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 Проект! 

 
З  А  К  О  Н 

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 
 
(Обн. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. 

ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.68 от 2 
Август 2013г.) 

 
§ 1. Параграф 5 в Преходните и Заключителните разпоредби се 

отменя. 

§ 2. В Преходните и Заключителните разпоредби се създава нов 

Параграф 5А, със следното съдържание: 

„§ 5А. За правоотношенията, възникнали на основание предходния 

§5, не се прилага чл. 116, б. „Б”, изречение първо, предложение първо от 

Закона за задълженията и договорите.” 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 3. В Параграф 2 от Преходните и Заключителните разпоредби на 

Гражданския процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. 

ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. 

бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. 

бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 

от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 

21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 

15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.99 от 

14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. 



бр.66 от 26 Юли 2013г.), се създава нова алинея 15, със следното 

съдържание: 

„(15) Образуваните и недовършени производства с правно основание 

чл. 108 от Закона за собствеността, обосновани с разпоредбите на §5 от 

Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията, 

се прекратяват служебно от съда, пред който са висящи. Постановените до 

прекратяването съдебни решения се обезсилват.”  

 
София, 18.02.2014 г.  

      Вносители: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М О Т И В И: 
 

 
При сега действащата разпоредба на § 5 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията се създава 

възможност за недопустимо толериране на определени общности, чрез 

предоставянето на тези общности на повече права, отколкото на всички 

други български граждани. По силата на ал. 4 от същия § 5, изтеклата 

придобивна давност за имоти не се зачита и започва да тече от влизането 

на закона в сила. Считаме, че този текст противоконституционно дава 

повече права само на една част от населението. България е еднонационална 

държава, в която не може да се прави каквото и да е деление на верски, 

етнически или расов признак.  

Освен това, нашите предложения отговарят на изискванията на 

обществото, във връзка със създалото се в последните дни напрежение и 

обществено недоволство. 

Законопроектът ще реши наболели въпроси, свързани с опазването 

на културноисторическото наследство и опазването на паметниците на 

културата. 

 

 

София, 18.02.2014 г. 
      Вносители: 
 


