектиране и строителство, без да е необходимо каквото и да е специално
разрешение.

(2) Със застроителните и регулационни планове се предвижда изграждане и
преустройство на сгради по ал. 1 с богослужебно предназначение, като се отчитат
нуждите и исканията на религиозните организации на равноправна основа.

Чл. 37. Притежаваните от религиозните организации гори, земеделски земи и терени,
включени в строителните граници на населените места, обслужващи дейността на
религиозната организация и на нейните местни поделения, се освобождават от данъци и
такси.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за сгради и помещения на религиозни
организации, които се използват с нестопанска цел.

Чл. 38. За социалното и здравното осигуряване на служителите при религиозните
организации се прилагат разпоредбите за осигуряването на лица, които получават
доходи само от трудово правоотношение, според размера на реално получаваното, а ако
то е под размера на минималното трудово възнаграждение за страната - според
минималното трудово възнаграждение за страната.
(2) Вноските за социалното и здравното осигуряване на служителите на религиозните
организации се правят от религиозните организации - юридически лица по този закон.
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(3) Разпоредбата на пл. 1 не се прилага за онези служители на религиозните
организации, които работят по трудово правоотношение, упражняват свободна
професия, регистрирани са като едноличен търговец, съдружници са в търговско
дружество или имат постоянен доход, резултат от положен труд. За тях се прилагат
общите правила на действащото законодателство за социално и здравно осигуряване.

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се удостоверяват с декларация. За потвърждаването на
неистина или затаяването на истина в декларацията се носи наказателна отговорност.

Раздел трети

 ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ

И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Чл. 39. (1) Регистрираните по този закон религиозни организации могат да създават
здравни, образователни и социални заведения.

(2) Религиозните организации могат да създават здравни заведения съгласно
действащото законодателство.

(3) Образователните заведения на религиозните организации не могат да възпрепятстват
предоставянето на задължителните степени на държавно образование, предвидени в
Конституцията и закона.

(4) Религиозните организации могат да създават и частни общообразователни учебни
заведения, в това число и религиозни общообразователни учебни заведения, съгласно
действащото законодателство.

(5) Социалните заведения на религиозните организации се съобразяват с изискванията
на действащото законодателство за всеки отделен вид социална дейност.

Чл. 40. Не се допуска приемането в здравно, социално или образователно заведение на
религиозна организация да се поставя в зависимост от верското убеждение на
приеманите лица.

Глава трета

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА

Чл. 41. Създава се Дирекция по религиозните права, която одържавен орган при
Министерството на културата, чрез който държавата изпълнява задължението си за
спазването на религиозните права, за осъществяване на взаимодействие с религиозните
организации и тяхното подпомагане на равноправни начала.

Чл. 42. Дирекцията по религиозните права осъществява държавната политика в областта
на правото на вероизповедание, като:

1) представлява и подпомага държавните органи в отношенията с религиозните
организации;

2) води публичен регистър за действащите в страната религиозни организации по данни,
предоставени от самите организации, консултира и дава информация на държавни
органи и неправителствени организации при дейности, засягащи или които с възможно
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да засегнат религиозни права;

3) подпомага дейността на религиозните организации, като оказва помощ при
разкриването на здравни, образователни и социални заведения;

4) съблюдава спазването на религиозните права от задължените длъжностни лица.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Всеки, който по какъвто и да е начин препятства свободното изповядване или
изразяване на верско убеждение, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл. 44. Длъжностно лице, което в това свое качество препятства свободното изповядване
или изразяване на верско убеждение, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лева.

Чл. 45. Длъжностно лице, което не изпълни задължението си съгласно § 3 от преходните
и заключителни разпоредби на този закон, се наказва с глоба в размер от 200 до 500
лева.

Чл. 46. (I) Наказателните постановления за нарушенията по този закон се съставят от
директора на Дирекцията по религиозните права.
(2) Наказателните постановления могат да се обжалват по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този закон отменя Закона за изповеданията, обн. Д13, бр. 48 от 1 март 1949 г., попр.,
бр. 54 от 9 март 1949 г., изм., Изв., бр. 1 от 2 януари 1951 г., в сила от 2 януари 1951 г.,
бр. 13 от 13 февруари 1951 г., ДВ, бр. 15 от 22 февруари 1991 г., бр. 49 от 16 юни 1992 г.
- Решение № 5 на Конституционния съд от 1992 г., изм., бр. II от 29 януари 1998 г.. като
Дирекцията на изповеданията при Министерския съвет се преименува в Дирекция по
религиозните права и преминава във ведомството па Министерството на културата.

§ 2. В едномесечен срок от обнародването на този закон Министърът на правосъдието и
правната евроинтеграция допълва Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхранение
на регистрите за вписване.

§ 3. (I) Регистрираните изповедания по чл. 6 от Закона за изповеданията се преобразуват
в религиозни организации по този закон, като запазват всички свои права без изменение.

(2) Местните поделения на религиозните организации по предходната алинея запазват
статута си на юридически лица, като в шестмесечен срок религиозните
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организации по предходната алинея могат да допълнят устава си, ако там не е предвиден
режим на имуществени отношения между религиозната организация и местните й
поделения и те желаят той да е различен от този по чл. 32 от закона.

(3) Съдът вписва служебно в закрито заседание регистрираните по чл. 6 от Закона за
изповеданията религиозни организации въз основа на предоставените му устави и други
документи, установяващи тази регистрация. В този случай съдът не може да откаже
вписването.

(4) Дирекцията по религиозните права предоставя на Софийския градски съд
документите на заварените от този закон изповедания в едномесечен срок от влизане на
този закон в сила.
§ 4. В Закона за народната просвета обн., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 1991 г., изм., бр. 90
от 1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 1998 г., доп., бр. ,124 от 1998 г., изм., бр. 153 от 1998 г.,
бр. 67 и 68 от 1999 г. се правят следните промени:

1. Чл.5 се допълва, като се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

"Чл.5 (2) Въвеждането на програми, свързани с преподаването на верско убеждение, се
подчинява на изискванията на Закона за религиозните права и религиозното
сдружаване";

2. Ал. 1 на чл. 30 се изменя по следния начин:

"Чл. 30. (1) За своите нужди религиозните организации в страната могат да разкриват
духовни училища при спазване на изискванията на Закона за религиозните права н
религиозното сдружаване.''

§ 5. В чл, 2 от ТЗ, обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., доп., бр. 63 от 1994 г., изм., бр. 63 от 1995 г. бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г.,
изм. и доп., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., доп., бр. 39 и 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 70 от
1998 г., изм., бр. 33 от 1999 г., доп., бр. 42 от 1999 г., изм.. бр. 64, 81 и 90 от 1999 г., изм.
и доп., бр. 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28 01 2002 г. се създава нова т. 4 със
следното съдържание:

"Чл. 2, т. 4. Религиозните организации, регистрирани съгласно Закона за религиозните
права и религиозното сдружаване, които произвеждат, купуват или продават вещи за
богослужебна цел."

§ 6. Отменя се чл. 133а от Закона за лицата и семейството, обн. ДВ, бр. 182 от 9 август
1949 г., попр., бр. 193 от 1949 г., изм., Изв., бр. 12 от 1951 г., бр. 12 и 92 от 1952 г., бр. .15
от 1953 г., попр., бр. 1.6 от 1953 г., изм., бр. 89 от 1953 г., изм., ДВ, бр. 90 от 1955 г. изм.,
Изв., бр. 90 от 1956 г.. бр. 50 от 1961 г., изм.. ДВ. бр. 23 от 1968 г., бр. 36 от 1979 г., бр.
4.1 от 1985 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 20 от 1990 г., бр. 15 от 1994 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 81
от 2000 г.

§ 7. В Закона за местните данъци и такси, обн. ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм. и
доп., бр. 71 от 1998 г., изм., бр. 83 от 1998 г., изм. и доп., бр. 105 и 153 от 1998 г., изм.,
бр. 103 от 1999 г., изм. и доп., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., изм., бр. 28 о г
2002 г. се правят следните промени:
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1. Чл. 24, ал. 1 се допълва, като се създава нова т. 18 със следното съдържание:

"Чл. 24, (I) т. 18. Земя, гори, сгради или помещения на религиозни организации,
които не са включени в имуществото на търговски дружества или и се използват за
търговски цели, прилежащите към тях и обслужващи ги помещения ли сгради, и такива
имоти, в които са разкрити здравни, образователни или социални заведения на
вероизповедания, ако предоставената в тях помощ е безвъзмездна."
2. Чл. 48, ал. 1 се допълва, като се създава нова т. 8 със следното съдържание

"Чл. 48, (1), 1. 10. даренията в полза на религиозни организации."

3. Чл. 48, ал. 1 се изменя, като досегашните т. 8 и т. 9 станат съответно т. 9 и т. 10.

4. Чл. 71 се допълва като се създава нова т. 4, със следното съдържание:

"Чл. 71, т. 4. Земя, гори, сгради или помещения на религиозни организации, които не са
включени в имуществото на търговски дружества или не се използват за търговски цели,
прилежащите към тях и обслужващи ги помещения или сгради, и такива имоти, в които
са разкрити здравни, образователни или социални заведения на вероизповедания, ако
предоставената в тях помощ е безвъзмездна."

§ 8. В Закона за данък върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998
г., попр., бр. 1 от 1999 г., доп., бр. 44 от 1999 г., изм., бр. 62 от 1999 г., доп., бр. 64 от
1999 г., изм. и доп., бр. 103 и 111 от 1999 г., доп., бр. 63 и 78 от 2000 г., изм. и доп., бр.
.1.02 от 2000 г., бр. 109 от 2001 I -., бр. 28 от 2002 г. се правят следните изменения:

1. Чл. З, ал. 2 се допълва, като се създава нова т. 4 със следното съдържание:

"Чл.З (2), т.4. религиозните организации, чиито религиозни дейности включват
единствено богослужебни вещи за осъществяване на тяхната дейност по производство".

2. Чл. 49, ал. 1 се допълва, като се създава нова т. 8 със следното съдържание:

"Чл. 49, (I), т. 8. религиозни организации, регистрирани по Закона за
религиозните права  и религиозното сдружаване."

§ 9 В Гражданския процесуален кодекс, обн., Изв., бр. [2 от 8 февруари 1952 г., изм., бр.
92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г. бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50
и 90 от 1961 г., попр., бр. 99 от 1961 г., изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27
от 1973 г.. бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от
1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62
от 1991 г., изм. и доп., бр. 55 от 1992 г., изм., бр. 61 и 93 от 1993 г., доп., бр. 87 от 1995 г.,
изм. и доп., бр. 12 и 26 от 1996 г., изм., бр. 37 и 44 от 1996 г� изм. и доп., бр. 104 от 1996
г., бр. 43 от 1997 г., доп., бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 124 от 1997 г.. бр. 21 от 1998
г., изм., бр. 59 от 1998 г., доп., бр. 70 и 73 от 1998 г., изм. и доп., бр. 64 от 1999 г., доп.,
бр. 103 от 1999 г., изм., бр. 36 от 2000 г., доп., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 92 от 2000 г..
изм. и доп., бр. 25 от 2001 г.

I. Чл. 135, ал. 1 се допълва, като се създава нова буква "г" със следното съдържание:

"Чл. 135 (1), "г", свещенослужител, относно факти и обстоятелства,
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станали му известни при изповед.

2. Чл. 339 се допълва като се създава нова буква "г" със следното съдържание:
"Чл. 339 "г", помещения или сгради за обредно, молитвено или богослужебно

изразяване на верско убеждение и прилежащите към тях и обслужващи ги помещения,
които са собственост на религиозните организации"

3. Буква "г" на чл, 339 става буква "д".
§10. В Наказателно-процесуалния кодекс обн. ДВ, бр. 89 от 15 ноември 1974 г., попр.,
бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г. изм., бр. .84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 от 1982
г., попр., бр. 38 от 1982 г., изм., бр. 89 от 1986 г., бр. 31 от 1990 г., попр., бр. 32 и 35 от
1990 г. изм., бр. 39,109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от 1994 г., бр. 50 01 1995 г., доп. бр. 107
от 1996 г., изм., бр. 110 от 1996 г., изм. и доп. бр. 64 от 1997 г., попр., бр. 65 от 1997 г.,
изм. и доп., бр. 95 от 1997 г. бр. 21 от 1998 г. изм., бр. 45 от 1998 г., доп., бр. 26 от 1999
г., изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., изм., бр. 88 от 1999 г., изм. и доп., бр. 42 от 2001 г. в чл.
94, след думата "обвиняемия� се добавя изразът "и свещенослужител, относно факти и
обстоятелства, станали му известни при изповед".

26.04.2002 г.

ВНОСИТЕЛИ:

Лютви Местан, Ахмед Юсеин

мотиви

Действащият Закон за изповеданията (ДВ, бр. 48 от 1 март 1949- г.), с предмет
религиозните права в Република България, е в принципно противоречие с Консти
туцията от 1991 г. и международноправните актове, по които българската държава е
страна и които по силата на чл. 5 ал. 4 от  Конституцията са приоритетна част от
нормативната ни система.

Някои от основните международни актове, гарантиращи свободата на религия, с
естествено и неразривно присъщите им свобода на мисълта, съвестта и религията, са:
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1. Всеобща декларация за правата на човека, приета и провъзгласена с резолюция

217 А (ІІІ) на Общото събрание на ООН от 10 декември 1948 г.
2. Международен пакт за икономически, социални и културни права, влязъл в

сила на 3 януари 1976 г. и ратифициран с Указ № 1199 от 23 юли 1970г., ДВ, бр. 43 от 28
май 1976 г.

3. Международен пакт за граждански и политически права, влязъл в сила на 23
март 1976 г. и ратифициран с Указ №1199 от 23 юли 1970 г., ДВ, бр.43 от 28 май 1976 г.

4. Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи, която е в сила
за Република България от 7 септември 1992 г., ДВ, бр.66, 1992г.

5. Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация,
основани на религиозна принадлежност или убеждения, 0011, 1981 г.

6. Заключителен акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа,
Хелзинки, 1973 г.

7. Заключителен документ на Виенската среща на представители на СССЕ,
състояла се въз основа на договореностите от Заключителния акт, 1989 г.

8. Документи на Копенхагенското съвещание на конференцията по човешкото
измерените на СССЕ, 1990 г.

Новата Конституция на Република България, за разлика от конституциите на НРБ,
урежда по принципно различен, дори противоположен начин материята за личните и
гражданските права, в това число и правото на вероизповедание. Ето защо Законът   за
изповеданията,   приет   при   действието   на   тоталитарната "Димитровска"
конституция, и особено неговото продължаващо прилагане, се явява един драстичен
правен анахронизьм. Двата акта си противоречат и за да се приложи единият, неминуемо
ще се наруши другият. Новата конститутция от 1991 година поставя правото на
вероизповедание в едно особено отношение спрямо другите основни конституционни
прана, като го въздига в конституционен принцип в чл. 13 от Глава първа - "Основни
начала". Изложеното поставя в коренно различна светлина нуждата от допълнително
законодателство в областта на религиозните права.

Досегашният усложнен разрешителен режим, предложен и в други нови
законопроекти, въведен единствено по отношение на граждани, изповядващи религия и
сдружаващи се на този принцип, е ограничаване на права, основано на религия, по
смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Възникването на една религиозна организация
в зависимост от преценката на Министерския съвет несъмнено стеснява възможностите
за сдружаване на религиозен принцип, от която тежест са освободени сдружаващите се
на какъвто и да е друг принцип - например атеистите или пък защитниците на чистотата
на българския език и т.н. На изпълнителната власт, която по правило е свързана с
определена политическа сила и в своята работа няма задължението да се подчинява
единствено на закона, а решава  проблемите и по целесъобразност, и винаги в контекста
на определена политическа линия, с поверена преценката дали гражданите могат да
упражнят едно свое конституционно право, без да има законно установени критерии и
гаранции за спазването им. Подобно администриране на граждански правоотношения,
свързани с висши личностни и обществени ценности, противоречи на духа и принципите
на Конституцията и е недопустимо за едно гражданско общество.

Като отчита и се съобразява с непосредственото действие на Конституцията
международноправните норми и теоретичната правна възможност дори за липса на
специален закон, настоящият закон отива по-далеч от тези разсъждения в обратна на
регулативния подход насока. Стъпвайки върху аналогия с механизма на позитивната
дискриминация, той предлага укрепване на принципите на Конституцията и
международноправните стандарти, касаещи религиозните права, посредством тяхното
изрично въвеждане на много места в закона с разяснителна цел. Целта е създаване на
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механизъм, включително и чрез държавното подпомагане на религиозните сдружения на
равноправна основа, за извеждането на субектите на религиозните права в истински
равноправно положение спрямо субектите на останалите конституционни права. Това
ще отдаде дължимото на особената стойност на това право, което Конституцията и
международните стандарти му отдават.

Ето защо този закон не изхожда от нуждата за някаква превантивна, възпираща
функция на позитивното право, която да разглежда религиозната дейност, както досега,
подобно на правната фигура "източник на повишена опасност", а напротив, изхождайки
от изложената действителна конституционна насоченост, в която включваме и
философията, и обвързващата сила на международноправните актове, цели да
предостави на субектите на правото на вероизповедание една засилена защита, която да
им даде възможност на истински равноправна основа да осъществяват това свое особено
важно право, като едновременно се заличи активно съществуващата, дори при
действието на сегашната Конституция, фактическа - дискриминация на сдружаващите се
на верска основа.

Този закон цени огромните възможности на религиозните организации да
партнират на държавата в здравната, образователната и социалната сфера и ги насърчава
да подпомогнат тези сфери, което е належаща обществена нужда.

Така нормативният акт представлява по същество закон за насърчаване и
подпомагане на свободата на мисълта, съвестта, словото и религиозните права въобще,
включително и правото да не се възприемат религиозни вярвания и убеждения, а не е
ограничителен закон-коптрол, който подценява и принизява вярата. Дори Българската
православна църква, независимо от особеното отношение, което й оказва
Конституцията, търпи последиците от едно неовладяно държавно-политическо
вмешателство, резултат от действащия Закон за изповеданията, което се представя за
"подпомагане".

Законът се опитва да постигне изложените цели по следния начин:

1. Подробно, но не изчерпателно, дефинира многобройни аспекти на
религиозните права и неразривната им връзка с други основни правни принципи и права
като равноправието и особено правото на сдружаване.

2. Въвежда единна терминология, близка до международните стандарти, като
осъществява връзка в това отношение и с българската Конституция.

3. В съответствие с Конституцията и международноправните актове премахва
като предпоставка за упражняване правото на вероизповедание регистрацията, респ.
придобиване качеството на юридическо лице, и въвежда придобиването на това качество
от   религиозните   сдружения   като   тяхно   право   и   резултат на свободен избор за
подпомагане на дейността им.

4. Въвежда разграничение между вътрешния аспект на религиозните права като
неподлежащ на ограничение, и външния - изявата на вътрешния верски избор и
убеждение, като единствено подлежащ на ограничаване, и то само съгласно прецизните
критерии на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
включително обвързаността на формално съществуващите други критерии с
необходимостта от конкретното ограничение в едно демократично общество.

5.  Премахва досегашния и предвиден по други законопроекти контрол "по
същество", като не предвижда възможност за преценка на верските принципи и
практики извън контрола за законосъобразност, като по този начин променя действията
по  регистрацията  и  текущия  контрол  от  такива  по  целесъобразност в акт на
обвързана администрация, подчинена на закона и индвидуалната отговорност
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6. Предвижда регистрация на избралите това религиозни сдружения от съда, като

единствен орган, който съгласно Конституцията може да извършва охранителните
производства, като премахва по този начин политическия контрол от страна на
изпълнителната     власт;     предвижда    възможността    и    юридически лица -
религиозни сдружения, да учредяват сдружения по този закон.

7. Не ограничава възможността на нови религиозни групи да се регистрира по
"общия" ред, без да ползват обаче предимствата по този закон.

8.  Запазва специализиран държавен орган за взаимодействие между държавата и
вярващите с диаметрално противоположни функции от досегашните, който да съдейства
компетентно на държавата да осъществява конституционното си задължение да
подпомага упражняването на религиозните права.

9. Разширява подпомагането на религиозните  сдружения по този закон чрез
допълнителни данъчни облекчения и друга организационна помощ.

10. Насърчава създаването на типични за религиозните общности здравни,
образователни и социални заведения, с което реализира огромен потенциал за
разширяване и подобряване на тези дейности, представляващи особена обществена
нужда, като едновременно в един безспорно критичен момент облекчава държавата,
която основно носи тези задължения.

11. Премахва досегашния двоен режим при одобрение на различни мероприятия
на религиозните общности - строителни, здравни, образователни и социални, и насочва
към общия режим.

12. Извежда на преден план отговорността на държавата в .лицето на нейните
длъжностни лица за гарантиране и защита на религиозните права.

13. Предотвратява всякакво ретроактивно действие на новите норми по
отношение на правата на регистрираните до този момент изповедания като противно на
правните принципи и справедливостта.


