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Религиозната свобода в България през 2004 г. 

 
Специален доклад на Фондация “Толерантност” и  

Български хелзинкски комитет 
 

 
Още от самото си възникване, Фондация “Толерантност” и Български 

хелзинкски комитет (БХК) следят състоянието на религиозната свобода в България. 
На тази тема двете организации, съвместно и поотделно, публикуваха редица 
доклади и представиха становища пред местни и международни организации и 
форуми.1

Тринадесет години след началото на демократичните промени в България 
продължи да действа Законът за вероизповеданията, приет през 1949 г. в началото 
на комунистическата диктатура. Този закон установяваше режим, при който 
вероизповеданията

 Настоящият доклад е провокиран от приемането на новия Закон за 
вероизповеданията в България и опитите за неговото прилагане, които доведоха до 
редица нарушения на правото на свобода на религията. Най-сериозното от тях бе 
акцията на полицията и прокуратурата от 20-21 юли 2004 г., чиято цел бе да се 
обедини разделената Българска православна църква (БПЦ) чрез административна 
принуда. В резултат от нея свещениците на т. нар. “алтернативен синод“ бяха 
прогонени със сила от храмовете, които заемаха дотогава, а самите храмове бяха 
предадени на фаворизирания от правителството официален синод. По време на 
събитията БХК създаде специална група, която събра голямо количество 
информация от непосредствените участници. Тази информация включваше както 
устни свидетелства, така и документи. Настоящият доклад е опит да се обобщи 
тази информация и да се направи оценка на събитията от гледна точка на 
вътрешно-правните и международно-правните стандарти, гарантиращи правото на 
свобода на религията и убежденията. 
 

1. 
Проблемите с правото на свобода на религията и убежденията  

в България след 1989 г. 
 

2

                                                           
1 Тези публикации включват, но не се изчерпват с: Български хелзинкски комитет/Проект 
„Граждани за религиозна толерантност“, Състоянието на религиозната свобода в България, София, 
октомври 1994 г.; Български хелзинкски комитет/Проект „Граждани за религиозна толерантност“, 
Религиозната толерантност в светлината на правата на човека, международна конференция, 
София, 14-15 януари 1995 г.; Човешки права без граници/Български хелзинкски комитет, 
Религиозните малцинства в Албания, България и Румъния, Брюксел-София, 1996 г.; Фондация 
„Толерантност“/Български хелзинкски комитет, Състоянието на религиозната свобода в България 
след 1989 г., София, февруари 1997 г. Виж също годишните доклади на БХК за състоянието на 
правата на човека в България, достъпни на интернет сайта на организацията: 

 бяха тотално зависими от държавната администрация. В 

www.bghelsinki.org.  
2 В традиционната за България словоупотреба терминът “вероизповедание” означава две различни 
неща. От една страна този термин означава системата от вярванията и догмите на дадена религия, 
това по което религиите се отличават една от друга. От друга страна, със същия термин се означава 
и организационната структура, чрез която дадена религиозна общност осъществява 
самоуправлението си, тоест самата религиозна организация, която влиза в отношения с държавата. 
Правилата на тези отношения се описват от закон за вероизповеданията.  

http://www.bghelsinki.org/�
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частност държавата имаше дори правото (по силата на чл. 12 от закона) да 
уволнява легитимно избраните от самите религиозни организации техни 
ръководители. Именно приложението на този текст през 1992 г. доведе до т.нар. 
“разкол” в Българската православна църква (БПЦ). На 9 март 1992 г. директорът на 
Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет изпрати до Св. Синод на 
патриарх Максим официално писмо, в което написа: 

Българската православна църква даде светли жертви и понесе тежки 
страдания през изтеклите десетилетия. Хиляди български свещеници бяха 
избити или подложени на унизителни репресии. Стотици черкви и параклиси 
бяха унищожени. Погазвайки избирателните права на православните 
християни, комунистическата партия диктуваше персоналния избор на 
върховното духовно начало. В нарушение на чл.18, 56,60, 61 и други текстове 
на Устава на БПЦ и на чл. 9 и 16 от Закона за изповеданията през 1971 г. е 
избран и сегашният патриарх Максим… В качеството си на държавен орган, 
който следи законосъобразността на избора и извършва регистрацията му по 
чл.16 от ЗИ, Дирекцията по вероизповеданията обявява „ерга омнес” 
недействителността на този избор… Надяваме се, че Св. Синод, в изпълнение 
на чл. 17 и следващи от Устава, ще подготви и извърши избор на патриарх на 
БПЦ при точното спазване на изискванията на устава. 
 

Това писмо бе последвано от решение на директора от 25 май 1992 г., с което 
бе приета нелегитимността на избора на патриарх Максим и бе утвърден временен 
състав на Св. Синод начело с митрополит Пимен до провеждане на църковно-
народен събор, който да избере постоянно ръководство. Този акт впоследствие бе 
обжалван от патриарх Максим пред Върховния съд на България, който с 
последователни решения на тричленен и петчленен състав не уважи жалбата. Тази 
груба намеса на изпълнителната власт във вътрешните работи на най-голямото 
вероизповедание в България сложи началото на разкола в БПЦ, защото Максим и 
членовете на ръководения от него синод, както и мнозинството свещеници, 
отказаха да признаят решението на Дирекцията по вероизповеданията. От друга 
страна, новоназначеният синод, както и немалка група свещеници, отказваха и 
продължават да отказват да признаят Максим и неговия синод за легитимно 
ръководство на Българската православна църква.  

През февруари 1992 г. с подобно писмо директорът на Дирекцията по 
вероизповеданията отстрани от длъжност и главния мюфтия на мюсюлманите 
заради нередности при неговия избор и заради това, че не е имал необходимия стаж 
като районен мюфтия преди да стане главен мюфтия. Отстранени бяха и районните 
мюфтии и въз основа на “обичайното право” бе назначено временно ръководство 
от три члена до провеждане на избори в съответствие с устава на мюсюлманското 
вероизповедание. И двете намеси на държавата представляваха реализация на 
идеологическа установка – религиозните организации трябваше да бъдат 
“очистени” от ръководители, тясно свързани с или подставени на власт от бившия 
тоталитарен режим. Но вместо да оставят тази “очистителна” процедура да бъде 
извършена от самите религиозни организации, правителството използва най-
репресивните части от заварения тоталитарен закон. 

По повод действията на Дирекцията по вероизповеданията тогавашният 
президент Жельо Желев отправи запитване до Конституционния съд (КС) за 
задължително тълкуване на чл. 13 и 37 от Конституцията на България, както и за 
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съответствието на Закона за вероизповеданията от 1949 г. с нормите на новата 
Конституция. На 11 юни 1992 г. КС се произнесе. Той очерта основните линии на 
взаимоотношенията между държавата и религиозните организации в светлината на 
новата конституция и на Европейската конвенция за правата на човека, а също 
така обяви редица членове от заварения Закон за вероизповеданията за 
противоречащи на Конституцията. Той даде правото на правоприлагащите органи 
да отменят всички актове, които се основават върху обявените за противоречащи 
на конституцията норми на закона от 1949 г.3

През юли 1996 г. в София бе свикан църковно-народен събор от групата на 
митрополит Пимен. Съборът утвърди нов устав и избира митрополит Пимен за 
български патриарх. Новото ръководство поисква от Министерския съвет да 
регистрира устава и новия патриарх. Министерски съвет, ръководен от Жан 
Виденов

 По такъв начин десет години законът 
от 1949 г. фактически не се прилагаше и отношенията между държавата и 
религиозните организации бяха в прекия смисъл на думата без-законни. Ефективно 
действащи от стария закон останаха единствено разпоредбите, уреждащи дейността 
на Дирекцията по вероизповеданията. Нейните правомощия, поради обезсилените 
от КС текстове от закона, бяха по-малки. Но решението на КС не засегна един от 
най-важните пунктове в заварената уредба на отношенията между държавата и 
религиозните организации – възможността вероизповеданията да се регистрират от 
един политически орган, Министерския съвет, в условията на административен 
произвол. Това беше използвано впоследствие за поредица от произволни решения, 
с които държавата се намеси необосновано във вътрешните работи на много 
вероизповедания. Породените от първоначалната държавна намеса разцепления в 
двете най-големи религиозни организации у нас, БПЦ и мюсюлманското 
вероизповедание, останаха да съществуват дълги години след решението на КС.  

4

                                                           
3 Вж. Решение № 5 от 11 юни 1992 г. на Конституционния съд на Република България по 
конститционно дело №11, което е достъпно на интернет страницата на Конституционния съд 

, не отговори на искането. Мълчаливият му отказ бе обжалван пред 
Върховния административен съд (ВАС). Междувременно Министерския съвет 
регистрира централното ръководство на БПЦ начело с патриарх Максим. Тази 
регистрация обаче бе обявена за нищожна с Решение №130/05.03.1997 г. на ВАС. 
Същата година Петър Стоянов се закле като президент, издигнат от 
антикомунистическия Съюз на демократичните сили, пред патриарх Пимен. 

На 30.09-01.10.1998 г. в София се проведе Всеправославен събор, свикан по 
молба на патриарх Максим и по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. На 
него Вселенският патриарх призна ръководството на патриарх Максим за 
канонично ръководство на БПЦ. Но решенията на събора нямат и не могат да имат 
нормативна задължителност за самоуправляемата БПЦ. За да станат задължителни, 
те трябва да бъдат приети от църковно-народен събор според устава на БПЦ. Такъв 
и до днес не е проведен. 

През 1999 г. патриарх Пимен почина. 

http://www.constcourt.bg  
4 Жан Виденов беше председател на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (БСП) – 
наследница на бившата БКП, а също и министър-председател през периода декември 1994 – януари 
1997 г.  

http://www.constcourt.bg/�
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На 18.10.2000 г. ВАС с определение № 6300 по административно дело № 
5748/2000 констатира, че няма данни Министерският съвет да се е произнесъл 
отново съгласно решенията на съда по нито едно от исканията за регистриране на 
ново ръководство на БПЦ – нито по това на Пимен, нито по това на Максим. При 
тези данни:  

Върховният административен съд намира, че в Република България 
съществуват две религиозни общности с наименование Българска 
православна църква… Щом като в Република България има граждани, които 
не желаят да бъдат в църковно общение с патриарх Максим, те имат 
суверенното право да се отделят от религиозната общност, ръководена от 
този патриарх, и да образуват самостоятелна църква като религиозна 
общност със свой устав и ръководни органи.5

[П]равото на свобода на религията, както е гарантирано от Конвенцията, 
изключва каквато и да е дискреция от страна на държавата да определя дали 
религиозните вярвания или начините за изразяване на тези вярвания са 
легитимни. Действия на държавата, облагодетелстващи един водач на 
разделена религиозна общност или предприемани с цел да принудят общността 
против желанието й да се обедини около едно единствено ръководство, може 
да се разглежда като намеса в свободата на религията. В демократичните 
общества държавата не трябва да предприема действия, за да обезпечи 
подчиняването на религиозните общности на едно обединено ръководство.

 

През 2001 г. новоизбраният премиер Симеон Сакскобургготски и 
новоизбраният президент Георги Първанов, предложен от БСП, се заклеха пред 
патриарх Максим. Впоследствие те нееднократно изразиха предпочитанията си към 
него и към оглавявания от него синод. 

Разцеплението в мюсюлманското изповедание стана повод Европейският съд 
по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург да се произнесе относно практиката на 
българската държава за намеса във вътрешните работи на религиозните 
организации. Една от групите в това вероизповедание – тази, водена от г-н Фикри 
Хасан – подаде жалба пред ЕСПЧ срещу отказа на българското правителство да го 
признае за легитимен мюфтия. През есента на 2000 г. ЕСПЧ присъди парично 
обезщетение на г-н Фикри Хасан, защото намери, че правителството е нарушило 
чл. 9 и чл. 13 от Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ). Съдът реши, че намесата във вътрешната организация на 
Мюсюлманската общност, както и ограничаването на свободата на религията на 
ищците не беше “предписана от закона” и поради това беше произволна и основана 
на законови разпоредби, които позволяват неограничена дискреция на 
изпълнителната власт и не отговарят на стандартите за яснота и предвидимост. 
Още по-важно беше принципното заключение на Съда, че: 

6

На 16 декември 2004 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург 
(ЕСПЧ) взе решение по делото Висш съвет на мюсюлманите срещу България, с 

  

                                                           
5 Цитирано по публикацията на Светослав Лучников, “Кризата в БПЦ”, в. “Детонация”,  януари 
2003 г. 
6 Виж: Делото Хасан и Чауш срещу България, Жалба №30985/96, Страсбург, 26 октомври 2000 г., 
§78. Виж по-долу по-подробен анализ на евентуалните ефекти от това и сходните решения на ЕСПЧ 
върху сходните опити на прокуратурата и полицията да обединят чрез административна принуда 
разделената Българска православна църква. 
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което отново осъди България да плати обезщетение – този път на друг претендент 
за главен мюфтия на мюсюлманите в България, Недим Генджев и на неговата 
група, поради нарушение на чл. 9 от Европейската конвенция. Както и в случая с 
ръководството на Фикри Хасан, правителството беше уличено в недопустимо 
вмешателство във вътрешните работи на една разцепена религиозна общност, 
изразяващо се в липсата на неутралитет по отношение на спора между 
враждуващите групи и фаворизиране на една от тях.7

През февруари 1994 г. тогавашното Народно събрание, само с три гласа против 
прие, чрез изменение в Закона за лицата и семейството (ЗЛС), нов крайно 
рестриктивен режим за дейността на множество нови за България религиозни 
обединения, които както официалните власти, така и медиите наричаха с 
презрителния термин “секти”.

 

8 Срещу всички тези организации както държавната 
машина, така и по-голямата част от медиите водеха години наред яростна борба. 
Резултатът от това бе, че на 54 религиозни и религиозно-просветни организации 
беше отнето правото да съществуват като юридически лица и повечето от тях, за да 
могат да оцелеят, или се вляха във вече съществуващи религиозни организации 
(регистрирани по Закона за изповеданията), или преминаха към полулегално 
съществуване. Между 1992 г. и 1998 г. държавата по всякакъв начин ограничаваше 
дейността на тези т.н. “секти “ и едва правителството на Обединените 
демократични сили (ОДС), което управляваше през периода 1997 – 2001 г., 
прекрати тази кампания. 9

До 2001 г. в България бяха правени няколко опита да бъде приет нов закон за 
вероизповеданията. През 2000 г. в Народното събрание бяха обсъдени три проекта 
за такъв закон. Те получиха негативна оценка от Съвета на Европа и от повечето 
религиозни организации у нас и затова нито един от тях не стигна до второ 

 

На 22.12.2002 г. бе приет, а на 29.12.2002 г. бе обнародван новият Закон за 
вероизповеданията. 

 
2. 

Законът за вероизповеданията от декември 2002 г. 
 

                                                           
7 Виж Делото Висш съвет на мюсюлманите срещу България, Жалба №39023/97, Страсбург, 16 
декември 2004 г.  
8 След 1989 г. се появиха десетки религиозни организации, водени най-често от млади лидери, които 
дотогава не бяха имали възможността да водят религиозни организации. Повечето от тях бяха 
разновидности на отдавна съществуващи у нас протестантски изповедания. Други бяха нови за 
България, като например “Слово на живот”, “Семейството”, “Общество за Кришна съзнание”, 
“Свидетели на Йехова”. 
9 През август 1997 г. беше вдигната забраната над дейността на обявеното за “секта” Християнско 
сдружение “Гедеон”, а през пролетта на 1998 г. беше постигнато т.н. “приятелско споразумение” на 
спора между “Свидетелите на Йехова” и българската държава в Европейския съд по правата на 
човека в Страсбург. През есента на същата година “Свидетелите” получиха официална регистрация 
и легализираха напълно дейността си. За повече подробности вж. Emil Cohen, Krassimir Kanev, 
Religious Freedom in Bulgaria, Journal of Ecumenical Studies, 36:1-2, Winter-Spring, 1999, както и 
годишните доклади на БХК, достъпни на http://www.bghelsinki.org.  

http://www.bghelsinki.orgл/�
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четене.10 На 5 юли 2001 г. първата сесия на новото 39-то Народно събрание бе 
тържествено открита.11 Същия ден народният представител от управляващата 
партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) Борислав Цеков внесе първия 
в историята на този парламент законопроект – на закон за вероизповеданията. В 
него се предвиждаше, че не изпълнителната власт, а съдът дава на 
вероизоведанията статут на юридически лица и че единствено Българската 
православна църква получава този статут по силата на закона, а не чрез съда. 
Проектът предвиждаше, освен това, че не могат да съществуват две 
вероизповедания с едно и също наименование. Още тогава стана ясно, че целта на 
този проект бе да преодолее разцеплението в БПЦ, като признае чрез самия закон 
едното от двете спорещи крила в БПЦ – това на патриарх Максим – за единствено 
легитимно ръководство на православното вероизповедание. Освен проекта на 
Борислав Цеков по-късно в парламента бяха внесени за обсъждане още два 
законопроекта. Автори на единия от тях бяха също депутати от управляващата 
партия НДСВ, а на втория – депутати от коалиционния партньор на НДСВ – 
Движението за права и свободи. Тези два проекта бяха значително по-либерални от 
този на г-н Цеков. През пролетта на 2002 г. директорът на Дирекцията по 
изповеданията г-н Любомир Младенов12

На първо четене в пленарна зала бяха приети по принцип и трите проекта, с 
препоръка парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията да 
изработи т.н. “консолидиран вариант”. При това от няколко официални 
представители беше обещано, че преди да бъде вкаран в пленарна зала, проектът 
ще бъде пратен в органите на Съвета на Европа за експертиза. В работна група на 
комисията, която изработваше консолидирания законопроект, бяха поканени 
няколко експерти на вероизповеданията. В началото на декември депутатът от 
НДСВ Борислав Цеков очевидно целенасочено провокира скандал, обиди 
експертите на религиозните организации и те напуснаха заседанията на работната 
група. След това за два-три дни обсъждането тръгна с бясно темпо и проектът, 
който дотогава се движеше с рачешка скорост, бе набързо приет в комисията и 
вкаран в пленарна зала и веднага гласуван. Младшият коалиционен партньор, ДПС, 
се обяви против някои от положенията в този закон. Обещанието за пращане в 
Страсбург бе забравено. Целта на тези маневри бе да не се даде възможност на 
противниците и най-вече на гражданските организации да организират дебат и да 
изложат аргументите си против репресивните клаузи в закона. Проектът получи 

 беше сменен с православния богослов 
доцент Иван Желев, близък до синода на Максим и открит привърженик на идеята 
за насилствено възстановяване на единството на БПЦ под негово ръководство. 

                                                           
10 За повече подробности виж Годишния доклад за състоянието на човешките права на БХК за 
2000 г., който може да бъде намерен на http://www.bghelsinki.org. 
11 39-тото Народно събрание беше избрано след изборите на 17 юни 2001 г. В него мнозинство 
имаше новосформираната коалиция, състояща се от Национално движение Симеон Втори (НДСВ) и 
Движението за права и свободи (ДПС, партията, подкрепяна от основната част от българските 
турци, част от български говорещите мюсюлмани и част от ромите). Водачът на НДСВ, бившият 
български монарх Симеон Втори Сакскобургготски, бе избран за премиер. 
12 Той беше назначен на този пост от правителството на Съюза на демократичните сили (СДС) и 
през времето на неговото управление бяха направени важни стъпки към прекратяване на гоненията 
срещу т.н. “секти” и за установяване на по-либерален режим на съществуване и дейност на 
религиозните организации у нас.  

http://www.bghelsinki.orgл/�
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подкрепата на лявата опозиция, водена от БСП. Основните идеи на приетия на 20 
декември 2002 г. Закон за вероизповеданията бяха тези от проекта на г-н Борислав 
Цеков. 

Междувременно, на 13 декември голяма конференция на религиозни и 
правозащитни организации разкритикува редица положения на новия проект като 
противоречащи както на конституцията, така и на чл. 9 от Европейската конвенция 
за правата на човека и на чл. 18 от Международния пакт за гражданските и 
политическите права (МПГПП). На следващия и по-следващия ден бяха 
организирани демонстрации. 18 организации (религиозни и правозащитни) 
подписаха обръщение до президента с молба да наложи вето. Въпреки това, на 20 
декември проектът бе приет, а на 29 декември – публикуван в “Държавен 
вестник”.13

Това, което бе коментирано най-широко в българското общество, е 
признаването, чрез чл. 10 от закона, на само една от двете групи в ръководството на 
Православната църква за легитимна. Всички останали религиозни общности се 
регистрират по съдебен ред в само един съд на страната – Софийски градски съд. 
Още от лятото на 2001 г., когато депутатът от НДСВ Борислав Цеков предложи 
своя проект на закон за вероизповеданията, вниманието на обществеността беше 
привлечено от предлагания в него статут на Българската православна църква. 
Идеята на новия закон бе именно да се наложи насилствено обединението на 
разделената православна църква чрез “пускане в действие” на чл. 10 и на тясно 
свързания с него §3 от Преходните и заключителни разпоредби на закона. С новия 
закон идеите на г-н Цеков станаха реалност. С чл. 10, ал. 1 от закона се създава 
чрез самия него юридическото лице “Българска православна църква”. При това, 
чрез израза “която под името Патриаршия е правоприемник на Българската 
Екзархия и е член на Едната, Свята Съборна и Апостолска църква. Тя се ръководи 
от Светия Синод и се представлява от Българския патриарх, който е и Митрополит 
Софийски” всъщност се визира едната от двете противоборстващи групи в 
православната църква – тази на Максим, само защото висши представители на 

 Както свещениците от т.нар. “алтернативен синод” на БПЦ, така и 
основната част от малцинствените малцинствени религиозни общности в България 
остро протестираха срещу рестриктивния и дискриминационен характер на новия 
закон. 

Новият закон има претенцията да замени наследения от началния период на 
комунизма закон със същото име и от него се очакваше да уреди по един 
либерален, демократичен и недискриминационен начин обществените отношения в 
областта на правото на гражданите на свобода на съвестта, мисълта и религията, 
както и тези между религиозните им обединения и държавата. Българското 
общество чака 12 години това събитие, но новият закон се разминава драстично с 
редица норми на международното право по правата на човека както с конкретни 
свои разпоредби, така и с възможностите, които съдържа за нарушаване на правото 
на свобода на религията и убежденията на дискриминационна основа. 

                                                           
13 В пленарна зала беше прочетено писмо на Дейвид Аткинсън, член на Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа (ПАСЕ) и бивш докладчик за България в нея, изтъкващо нарушенията на 
човешките права в този проект. Това обаче не повлия на решението на мнозинството и на БСП да 
подкрепят проекта. 



 9 9 

други православни църкви го признават за легитимен патриарх на БПЦ.14

Законът за вероизповеданията има принципния недостатък, че обвързва 
осъществяването на религиозните права на гражданите със съществуването на 
регистрирана религиозна институция. Така юридическото признаване от държавата 
на религиозната институция на една религиозна група се превръща от право на тази 
група да има юридическо лице в предпоставка за реализиране на религиозните 
права на гражданите, обединени в тази група.

 С §3 от 
Преходните и заключителни разпоредби другата група се лишава от всички 
имуществени права върху имотите на БПЦ. По този начин се прави стъпка към 
учредяване на държавна църква, което е в противоречие с прогласената от 
Конституцията отделеност на религията от държавата. С този член се нарушава и 
решение на Европейския съд по правата на човека и то тъкмо по българско дело. С 
решението си по делото Хасан и Чауш срещу България съдът в Страсбург изрично 
постанови, че държавата трябва да запази неутралитет в спора между две 
противоборстващи крила на една религиозна общност. И, разбира се, с тази 
разпоредба се нарушават правата на тези граждани, които доброволно са избрали 
духовното ръководство на групата на митрополит Инокентий, която се поставя 
извън закона, а връзката между нея и нейните последователи се прекъсва 
насилствено. Чл. 10 от закона е една безспорно рестриктивна и дискриминационна 
клауза, но тя е само една от многото дискриминационни и рестриктивни 
разпоредби, които новият Закон за вероизповеданията съдържа. Сравняването на 
уредбата на отношението между българската държава и религиозните общности с 
тази на нестопанските организации, включително такива, учредени за насърчаване 
на определени нерелигиозни идеи, разкрива може би най-ясно тази негова същност. 

15

                                                           
14 Строго погледнато, от чл. 10 не може да се направи прекият извод, че Максим е единственият 
легитимен Патриарх на БПЦ, а неговият Синод – единственото законно колективно ръководство на 
тази религиозна организация. Но този член, тълкуван в светлината на официалното признание, 
което Максим получава от други православни църкви и най-вече от Руската, може да се разбере и 
като визиращ Максим и Синода му за единствено законни органи на управление на БПЦ. 
15 Само регистрираните вероизповедания могат да получават държавна субсидия (чл. 25), 
единствено те имат право на имущество (чл. 21) и пак само те могат да произвеждат и продават 
вещи, свързани с ритуална дейност (чл.23). Те единствени могат да поддържат гробищни паркове 
(чл. 24). Отново регистрацията е предпоставка за осъществяване на здравна, социална, 
образователна дейност от страна на религиозните групи (чл. 30).  

 Това е продължение на един 
традиционен за българската държава подход, който за съжаление новият закон 
съхранява, вместо да преодолява. Местните поделения на религиозните 
организации се регистрират от общинските кметове, при това не по инициатива на 
самите местни клонове, а по искане на централното ръководство на съответната 
религиозна институция, която трябва да удостовери пред местната власт, че 
даденото местно поделение е признато от центъра. Българското законодателство не 
предвижда подобни изисквания за други нестопански организации – както тези с 
идеална цел, така и профсъюзи и политически партии. Целта на този ред за 
регистрация на местните поделения е държавата да си осигури контрола върху тях 
чрез контролирането на централните ръководства. Така силно се затруднява 
възникването и регистрирането на религиозни групи с местно значение, които 
може и да не желаят да се обвързват с някое централно регистрирано 
вероизповедание.  
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Новият Закон за вероизповеданията запазва, пак по традиция, съществуването 
на централен контролен орган – Дирекция “Вероизповедания” при Министерския 
съвет със значителни правомощия. В някои отношения те наподобяват 
правомощията на специфична религиозна полиция. Най-важното от тях е, че тя е 
натоварена със задачата да следи за спазването на ограниченията на дейността на 
религиозните общности, предвидени в чл. 7 от закона, и пак тя е, която може да 
поиска от СГС да възбуди административно-наказателно производство за 
прилагане на специалните санкции спрямо тях, предвидени в чл. 8. Освен това, 
този орган надзирава регистрацията чрез даваните от него пред СГС експертни 
мнения (чл. 35, ал. 4), а също така разрешава или забранява влизането на 
чуждестранни религиозни дейци в България (чл. 35, ал. 5). За останалите 
организации с идеална цел не е предвиден нито специален надзорен орган, нито 
предварителна преценка с кого се срещат от чужбина, нито специални санкции, 
които въвежда член 8. Особено смущаваща е функцията на дирекцията да 
“проверява сигнали и жалби от гражданите за нарушени техни права и свободи или 
права и свободи на техни близки чрез злоупотреба с правото на вероизповедание от 
трети лица” (чл. 35, ал. 6). По същество с това на дирекцията се вменяват функции 
на религиозна полиция, която бди за проявите на потенциално опасните лица, т.е. 
вярващите хора и техните организации, поради което и тя проверява сигнали за 
злоупотреба с правото на вероизповедание”. А самият израз “злоупотреба с…” е 
крайно двусмислен и тази му неяснота съдържа възможност за произвол при 
бъдещото приложение на чл. 35. Също така, няма никаква дефиниция на понятието 
“злоупотреба с правото на вероизповедание от трети лица”. Казано накратко, чрез 
тази разпоредба гражданите се призовават да правят доноси срещу всяка 
религиозна проява, която им се стори опасна, и то не за тях лично, а за трети лица. 

Слабостите на новия Закон за вероизповеданията, които засягат защитата на 
религиозните права на гражданите, могат да се разделят на два вида: такива, които 
се дължат на непрецизни и двусмислени формулировки, и на други, с които пряко 
се нарушават религиозните права на гражданите. Ще започнем с вторите, които са 
и по-важни. 

 Разпоредбите, от които пряко произтичат нарушения на религиозните права 
на българските граждани в нарушение на международното право по правата на 
човека, са членове 7, 8, 10, 15, 27, 35, както и ал. 2 и 3 от Преходните и 
заключителни разпоредби. Чл. 7 въвежда основания за ограничаване на 
упражняването на “свободата на вероизповедание”,16

                                                           
16 По-правилно би било да се каже “право на свобода на мисълта, съвестта и религията”, но неясната 
и двусмислена терминология е характерна за този закон.  

 които са в повече от 
предвидените в чл. 9 от ЕКПЧ и чл. 18 от МПГПП. Става дума за основанието 
“национална сигурност”. Както е известно, според изричното мнение на Комитета 
по правата на човека, изразено в неговия Общ коментар №22 от 1993 г., 
“националната сигурност” не може да бъде основание за ограничаване на 
религиозните права. Това, че този израз фигурира и в Конституцията (чл. 37, ал. 
2), не означава, че трябва механично да се възприемат нейните положения. 
България се присъедини към ЕКПЧ след приемането на новата Конституция и 
тогава не направи никакви резерви по отношение на изискванията на чл. 9 от 
Конвенцията. 
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 Най-тежкото нарушение на религиозните права на гражданите обаче 
представляват разпоредбите на чл. 8 от закона.17 Те, първо, не са обвързани с 
никаква процедура на прилагането им. Второ, в закона липсват определения на 
обхвата и съдържанието на ограниченията, изброени в чл. 7. Това създава 
възможност за произвол. Трето, и най-важно, създава се възможност за налагане на 
колективни наказания на религиозните организации за възможни нарушения на 
отделни техни членове. Така в допълнение към съществуващите в Наказателния 
кодекс (НК) престъпления и санкции18

Член 17 се отнася до изискванията, на които трябва да отговаря уставът на 
всяко търсещо регистрация вероизповедание. Наред с формалните изисквания 
относно наименование, седалище, структура и органи за управление, които са 
еднакви с тези, които се изискват при регистрацията на коя да е нестопанска 
организация, ал. 2 от чл. 2 предписва, че уставът на вероизповеданието трябва да 
съдържа и “изложение на верското убеждение и богослужебната практика”. С 
други думи, дирекция “Вероизповедания”, съгласно предходния чл. 16, се 
натоварва със задължението да преценява “верското убеждение и богослужебната 
практика”. Административният орган, а не специалисти-теолози са оторизирани да 
дават преценка на доктрината и практиката на религиозните организации. Не е ясно 
обаче въз основа на какви критерии те биха преценявали допустимостта или не 

 за тях, се създава особен режим, при който 
привидно законно държавата може да забрани дейността на дадена религиозна 
организация, вместо да санкционира лицата, които носят отговорност за даденото 
противоправно деяние. По такъв начин разпоредбите на чл. 8 дават възможност за 
практическо неограничено вмешателство на държавата във вътрешните дела на 
религиозните организации, а с тава и възможност за много тежки покушения върху 
правото на свобода на религията. Този наказателен режим освен това съществува 
само за религиозните общности, но не и за другите сдружения с нестопанска цел. 

Член 15 от закона съсредоточава регистрацията на религиозните общности 
като юридически лица само в Софийския градски съд, което е неоправдано 
ограничаване. Тук моделът е заимстван от Закона за политическите партии, но 
ако за партиите по презумпция се смята, че са национално обхватни организации, 
(което не винаги е вярно и няма причини да е винаги така), то една религиозна 
организация може да бъде локална. За контраст, организациите с нестопанска цел 
могат да се регистрират в който и да е окръжен съд в България. Член 16 по непряк 
начин поставя регистрацията в зависимост от експертното становище на 
администрацията, т.е. на дирекция “Вероизповедания”. На практика това означава 
възможност за отказ, ако дирекцията даде негативно становище или забавяне 
(понеже в закона не са предвидени срокове, в които тя трябва да представи 
становището си). При регистрацията на организациите с нестопанска цел не се 
изисква становище от никакъв държавен орган. 

                                                           
17 Текстът на чл. 8 гласи: “(1) Правото на вероизповедание може да бъде ограничено, ако са 
нарушени изискванията на чл.7 чрез: 1. Спиране на разпространението на дадено печатно 
произведение; 2. Спиране на издателската дейност; 3. Ограничаване на публичните изяви; 4. Отмяна 
на регистрацията на учебно, здравно или социално заведение; 5. Преустановяване на дейността на 
юридическото лице за срок до 6 месеца; 6. Отмяна на регистрацията на юридическото лице на 
вероизповеданието.” 
18 В НК има специални текстове (чл. 163 и чл. 164), които охраняват обществото от извършване на 
престъпления на религиозна почва.  
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едни или други доктрини и/или практики. Но, както ще видим по-нататък, чл. 17, 
ал. 2 беше широко използван като претекст19

                                                           
19 Това се изрази във факта, че много висши държавни служители и политици и най-вече директорът 
на дирекция “Вероизповедания”, доц. Иван Желев, многократно наричаха синода на дядо Максим 
“каноничен”, а този на митрополит Инокентий – “алтернативен”.  

 за погрома срещу т.н. “алтернативен 
синод” и неговите свещеници на 20 срещу 21 юли 2004 г. 

Член 27 поставя правото на гражданите да се сдружават за разпространение на 
някакви религиозни ценности и убеждения в зависимост от съгласието на 
съответната регистрирана религиозна организация. С това се накърнява правото им 
на сдружаване. Не е невъзможна хипотезата дадена група хора да може да поиска 
да разпространява някакви религиозни ценности или знания, които не са угодни на 
ръководството на никоя религиозна организация. Тогава тези граждани просто 
няма как легално да извършват дейността си съгласно чл. 27. Освен това, чрез него 
държавата, като ограничава възможния брой на такива организации, си гарантира 
по-лесен контрол върху дейността им. Така отмененият чл. 133а от Закона за 
лицата и семейството на практика започва да живее втори живот.  

Специално трябва да се отбележат ограниченията, налагани от закона на 
религиозните права на малолетните и непълнолетните. Според чл. 7, ал. 5 децата 
могат да участват в дейности (твърде неясно е какво в този контекст означава 
“дейности”) само с изричното съгласие на родителите или настойниците си. На 
непълнолетните е дадена свободата да участват, но тя им се отнема, ако родителите 
или настойниците им възразяват. В религиозни училища (чл. 33, ал. 4) могат по 
своя воля да постъпват само пълнолетни лица. За постъпване в нерелигиозни 
училища не се иска съгласие на родителите/настойниците. Очевидно законодателят 
се е стремил, под натиска на определени обществени настроения, да “предпази” 
децата и младежите от “опасността” да бъдат въвличани в религиозни дейности 
или да учат в религиозни училища. 

Въпреки че в закона няма разпоредба, която да забранява на нерегистрирани 
групи да упражняват религиозна дейност, той по същество я забранява чрез 
разпоредбите на чл. 36, ал. 1 и 2, които не позволяват на “лица без представителна 
власт да осъществяват дейност, присъща на вероизповедание”. Това се наказва с 
глоби, които могат да стигнат до 1000 лв. Целта на този член е очевидна. Ако 
продължава да има свещеници, които, непризнавайки синода на Максим, 
продължават да служат от името на БПЦ, те ще бъдат глобени. Но в по-широкия 
смисъл тези разпоредби изобщо забраняват на нерегистрирани групи да извършват 
религиозна дейност. По този начин основният недостатък, за който многократно бе 
критикуван предишният закон за вероизповеданията, се възпроизвежда. 

Колкото до двусмислени и непрецизни формулировки, новият Закон за 
вероизповеданията изобилства с такива. На първо място, това е самият термин 
“вероизповедание”, който в един смисъл е синоним на “религия” като съвкупност 
от възгледи и ценности, а в друг е синоним на “институция” или “организация”. 
Говори се освен това за религиозни “общности”, които могат да станат 
“вероизповедания”. Не става ясно кои са религиозните “дейности”, които са обект 
на регулация. Има и други терминологични бъркотии, които поставят сериозни 
проблеми пред прилагането на този закон.  
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В заключение може да се каже, че новият Закон за вероизповеданията е 
рестриктивен и дискриминационен. Той накърнява сериозно религиозните права на 
гражданите. Той възпроизвежда основни от правозащитна гледна точка 
недостатъци на акта от 1949 г. и закрепва традиционната за България ситуация на 
държавен контрол върху дейността на религиозните организации.20

Общественото внимание бе най-вече фокусирано върху искането да се обявят 
за противоречащи на Конституцията привилегированият статут, който получава 
БПЦ чрез чл. 10, както и възможността да се конфискува имущество, стопанисвано 
от т.н. “алтернативен синод” чрез приложението на §3 от Преходните разпоредби. 
Според сезиралите КС депутати, както и според становището на правозащитните 

 
След влизането в сила на новия закон нито синодът на дядо Максим, нито 

“алтернативният синод” се обърнаха към Софийски градски съд за регистрация, 
тъй като и двата смятаха, че са получили такава по силата на закона. 
“Алтернативният синод” поиска да регистрира свое софийско поделение, но на 23 
септември 2003 г. получи отказ от Софийски градски съд, който прие, че молбата 
може да бъде удовлетворена само ако тя бъде представена от лице, което 
представлява църквата, а по делото няма такива доказателства. Това определение 
бе обжалвано и на 4 ноември 2003 г. Софийски апелативен съд потвърди 
определението на Софийски градски съд и прие неговите мотиви. Така постъпи и 
Върховният касационен съд с определение от 8 януари 2004 г. В много общини 
обаче местни църковни настоятелства на “алтернативния синод” бяха регистрирани 
и останаха такива дори след акцията на полицията и прокуратурата от 20-21 юли 
2004 г. 
 

3. 
Решението на Конституционния съд от 15 юли 2003 г. 

 
В началото на 2003 г. 50 народни представители от опозиционната партия 

Съюз на демократичните сили (СДС) поискаха от Конституционния съд да обяви за 
противоречащи на Конституцията някои текстове от новия Закон за 
вероизповеданията. Атакувани бяха следните разпоредби: чл. 7, ал. 4, чл. 10, ал. 1, 
изр. 3 и 4 и ал. 2, §1, т. 3 от допълнителната разпоредба, както и §2, ал. 3 и §3 и 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби. Оспорената разпоредба на чл. 7 гласи, че 
правата и свободите на лицата, членуващи в религиозна общност, не могат да бъдат 
ограничавани от вътрешните правила, ритуали и обреди на тази общност или 
институция. В искането се твърди, че разпоредбата се отнася не само за основните 
права и свободи, а и за всички "права и задължения, съставляващи част от 
ценностната система" на гражданите, а съдържащата се в нея забрана за 
ограничаването им е "недопустима от Конституцията намеса във вътрешните 
работи на самоуправляемите се религиозни общности". С оглед на това се 
поддържа, че тя противоречи на чл. 6 и чл. 13, ал. 1 и 2 на Конституцията и е в 
несъответствие с чл. 9, т. 1 и 2 на ЕКПЧ и чл. 18 на МПГПП.  

                                                           
20 Допълнителен анализ на новия Закон за вероизповеданията и неговото (не)съответствие с 
международните задължения на България в областта на правата на човека може да бъде намерен в 
Krassimir Kanev, “The New Bulgarian Religious Law: Restrictive and Discriminatory”, in: European 
Yearbook of Minority Issues, Vol. 2, 2002/3, pp. 655-673. 
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организации, искането е основателно, защото, като не е конкретизирано по 
отношение на основните права и свободи, ограничението по чл. 7, ал. 4 от закона 
обхваща по-широк кръг от права и е законова база за игнориране на ценностната 
система на отделните религиозни общности и за намеса във вътрешните дела на 
вероизповеданията. В този пункт Конституционният съд единодушно реши, че 
искането по чл. 7 не противоречи на Конституцията, защото едно от 
задълженията на държавата е да гарантира правата на гражданите, а разпоредбата 
на чл. 7, ал. 4, която не допуска ограничаването им, е една от юридическите 
гаранции, осигуряващи тяхната защита. Той направи една съвсем произволна 
интерпретация на израза “правата и свободите на лицата” като ги ограничи само до 
конституционните права и свободи. 

По искането за обявяване на чл. 10 и свързаните с него норми от Преходните и 
заключителни разпоредби за противоречащи на Конституцията и по специално на 
чл. 6 (който забранява дискриминацията), чл. 13 (който прогласява свободата на 
изповядването на религия) и чл. 37 (който определя допустимите ограничения на 
свободата на мисълта, съвестта и религията) от нея Конституционният съд се 
раздели и не успя да събере необходимото мнозинство от седем гласа нито в 
подкрепа, нито против искането. В тази ситуация искането бе отхвърлено с 
гласовете на само пет съдии като против гласуваха шест. Така новият закон за 
вероизповеданията стана “напълно готов за употреба”, т.е. репресивният му 
потенциал вече можеше да бъде пуснат в действие. 
 

4. 
Акцията на полицията и прокуратурата от 20-21 юли 2004 г. 

 
Най-голямото и несъмнено най-тежкото нарушение на религиозните права в 

България през 2004 г., което също така може да бъде квалифицирано като най-
тежкото нарушение на човешките права през 2004 г., а също и като най-голямото 
нарушение на религиозните права след 1989 г., беше масовият полицейски погром 
на 20 юли срещу храмовете и свещениците от алтернативния синод. С този погром 
бе направен опит насилствено да бъде обединена разцепената БПЦ под 
ръководството на угодна на правителството група. При тази невиждана по размера 
си репресивна акция, която някои наблюдатели нарекоха “Българската кристална 
нощ”21

Акцията бе предхождана от нотариални покани, които представители на 
синода на дядо Максим връчиха на свещениците от алтернативния синод. С тях 
последните се приканваха да напуснат храмовете, в които служеха и да ги предадат 
на официозния синод. Самата акция по завземането на храмовете и на другите 
имоти, стопанисвани от алтернативния синод, бе проведена едновременно в цялата 
страна в ранните часове на 21 юли 2004 г. Тя бе добре координирана с местните 
прокуратури, с полицията и със синода на дядо Максим. БХК не си спомня за нито 
една толкова добре координирана акция от последните години спрямо 
организираната престъпност, която се шири в България. По данни на БХК общо в 
страната са запечатани 94 (по други данни – 120) храма, като броят на изгонените 

, имаше ранени свещеници и миряни, някои от които бяха арестувани само 
защото са протестирали срещу полицейското насилие.  

                                                           
21 Виж Красимир Кънев, “Българската кристална нощ”, в. “Дневник”, бр. 870, 27 юли 2004 г. 
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свещеници е по-голям, защото в някои от тях са служили по повече от един 
свещеник. Заедно с храмовете бяха иззети и други имоти, ползвани от 
алтернативния синод. На мястото на изгонените свещеници са въвеждани 
свещеници от синода на дядо Максим. Списъкът на въведените свещеници е бил 
предварително съгласуван с местните представители на този синод. На всички 
места полицията е действала въз основа на указания от постановления на 
окръжните прокуратури, издадени за всеки отделен храм. Постановленията са били 
за “възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права” 
по чл. 118, т. 3 от Закона за съдебната власт.  В навечерието на акцията, на 
08.07.2004 г., Върховна касационна прокуратура на Република България издаде 
Окръжно №12173, в което предписа на подчинените си прокуратури какви 
постановления да издадат.22

Постановление от 
20.07.2004 на прокурори Д. 
Ангелова и Ив. Даскалова 

при Софийска градска 
прокуратура: 

 
    “С жалба от 02.07.2004 г. на 
БПЦ се иска съдействие от 
Прокуратурата на Република 
България относно самоуправни 
действия, извършени от лица 
от т.нар. “алтернативен синод”, 
представящи се като 
служители на БПЦ, които не 
желаят по 
законовоустановения начин да 
освободят църковни имоти в 
Софийска митрополия, като 
извършват на територията на 
завзетите от тях имоти 
незаконосъобразни действия - 
измами, сключване на 
търговски договори без 
легитимации, ползване на 
печата на БПЦ и др. 

 Тези постановления, като правило, не са били 
показвани на изгонваните свещеници. Това е ставало само по изключение. Там, 
където все пак свещениците и техните застъпници са имали достъп до 
постановленията, се вижда, че те използват идентична обосновка и дори идентични 
изрази, за да разпоредят и обосноват акцията на полицията. Ето как това става в три 
постановления, издадени съответно за храма “Св. Параскева” в София, за храма 
“Св. Николай Летни” в Благоевград и за храма “Св. Богородица” в гр. Чепеларе: 

    Настоява се за съдействие на 
Прокуратурата тези лица да 
бъдат отстранени, тъй като са 
завзели имотите незаконно и на 
територията на храмовете 
извършват закононарушения, 
сочещи на престъпления, за 
което има образувано 

Постановление от 
19.07.2004 г. на прокурор 

Тодор Мерджанов от 
Окръжна прокуратура – 

Благоевград: 
 
    “С жалба от 02.07.2004 г. на 
Председателя на Светия синод 
и Митрополит Софийски на 
БПЦ се иска съдействие от 
Прокуратурата на РБългария 
относно самоуправни действия, 
извършени от лица от т.нар. 
“Алтернативен синод”, 
представящи се като служители 
на БПЦ, които не желаят по 
законовоустановения начин да 
освободят църковни имоти в 
Софийска, Неврокопска и други 
митрополии в страната, като 
извършват на територията на 
завзетите от тях имоти 
незаконосъобразни действия - 
измами, сключване на 
търговски договори без 
легитимации, ползване на 
печата на БПЦ и др. 
    Настоява се за съдействие на 
Прокуратурата тези лица да 
бъдат отстранени, тъй като са 
завзели имотите незаконно и на 
територията на храмовете 
извършват закононарушения, 

Постановление от 
19.07.2004 г. на прокурор 

Димчо Георгиев от 
Окръжна прокуратура – 

Смолян: 
 
    “С жалба от 02.07.2004 г. от 
БПЦ се иска съдействие от 
Прокуратурата на РБ относно 
самоуправни действия, 
извършени от лица от т.нар. 
“Алтернативен синод”, в т.ч. и 
владеещият свещеник Димитър 
Йорданов Куцев – хр. “Св. 
Богородица”, гр. Чепеларе, не 
желае по законовоустановения 
начин да освободи църковния 
имот и извършва на 
територията на въпросния имот 
незаконосъобразни действия. 
    Настоява се за съдействие на 
Прокуратурата, тези лица да 
бъдат отстранени, в т.ч. и 
лицето Димитър Йорданов 
Куцев, тъй като са завзели 
имота незаконно и на 
територията на храмовете 
извършват закононарушения, 
сочещи на престъпление, за 
което има образувано 
предварително производство в 
НСлС. 
    Жалбата е основателна. 

                                                           
22 Върховната касационна прокуратура отказа да предостави на БХК копие от това окръжно. 
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предварително производство в 
НСлС. 
    Жалбата е основателна. 
    От доказателствата в 
преписката е видно, че лицата 
са поканени да напуснат 
завзетите имоти и да върнат 
печата на БПЦ с цел въвеждане 
на новоназначените 
свещенослужители. 
    След 02.01.2003 г. е в сила 
новият Закон за 
вероизповеданията (ДВ бр. 
120/29.12.2002 г.), в който е 
въведен регистрационен 
режим, забраняващ 
съществуването на повече от 
едно юридическо лице с едно и 
също наименование. В 
Преходните и заключителни 
разпоредби на същия закон е 
въведена императивна забрана 
по отношение на лица, 
отделили се от религиозната 
институция, да ползват името 
на църквата и се разпореждат с 
имуществото й.” 
 

сочещи на престъпления, за 
което има образувано 
предварително производство в 
НСлС. 
     Жалбата е основателна. 
     От материалите по 
преписката е видно, че лицата 
са поканени от ръководството 
на БПЦ с нотариални покани 
доброволно да напуснат 
завзетите имоти и да върнат 
печата на БПЦ с цел въвеждане 
на новоназначените 
свещенослужители. 
     След 02.01.2003 г. е в сила 
новият Закон за 
вероизповеданията (ДВ бр. 
120/29.12.2002 г.), в който е 
въведен регистрационен режим, 
забраняващ съществуването на 
повече от едно ЮЛ с едно и 
също наименование. В §3 от 
Преходните и заключителни 
разпоредби на същия закон е 
въведена императивна забрана 
по отношение на лица, 
отделили се от религиозната 
институция, да ползват името й 
и се разпореждат с нейното 
имущество.” 

    От доказателствата по 
преписката е видно, че лицето е 
поканено от ръководството на 
БПЦ доброволно да напусне 
завзетия имот – храм “Св. 
Богородица”, да върне 
съответно печата на църквата с 
цел въвеждане на 
новоназначения 
свещенослужител. 
    След 02.01.2003 г. е въведен 
новият Закон за 
вероизповеданията (ДВ бр. 
120/29.12.2002 г.), в който е 
въведен регистрационен режим, 
забраняващ съществуването на 
повече от едно юридическо 
лице с едно и също 
наименование. В Преходните и 
заключителни разпоредби на 
същия закон е въведена 
императивна забрана по 
отношение на лица, отделили се 
от религиозната институция, да 
ползват името на църквата и се 
разпореждат с имуществото й.” 
 

 
Тази идентичност е ясно доказателство за това, че акцията е била 

предварително планирана и организирана. Проучванията на БХК показват, че на 
много места акцията е била съпроводена с полицейски произвол, имало е протести, 
както и наранени и задържани в полицейските участъци свещеници и миряни.23

                                                           
23 Вж. Доротея Младенова, “Българската държава извърши масирано нарушение на чл. 9 от 
Европейската конвенция за правата на човека. Изследване на “Обектив” на бруталното изгонване на 
десетки свещеници от техните храмове”, сп. “Обектив”, бр. 113, септември 2004 г. 

 
Освен това повечето храмове са били запечатани в отсъствието на свещениците и 
на църковните настоятелства. Очевидно, това е направено с цел да се избегнат 
протестите и съпротивата на свещениците и на поддържащите ги миряни. Но не на 
всички места това е могло да стане. Например при превземането на столичния храм 
“Света Параскева”, главно седалище на алтернативния синод, са присъствали 
много хора в обширния двор на църквата. Полицейските сили е трябвало да си 
пробиват път през множеството, което е пазело своя свещеник отец Камен Бараков. 
Той е буквално извлечен от храма, расото му е скъсано. На телевизионни кадри се 
вижда как полицаите го влачат, а гражданите протестират чрез дюдюкане и викове. 
В края на краищата го закарват в V-то РПУ – София. Малко по-късно там са 
докарани епископ Гервасий и секретарката на синода Лиляна Щерева. В 
издаденото един ден по-късно съдебно-медицинско удостоверение на Щерева се 
описват следните наранявания, получени в резултат на насилственото й извеждане 
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от храма: “Кръвонасядания по горните крайници и дясното седалище; контузия и 
оток на лявото ходило; охлузвания на лявата раменница и гърдите.”24

В Пловдивската епархия е била приложена друга тактика. Там свещениците са 
викани в полицейските управления “за справка”. Осигурявайки отсъствието на 
отците, полицията е могла с по-малко усложнения да проникне в техните храмове и 
да ги завземе, въвеждайки новите, назначени от синода на дядо Максим 
свещеници. Интересен похват са приложили полицаите в с. Бараково, Пловдивско. 
Там свещеникът Димитър Янев е бил отведен от дома си рано сутринта от полицаи, 
които му обяснили, че трябва да дойде с тях, защото църквата му е разбита. Така те 
осигуряват ключовете на храма. Но когато отецът, усъмнявайки се в намеренията 
на полицаите, отказва да предаде ключовете, последните са му насилствено отнети. 
“Отнесоха се с мен като с престъпник. На мястото пристигнаха над 20 униформени 
полицаи с каски и автомати”, казва свещеникът, който след това е откаран в 
районното управление на полицията.

 
Църквата “Свето Успение Богородично” в София е била буквално обсадена до 

късно вечерта на 21 юли, защото свещеникът Христо Писаров и клисарката Таня 
Неделчева не са искали да напуснат храма, окуражавани от енориаши. В полунощ 
храмът е буквално щурмуван от 50 полицаи, които изкъртват вратите с помощта на 
джип с вързани за него въжета, които от своя страна са били приковани за вратите 
на храма. На отец Писаров е бил нанесен жесток побой. Той е получил мозъчно 
сътресение, счупен му е носът и му е избит един зъб. След това са го задържали за 
72 часа в ареста на 6-то РПУ. Така през 2005 г. полицията в България превземаше 
църкви сякаш те са средновековни вражески крепости. 

25

В малкия планински градец Чепеларе се развива цяла драма. Там местното 
население се вдига масово в защита на своя свещеник отец Иван Славов. 
Полицията успява да превземе и да запечати храма, но той е обкръжен от голямо 
множество жители на Чепеларе, които викат “Искаме си свещеника”. Те правят 
жива верига и не допускат в църквата да влезе назначения от дядо Максим 
свещеник. Полицията успява да го вкара в църковния двор едва след като с бой 
успява да разкъса живата верига на хората от Чепеларе. Но не успява да влезе в 
самата църква. Хората не се разотиват и през нощта. Чак на другия ден (22 юли) 
късно следобед новият свещеник е въведен в църквата. От 22 юли насам старият 
свещеник извършва всички служби на улицата пред църквата. В храма служи 
новият свещеник при пълна липса на хора, а пред него всеки ден се извършват на 
улицата ритуали от изгонения отец Димитър в присъствието на десетки хора.

 

26

Завзетите от полицията и прокуратурата църкви включваха не само такива, 
които свещеници от алтернативния синод ползваха от началото на схизмата през 

 При 
това църковното настоятелство, което е изборно, отказва да признае новия 
свещеник за свой председател. 

                                                           
24 Съдебномедицинско удостоверение № АП-128/2004, издадено от д-р Росен Хаджиев и д-р 
Цветелин Гатев от специализирания съдебномедицински кабинет “А. Паре” на 22.07.2004 г., 
достъпно в архива на БХК. БХК разполага и с други съдебномедицински удостоверения на 
свещеници, описващи следи от побои по време на акцията. 
25 Вж. Доротея Младенова, цит. съч.  
26 Пак там. 
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1992 година, но и новопостроени със средства, събирани от енориаши след това. 
Така от общо 14-те завзети църкви в София, четири бяха построени след 1996 г. от 
алтернативния синод. 

Веднага след акцията от 20-21 юли, в градинката пред църквата “Света София” 
в София възникна “църква под небето”. Там под открито небе най-упоритите 
свещеници от синода на митрополит Инокентий извършваха служби, дори 
венчавки. Очевидно този “храм под небето” много дразнеше организаторите на 
акцията от 20-21 юли с местоположението си – срещу входа на най-старата църква 
в София “Света София” и “под носа” на Патриаршията и на главната църква в 
София, Патриаршеския храм-паметник “Свети Александър Невски”. Затова бяха 
организирани “протести” от жители на околните сгради, които се оплакваха от 
“вдигания от свещениците шум” и през ноември “храмът под небето” бе преместен 
по инициатива на Столична община. 

С акцията през юли репресивните действия срещу непокорните свещеници не 
спряха. Срещу много от тези, които не са се “покаяли”, тоест не са се поддали на 
натиска и шантажа и не признаха върховенството на синода на дядо Максим, бяха 
заведени следствени дела. За някои от протестиращите бяха “изровени” и 
изненадващо бързо активирани преписки, прекратени и спрени преди години. По 
тези преписки бяха определени парични гаранции, по-големи от обичайните за 
тежки умишлени престъпления като тежка телесна повреда и убийство.27

1. С твърдението си, че пребиваването на свещениците от синода на Инокентий 
в техните храмове е “самоуправство” прокуратурата грубо изопачава фактите. 
Наказателният кодекс в чл. 323, ал. 1 определя самоуправството като “действия, с 
които дадено лице самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно 
оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право”. А 
според тълкувателно Решение на ВС №297 от 18 април 1968 г. “за да е налице 
престъпление по чл. 323 НК, е необходимо…деецът да внесе в съществуващото 
фактическо положение противоправна промяна, самоволно, под предлог, че 
осъществява едно оспорено му от другиго право.” Най-важното в определението на 
самоуправството, както е видно от цитираното тълкувателно решение на 
Върховният съд, е наличието на противоправна промяна в съществуващото 
фактическо положение. Абсурдно е да се говори за самоуправство, извършено от 

 

 
5. 

Нарушения на вътрешното и международното право с акцията на 
прокуратурата и полицията от 20-21 юли 2004 г. 

 
5.1. 

Нарушения на законите на Република България 
 

Анализът на експертите на правозащитни организации сочи, че при акцията от 
20-21 юли бяха извършени редица груби нарушения на вътрешното 
законодателство на Република България. 

                                                           
27 Иван Груйкин, “Проблемът в църквата – три месеца по-късно”, сп. “Обектив”, бр. 114, октомври 
2004 г., стр. 6. 
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хора, които дълги години28

                                                           
28 Например отец Боян Аргиров от църквата “Св.Св. Козма и Дамян” в гр. Кричим служи там от 11 
години, отец Камен Бараков от столичния храм “Света Параскева” е председател на църковното 
настоятелство от 1990 г. А отец Димитър Шеев от разложката църква “Свето Благовещение” служи 
в нея цели 40 (!) години, докато отец Спас Козарев от църквата “Свети Атанасий” в с. Елешница 
служи в нея “само” 26 години. 

 – много преди приемането на новия Закон за 
вероизповеданията – са служили в храмовете, от които бяха изгонени. 

2. Като тълкува гражданскоправните последици от Закона за 
вероизповеданията, прокуратурата на практика правораздава, с което много грубо 
нарушава Конституцията, тъй като това е работа единствено на съда. От 13 години 
в БПЦ се води спор на тема кое е легитимното й ръководство. Този спор не се 
решава дори от чл. 10 от новия Закон за вероизповеданията, защото в него никъде 
не е упоменато името на Максим като законен представител на БПЦ. По същия 
начин в §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
вероизповеданията по никакъв начин не казва кои именно са лицата, които са се 
отделили от “една регистрирана религиозна общност” – дали едната или другата 
група в БПЦ. Кой от кого се е отделил е предмет на дългогодишен правен спор и не 
прокуратурата е тази, която трябва да го решава. Да не говорим, че по същество §3 
се отнася до регистрираните от съда религиозни общности, а БПЦ не е такава. На 
отделни места прокурори са осъзнали противоречието със закона на действията на 
Прокуратурата и са започнали действия, с които се стараят post factum да оправдаят 
вече извършените груби нарушения на законите. Те са инциирали граждански дела 
(например в Благоевград и в София) за отмяна на регистрацията на предишните 
църковни настоятелства, с които се прави опит репресивната акция да придобие 
формално белези на съобразяване със закона. 

3. Чрез отстраняването на свещеници от работните им места е нарушено 
конституционно гарантираното им право на труд. Свещениците стават безработни, 
престава да тече трудовият им стаж, лишават се от здравни осигуровки и т.н. Така 
по недопустим начин прокуратурата и изпълнителната власт упражняват принуда и 
изнудват лишените от работа и доходи хора да променят убежденията си. Тези от 
тях, които са подписали т.н. “писма за покаяние”, т.е. заявяват, че приемат дядо 
Максим и групата му за легитимни представители на БПЦ, се връщат на работа и 
се назначават да служат в други храмове. Това не може да бъде наречено другояче 
освен принуда и шантаж.  

От друга страна, като се има пред вид, че изпълнителната власт не само не 
реагира на действията на прокуратурата и полицията, а ги приветства, е ясно, че 
прокуратура, полиция, дирекция “Вероизповедания” и правителството в този 
случай действат ръка за ръка. Заслужава специално да се отбележи 
противозаконната дейност на дирекция “Вероизповедания”. Тя, в нарушение на 
закона, който дава единствено на съда дава право да преценява легитимността на 
един или друг религиозен деец или група, издава писма, в които се твърди, че дядо 
Максим е легитимният патриарх на БПЦ. Тези писма служат като основание на 
прокуратурата да предприема репресиите си. 

След акцията на полицията и прокуратурата в българските и в международните 
съдилища бяха започнати няколко акции, адресиращи нарушенията на българското 
и международното право. По-специално: 
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- Заведени бяха няколко десетки дела (около 50) по Закона за 
отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани от 
свещеници и миряни за претърпени имуществени и неимуществени щети 
в Софийски градски съд, като претенцията е държавата да плати 
обезщетения. 

- Заведени бяха група дела, които представляват т.н. “отрицателни 
установителни искове” по Гражданско-процесуалния кодекс. Чрез тях 
съдът трябва да установи, че в България няма легитимен патриарх на 
БПЦ. Ако това бъде постигнато, ще може да бъде доказвана и 
формалната незаконност на акцията от 20-21 юли, защото претекстът й 
беше, че БПЦ е само една с един-единствен патриарх – Максим, а 
лицата, които са се обединили около т.н. “алтернативен синод” при това 
положение вършат незаконни действия, като не го признават за 
патриарх. 

- Заведени бяха жалби в Европейския съд по правата на човека в 
Страсбург за нарушения на правото на свобода на религията и 
убежденията, за липса на достъп до съд и за липса на ефективни 
вътрешноправни средства за защита на нарушените човешки права. 

- Независимо, че има много големи съмнения в ефективността им, бяха 
подадени жалби срещу някои прокурорски постановления пред по-
горните прокуратури. 

- Някои свещеници подадоха жалби пред Висшия съдебен съвет с искане 
да бъде отстранен Главният прокурор г-н Никола Филчев.29

  
5.2. 

Нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи при акцията от 20-21 юли 

 
Анализът на български правозащитни експерти показва, че действията на 

прокуратурата и на полицията на 21 юли драстично нарушава поне четири норми 
на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи:  

  

• правото на свобода на мисълта, съвестта и религията (чл. 9);  
• правото на достъп до съд при определяне на граждански права и задължения 

(чл. 6.1);  
• правото на мирно ползване на собствеността (чл. 1 от Първия протокол);  
• правото на ефективни правни средства за защита в случаи на нарушени 

човешки права (чл. 13). 
 

1. Прокурорско-полицейската акция имаше като резултати от една страна, 
завземане (незаконна конфискация) на притежания, а от друга – въвеждането на 
нови свещеници в завладените църкви, служебни и стопански сгради и помещения. 
Но завземането на църковните сгради съвсем не се свежда само да преминаване на 
                                                           
29 За повече подробности вж. Иван Груйкин, “Проблемът в църквата – три месеца по-късно”, сп. 
“Обектив”, бр. 114, октомври 2004 г., стр. 6-9. 
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една недвижимо имущество от едни в други ръце. По този начин на вярващите се 
налага едно църковно ръководство, различно от това, което те са приели. Това се 
отнася както за редовите свещеници, така и за цялата църковна йерархия чак до 
Светия Синод. 

Българската православна църква съгласно устава си е съборна и миряните имат 
важна роля в нейното управление. В частност съгласно чл. 85 от Устава на БПЦ 
енориашите участват в избора на своите свещеници. Последните трябва 
предварително да са одобрени от Светия Синод, но редовите миряни имат право да 
не приемат предложената им кандидатура, ако не са съгласни с нея, т.е. ако смятат, 
че лицето, предложено за енорийски свещеник, е неподходящо по една или друга 
причина за енорията. Всички свещеници, отстранени от своите църкви, са минали 
през изискваната от чл. 85 процедура. По такъв начин редовите вярващи – хилядите 
активни православни, които са избрали своите свещеници, бяха насилени да 
приемат против волята си нови, назначени от синода на дядо Максим свещеници. 
Същото важи и за църковните началства нагоре по йерархията.  

Освен това, очевидно е от 1992 г. насам, че на всички нива в БПЦ – от най-
висшето ръководство до енорийските свещеници и обикновените вярващи – има 
разцепление. Как в този случай трябва да постъпи държавата? Дали да вземе страна 
или да запази неутралитет. И българският Конституционен съд, и съдът в 
Страсбург са единодушни по въпроса – държавата е длъжна да запази неутралитет 
и да полага усилия за решаване на проблема, ако е възможно, чрез преговори 
между враждуващите фракции. В Решение №5 от юни 1992 г. Конституционният 
съд в частност заявява: “Държавата чрез своите органи и институции обаче не може 
да се намесва и да администрира вътрешноорганизационния живот на 
религиозните общности и институции.”30 От своя страна Европейският съд по 
правата на човека в Страсбург има редица решения, в които приема, че държавата 
няма право да принуждава фракциите на една разцепена религиозна организация да 
се обединяват. Той също така неведнъж в свои решения е обявявал подобни опити 
за нарушение на чл. 9 от ЕКПЧ31 - например в делото Шериф срещу Гърция от 1999 
г.32

                                                           
30 Вж. Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 11 юни 1992 г. по 
конституционно дело №11, раздел IV. 
31 Чл. 9 от Европейската конвенция има следното съдържание: “1. Всеки има право на свобода на 
съвестта, мисълта и религията; това право включва свободата да изповядва своята религия или 
убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, 
религиозни обреди и ритуали.  

2. Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива ограничения, които са 
предвидени от закона 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 ни свободите на 
другите.” 
32 Вж. Application No. 38178/97.  

 Гърция в този случай е призната за нарушител на чл. 9 от Европейската 
конвенция, защото през 1990 г. държавата признава за мюфтия на областта Родопи 
в Северна Гърция човек, който голяма част от мюсюлманите не приемат. Поради 
това те избират друг човек за свой мюфтия, а гръцките власти започват срещу него 
наказателно преследване за “узурпиране на функциите на представител на позната 
религия”. По този начин очевидно се подкрепя едно от крилата на разделена 
религиозна общност, а другото – пряко или не – се дискриминира. Така държавата 
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Гърция е отстъпила от принципа на неутралитет при спор между фракции от една 
религиозна общност и се е опитала по административен път да наложи на 
вярващите угоден на нея кандидат за ръководител. Така тяхното право на свобода 
на религията е нарушено, което съдът в Страсбург формулира по следния начин: 
“Съдът не смята, че в демократичното общество държавата трябва да взема мерки, 
за да накара религиозните общности да бъдат под единно ръководство.”33

Още по-важно е, че в тази насока има и две решения по български дела – 
решението от 2000 г. по делото Хасан и Чауш срещу България

 

34 и решението по 
делото на Висшия духовен съвет на мюсюлманите срещу България35

През октомври 2000 г. по делото Хасан и Чауш срещу България Европейският 
съд се произнесе, че нашата страна е нарушила чл. 9 от ЕКПЧ. Ситуацията беше 
подобна на тази, описана по-горе при делото Шериф срещу Гърция. Българското 
правителство е отказало да регистрира избрания на 6 март 1995 г. от Национална 
конференция нов главен мюфтия на мюсюлманите г-н Фикри Сали. То регистрира 
неговия съперник, водача на другата фракция в мюсюлманското общност, г-н 
Недим Генджев. Зад всеки от тях стояха части от редовите мюсюлмани и от 
местните имами. Тогава правителството, вместо да създаде условия за преговори, 
като вземе върху себе си ролята на неутрален посредник и ако опитът се провали, 
да предостави признание и на двете фракции, да ги регистрира и по този начин 
узакони единствено Висшия духовен съвет на мюсюлманите, председателстван от 
приближения до тогавашното правителство г-н Недим Генджев

 от 16 
декември 2004 г. И в двата случая става дума за едно и също – за опита на 
държавата да вземе страна в спора между враждуващи групи в една разцепена 
религиозна общност, като наложи единно ръководство, което тя харесва, но което 
не е приемливо за значителна част от религиозната общност. И в двата случая 
българската държава е призната за отговорна за това, че е нарушила чл. 9 от 
Конвенцията и по-специално, че действията й излизат отвъд границите на 
позволеното поведение, както те са описани в чл. 9, т. 2. Широко разпространено е 
мнението, че Европейският съд ще възпроизведе съображенията, които е имал при 
постановяването на тези решения и по жалбата на митрополит Инокентий срещу 
акцията от 20 юли 2004 г., защото обстоятелствата, от една страна, са, от гледна 
точка на характера на държавната намеса, твърде сходни, а в случая с юлската 
акция са и много по-брутални.  

36

                                                           
33 Пак там, §52. 
34 Вж. Application No. 30985/96. 
35 Вж. Application No. 390/97. 
36 Правителствата на България след 1989 г. поддържат – съобразно политическата си ориентация – 
различни борещи се една срещу друга групи в мюсюлманската общност. През 1995 г. 
правителството на БСП фаворизираше г-н Генджев. Това доведе до жалба на съперника му Фикри 
Сали и държавата през 2000 г. беше осъдена от съда в Страсбург. През 1997 г. правителството на 
СДС се обяви срещу г-н Недим Генджев. Последният се оплака на Страсбургския съд и в резултат 
България отново бе осъдена на 16 декември 2004 г. Има нещо иронично в двете еднакви по 
същността си дела, завършили с идентични присъди – всеки от противниците осъди държавата 
заради фаворизирането от нея на противника му. 

. След като 
Върховният съд отхвърли жалбата на г-н Фикри Хасан, приемайки, че 
правителството има неограничено право по свое усмотрение да регистрира това 
вероизповедно ръководство, което намери за добре, случаят беше отнесен до съда в 
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Страсбург. Той реши, че правителството на България е нарушило правото на 
българските граждани на свобода на религията, защото – пак като при случая с 
Шериф срещу Гърция – властите в България не са успели да запазят неутралитет 
при наличието на вътрешно религиозен спор:  

Действия на държавата, фаворизиращи един лидер на разделена религиозна 
общност, или приети с цел принуждаването на общността да се обедини под 
единно ръководство против собственото й желание, също така представлява 
намеса в свободата на религията. В демократичните общества не е необходимо 
държавата да предприема мерки, с които да осигури подчиняването на 
религиозните общности на едно обединено ръководство.37

Било му е отказано [на г-н Фикри Сали Хасан] съдействие от прокуратурата 
срещу насилственото изгонване от помещенията на Главното мюфтийство 
именно на основанието, че заповед №Р-12 е провъзгласила друго лице за Главен 
мюфтия. Очевидно не е било възможно той да задържи контрола поне върху част 
от собствеността, принадлежаща на общността, въпреки че несъмнено г-н 
Хасан е имал подкрепата на значителна част от нейните членове.

 

Пряко относим към погрома, извършен на 20 юли 2004 г., е и следният пасаж 
от решението на съда по делото Хасан и Чауш срещу България: 

38

Съдът много пъти е повтарял обаче, че в демократичните общества държавата 
не е необходимо да взима мерки с цел да осигури, че религиозните общности са 
обединени около едно ръководство или са останали под него. Ролята на властите 
в ситуация на конфликт между религиозни групи или вътре в тях не е да 
отстрани причината за напрежението премахвайки плурализма, а да осигури, че 
съперничещите си групи ще се отнасят търпимо една към друга. Както съдът 
вече изтъкна по-горе, държавни мерки, фаворизиращи отделен лидер на една 
разделена религиозна общност или преследващи подчиняване на общността или на 

  

Това е написано по повод недопускането на г-н Хасан до сградата на Главното 
мюфтийство. Очевидно е, че съдът в Страсбург не одобрява това, че фракцията на 
г-н Хасан е била възпрепятствана от правото да упражни контрол върху част от 
собствеността на мюсюлманското изповедание. Толкова повече това осъждане е 
валидно и за случая, когато десетки свещеници бяха изгонени от храмовете им, а 
синодът на митрополит Инокентий, т.е. една от фракциите в разделената Българска 
православна църква, беше тотално лишен от контрол върху част от собствеността 
на БПЦ. При това тук самата прокуратура не просто е пасивен наблюдател, когато 
една група лишава другата от достъп до собствеността, но е и източник на това 
нарушение.  

Решението от 16 декември 2004 г. по делото Висш духовен съвет на 
мюсюлманите срещу България е аналогично. Аналогични са и обстоятелствата – 
пак правителството, водено вероятно от политически съображения, взема страна в 
спора между двете враждуващи групи в мюсюлманското изповедание, но този път 
отказва регистрация на групата, водена от г-н Недим Генджев. В §95 на решението 
се казва:  

                                                           
37 Вж. Application No. 30985/96, §78. 
38 Пак там, §79. 
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част от нея, за да я поставят под едно единствено ръководство, въпреки волята 
на тази общност, биха представлявали нарушение на свободата на религията.39

По-нататък в решението се установява, че “българските власти са излезли вън 
от пределите на преценката, която предвижда §2 на чл. 9 на Конвенцията”

 

40

В светлината на решенията на съда в Страсбург нарушение на чл. 9 от 
Конвенцията е и това, че новият Закон за вероизповеданията даде право на 
държавата да преценява канонически и доктринални различия (чл. 17, т.2),

 и че, 
следователно, е налице нарушение на чл. 9 от ЕКПЧ.  

Така в две последователни решения, и то тъкмо по български случаи, съдът в 
Страсбург недвусмислено указа, че когато държавата взима страна в спор между 
две групи в една разделена религиозна общност, тя нарушава задължението си да 
спазва чл. 9 от Конвенцията. Същото важи и за случая, когато на част от 
религиозната общност се отнема правото да се ползва от собствеността на 
общността. С това по същество е казано, че разпоредбата на §3 от Преходните и 
заключителни разпоредби на новия Закон за изповеданията, чрез която на лица, 
отделили се от една регистрирана религиозна общност се забранява да се ползват 
от нейното имущество и да имат име, идентично с това на другата част, 
противоречи на правото на свобода на религията, прокламирано от чл. 9 на ЕКПЧ. 

41

Съдът отбелязва, че задължението на държавата за неутралитет и 
безпристрастност, както е определено в юриспруденцията, е несъвместимо с 
правомощието на държавата да оценява легитимността на религиозните 
вярвания и изисква държавата да осигури взаимната толерантност между 
групите, които са в конфликт една с друга, дори когато те произлизат от една и 
съща група. В настоящия случай Съдът смята, че вземайки становище, че 
църквата-жалбоподател не е ново вероизповедание и поставяйки признаването и 
в зависимост от волята на църковната организация, която е вече призната – 

 когато 
регистрира религиозна общност като организация (т.е. според обърканата 
терминология на новия закон му признае статута на “регистрирано 
вероизповедание”). Поради това, масово държавни служители и политици наричаха 
и продължават да наричат синодът на патриарх Максим “каноничен”, а този на 
митрополит Инокентий – “разколнически”. Така, от една страна, Законът за 
вероизповеданията чрез своя чл. 10 и чрез §3 от Преходните и заключителните 
разпоредби, а от друга страна, прокуратурата, която прие, че синодът на дядо 
Максим е “легитимен”, т.е. “каноничен”, а този на митрополит Инокентий – 
“разколнически”, т.е. нелегитимен, неканоничен, също така вземат страна в един 
вътрешноцърковен спор. Това е въпрос, който църквата сама трябва да реши, без 
намесата на държавата. В решението си по делото на Бесарабска архиепископия и 
други срещу Молдова Европейският съд утвърди:  

                                                           
39 Делото Висш съвет на мюсюлманите срещу България, Жалба №39023/97, Страсбург, 16 декември 
2004 г., §95. 
40 Пак там, §98. 
41 “Уставът на религиозната организация трябва да съдържа: 

 ….. т. 2 - изложение на религиозното убеждение и на богослужебната практика” 
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Молдавската архиепископия – държавата не е изпълнила задължението си за 
неутралност и безпристрастност.42

2. Постановленията на прокуратурата за възстановяване на права, нарушени в 
резултат на самоуправни действия, са основани на една разпоредба на Закона за 
съдебната власт, която е остатък от социалистическото право. Те не подлежат на 
съдебен контрол.

 

 

43

- наличието в миналото на регистрация на централно ниво не само на 
“алтернативния синод”, но и на синода на дядо Максим; 

 По начина, по който това правомощие се интерпретира от 
прокуратурата, могат да бъдат засегнати по много сериозен начин имуществени 
права. Ярък пример в това отношение е акцията по изваждане на свещениците на 
алтернативния синод от църквите, в които те са служили повече от едно 
десетилетие. Няма съмнение, че определянето на правото на алтернативния синод 
да владее заетите имоти или части от тях е сложен процес, в който са вплетени 
много обстоятелства. Сред тях са: 

- наличието на регистрация на поделения на двата синода на общинско 
ниво; 

- строителството и ползването на новопостроените църкви и други имоти 
от “алтернативния синод” след разкола от началото на 90-те години; 

- подобренията на имотите, с които “алтернативния синод” се е 
разпореждал в течение на много години. 

Всички тези въпроси са по съществото си имуществени спорове или 
предпоставки за тях, които прокуратурата със своите постановления решава за една 
нощ без възможност за достъп до съд. 

Обемът на понятието за “граждански права и задължения” не е докрай изяснен 
в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека. Но още от най-
ранната му юриспруденция става ясно, че имуществените спорове, решавани 
традиционно по частноправен път, попадат безусловно в обхвата на това понятие. 
Така още по делото Рингайзен срещу Австрия от 1971 г.44

Характерът на законодателството, което регулира как се решава въпросът 
(гражданско, търговско, административно право и пр.) и органът, който е 
оправомощен да го реши (обикновен съд, административен орган и пр.)...не са от 
значение.

 съдът прие, че 
частноправните спорове, в които са вплетени имуществени интереси, безусловно 
попадат в обхвата на чл. 6, но, освен тях, в него могат да попаднат и спорове, които 
в рамките на националното право са определени като публичноправни. Съдът 
заключи: 

45

                                                           
42 Вж. Application No. 45701/99, §123. 
43 Чл. 6.1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи гласи: 
“Всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и 
задължения...има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 
независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.” 
44 Вж. Application No. 2614/65. 
45 Пак там, §94. 
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Имуществените, или, както ги определя съдът, “паричните” спорове, са най-
типичните спорове, които попадат в обхвата на чл. 6, независимо от характера на 
законодателството.46

1. Има сериозни основания да се предполага, че в резултат на акцията на 
прокуратурата и полицията от 20-21 юли е нарушено и правото на мирно ползване 
на притежанията.

 За тяхното решаване трябва безусловно да се предостави 
достъп до съд. Решаването на имуществен спор като този с имотите на Българската 
православна църква с прокурорско решение, което не подлежи на съдебен контрол, 
е грубо нарушение на чл. 6 от Европейската конвенция. 

 

47 Разпоредбата за защита на правото на собственост на ЕКПЧ 
гарантира едно както индивидуално, така и колективно право и забранява на 
държавата да лишава физическите и юридическите лица произволно от техните 
“притежания”. При това понятието за “притежания” в юриспруденцията на съда 
има автономен смисъл. По делото на компанията Гасус срещу Холандия от 1995 г.48

Съдът припомня, че понятието за “притежания” [на френски “biens”] в член 1 на 
Протокол №1 има автономно значение, което не се свежда само до 
притежаването на физически вещи: някои други права и интереси, които 
представляват активи, също могат да се смятат за “права на собственост” и 
като такива “притежания” по смисъла на тази разпоредба.

 
съдът прие: 

49

По делото на компанията Матос е Силва и други срещу Португалия от1996 г. 
съдът прие, че дори в случай, когато жалбоподателят няма формален титул на 
собственост върху земята, но е получавал доход от нея в течение на много години и 
няма легитимно оспорване на тази собственост, тя попада в понятието за 
“притежание” по смисъла на чл. 1 от Протокол №1.

  

50

                                                           
46 Виж делата: Издателство Перископ срещу Франция, 1992 г., Бомартен срещу Франция, 1994 г., 
Прокола срещу Люксембург, 1995 г., Де Сантра срещу Италия, 1997 г. Ортенберг срещу Австрия, 
1994 г. и много други. 
47 Член 1 от Първия протокол към Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи гласи: “Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от 
своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на 
обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното 
право. 

Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвежда 
такива закони, каквито сметнат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на 
притежанията в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или 
други постъпления или глоби.” 
48 Вж. Application No. 15375/89. 
49 Пак там, §53. 
50 Вж. Application No. 15777/89. 

 В тази връзка следва да се 
отбележи, че, ако става дума за собствеността върху имотите, с които 
алтернативният синод се разпорежда и които прокуратурата предаде на синода на 
дядо Максим, то последният също не може да докаже титул на собственост върху 
тях, тъй като не е официално регистриран. 
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2. Българското право и по-специално начинът, по който то бе приложено в 
акцията от 20-21 юли лишиха представителите на алтернативния синод от 
ефективни вътрешноправни средства за защита на техните нарушени права.51

[Р]ъководството на фракцията, водена от г-н Хасан, не е можело да оспори 
ефикасно неправомерната държавна намеса във вътрешните дела на религиозните 
общности и да отстоява правото си на организационна автономия, гарантирано от 
чл. 9 от Конвенцията.

 По 
делото Хасан и Чауш срещу България Европейският съд по правата на човека 
намери нарушение на чл. 13 от Конвенцията поради това, че  

52

Приемането на рестриктивния и дискриминационен Закон за 
вероизповеданията, както и репресивната акция на прокуратурата и полицията 
срещу храмовете и свещениците на т.н. “алтернативен синод” не останаха 
незабелязани от външния свят. Още на 27 юни 2003 г. Европейската комисия срещу 
расизма и ксенофобията отбеляза в своя Трети доклад за България критиките на 
множество религиозни и неправителствени организации към рестриктивния и 
дискриминационен характер на закона. Тя препоръча българските власти да 
осигурят стриктното прилагане на чл. 9 от Европейската конвенция за правата на 
човека.

 

В ситуацията с изгонването на свещениците на “алтернативния синод” от 
техните храмове и имоти е налице една организирана акция, разпоредена от 
прокуратурата. В постановленията на прокуратурата се цитира окръжно на 
Върховната касационна прокуратура, с което се изяснява виждането на тази 
институция за начина, по който следва да се реши имущественият спор в 
Българската православна църква. От друга страна, обжалването на индивидуалните 
постановления е възможно само пред по-горния прокурор в една система, основана 
на единоначалието. Трудно е да си представим по-неефективно вътрешноправно 
средство от това. Налице е, следователно, нарушение на чл. 13 от Конвенцията във 
връзка с останалите членове. 
 

6. 
Реакциите на международната общност 

 

53 На 9 септември 2004 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
прие Резолюция №139054

                                                           
51 Член 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи гласи: 

“Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с 
ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита от съответна национална институция дори и 
нарушението да е извършено от лица, действащи в качеството си на представители на официалните 
власти.” 
52 Цит. решение, §104. 

, специално посветена на българския религиозен закон. В 
нея, след като се отбелязва, че той е крачка напред в сравнение с този от 1949 г., се 
посочват редица негови недостатъци и на правителството се препоръчва, между 

53 Европейска комисия срещу расизма и ксенофобията, Трети доклад за България, Страсбург, 27 
януари 2004 г., §§11-12, достъпен на: www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-Ecri.  
54 Достъпна на: http://assembly.coe.int.  

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-Ecri�
http://assembly.coe.int/�
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другото, да отмени изцяло чл. 10, пар. 2, с който БПЦ се признава за юридическо 
лице ex lege, а също или да премахне чл. 15, пар. 2 (който забранява 
съществуването на две религиозни организации с едно и също име) или да го 
формулира така, че от разликата в седалищата на двете организации, дори те да са с 
еднакви имена, да става ясно, че са различни. Между многото други препоръки 
особено важни са две – тази, която предлага да се запише в чл. 14, че СГС и 
Дирекцията по вероизповеданията нямат право да използват ценностни 
съображения при даването на регистрация на нови религиозни организации, както 
и тази, която предлага чл. 7 да се пренапише така, че да инкорпорира напълно 
формулировките на чл. 9 от Европейската конвенция. 

На 27 юли 2005 г. Хелзинкската комисия, която е независим орган на Конгреса 
на САЩ, създадена с цел да наблюдава изпълнението на Хелзинкските 
споразумения от 1975 г., излезе с изявление, което остро критикуваше действията 
на българското правителство и го призова да вземе незабавни мерки за 
възстановяване на положението от преди репресивната акция.55 Същото бе 
повторено и в специално комюнике на Комисията за религиозната свобода в 
Югоизточна Европа от началото на януари т.г., където се казва, че през 2004 г. в 
България положението с религиозната свобода се е влошило поради предприетата 
от властите акция за “конфискуване на собствеността, използвана в продължение 
на повече от десет години от алтернативния синод на Православната църква”. Това 
е станало възможно, защото приетият през 2002 г. Закон за вероизповеданията 
“очевидно покровителства” Синода на Патриарх Максим в ущърб на 
алтернативния Синод и на други религиозни групи и дава юридическо основание за 
конфискацията. Освен това този закон не осигурява гаранции срещу 
манипулативни и произволни намеси на изпълнителната власт в религиозната 
област. България е призована да “изтрие това тъмно петно чрез незабавно 
възстановяване на пълния контрол на алтернативния синод върху конфискуваното 
имущество”.56

В началото на ноември Пазарджишкият окръжен съд осъди мюсюлманския 
проповедник Ахмед Муса Ахмед на три години лишаване от свобода условно и на 
1000 лв. глоба за проповядване на “радикален ислям” и по обвинение, че е 
проповядвал антидемократична идеология и насилствено изменение на 
установения държавен строй, че е опетнил знамето на България, както и че е 
проповядвал расова и национална, както и религиозна вражда и омраза. За пръв път 

 
 

7. 
Други нарушения на правото на свобода на религията и убежденията в 

България през 2004 г. 
 

7.1. 
Процесът срещу ислямския проповедник Ахмед Муса Ахмед 

 

                                                           
55 Виж: CSCE, “Bulgarian Police Seizures of Church Properties in Conflict with Religious Freedom 
Commitments”, July 27th, 2004, достъпно на: www.csce.gov.  
56 H. Knox Thames, “Religious Freedom in Southeastern Europe”, January 5, 2005, достъпно на: 
www.csce.gov.  

http://www.csce.gov/�
http://www.csce.gov/�
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след 1989 г. бяха “пуснати в употреба” чл. 162 и 164 от Наказателния кодекс, 
които визират престъпленията против “националното и расово равенство”. Ахмед 
Муса Ахмед през 2001-2003 г., след връщането си от Германия, където, според 
обвинението, се е свързал с радикални ислямисти, проповядвал мюсюлманската 
религия с особен жар, бил необикновено стриктен в спазването на установленията 
на Исляма и наблягал в проповедите си върху необходимостта от установяване на 
Халифат. Освен това той раздавал помощи, месо и дрехи на мизерстващите роми-
мюсюлмани от Пазарджик, Нова Загора, Карлово и др.  

Обвинението по това дело се основава единствено на наличието на религиозна 
литература на арабски език, който не е говорим в България, както и на видеозаписи 
от проповеди на Муса. В тях действително се говори за “джихад”, за възцаряване 
на Халифатска държава. Било е също така развявано зеленото знаме на 
мюсюлманите. Бидейки ревностен мюсюлманин, в обясненията си пред съда Ахмед 
Муса твърди, че “джихадът” е вътрешната война, която всеки трябва да води срещу 
злото и греха в душата си и че Халифатът е духовната империя на истинския 
ислям, а съвсем не реална държава. Освен това никъде и по никакъв начин той не е 
отправял призиви за насилствено изменение на установения от Конституцията 
ред. Фактът, че съдът осъди Ахмед Муса условно, говори, че обвинението не е 
доказано, а присъдата е произнесена, за да се “защити честта на пагона”, защото 
около това дело се вдигна шум в медиите. Муса отказа да обжалва присъдата в по-
горна инстанция.  
 
 
 
 
 

7.2. 
Служебното ръководство на мюсюлманите. 

 
Картината в мюсюлманското вероизповедание в България е подобна на тази в 

БПЦ. От много години в него има разцепление като различните политически 
партии се опитват да използват изповеданието за политически цели. Държавата, 
действайки под натиска на тези фактори, не съумява да запази неутралитет в спора 
между различните фракции в тази религиозна организация.  

На 29 декември 2003 г. се състоя конференция на мюсюлманите в България. 
Поради непреодолими противоречия в ръководната група на мюсюлманите 
конференцията се разцепи и така в края на 2003 г. два мюсюлмански форума 
избраха два Висши мюсюлмански духовни съвета и двама главни мюфтии – Фикри 
Сали и Али Хаджисадък. И двете ръководства са поискали от СГС да бъдат 
регистрирани. Междувременно Недим Генджев, избран за глава на мюсюлманското 
изповедание на конференция през 1996 г., атакува пред българския съд 
легитимността и решенията на конференциите от 1997 и 2000 г. През 2004 г. ВКС, 
по жалба на Недим Генджев, определи, че атакуваните форуми са нелегитимни, а 
решенията им – нищожни. С това се прекратиха процедурите по регистрацията на 
решенията и на двете конференции от края на 2003 г.  
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В тази ситуация през юли 2004 г. председателят на СГС се е самосезирал и е 
назначил временно служебно ръководство на мюсюлманското изповедание, 
съвпадащо с одобряваното от ДПС, начело с Фикри Сали, избрано на една от двете 
конференции. Според анализа на експерти това е грубо вмешателство във 
вътрешните работи на тази религиозна общност и, освен това, е юридически 
абсурд, защото съдът няма право да извърши това действие и така грубо е нарушил 
както Закона за вероизповеданията, така и други релевантни законоположения. 
По-късно, както Апелативният съд, така и ВКС – с определение от 20 януари 2005 
г. – определиха, че решението на председателя на СГС е нищожно. Така 
единствено Недим Генджев като председател на избрания през 1996 г. Висш 
мюсюлмански съвет и главният мюфтия Али Узунов се оказаха легитимни, на свой 
ред един абсурд, тъй като сроковете за избиране на ръководство според устава на 
мюсюлманското вероизповедание не допускат толкова дълго пребиваване на пост в 
него. СГС би трябвало да изпълни решението на ВКС и да впише Генджев, Узунов 
и съответния Висш съвет в регистъра на религиозните организации. Вместо това, в 
края на януари 2005 г., той издаде удостоверение за актуално състояние на Фикри 
Сали. Според този документ той и неговият съвет са ръководството на 
изповеданието. Освен това прокуратурата изиска оригинала на фирменото дело и 
така сега вече никакво вписване не може да се осъществи, в частност и това на 
Генджев и Узунов.  

Така една поредица от незаконни и явно пристрастни в полза на поддържания 
от ДПС кандидат действия на СГС и на прокуратурата създадоха уникалното 
положение мюсюлманското изповедание да е дълбоко разделено и да няма никакво 
признато ръководство. С това грубо се нарушават правата на редовите мюсюлмани 
да избират своите ръководители и духовни наставници.  

 
 
 

7.3. 
Инциденти със “Свидетелите на Йехова” 

 
През 2004 г. някои непопулярни в българското общество религиозни 

организации, като “Свидетелите на Йехова”, изпитваха затруднения в дейността си. 
Така например тяхното местно поделение в Бургас вече шеста година работи по 
същество нелегално, защото местните власти отказват да го регистрират в явно 
нарушение на закона. Същото е положението с местните им поделения във Велико 
Търново, Димитровград, Смолян и Стамболийски. Това силно затруднява работата 
на тази религиозна организация, защото местните власти в изброените градове, а и 
на други места, проверяват дейността на проповедниците, които ходят от врата на 
врата, и когато не могат да представят местна регистрация, ги гонят. Такъв е 
случаят например на 18 октомври 2004 г. в Пловдив.  

В Перник на 19 юни 2004 г. местни хулигани, които са известни, са пребили 
двама проповедници – Георги и Снежана Ставреви, защото са “сектанти”. Осем 
месеца след побоя, въпреки че те са подали жалба до прокуратурата, няма данни тя 
да е предприела каквито и да е действия срещу извършителите. 
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На 3 декември 2003 г. Окръжният съд в Търговище потвърди решението на 
Районния съд, с което след развода са отнети родителските права на Виолета 
Тачева Цветкова над малолетните й деца на 9 и на 12 г. и са предоставени на 
бившия й съпруг. Основанието е, че майката, поради принадлежността си към 
общността на “Свидетелите на Йехова” не може правилно да възпитава децата си, 
защото “тя, като родител до голяма степен е нарушавала основните права на децата 
си, като при това са били нарушавани и други конституционни принципи”. Освен 
това съдът е преценил, че “по този показател (способност да възпитава децата си) 
бащата притежава изключително голямо предимство, защото той е способен да 
даде на децата възможност както да бъдат информирани, така и да развият 
способностите си в различна насока”, докато майката е “ограничавала правата” на 
децата си. Това ограничаване се е състояло в силното й желание децата да получат 
религиозно възпитание в духа на учението на религията, към която тя принадлежи. 
През декември 2004 г. ВКС е потвърдил решението на Търговищкия окръжен съд. 

 
8. 

Заключение и препоръки 
  

Състоянието на религиозната свобода в България през 2004 г. се влоши. 
Влошаването бе резултат от прилагането на рестриктивния и дискриминационен 
Закон за вероизповеданията, приет през декември 2002 г., както и в произволните и 
незаконни акции на полицията и прокуратурата на България около изгонването на 
свещениците от т. нар. “алтернативен синод” от заеманите от тях храмове. Тези 
груби нарушения на религиозната свобода създадоха сериозно напрежение сред 
православните вярващи и предизвикаха реакциите на международни организации. 
През 2004 г. в резултат от държавна намеса и опити за политическа манипулация се 
влоши и положението с организацията и дейността на мюсюлманското 
вероизповедание. Продължиха да се проявяват и някои традиционни проблеми, 
свързани с предубеденото отношение и дискриминацията спрямо нетрадиционни 
вероизповедания. 

 
Български хелзинкски комитет и Фондация “Толерантност” се обръщат към 

българските власти да вземат присърце проблемите със свободата на религията и 
убежденията в България и отправят към тях следните препоръки: 

• Резултатът от незаконната акция от 20-21 юли 2004 г. да бъде незабавно 
анулиран. Българското правителство да възстанови статуквото отпреди 
акцията и да положи усилия за мирното урегулиране на всички проблеми, 
свързани с разцеплението на Българската православна църква. 

• Всички незаконни действия на полицията и прокуратурата по време на 
акцията от 20-21 юли да бъдат разследвани и отговорните лица да бъдат 
наказани. 

• Законът за вероизповеданията от декември 2002 г. да бъде или коренно 
променен или отменен. Законодателството, уреждащо отношенията между 
държавата и религиозните общности, да бъде приведено в съответствие с 
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международните стандарти за защита на свободата на религията и 
убежденията и да не дискриминира религиозните общности. 

• Правителството да се въздържа от намеса във вътрешните работи на 
вероизповеданията и да изпълнява конституционните си задължения да 
гарантира толерантността между тях, както и толерантността между 
вярващи и невярващи. 

• Дискриминацията спрямо малцинствените религиозни общности да се 
прекрати, а органите, оправомощени да се борят с дискриминацията на 
религиозна основа, да разследват и да санкционират всички нейни прояви. 
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