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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ
______________________________________________________
				Проект!


ЗАКОН
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИМОТИТЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА


Чл.1. (1) Възстановява се собствеността върху всички имоти, които са принадлежали на Самоуправляемата Българска православна църква.
(2) Собствеността по ал.1 се възстановява независимо от начина, по който Българската православна църква е загубила владението върху имотите: чрез тяхното одържавяване, чрез тяхното незаконно отнемане или по друг начин, включително и чрез договор, ако имотите са били преотстъпени от името на Българската патриаршия, Светия Синод, Епархийски съвет, Църковно настоятелство или друг орган, действал от името на Българската православна църква.
(3) Изключение от правилото по ал.2 са само случаите, когато имотите по ал.1 са били преотстъпени в замяна на други имоти и не е налице явна неравностойност на заменените имоти.
Чл.2. (1) Имотите по чл.1 се възстановяват независимо дали съществуват във вида, в който са били отнети, както и дали в тях след отнемането им са извършени подобрения.
 (2) Имотите по ал.1 не се възстановяват само в случаите, когато по времето на отнемането им са били незастроени, а към момента на влизане в сила на този закон в тях съществуват постройки, чийто размер е не по-малък от половината от строителния максимум, допустим съгласно плана, действащ по времето на влизане в сила на този закон.
(3) Ако в имот по чл.1 е било реализирано мероприятие, в резултат на което имотът е станал неотделима част от друг съседен имот, принадлежащ на друг собственик, Българската православна църква се обезщетява по неин избор с право на съсобственост върху имота, съществуващ на мястото на отнетия или с отстъпване на друг равностоен имот от страна на собственика на имота, съществуващ на мястото на отнетия.
Чл.3. (1) Имотите по чл.1 се възстановяват независимо от това в чие владение или държане се намират към момента на влизане в сила на този закон, включително и ако владелец или държател е държавата, общините, обществени организации или техни фирми, еднолични дружества по чл.61 от Търговския закон.
(2) Всяко трето лице, в чието владение или държане се намират към момента на влизане в сила на този закон имоти по чл.1, ако не бъде доказано, че е било недобросъвестно при придобиването на съответния имот или установяването на владение или държане върху същия, може да търси отговорност от държавата за вредите, които е понесло от своето отстраняване от имота в резултат от прилагането на този закон.
(3) Недобросъвестността по ал.2 се смята за доказана, ако бъде установено, че на третото лице, към момента на придобиването на съответния имот или установяването на владение или държане върху същия, е било известно, че този имот е принадлежал на Българската православна църква.
(4) Претенциите на третите лица не са пречка за възстановяването на имотите. Третите лица нямат право на задържане на имотите до решаването на претенциите.
Чл.4. (1) Собственоста на Българската православна църква върху имотите по чл.1 се смята за възстановена по силата на този закон, без да е необходимо доказване по съдебен или административен ред.
(2) Отказът на всяка институция от държавната или местната администрация да впише съответната промяна в собствеността подлежи на съдебен контрол, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.5. (1) Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл.1 се обявяват за сключени без определен срок.
(2) Физическите лица, настанени по административен ред в жилища, върху които се възстановява собствеността по този закон, запазват правата си на наематели за срок от три години от влизането на този закон в сила. От датата на възстановяване на собствеността те заплащат наем на Българската православна църква.
(3) Разпоредбите на ал.2 се отнасят и за случаите, когато недвижимите имоти по чл.1 се използват за детски ясли, детски градини, училища и здравни заведения.
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М О Т И В И

Съгласно действащата Конституция на Република България, традиционна религия за нашата страна и народ е източноправославното вероизповедание. Въпреки това, вече седемнадесета година от началото на т.нар. демократични промени в страната и шестнадесета година от приемането и влизането в сила на същата Конституция единствено Българската православна църква остава ощетена откъм правото да ползва имотите, които й принадлежат, но от които, по една или друга причина БПЦ не може да се ползва. Реституирани бяха имотите на всички други религиозни общности, но държавата продължава да е в дълг към БПЦ.
Нарастващата бездуховност на днешното съвремие, липсата на ясни морални критерии, да не говорим за императиви, объркването на младото поколение – всичко това е в пряка зависимост от принизеното влияние на нашата традиционна религия, за сметка на неоправданото толериране на други религиозни общности, включително и нерегистрирани в страната ни. А пълноценното функциониране на църковната общност е немислимо без материална база. При това не става дума за държавно подпомагане, а за справедливо, макар и закъсняло възстановяване на предишен статус, за връщане на имущество, отнето преди десетилетия.
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