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Проект!
ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.Този закон регламентира отношенията, свързани с правото на вероиз-
поведание.

Чл. 2. Правото на вероизповедание е лично, ненакърнимо, основно, абсолютно
субективно право на всеки гражданин.

(2)  На правото на вероизповедание съответства задължение на всеки да не го
накърнява.

(3) Правото на вероизповедание може да се ограничава само при условията и по
реда на този закон, ако то се използва за политически цели или ако застрашава
националната сигурност, обществения ред, народното здраве, морала, правата и
свободите на други граждани.

(4) Не могат да се регламентират други, различни от изброените, основания за
ограничаване правото на вероизповедание

Чл. 3. Правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на
верско убеждение, създаване или участие в религиозна общност, организиране на
институции на общността, осъществяване на верско обучение и възпитание чрез
разпространяване на съответното убеждение устно, печатно, с помощта на електронни
медии, под формата на лектории, семинар, курсове, програми и др.

Чл. 4. Верското убеждение може да се изрази в осъществяване на съответни,
произтичащи от убеждението, обичаи, ритуали или богослужения.

(2) Верското убеждение се изразява частно, когато то се осъществява от отделен
член на религиозна общност или в присъствието само на лица, принадлежащи към
общността, а публично - когато изразяването му може да стане достъпно и за хора,
непринадлежащи към съответната религиозна общност.

Чл. 5. Публичното изразяване на верско убеждение се извършва в обредни,
молитвени или богослужебни помещения или сгради, а извън тях то е допустимо при
условията на ал. 2.

(2) Когато се налага да се извърши публично изразяване на верско убеждение вън
от местата по ал. I, изявата може да се осъществи след разрешение на общинските
власти по местоизвършването й. Такова разрешение не се изисква, ако публичното
изразяване на верско убеждение се осъществява на гробища или в площи, прилежащи
към обредна, молитвена или богослужебна сграда, специално отредени за нуждите на
обредната, молитвена или богослужебна практика на съответното вероизповедание.

Чл. 6. Обредни, молитвени или богослужебни сгради се изграждат след
разрешение на градоустройствените власти, при спазване на Закона за устройство на
територията и съответните подзаконови актове, като се отчита своеобразната религиозна
символика в архитектурното оформление.
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Чл. 7. Сдружаването на верска основа е свободно и неограничено по време.
Неговите цли и задачи произтичат от естеството на верското убеждение и служат за
изразяването му.

Чл. 8. Отделните вероизповедания се различават помежду си по изповядваните
верски убеждения и лицата, съставляващи религиозните им общности.

Чл. 9. Институциите на вероизповеданията отразяват организационната форма и
структура, чрез която членовете на една религиозна общност осъществяват дейност в
общността и обществото.

(2) Наименованието на религиозните институции и правомощията им в рамките
на съответната религиозна общност се определят свободно от нейните членове и се
записват в устава на вероизповеданието.

(3) Не се позволява вероизповеданията да придават на своите духовни лидери
права, които уронват човешкото достойнство или засягат конституционно гарантирани
права на членове на общността.

Чл. 10. Правилата, на които се подчинява организацията на отделните
вероизповедания, и начините за изразяване на верските убеждения се отразяват в устава
на всяко вероизповедание.

(2) Уставът съдържа разпоредби за:
1. наименованието на вероизповеданието,
2. седалището на вероизповеданието,
3. адреса на вероизповеданието,
4. кратко изложение на верското убеждение, изготвено на общодостъпен език, без

термини и понятия, специфични за доктрината на верското убеждение,
5. книгите, които се третират като свещени, ако има такива,
6. основните предписания и изисквания спрямо членовете на общността според

традицията и практиката на верското убеждение или препратка към съответната свещена
книга, в която се съдържат те,

7. отличителните символични знаци на вероизповеданието,
8. дните и периодите от време, които се отбелязват по особен начин,
9. способа за формиране, вида на институциите на вероизповеданието и техния

мандат, ако има такъв,
10. правомощията на институциите на вероизповеданието в рамките на

вероизповеданието,
11. наименованията и йерархическите отношения между култовите служители и

между тях и останалите членове на общността,
12. способите за финансиране на институциите на вероизповедание го и начините

за разпореждане с имуществото му,
13. условията, при които се поддържат здравни, социални или образователни

заведения, с посочване на конкретната им задача и насоченост към определени по пол,
възраст и други признаци категории лица.

Чл. 11. Вероизповеданията са отделени от държавата. Тя не може да се намесва и
да администрира вътрешноорганизационния им живот и техните институции,

(2) Връзката между държавата и вероизповеданията се осъществява чрез
Дирекцията на вероизповеданията. Тя е орган на изпълнителната власт, пряко подчинен
на Министерския съвет.

Чл. 12. Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване
на правото на вероизповедание, като съдейства за поддържане на търпимост и уважение
между вярващите от различни вероизповедания и между вярващи и невярващи.

(2) Не се допуска дискриминация на верска основа.

Чл. 13. Официалният език, на който се води документацията на институциите на
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вероизповеданията и се осъществяват връзките им с държавата, е българският.
(2) При извършването на различни ритуали и в богослужението, може да се

използва друг език, характерен за вероизповеданието според традицията на неговата
практика.

Чл. 14. Източното Православие е традиционно изповедание за България. То има
историческа роля за българската държава и актуално значение за държавния й живот.

(2) Традиционното значение на Източното Православие намира израз в
законовата регламентация на онези почивни дни и празници, които произтичат от
църковния календар.

Глава втора

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С
ПРАВОТО НА СВОБОДНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
ИМУЩЕСТВО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

Чл. 15. Институциите на вероизповеданията не могат да извършват стопанска
дейност по смисъла на Търговския закон.

(2) Вероизповедание, регистрирано по реда на този закон, може да създава
субекти на търговското право при условията и по реда на Търговския закон.

(3) Юридическите лица. регистрирани според Търговския закон, чийто капитал е
формиран изцяло или частично от средства на вероизповедание, се подчиняват на
всички финансови и данъчни разпоредби на действащото законодателство.

Чл. 16. Вероизповедание, регистрирано по реда на този закон, или членове на
отделна религиозна общност могат да създават юридически лица с нестопанска цел при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Организациите с нестопанска цел, учредени от вероизповедания не могат да
извършват дейност, служеща за изразяване на верско убеждение.

Чл. 17. Манастири се създават, преобразуват и закриват по решение на
институциите на вероизповеданията в съответствие с техните устави.

Чл. 18. Вероизповеданията, регистрирани по реда на този закон, имат право на
свое имущество.

(2) Имуществото на вероизповеданията може да включва: право на собственост
върху имоти; ограничени вещни права над имоти; плодове от стопанисването на имоти,
в това число и наеми, печалби или дивиденти от участие в търговски дружества или
сдружения на търговски дружества; право на собственост върху движими вещи.
включително и над ценни книжа, права по Закона за авторското право и сродните му
права; приходи от държавни субсидии, дарения, завещания или други.

(3) Не се допуска за издържане на институции на вероизповедание принудително
да се събират суми от членове на религиозната общност или те да бъдат задължавани да
правят дарения.

Чл. 19. Даренията в полза на институция на вероизповедание, 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. 20. Даренията със социално-благотворителна цел, направени от институция
на вероизповедание се освобождават от данък.

Чл. 21. Сградите и помещенията за публична обредна, молитвена или
богослужебна практика, и обслужващите ги такива, които са собственост на
вероизповедание и са вписани в регистъра на съда по партидата на юридическото лице
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на съответно вероизповедание, се освобождават от данък сгради и такса битови
отпадъци.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за вписаните в съдебния регистър сгради
или помещения на вероизповедания, които са тяхна собственост и са предназначени за
безплатно здравно или социално подпомагане.

Чл. 22. Институциите на вероизповеданията съставят. Упражняват, приключват
и отчитат бюджет.

(2) В рамките на общия бюджет институциите на вероизповеданията могат да
формират бюджети на местни поделения или манастири

Чл. 23. За социалното и здравно осигуряване на култовите и административни
служители при институциите на вероизповеданията се прилагат разпоредбите за
осигуряването на лица, получаващи доход само от трудово правоотношение, според
размера на реално получаваното, а ако то е под минималното трудово възнаграждение за
страната. - според минималното трудово възнаграждение.

(2) Вноските за социално или здравно осигуряване на култовите и
административни служители при институциите на вероизповеданията се правят от
съответните институции на вероизповеданията.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за онези култови или
административни служители, които работят по трудово правоотношение с работодател,
различен от институция на общността или упражняват свободна професия; имат
регистрирана фирма на едноличен търговец, съдружници са в търговско дружество или
имат постоянен доход от положен труд, различен от осъществявания в рамките на
религиозната общност.

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се удостоверяват с декларация, за вписването на
неверни данни в която, се носи наказателна отговорност.

Глава трета
ЛЕЧЕБНИ, СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Чл. 24. Вероизповеданията, регистрирани по реда на този закон, могат да
разкриват лечебни, социални и образователни заведения.

(2) Лечебните, социални и образователни заведения на вероизповеданията се
създават и действат според разпоредбите на общото законодателство и специалната
уредба па този закон.

Чл. 25. Министерство на здравеопазването. Министерство  на труда и социалната
политика и Министерство на образованието на науката следят за спазване на
държавните изисквания при осъществяване на дейността на съответните лечебни,
социални и образователни заведения на вероизповеданията.

Чл. 26. Дирекцията по вероизповеданията следи за упражняване субективното
право на вероизповедание в лечебните, социалните и образователните заведения на
вероизповеданията с оглед предпоставките, регламентирани в чл. 2, ал. 3.

Чл. 27. Не се допуска приемането в здравно, социално или образователно
заведение на вероизповедание да се поставя в зависимост от изискването да се
възприеме съответно верско убеждение.

Чл. 28. В лечебно заведение на вероизповедание не може да бъде отказана
спешна медицинска помощ на нуждаеш се поради това, че той не изповядва съответното
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верско убеждение.
(2) При оказване на медицинска помощ съобразно разпоредбата на ал. 1 се

спазват условията на лечебното заведение, според регламента, приет при създаването
му.

Чл. 29. Социалните заведения на вероизповеданията се създават, за да
подпомагат безпомощни хора, възрастни, които не са в състояние сами да се грижат за
себе си, болни, инвалиди, бездомни или безпризорни лица.

(2) Вероизповеданията могат да разкриват специализирани социални заведения за
интеграция в обществото на малолетни или непълнолетни безпризорни лица или за
социална реинтеграция на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, психично
болни или лица с алкохолна или опиатна зависимост.

(3) Заведенията по ал. 2 следва да са предназначени само за някоя от изброените
социални категории. Не се допуска създаването на социални заведения от смесен тип.

Чл. 30. Администрацията на социално заведение на вероизповедание не може да
откаже приемането на нуждаещ се от помощ по причина, че той не изповядва съответно
верско убеждение.

Чл. 31. Социално заведение на вероизповедание за подпомагане на възрастни или
безпомощни хора, болни, инвалиди или бездомни се разкрива по заповед на Министъра
на труда и социалната политика.

(2) Заведение на вероизповедание за социална интеграция на малолетни или
непълнолетни безпризорни лица се открива по заповед, подписана от Министъра на
труда и социалната политика и Министъра на образованието и науката.

(3) Заведение на вероизповедание за реинтеграция в обществото на психично
болни или на лица с алкохолна или опиатна зависимост се открива със заповед,
подписана от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравео-
пазването.

Чл. 32. Предпоставка за обучението на малолетно или непълнолетно лице в
учебно заведение на вероизповедание е писменото съгласие на родителите му или на
онзи от тях, който упражнява родителски права.

Глава четвърта

ДИРЕКЦИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Чл. 33. Дирекцията по вероизповеданията подпомага и координира дейността на
вероизповеданията в отношенията им с държавата. Тя им оказва административна
помощ при получаване на дарения от чужбина; разкриване на лечебни, социални или
образователни заведения; обосноваване нуждите  от държавно субсидиране; отстъпване
или учредяване право на ползване или наемане на държавни или общински имоти за
нуждите на вероизповеданията; отстъпване или учредяване право на строеж върху
държавни или общински имоти за изграждане на сгради на вероизповеданията.

(2) Дирекцията по вероизповеданията одобрява курсовете по вероучение, които
не са включени в общообразователната програма на учебните заведения в страната, като
извършва преценка с оглед критериите на чл. 2. ал. 3.

(3) Дирекцията по вероизповеданията дава разрешение за привличане към
религиозната участието им в живота на религиозната общност ще продължи повече от
един месен.

(4) Дирекцията по вероизповеданията може да проверява дали дейността в
местата за публично обредно, молитвено или богослужебно изразяване на верско
убеждение, както и в лечебните, социални или образователни заведения е съобразена с
предпоставките па чл. 2, ал. 3.
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(5) Дирекцията по вероизповеданията проверява сигнали и жалби от граждани за
нарушаване на техни права и свободи или права и свободи на техни близки чрез
злоупотреба с правото на вероизповедание от страна на трети лица.

(6) Дирекцията по вероизповеданията проверява сигнали жалби за извършване на
незаконосъобразно публично изразяване на верско убеждение и при нужда сезира
органите на Министерство на вътрешните работи за прекратяване на съответната изява.

(7) Дирекцията по вероизповеданията проверява сигнали и жалби за разкриване и
поддържане на лечебни или социални заведения на вероизповедания в сгради,
невписани в съдебния регистър по партидата на вероизповеданието.

(8) Съобразно направените констатации. Дирекцията по вероизповеданията
сезира Софийска градска прокуратура за започване на производство за налагане на
ограничителна мярка по реда на глава шеста.

(9) Дирекцията по вероизповеданията може да участва в съдебното производство
по глава шеста като трето лице, помагач на страната на Прокуратурата.

(10) Дирекцията по вероизповеданията издава наказателни постановления в
случаите, предвидени в глава седма.

(11) Дирекцията по вероизповеданията води регистър на вероизповеданията без
статут на юридически лица. В него се вписват лицата или институциите с
представителна власт, седалищата и адресите на местата, където вероизповеданията
изразяват верските си убеждения. Дирекцията по вероизповеданията може да проверява
дали дейността на съответните вероизповедания е съобразена с предпоставките на чл. 2,
ал. З и при нужда сезира органите на Министерство па вътрешните работи за
преустановяването й.

Гл а ва пета

РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Чл. 34. Вероизповеданията придобиват статут на юридическо лице след
вписването им в съдебния регистър за юридическите лица на вероизповеданията.

(2) В партидата на всяко регистрирано вероизповедание се вписват: името;
седалището; адресът на вероизповеданието; институциите, които имат управителна или
представителна власт; лицата, които са включени в институциите с управителна или
представителна власт; кратко описание на верското убеждение с посочване на начините
за изразяването му; седалищата и адресите на обредните, молитвени или богослужебни
помещения или сгради.

(3) В партидата на регистрирано вероизповедание се вписват още видът и името
на разкрити лечебни, социални или образователни заведения; седалището и адресът на
местонахождението им.

(4) На вписване подлежи и всяка промяна в обстоятелствата по алинея 2.
(5) След като едно вероизповедание бъде регистрирано под определено име, не

може да се впише друго със същото име, дори ако последното е изразител на различно
верско убеждение.

Чл. 35. При Софийски градски съд се води централен регистър на юридическите
лица на вероизповеданията и поддържаните от тях сгради или помещения за публично
изразяване на верско убеждение, както и на сградите на лечебните и социални заведения
на вероизповеданията.

(2) Без значение на това, къде се намира седалището на едно вероизповедание,
компетентен да извърши вписване в съдебния регистър е Софийски градски съд.

Чл. 36. Съдебното производство за регистриране на вероизповедание започва по
заявление на   лицеито или институцията на вероизповеданието, което според устава му
го представлява. Освен волеизявление за извършване на съдебна регистрация,
заявлението трябва да съдържа информация за всичките конкретни обстоятелства, които
подлежат на вписване.
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(2) Към заявлението се прилагат устав на вероизповеданието; удостоверение за
уникалност на името му; списък на лицата, включени в институциите на вероиз-
поведанието, които имат управителна или представителна власт; образци от подписите
на лицата с представителна власт; списък със седалищата и адресите на местата за
публично изразяване на верско убеждение; образец от печата на общността.

Чл. 37. Заявлението за вписване и приложенията по чл. 36, ал. 2 се подават в съда
в два еднообразни екземпляра.

Чл. 38. Съдът изпраща екземпляр от заявлението и приложенията на Софийска
градска прокуратура.

(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 Софийска градска
прокуратура може да направи възражения за законосъобразност.

Чл. 39. Съдът се произнася по искането за регистрация и евентуалните
възражения на Прокуратурата след като изслуша молителите и прокурора в открито
публично съдебно заседание.

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

Чл. 40. Производството за вписване на разкрити от вероизповеданията здравни,
социални или образователни заведения, това за вписване на образователни заведения,
настъпили след регистриране на вероизповеданието, както и за отразяването на промени
в подлежащи на вписване обстоятелства, започва по заявление от лицето или
институцията на вероизповеданието, което го представлява.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да се подаде не по-късно от 14 дни след вземането
на решение за обстоятелството, което подлежи на вписване.

(3) Съдът се произнася след като изслуша молителите и прокурора в открито
публично заседание.

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

Чл. 41. Решението на съда, с което е уважено искане за вписване, не може да се
обжалва от молителите. То може да се протестира от Софийска градска прокуратура
пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаване на съдебното решение.

Чл. 42. Съдът може да откаже да впише юридическо лице на вероизповедание,
ако установи, че то се използва за политически цели или че застрашава националната
сигурност, обществения ред, народното здраве, морала, правата и свободите на други
граждани.

(2) Преценката по ал. 1 се основава на устава на вероизповеданието.

Чл. 43. Отказът на съда да впише вероизповедание в съдебния регистър може да
се обжалва от молителите или протестира от прокурора пред Софийския апелативен съд
в 7-дневен срок от съобщаване на съдебното решение.

Чл. 44. За съдебното производство по първоначално регистриране на веро-
изповедание и последващото отразяване на подлежащи на вписване обстоятелства се
прилагат субсидиарно правилата на  глава четиридесет и шеста от Гражданския
процесуален кодекс.

Чл. 45. Вероизповеданията без статут на юридически лица са длъжни да заявят
съществуването си в Дирекция по вероизповеданията, като представят устав на
вероизповеданието, списък на лицата, включени в институциите на вероизповеданието,
които имат управителна или представителна власт; образци от подписите на лицата с
представителна власт; списък със седалищата и адресите на местата за публично
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изразяване на верското убеждение; образец от печата на вероизповеданието.

Глава шеста

ОГРАНИЧАВАНЕ ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Чл. 46. Правото на вероизповедание може да бъде ограничено с влязло в сила
съдебно решение, ако бива използвано за политически цели или застрашава
националната сигурност, обществения ред, народното здраве, морала, правата и
свободите на други граждани.

(2) Преценката по ал. 1 се основава на доказани конкретни действия.
(3) Компетентен да постанови съдебното решение като първа инстанция е

Софийски градски съд.

Чл. 47. Ограничаването на правото на вероизповедание може да се изрази в:
1. закриване на лечебно, социално или образователно заведение на вероиз-

поведание;
2. забрана за използване на някои от изразните средства на съответно верско

убеждение;
3. забрана за използване на всички изразни средства на верско убеждение и

заличаване на вписаното юридическо лице на вероизповедание в съдебния регистър.

Чл. 48. Производството за налагане на ограничителна мярка започва по искане на
Софийска градска прокуратура до Софийски градски съд

1) искането се посочва конкретното действие, заради което се предлага
ограничителна мярка, и съответната мярка.

(2) Към искането се прилагат наличните писмени доказателства.

Чл. 49. Съдът изпраща препис от искането и придружаващите го доказателства
на лицето или институцията, представляващо вероизповеданието и насрочва делото за
разглеждане и открито съдебно заседание не по-рано от 7 дни след връчване на книжата.

(2) Призоваването, уведомяването и връчването на книжа по делото се извършва
според разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 50. Съдът разглежда искането за налагане на ограничителна мярка в
състезателно производство, в което са допустими всички доказателства и
доказателствени средства, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 51. След приключване на устните състезания съдът се произнася с решение, с
което:

1. отхвърля искането като неоснователно или
2. налага ограничителна мярка.
(2) При определяне на ограничителната мярка съдът не е обвързан от поисканата

такава. 'Гой постановява решението си с оглед на събраните по делото доказателства.

Чл. 52. Решението на Софийски градски съд може да се обжалва по общия ред
съобразно правилата на част втора, дял втори от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 53. За неуредените въпроси, свързани със съдебното производство за
налагане на ограничителни мерки се прилагат правилата на част втора от Гражданския
процесуален кодекс.

Чл. 54. Когато Дирекцията по вероизповеданията установи, че определено
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вероизповедание, което няма статут на юридическо лице, извършва дейност, визирана в
чл. 2, ал. З, Директорът на вероизповеданията забранява конкретната дейност и
привежда акта си в действие с помощта на органите на Министерство на вътрешните
работи.

Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. Всеки, който, вън от предвидените от закона случаи, препятства
свободното формиране или изразяване на верско убеждение, се наказва с глоба в размер
от 100 до 300 лв.

Чл. 56. Длъжностно лице, което в това свое качество, препятства свободното
формиране или изразяване на верско убеждение се наказва с глоба в размер от 200 до
500 лв.

Чл. 57. Всеки, който препятства достъпа на длъжностни лица или органи, които
по закон осъществяват контрол за спазване разпоредбите на този закон се наказва с
глоба от 100 до 300 лв.

Чл. 58. Който преподава верско убеждение по програма, която не е одобрена от
Министерство на образованието и науката и от Дирекция по вероизповеданията се
наказва с глоба от 100 до 300 лв.

(2) При повторност глобата е от 300 до 500 лв.

Чл. 59. Който наруши ограничителна мярка, наложена по предвидения в закона
ред, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.

(2) При повторност глобата е в размер от 1000 до 5 000 лв.

Чл. 60. Лицата или институциите на вероизповедание, които в 14-дневен срок не
подадат в съда заявление за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване, се
наказват с глоба от 100 до 300 лв.

Чл. 61. Наказателните постановления за деянията по чл. 55 - 59 се съставят от
длъжностно лице при Дирекция по вероизповеданията.

(2) Наказателните постановления за деяния по чл. 57 могат да се съставят и от
длъжностни лица при Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и
социалната политика. Министерство на образованието и науката или друго
министерство или ведомство, на което закон е предоставил контролни функции.

Чл. 62. Глобата по чл. 60 се налага от Софийски Градски съд.
Чл. 63. Нказателните постановления за деянията по чл. 55 - 59 могат да се

обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Определението, с което се налага глобата по чл. 60, може да се обжалва с

частна жалба пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от узнаването.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В едномесечен срок от обнародването на този закон Министърът на
правосъдието допълва Наредба № 14/24.07.1991 г. за водене и съхранение на
РЕГИРСТРИТЕ за вписване.

§2. Този закон отменя Закона за изповеданията, обн. ДВ бр. 48 от 01.03.1949 г.,
попр. бр. 54 от 1949 г. изм. Изв., бр. 1 и 13 от 1951 г., ДВ, бр. 15 от 1991 г. н бр. II от
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1998 г.

§3. В Закона за народната просвета, обн. ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. бр. 90 от
1996 I.. бр. 36 от 1998 г., бр. 124 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от
1999 г. се правят следните промени:

1. Изменя се чл. 5. като се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
Чл. 5. (2) Въвеждането на програми, свързани с преподаване на верско убеждение, се
подчинява на особените изисквания на Закона за вероизповеданията.

2. Ал. 1 на чл. 30 се изменя по следния начин:
Чл. 30. За своите нужди вероизповеданията могат да разкриват духовни

училища, като спазват особените изисквания на Закона за вероизповеданията.

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

Чл. 2, т. 4. Вероизповеданията, регистрирани съгласно Закона за веро-
изповеданията. които произвеждат, закупуват или продават църковни свещи.

§5. В Закона за местните данъци и такси, обн. ДВ. бр. 117 от 10.12.1997 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.,пр. 103 от
1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 28 от 2002 г. се правят
следните промени:

1. Изменя се чл. 24, ал. 1, като се създава нова т. 18 със следното съдържание:
Чл. 24 (1), т. 18. вписаните в регистъра на съда сгради или помещения на

вероизповедания, които са предназначени за публично изразяване на верско убеждение;
прилежащите към тях и обслужващи ги помещения или сгради и вписаните в регистъра
на съда помещения или сгради, в които са разкрити лечебни или социални заведения на
вероизповедания, ако оказваната в тях помощ е безвазмездна

2. Изменя се чл. 48, ал. I, като се създава нова т. 8 със следно го съдържание;
Чл. 48 (I), т. 8. даренията в полза на вероизповедание.

3. Изменя се чл. 48, ал. I, като досегашните т. г. 8-и 9 станат съответни г. т. 9 и 10.
4. Изменя се чл. 71, ал. I, като се създава нова т. 4 със следното съдържание:

Чл. 71 (I), т. 4. вписаните в регистъра на съда сгради или помещения на
вероизповедания, които са предназначени за публично изразяване на верско убеждение;
прилежащите към тях и обслужващи ги помещения или сгради и вписаните в регистъра
на съда помещения или сгради, в които са разкрити лечебни или социални заведения на
вероизповедания, ако оказваната в тях помощ е безвъзмездна.

§6. В Закона за данък върху добавената стойност, обн. ДВ бр. 153 от 23.12.1998
г., попр. бр. 1 от 1999 г., доп. бр. 44 от 1999 г. бр. 64 от 1999 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 11
от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г., бр. 102 от 2000 г., 109 от 2001 г. и 28 от
2002 г.

1. Изменя се чл. З, ал. 2, като се създава нова т. 4 със следното съдържание:
Чл. З (2), т. 4. вероизповеданията, чийто религиозен култ включва ритуално

палене на свещи за осъществяваната от тях дейност по производство, закупуване или
продажба на свещи.

2. Изменя се чл. 49, ал. I, като се създава нова т. 8 със следното съдържание:
Чл. 49 (I), т. 8. вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за ве-

роизповеданията.

§7. В Гражданския процесуален кодекс, обн. Изв. Бр. 12 от 1952 г., изм. и доп.,
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бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г. бр. 90 от 1955 1., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 1., бр.
50 о г 1961 г., бр. 90 от 1961 г., попр. Бр. 99 от 1961 г.. изм. и доп. ДВ бр. 1 от 1963 г., бр.
23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 1., бр. 36 от 1979 1., 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 от 1989 г., бр. 38 от
1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г, бр. 55 от 1992 г., бр. 61 от 1993 г.. бр. 93 от
1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 26 от 1996 г., бр. 37 от 1996 г., бр. 44 от
1996 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 43 от 1997 1., бр. 55 от 1997 г., бр. 124 от 1997 г� бр. 64 от
1999г., бр. 103 от 1999 г.. бр. 36 о г 2000 г., бр. 85 от 2000 г., бр. 92 от 2000 г. и 25 от
2001 г.

1. Изменя се чл. 339, като се създава нова буква "г" със следното съдържание:
Чл. 339 г) вписаните в съдебния регистър помещения или сгради за обредно,

молитвено или богослужебно изразяване на верско убеждение и прилежащите към тях и
обслужващи ги помещения, които са собственост на вероизповеданията.

2. Буква "г" на чл. 339 става буква "д".

МОТИВИ

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Законовата уредба, която действа в България и регламентира изповеданията и
връзките им с държавата в лицето на Закона за изповеданията (влязъл в сила на
04.03.1949 г.) не е систематична и в голямата си част не съответства на Конституцията
от 1991 г. и международно-правните актове. Последните по силата на чл. 5, ал. 4 от
действащата Конституция имат приоритет спрямо онези норми на вътрешното право,
които им противоречат (в този смисъл е и Решение на Конституционния съд №"
7/02.07.1992 г., Д.В. бр. 56/92 г.).

Основните международни актове, гарантиращи свободата на религията като част
от абсолютното, лично, универсално, ненакърнимо и неотменимо субективно право на
forum  internum (вътрешен свят) на човека, с присъщите му свобода на мисълта, съвстта
и религията, са:

1. Всеобща декларация за правата на човека (ВДПЧ), приета и провъзгласена с
резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г. (чл. 18),

2. Международен пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП),
влязъл в сила на 03. 01. 1976 г. и ратифициран с Указ № 1199/ 23.07.1970, Д.В. бр.
43/28.05.1976 г. (чл. З, ал. 1 и 3),

3. Международен пакт за граждански и политически права (МПГПП), влязъл в
сила на 23.03.1976 г. и ратифициран с Указ - 1199/23.07.1970, Д.В. бр. 43/28.05.1976 г.
(чл. 4, ал. 2 и чл. 18),

4. Европсйска конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), която
е в сила за Република България от 07.09.1992 г., Д.В. бр. 66/92 г. (чл. 9). Правото на
свобода на религията се третира и в:

1. коментарите на Комитета по правата на човека при ООН,
2. практиката на Комисията по правата на човека и
3. практиката на Съда по правата на човека към Съвета на Европа, чиято

юрисдикция обвързва държавите с тълкуванията на Европейската конвенция за правата
на човека (това се отбелязва и в Решение на Конституционния съд на Република
България - 2/18.02.1998 г.).
Като отчита приоритета на разпоредбите на международноправните норми, Конс-
титуцията на Република България ги инкорпорира и провъзгласява принципите за
равенство на гражданите пред закона и недопустимост за ограничаване правата поради
религиозна принадлежност (чл. 6, ал. 2), зачитане на религиозната идентичност на всяко
лице (чл. 37, ал. 1), свобода на вероизповеданията (чл. 13, ал.1), право на гражданите да
се сдружават, включително и в религиозни общности (чл. 44, ал.1, чл. 13). Основният
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закон на Републиката изрично забранява дискриминацията, основана на религиозен
признак (чл. 6, ал. 2). В Преамбюла на Конституцията е заявена верността на българския
народ към общочовешките ценности, сред които са хуманизмът, равенството,
справедливостта и търпимостта. Правата на личността и нейното достойнство и
сигурност са издигнати във върховен конституционен принцип.

Политическата воля на България в подкрепа и защита на правата на човека и
конкретните нейни задължения, поети чрез участието й в Организацията за сигурност и
сътрудничество, са намерили израз в предложения законопроект.

В него ясно и последователно е проведен принципът за свобода на вероиз-
поведанията и отделеност на изповедания от държавата (чл. 13, ал. 1 н 2 от
Конституцията).

Отчетени са традиционните заслуги на Източно-православното вероизповедание,
неговата културноисторическа роля за българската държава и актуалното му значение за
държавния й живот, без това да довежда до дискриминиране на останалите изповедания
и да провежда законоскрепено деление на вероизноведанията в България за традиционни
и нетрадиционни.

Законопроектът позволява на регистрираните вероизповедания да разкриват и
поддържат свои лечебни, социални или образователни заведения. Това дава възможност
на вероизповеданията да влагат средства и сили в сфери, в които средствата на
държавата са ограничени. Поради факта, че се касае за области на приоритетна
държавна политика, върху лечебните, социалните и образователните заведения на
вероизповеданията е предвиден двоен контрол: специализиран, който се осъществява от
съответното ресорно министерство и контрол, който се осъществява от Дирекцията по
вероизповеданията. Специализираният контрол обезпечава спазването на държавните
изисквания и нормативи в съответната сфера, а Дирекцията по вероизповеданията следи
за съобразяването на верските изяви в разкритите заведения с отрицателните
предпоставки, визирани в чл. 13 и 37 от Конституцията.
Създадена е система за регистриране на религиозните институции, съответстваща на
изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЕКПЧ и чл. 18, ал. З МПГПП, като са въведени само
такива ограничения, които са предвидени в Конституцията и са необходими за
гарантиране правата и интерите; на отделния гражданин и обществото като цяло в
демократичните условия.
За първи път е въведен публичен регистър на вероизповеданията. Той се води от съда, за
който Конституцията и Законът за съдебната власт скрепяват множество гаранции за
независимост и безпристрастност (чл. 1, ал. 2, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10, чл. 13
от Закона за съдебната власт). Производството за първоначалното регистриране на
вероизповедание и за вписване на обстоятелства, настъпили след извършена
първоначална регистрация, е охранително. То се характеризира с изслушването на
молителите и прокурора в открито публично съдебно заседание. Прокурорът охранява
обществения интерес и следи за негативните предпоставки, визирани в чл. 13 и 37 от
Конституцията, възпроизведени в чл. 2, ал. З от Закона за вероизповеданията. Подобно
на законовата регламентация, свързана с политическите партии, е избрана местната
подсъдност на Софийския градски съд. Към него е предвидено създаването и
функционирането на централен регистър, в който се вписват, както юридическите лица
на вероизповеданията, така и седалищата и адресите на техните култови сгради, здравни
и социални заведения. Публичният централен регистър на вероизповеданията позволява
на всеки гражданин да се запознае с вписаната верска позиция и религиозна практика на
определено вероизповедание и при нужда, ако конкретната дейност на вероизповедание
не съответства на вписаната, да отправи сигнал за налагане на ограничителна мярка
според закона.

В открито съдебно заседание, в присъствието на прокурор, при условията на
състезател пост може да се докаже негативната насоченост на дейността на
вероизповедание съобразно критериите на Конституцията и Закона за
вероизповеданията и да се поиска налагането на ограничителна мярка.

Съдебната процедура за регистрирането на вероизповеданията и ограничаването
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на дейността им гарантира от една страна свободата на вероизповеданията, а от друга
обезпечава личния и обществен интерес и предотвратява злоупотреби с религиозната
свобода чрез използването й за политически цели (чл. 13, ал. 4 от Конституцията),
против националната сигурност, обществения ред, народното здраве, морала или
правата и свободите на други граждани (чл. 37, ал. 2 от Конституцията).

Предвид създадения режим за регистриране на вероизповеданията и с цел
санкционирането на злоупотребите с правото на свободно вероизповедание, нараства
ролята на Дирекцията по вероизповеданията. Тя е специализиран орган на
изпълнителната власт, който е пряко подчинен на Министерския съвет. Дирекцията по
вероизповеданията координира връзките на изповеданията с държавата и контролира
дейността им с оглед негативните предпоставки, които се съдържат в Конституцията.

Преходните и заключителни разпоредби отменят или допълват разпоредби на
закони с цел съвместяването им със специалната регламентация, която е предложена.

26.04.2002  г.

Вносители: Кирил Милчев и Рупен Крикорян


