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ÏÐÀÂÎÑÓÁÅÊÒÍÎÑÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÖÚÐÊÂÀ – ÁÚËÃÀÐÑÊÀ 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈß

Ìàðèÿ Êüîñåâà* 

1. Îáùà õàðàêòåðèñòèêà íà Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà 
öúðêâà – Áúëãàðñêà ïàòðèàðøèÿ

Изследването на пра во су бек т ност та на Църквата про во ки ра 
за раз ми съл юриста, кой то е свик нал да мисли в уста но ве ни ка те-
го рии в добрия сми съл на ду ма та, поз на ва кон сер ва тиз ма на прав-
ни те ин сти ту ти, ос но ва ва се на бук ва та на за ко на, а в об щест ве на-
та ре ал ност съ щест ву ват со циал ни явле ния, как во то е Църквата, 
която ня ма две от дел ни би тиета – ед но дог ма тич но /те оло гич но и 
ед но юри ди ческо. В съ щия сми съл заклю ча ва и Конституционният 
съд – „Църквата ня ма две наиме но ва ния – ед но, те оло гич но, за 
вътреш на употре ба, и вто ро, свет ско, за за ко но ва регла мен та ция, 
как то наз ва нието „пра вослав на“, та ка и име ну ва не то ѝ ка то „Една 
Све та Съ бор на и Апостол ска“ (чл. 1 от Уста ва на Българската 
пра вослав на църква) е част от нейно то са мо опре де ля не“1.

Това на ла га да се тър сят обяс не ния на явле ния, които не мо-
же да се ква ли фи ци рат са мо от гле ди ще на пра во то по поз на ти 
кла си чески на чи ни и ут вър де ни прин ци пи. Необходими са ком-
плексен под ход и „вглеж да не“ от въд юри ди ческо то би тие, за да 
се на ме рят точ ни те юри ди чески ар гу мен ти и из во ди ка то от прав-
на точ ка за за ко но да тел ст во то, ад ми нистра тив на та и съ деб ната 
прак ти ка. Това е нужно за ра ди раз поз на ваемост та (прав ния 
идентитет) на Църквата в пра во от но ше нията, в които вли за, без 

* Доктор по пра во, до цент в Юридическия фа кул тет на Пловдивския уни вер-
си тет „Паисий Хилендарски“.

1 Решение на Конституционния съд № 12/15.07.2003 г. по к. д. № 3/2003 г.
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да по раж да съм не ние, че е на деж д на юри ди ческа стра на в до го-
вор ни, ад ми нистра тив ни и про це су ал ни пра во от но ше ния.

Църквата е от оне зи об щест ве ни явле ния, които пра во то 
пред на ми ра, а не съз да ва, за що то за нея с още по-го ля мо ос но ва-
ние би би ло вяр но на пи са но то от проф. Живко Сталев за дър жа-
ва та, която е „един пред пра вен факт“, „един из клю чи тел но фак-
ти чески про цес“ и е при мер за „апо гей на нор ма тив на та си ла на 
фак ти ческо то, на упо ри тост та на фак ти те и на прекло не нието на 
пра во то пред тях на та непре одо ли мост“ 2.

За пра во то има зна че ние зем но то из ме ре ние на Църквата ка-
то об щ ност от хо ра, обе ди не ни от ед но ре ли гиоз но убеж де ние – 
вя ра та в Иисус Христос. Началото на то ва об щест во от хо ра на 
зе мя та е с бо жест вен произ ход.3 Държавата и пра во то пред на ми-
рат зем но то би тие на Църквата и чрез за ко на дър жа ва та го при-
зна ва или не приз на ва, че то съ щест ву ва ка то ре ли гиоз на ин сти-
ту ция, т.е. ка то су бект на пра во то.

Законът за ве роиз по ве да нията (ЗВ) пред на ми ра съ щест ву ва-
не то на Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар шия 
(БПЦ-БП) ка то член на Вселенската пра вослав на цър к ва.

Според чл. 13, ал. 3 от Конституцията тра ди цион на та ре ли-
гия в Република България е из точ нопра вослав но то ве роиз по ве да-
ние. Българската дър жа ва приз на ва БПЦ-БП за из ра зи тел и пред-
ста ви тел на из точ нопра вослав но то ве роиз по ве да ние, което има 
исто ри ческа ро ля за бъл гар ска та дър жа ва и ак ту ал но зна че ние за 
дър жав ния ѝ жи вот спо ред чл. 10, ал. 1 ЗВ. Този исто ри чески кон-
ти ну итет и ин сти ту ционал на устойчи вост да ват ос но ва ние на за-
ко но да те ля за приз на ва не ex lege на пра во су бек т ност та на БПЦ-
БП, която е вто рич на и след ва пър вич на та ка но нич на ин сти ту-

2 Сталев, Ж. Нормативната си ла на фак ти ческо то. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 1997, 176–177. 

3 „От гле ди ще на пра вослав но то ве ро уче ние Църквата е бо го чо веш ки ор га-
ни зъм или бо го чо веш ко един ст во, чле но ве те на което са съ еди не ни по меж ду си 
чрез пра вослав на та вя ра, Божия за кон, све ще на та йе рар хия и тайн ст ва та.“ – В: 
Православен ка те хи зис и посла ние на из точ ни те патриар си за пра вослав на та вя-
ра. 2. пре раб. и доп. изд. от проф. Тотю Коев. С.: Синодално издателство, 1985, 
с. 85.



37Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2022

ционал ност, приз на та от стра на на дру ги те по мест ни пра вослав-
ни цър к ви.

Основната ха рак те ристи ка на БПЦ-БП ка то ре ли гиоз на ин-
сти ту ция и ка то юри ди ческо ли це се съ дър жа в чл. 10, ал. 1 ЗВ: 
Традиционно ве роиз по ве да ние в Република България е из точ но то 
пра восла вие. То има исто ри ческа ро ля за бъл гар ска та дър жа ва и 
ак ту ал но зна че ние за дър жав ния ѝ жи вот. Негов из ра зи тел и 
пред ста ви тел е са мо управля ва ща та се Българска пра вослав на 
цър к ва, която под име то Патриаршия е пра воприем ник на 
Българската Екзархия и е член на Едната, Свята, Съборна и 
Апостолска цър к ва. Тя се ръ ко во ди от Светия Синод и се пред-
ставля ва от Българския Патриарх, кой то е и Митрополит 
Софийски.

Законодателят е въз приел бе ле зи те на БПЦ-БП, които пред-
ста вят нейния общ облик, от Устава на Българската пра вослав на 
цър к ва – Българска патриаршия (УБПЦ-БП)4. Уставът е санк-
циони ран от ЗВ чрез нор ма тив на та де ле га ция в чл. 10, ал. 2 ЗВ – 
Българската пра вослав на цър к ва е юри ди ческо ли це. Устрой-
ството и управле нието ѝ се опре де лят в нейния устав.

2. Çàêîíîâè ïðèçíàöè íà Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà 
öúðêâà – Áúëãàðñêà ïàòðèàðøèÿ

Законовите приз на ци на БПЦ-БП ка то ре ли гиоз на ин сти ту-
ция са, че тя е:

– не от де лим член на Вселенската (Съборната) цър к ва;
– са мо управля ва ща се (автокефална) патриаршия;
– ед на и един на;
– пра воприем ник на Българската екзархия;
– из ра зи тел и пред ста ви тел на тра ди цион но то из точ нопра-

вослав но ве роиз по ве да ние в Република България.

4 Вж. чл. 1 от Устава на Българската православна църква – Българска 
патриаршия, приет от VI Църковно-на ро ден съ бор на 11 де кем ври 2008 г. в 
Рилската све та оби тел, публи ку ван в „Църковен вест ник“, извънреден брой, 
9.01.2009 г. Параграф 11, ал. 1 от съ щия от ме ня Устава на Българската пра-
вослав на цър к ва, ут вър ден съглас но Закона за из по ве да нията, отм. с § 8 от 
Закона за ве роиз по ве да нията.
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Представянето на за ко но ви те приз на ци на БПЦ-БП ка то ре-
ли гиоз на ин сти ту ция е не об хо ди мо, за що то ка то та ка ва за ко но да-
те лят я приз на ва за су бект на пра во то.

2.1. Член на Вселенската цър к ва
Основополагащ приз нак на БПЦ-БП е член ст во то ѝ в Едната, 

Свята, Съборна и Апостолска църква. БПЦ-БП е приз на та от дру-
ги те поместни пра вослав ни цър к ви за ав то ке фал на.5 Това от своя 
стра на пре допре де ля ос нов но то ѝ свойст во – че в рам ки те на 
православната об щ ност мо же да има са мо ед на БПЦ-БП на те ри-
то рията на България ка то из ра зи тел на из точ но то пра восла вие в 
ин сти ту циона лен план ка то член на Едната, Свята, Съборна 
(Вселенска) и Апостолска цър к ва.

Законодателят се съ обра зя ва с посту ла ти те на ка но нич но то 
пра во, които са ос но ва на Устава на БПЦ-БП от нос но дог ма тич-
ни те и ка но нич ните по ло же ния. Те се явя ват и прав ни бе ле зи на 
БПЦ-БП, въз произ ве де ни в чл. 10, ал. 1 ЗВ. Това оз на ча ва, че из-
вън Вселенската (Съборната) цър к ва не мо же да има БПЦ-БП, 
която да е приз на та за пра вослав на ав то ке фал на цър к ва.

Следователно приз на ва не то на ед на поместна пра восла вна 
цър к ва, в то ва число на БПЦ-БП, не за ви си от вре мен ни и ко-
нюнк тур ни съ би тия, те ри то риал ни и на ционал ни осо бе ности или 
ре ше ния на по мест ни те цър к ви или дър жа ви. Във връз ка с то ва е 
не об хо ди мо пред ва ри тел но то изяс ня ва не на един съ щест вен 
въпрос, кой то има ре ша ва що зна че ние за приз на ва не то на БПЦ-
БП в ре ли гиоз но-ин сти ту циона лен план и респективно за приз на-
ва не то на нейна та пра во су бек т ност.

Признаването на са мостоятел на църква ка то не от де лен 
член на Едната, Свята, Съборна (Вселенска) и Апостолска църква 
не е въпрос на взе ма не на са мостоятел но и не за ви си мо дър жав ни-
ческо ре ше ние, а е ка но ни чески въпрос. Това е от ка те го рията 
въпро си, които не би ха могли да се ре ша ват ка то су ве рен ни от 

5 Вж. за ав то ке фал на цър к ва у Папатомас, Гр. (ар хим.). Съвременни и бъ де-
щи пре диз ви ка тел ст ва пред Православната цър к ва. Исторически, екли сиоло ги-
чен и ка но ни чен под ход. Солун – Катерини, 2019, 91–134.
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стра на на която и да е дър жа ва. Това не оз на ча ва, че цър ков ният 
въпрос не мо же да бъ де и дър жа вен приори тет.

Признаването от стра на на дър жа ва та на която и да е пра-
вослав на цър к ва в юри ди чески сми съл ка то дър жав на ре ли гия, 
ка то су бект на публич но то пра во или ка то ре ли гия, от де ле на от 
дър жа ва та и приз на та ка то су бект на част но то пра во, е вто ри чен 
въпрос, кой то след ва ка но нич но то приз на ва не на съ от вет на та 
православна цър к ва от дру ги те поместни пра вослав ни цър к ви.

Правосубектността на вся ка поместна6 пра вослав на цър к ва 
след ва, услов но ка за но, „меж ду на род но то“ приз на ва не от дру ги-
те поместни пра вослав ни цър к ви ка то са мостоятел на цър ков на 
ин сти ту ция, която е не от де лен член на Едната, Свята, Съборна 
(Вселенска) и Апостолска църква. Православна цър к ва, която не 
е приз на та от дру ги те пра вослав ни цър к ви по пра ви ла та на над-
на ционал но то уни вер сал но пра во, как во то е ка но нич но то пра во, 
не съ щест ву ва ка то та ка ва цър к ва и до ри да бъ де приз на та от съ-
от вет на та дър жа ва ка то су бект на пра во то, ня ма да но си бе ле зи те 
на пра вослав на цър к ва. Обратното, ако ед на цър к ва, приз на та от 
дру ги те поместни източнопра вослав ни цър к ви ка то ав то ке фал на, 
не е приз на та от съ от вет на та дър жа ва7, то ва не би на кър ни ло 
нейна та същ ност на църква. За приз на ва не то на по мест на пра-
вослав на цър к ва ка но нич на та санк ция е пър вич на та, важ на та и 
опре де ля ща та, а приз на ва не то от дър жа ва та е послед ващ и вто ри-
чен въпрос, кой то има от но ше ние към прав но то по ло же ние на 
Църквата ка то су бект на пра во то в прав на та систе ма на дър жа ва-
та, уста но вя ва мо дел на дър жав но-цър ков ни от но ше ния и е 
атестат за дър жав ни ческа зре лост. Правосубектността на вся ка от 

6 Вж. по ве че за по ня тието „по мест на цър к ва“, за да се от гра ни чи от „мест но 
по де ле ние“ на БПЦ-БП, в експер т но то ми ста но ви ще по гр. д. № 5111/2017 г. на 
ВКС, I г. о., по което е поста но ве но ре ше ние № 176/20.12.2018 г. от нос но до-
пус на тия до ка са цион но об жал ва не въпрос с как ви до ка за тел ст ва се уста но вя ва 
пра во су бек т ност та и ва лид но уч ре де но то про це су ал но пред ста ви тел ст во на по-
мест на пра вослав на цър к ва.

7 Руската пра вослав на цър к ва (РПЦ) и нейни те ор га ни за ции не са су бек ти на 
пра во то от 1918 до 1990 г. спо ред съ вет ско то дър жав но за ко но да тел ст во – 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР, ян варь, 1918 г. – http://www.
kadis.ru, но то ва не оз на ча ва, че РПЦ не е би ла част от Вселенската/Съборната 
цър к ва.
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14-те по мест ни пра вослав ни цър к ви се опре де ля от за ко но да тел-
ст во то на дър жа ва та, в която са се да ли ще то и диоце зът на съ от-
вет на та по мест на цър к ва – ав то ке фал на или ав то ном на.

2.2. Самоуправляваща се (автокефална) патриаршия
Принципът за един ст во то на Вселенската цър к ва във ве ро во 

и ка но нич но от но ше ние не из ключ ва прин ци па за са мо управле-
ние на от дел ни те по мест ни цър к ви.

БПЦ-БП е са мо управля ва ща се съглас но чл. 1, ал. 3 от Устава 
на БПЦ, кой то приз нак е въз произ ве ден ка то не ин юри ди чески 
бе лег и в чл. 10, ал. 1 ЗВ. Това оз на ча ва, че БПЦ-БП се приз на ва 
ка то ед на от ав то ке фал ни те цър к ви, която е част от Вселенската 
цър к ва. Признаването ѝ се състои имен но във въз мож ност та да 
бъ де от дел на ре ли гиоз на ин сти ту ция със свои ор га ни на управле-
ние, които сво бод но и не за ви си мо взе мат ре ше ния, но на ос но ва-
та на един ст во то на вя ра та и ка но ни те на православието. 
Автокефалността на БПЦ-БП, която е опре де ля ща, обусла вя на 
вто рич но ни во нейна та пер со ни фи ка ция ка то су бект на пра во то.

Съществуването на от дел ни те ав то ке фал ни и ав то ном ни 
цър к ви8 не на ру ша ва един ст во то на Вселенската цър к ва. Вярва-
щите се обе ди ня ват в поместни цър к ви по те ри то риал ни и на-
ционал ни9 от ли чия, но всич ки те имат за ос но ва ед но и съ що уче-
ние на вя ра та, ръ ко во дят се от ед ни и съ щи ка но ни, по ддър жат 
ев ха ристий но об ще ние по меж ду си и по въпро си те на вя ра та и 

8 Според екли сиоло гията (бо гослов ско то уче ние за Църквата) Църквата 
Христова, би дей ки ед на, се раз де ля на ня кол ко поместни цър к ви. Те са: 
Константинополска (Цариградска), Александрийска, Антиохийска, Йеруса лим-
ска, Руска, Сръбска, Румънска, Българска, Грузинска, Кипърска, Еладска, 
Полска, Албанска и др. 

Изброените православни цър к ви се управля ват на пъл но са мостоятел но и се 
на ри чат ав то ке фал ни, а по мест ните цър к ви, които, ма кар да имат свое са мо-
управле ние, приз на ват вър хов на та власт на дру га поместна цър к ва, се на ри чат 
ав то ном ни – Финландска, Естонска др. Автономната цър к ва се санк циони ра от 
поместен събор на автокефалната църква и из да ва не то на патриаршески томос 
за то ва.

9 Това не оз на ча ва, че за хо ра от дру ги на ционал ности е огра ни че но член ст-
во то в съ от вет на та цър к ва.
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християн ския жи вот вся ка от тях се под чи ня ва на гла са на 
Вселенската цър к ва, из ра зен на вселенските съ бо ри.10

Актът, с кой то се санк циони ра приз на ва не то на ав то ке фал на 
пра вослав на цър к ва, е ре ше нието на Вселенски или друг съ бор на 
пра вослав ни те цър к ви. В исто ри чески план има прак ти ка да се 
приз на ва ав то ке фа лия чрез приз на ва не то от дру ги те ав то ке фал ни 
поместни цър к ви, как то и с то мос на Константинополския 
патриарх. Това оз на ча ва ка но нич но приз на ва не, което от гле ди ще 
на тер ми но ло гията на пра во то услов но мо же да бъ де опре де ле но 
ка то „меж ду на род но приз на ва не“.

Въпросът за приз на ва не то на ав то ке фал на11 пра вослав на 
цър к ва е сло жен и диску сионен. Той е поста вен пред ва ри тел но 
сред ос нов ни те въпро си в днев ния ред на ед но от под гот ви тел ни-
те за се да ния за всепра вослав ния Велик съ бор12, но не се сти га до 
един но ста но ви ще от нос но на чи на за приз на ва не на ав то ке фал на 
цър к ва.

Каноничното приз на ва не на ед на пра вослав на цър к ва за ав-
то ке фал на пре допре де ля нейното приз на ва не или неприз на ва не 
от стра на на от дел ни те дър жа ви ка то су бект на публич но то или 
част но то пра во в съ от вет на та на ционал на прав на систе ма.

Обстоятелството, че БПЦ-БП е приз на та за са мо управля ва-
ща се, оз на ча ва, че тя са мостоятел но устрой ва своята струк ту ра и 
систе ма от ор га ни на управле ние, но се ръ ко во ди от уста но ве ни те 
прин ци пи в православието на съ бор ност и йе рар хич ност, които 
са ней на ос но ва.

10 Стефан, митр. Софийски, Г. Шавелски, про топрез ви тер. Православен 
ка те хи зис. С.: Синод. печ-ца, 1943, 70–72.

11 Вж. в по-но ви из след ва ния за по ня тието „ав то ке фал ност“ у Смочевски, А. 
Формиране на кон сти ту цион ни те от но ше ния дър жа ва – Църква в Гърция (в 
кон текста на пре доста вя не на ав то ке фа лия на Гръцката пра вослав на цър к ва от 
Вселенската Константинополска патриар шия през ХIХ век). – В: Научни че те-
ния „Право и ре ли гия“. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, 285–313.

12 Постигната е Общоправославна по зи ция за ав то но мията и спо со би те за 
про въз гла ся ва не то ѝ на Междуправославната под гот ви тел на ко ми сия по доклад 
на Светейшите пра вослав ни цър к ви и доклад на Секретариата по под го тов ка та 
на Светия ве лик съ бор, про ве ден в цен тъ ра на Вселенската патриар шия, 
Шамбези, 9–17 де кем ври 2009 г.
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От глед на точ ка на дър жав но-цър ков ни те от но ше ния и свет-
ско то пра во са мо управля емост та на БПЦ-БП се раз глеж да и ка то 
не на на ме са на дър жа ва та във вътреш ни те де ла на Църквата, което 
е и кон сти ту ционен прин цип13 на от де ле ност на ре ли гиоз ни те ин-
сти ту ции от дър жа ва та спо ред чл. 13, ал. 2 от Конституцията, 
кой то е пред мет на тъл ку ва тел на та прак ти ка на Конституционния 
съд. „Религиозните об щ ности и ин сти ту ции са от де ле ни от дър-
жа ва та. Недопустима е дър жав на на ме са и дър жав но ад ми нистри-
ра не на вътреш но ор га ни за цион ния жи вот на ре ли гиоз ни те об щ-
ности и ин сти ту ции, как то и в тях но то об щест ве но проявле ние 
ос вен в по со че ни те ве че слу чаи на чл. 13, ал. 4 и чл. 37, ал. 2 от 
Конституцията“14. Според Конституционния съд „се ман тич но ду-
ма та „ве роиз по ве да ния“ в слу чая об хва ща и пер со нал ния състав 
на ре ли гиоз ни те систе ми в сми съл на об щ ности; ре ли гиоз ни те 
ин сти ту ции, в част ност цър к ва та, са от дел ни и не за ви си ми от 
дър жа ва та, а дър жа ва та е свет ска“15.

2.3. Една и един на
Една и един на е как то Вселенската пра вослав на цър к ва, та ка 

и вся ка поместна пра вослав на цър к ва. Това е ос нов но тях но 
свойст во, обусло ве но от същ ност та на Църквата Христова, която 
не е фор мал на юри ди ческа ор га ни за ция от чле но ве, събра ни от 
ед на об ща идея, а е жив ор га ни зъм, чиито чле но ве спо ред 
християн ско то уче ние жи веят своя пъл но це нен ду хо вен жи вот 
са мо ко га то са част от тя ло то Христово, си реч Църквата.

Признаването на ед на цър к ва за ав то ке фал на оз на ча ва, че тя 
е ка но нич на, което пред по ла га един ст ве ност та ѝ на ед но конкрет-
но място. Според Перистерския митро по лит проф. Григориос 

13 Вж. по ве че за кон сти ту цион ни те по ня тия и прин ци пи от нос но ве роиз по ве-
да нията в Кьосева, М. Конституционен и за ко нов ста тус на ве роиз по ве да нията 
в България. – В: Религиозната то ле рант ност в съвре мен ния свят. Сборник ста-
тии и докла ди. Пловдив: ЮФ на Пловдивския уни вер си тет „Паисий Хилен-
дарски“, 2014, 36–48.

14 По те зи въпро си вж. съ що Друмева, Е. Конституционно пра во. 3. доп. и 
пре раб. изд. С.: Сиела, 2008, с. 779; как то и Друмева, Е. Конституционно пра-
во. 5. доп. и пре раб. изд. С.: Сиела, 2018, с. 720.

15 Решение № 2 от 18 февру ари 1998 г. по к. д. № 15/1997 г.
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Папатомас: Колкото Православната цър к ва, тол ко ва и бъл гар-
ска та дър жа ва, ще тряб ва да се от ка жат от се бе си, ако обя-
вят и приемат, че Българската Църква е по ве че от ед на. Затова 
и Православната Църква в България не мо же да бъ де ка но нич но 
и юри ди чески по ве че от ед на. Това се отра зя ва и сле до ва тел но 
га ран ти ра ка но нич ност та и един ст ве ност та, за щи те ни на дър-
жав но ни во, по един за ко нен и кон сти ту ционен на чин.16

Следователно ос нов но ка но нич но по ло же ние е, че на те ри-
то рията на ед на дър жа ва мо же да има са мо ед на ав то ке фал на цър-
к ва, приз на та от дру ги те по мест ни пра вослав ни цър к ви ка то 
член на Едната, Свята, Съборна (Вселенска) и Апостолска цър к-
ва. Определението на БПЦ-БП ка то един на и не де ли ма в чл. 1, 
ал. 1 in fi ne от УБПЦ-БП пов та ря са мо то ва, което се съ дър жа в 
„един на“ ка то ха рак те ристи ка на Вселенската цър к ва. Въпросът 
за един ст во то и не де ли мост та на БПЦ-БП не е въпрос на сво бо-
ден из бор и ре ше ние от стра на на ръ ко вод ния ор ган на БПЦ-БП в 
ли це то на Светия синод, а още по-мал ко – на от дел ни ней ни чле-
но ве и пред ста ви те ли. Единството и не де ли мост та на БПЦ-БП не 
е въпрос на „де мокра тич но“ ре ше ние на дър жа ва та, която мо же 
да си поз во ли да се произ не се с акт на дър жа вен ор ган по ос но во-
по ла га щия дог мат за един ст во то на БПЦ-БП, кой то за ся га същ-
ност та ѝ на църква. Израз на закри ла на БПЦ-БП, която за ко но да-
те лят приз на ва ex lege, e § 3 ПЗР ЗВ, спо ред кой то ли ца та, които 
към вли за не то в си ла на то зи за кон са се от де ли ли от ре гистри ра-
на ре ли гиоз на ин сти ту ция в на ру ше ние на ут вър де ния по уста но-
ве ния ред не ин устав, не мо гат да носят иден тич но наиме но ва ние 
и да пол з ват или да се раз по реж дат с ней но иму щест во. По то зи 

16 Григориос Папатомас, ар химандрит, про фе сор по ка но нич но пра во на 
университетите в Атина и Париж. Канонично експер т но мне ние за въз ник-
на лия пра восла вен цър ко вен въпрос в България (1992–1998–2009) до 
Негово Светейшество г-н Максим, митро по лит Софийски и Патриарх 
Български и чрез не го до Св. Синод, София, пред ста ве но от Българското 
пра ви тел ст во ка то при ло же ние към иска не за от на ся не на де ло то по 
Решението на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка, Пето от де ле ние, по 
де ло то Свети Синод на Българската пра вослав на цър к ва (митро по лит 
Инокентий) и др. сре щу България от 22.01.2009 г. пред Голямата ка ма ра на 
ЕСПЧ. 10 го ди ни по-къс но то е публи ку ва но в Папатомас, Гр. (архим.). 
Цит. съч., 363–412. 
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се риозен въпрос за един ст во то на БПЦ-БП се произ на ся с ре ше-
ние17 Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) по при ла га-
не то на чл. 9 във връз ка с чл. 11 на Европейската кон вен ция за 
защита на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди. Съдът се огра-
ни ча ва са мо до пра во су бек т ност та на БПЦ-БП ка то ед но от ве-
роиз по ве да нията в България, без да съ обра зи същ ност та ѝ на 
църква, и об съж да пробле ма ти ка та на са мо управляващата се 
БПЦ-БП ка то вътреш нокор по ра тив на сво бо да и проява на плу ра-
ли зъм в ед но де мокра тич но об щест во. Основният проблем в то зи 
тъл ку ва те лен под ход е, че той е обусло вен от тъл ку ва не то и при-
ла га не то на чл. 9 във връз ка с чл. 11, кой то уреж да пра во то на 
сдру жа ва не. В то зи кон текст спо рът за ле ги тим ност на ръ ко вод-
ст во то на БПЦ-БЦ се пред ста вя ка то спор за ле ги тим ност на ръ-
ко вод ст во то на което и да е кор по ра тив но юри ди ческо ли це18, а 
то ва е са мо ка но ни чен въпрос. Аргумент, че вътреш ни те въпро си 
в православ ните цър к ви след ва да се ре ша ват по ка но ни чен ред, е 
об стоятел ст во то, че жал бо по да те лят пред ЕСПЧ „митро по лит“ 
Инокентий (митро по лит по не го во са мо опре де ля не, без да е та-
къв по ка но ни чен избор) след поста но вя ва не на ре ше нието за 
спра вед ли во обез ще те ние чрез по ка яние по пра ви ла та на ка но-
нич но то пра во се за вър на в един ст во то на БПЦ-БП.

2.4. Изразител и пред ста ви тел на тра ди цион но то из точ-
нопра вослав но ве роиз по ве да ние в Република България

БПЦ-БП е из ра зи тел на тра ди цион но то19 из точ нопра вослав-
но ве роиз по ве да ние, което е тол ко ва при съ що за би та, ду шев-

17 Решение от 22.01.2009 г. (основно), окон ча тел но на 5.06.2009 г., и Решение 
(спра вед ли во обезщетение) от 16.09.2010 г. на ЕСПЧ, Пето от де ле ние, по де ло-
то Свети Синод на Българската пра вослав на цър к ва (митро по лит Инокентий) 
и др. сре щу България по жал би № 412/03 и № 35677/04.

18 Подробен кри ти чен ана лиз на Решението на ЕСПЧ, цит. в бел. 17, вж. в 
Кьосева, М. Българската пра вослав на цър к ва ка то юри ди ческо ли це. – 
Юридически свят, 2010, № 1, 111–140. В ста тията е ана ли зи ра на само кор по ра-
тив на та при ро да на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це.

19 Вж. по ве че за кон сти ту цион но то приз на ва не на из точ нопра вослав но то ве-
роиз по ве да ние и ак ту ал но то му зна че ние за дър жав ния жи вот в Кьосева, М. 
Конституционен и за ко нов ста тус на ве роиз по ве да нията в България. – В: 
Религиозната то ле рант ност в съвре мен ния свят. Сборник ста тии и докла ди. 
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ност та, кул ту ра та, на ро доп си хо ло гията на бъл гар ския на род по-
ра ди дъл го лет но то из по вяд ва не и прак ти ку ва не, че се е пре вър на-
ло в естест ве но прав но явле ние. Съществуването на БПЦ ка то 
уни кал но со циал но явле ние „не от тоя свят“ е от ка те го рията на 
фак ти20 с непре ход но исто ри ческо и ци ви ли за цион но зна че ние за 
бъл гар ска та дър жа ва и за Европа, та ка че с ос но ва ние се приз на ва 
за юри ди ческо ли це по си ла та на за ко на (ex lege).

По си ла та на те зи ар гу мен ти не е на ме са от стра на на дър жа-
ва та във вътреш ни те де ла на ре ли гиоз на та ин сти ту ция, ко га то 
приз на ва БПЦ-БП за из ра зи тел и пред ста ви тел на из точ нопра-
вослав но то ве роиз по ве да ние, което има исто ри ческа ро ля за бъл-
гар ска та дър жа ва и ак ту ал но зна че ние за дър жав ния ѝ жи вот (арг. 
от чл. 10, ал. 1 ЗВ). Този исто ри чески кон ти ну итет и ин сти ту-
ционал на устойчи вост да ват ос но ва ние на за ко но да те ля да при-
знае ex lege пра во су бек т ност та на БПЦ-БП, която е вто рич на и 
след ва пър вич на та ка но нич на ин сти ту ционал ност, приз на та от 
стра на на дру ги те по мест ни пра вослав ни цър к ви.

Признаването на спе циал на ро ля на опре де ле но тра ди цион-
но, пре обла да ва що или офи циал но ве роиз по ве да ние в ед на дър-
жа ва са мо по се бе си не е не съв мести мо с евро пейски те и меж ду-
на род ните нор ми, за що то не пре пятст ва упраж ня ва не то на пред-
ви де ни те в тях пра ва от дру ги су бек ти, как ви то са останалите ве-
роиз по ве да ния.

Следователно по из ло же ни те ар гу мен ти БПЦ-БП е ед на от 
мал ко то ин сти ту ции в бъл гар ска та дър жа ва, които по та къв без-
спо рен на чин заслу жа ват приз на ва не то по си ла та на за ко на, за-
що то е по лу чи ла приз на нието на вре ме то.

2.5. Правоприемник на Българската екзархия
Не на послед но място по зна че ние е приз на кът на БПЦ-БП 

ка то пра воприем ник на Българската екзархия. За ко но да те лят 
приз на ва това в чл. 10, ал. 1 ЗВ за ра ди исто ри ческа та спра вед ли-
вост и ин сти ту ционал ния ѝ кон ти ну итет.

Пловдив: ЮФ на Пловдивския уни вер си тет „Паисий Хилендарски“, 2014, 
36–61.

20 Вж. Решение № 12/15.07.2003 г. по к. д. № 3/2003 г. от 2003 г. 
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Правоприемството е ед но от че ти ри те свойст ва на Христо-
вата цър к ва, из ра зе но в „Символа на вя ра та“ чрез опре де ля не то ѝ 
ка то „апостол ска“, което съ що е част от съ дър жа нието на ци ти ра-
ния чл. 10, ал. 1 ЗВ. БПЦ-БП е член на та зи Вселенска цър к ва и 
ка то та ка ва но си бе ле га „апостол ска“, т.е. тя се ос но ва ва на пра-
воприем ст во то и про дъл жа ва да съ щест ву ва във вре ме то иден-
тич на и не из мен на чрез пра вослав на та вя ра, вклю чи тел но през 
тур ско то роб ст во, ко га то ня ма бъл гар ска дър жа ва.

Възстановяването на БПЦ-БП под име то Българска екзархия 
се осъ щест вя ва със сул тан ски фер ман през 1870 г., кой то по съ-
щест во е юри ди чески акт на приз на ва не на БПЦ-БП ка то су бект 
на пра во то.

Официалната ле ги ти ма ция на Църквата ста ва факт пре ди 
въз ста но вя ва не то на бъл гар ска та дър жав ност. Точно те зи добре 
из вест ни на ши ро ка та об щест ве ност фак ти, които са исто ри чески 
не оспо ри ми, са въз произ ве де ни от за ко но да те ля чрез пра во-
прием ст во то меж ду БПЦ-БП и Българската екзархия. В то ва от-
но ше ние най-точ на е оценка та на Конституционния съд21, спо ред 
кой то по своята кул тур на и исто ри ческа зна чи мост за България 
евен ту ал но то ли ша ва не от пра во су бек т ност на БПЦ-БП при как-
ва то и да е хи по те за би би ло акт с обра тен знак на сул тан ския 
фер ман от 1870 г. Правоприемството на БПЦ-БП е просле де но 
исто ри чески спра вед ли во в чл. 1, ал. 3 от Устава на БПЦ-БП на 
ос но ва та на прин ци пи те за исто ри чески кон ти ну итет, ин сти ту-
циона лен иден ти тет и един ст во. Уставът в ци ти ра ния член уточ-
ня ва пра воприем ст во то от уч ре дя ва не то на БПЦ-БП до настоящо-
то вре ме – „Самоуправляващата се Българска пра вослав на цър к-
ва – Българска патриаршия е пра воприем ник на Плисковската 
архие пи скопия, Преславската патриар шия, Охридската ар хи-
еписко  пия, Търновската патриаршия и Българската ек зар хия“.

21 Вж. ци ти ра но то в бел. 1 ре ше ние на Конституционния съд.
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3. Ïðàâíà èíäèâèäóàëèçàöèÿ22

Когато за ко но да те лят приз на ва ед но со циал но обра зу ва ние 
за юри ди ческо ли це ex lege, ка къв то е слу ча ят с БПЦ-БП в чл. 10, 
ал. 2 ЗВ, в за ко на се опре де лят и не го ви те прав но ин ди ви ду али зи-
ра щи бе ле зи. С тях прав ният су бект се от ли ча ва от дру ги те су бек-
ти на пра во то – наиме но ва ние, упра ви тел ни и пред ста ви тел ни ор-
га ни, се да ли ще, устав. Когато юри ди ческо то ли це се приз на ва по 
за кон, устройст во то и управле нието му се въз ла гат чрез нор ма-
тив на де ле га ция на вътреш ноустройст ве ния му акт (най-често 
устав). Тези прав но ин ди ви ду али зи ра щи приз на ци се опре де лят в 
те орията ка то об що валидни23 за всич ки юри ди чески ли ца не за ви-
си мо от систе ма та, по която са въз ник на ли.24 Освен те зи юри ди-
чески приз на ци ве роиз по ве да нията имат един за дъл жи те лен 
прав но ин ди ви ду али зи ращ приз нак – вер ско то убеж де ние, което 
е уни кал но за вся ко ве роиз по ве да ние и во ди до раз лич на бо гослу-
жеб на прак ти ка и дейност. Според чл. 9 ЗВ вся ко ве роиз по ве да-
ние се ха рак те ри зи ра със своето наиме но ва ние и вер ски те убеж-
де ния на фи зи чески те ли ца, които съста вят ре ли гиоз на та му об щ-
ност.

Правно ин ди ви ду али зи ра щи те бе ле зи на БПЦ-БП не са сво-
бод но из бра ни по во ля та на чле но ве те на цър к ва та ка то кор по ра-
тив но устроено юри ди ческо ли це и не мо гат да се про ме нят на 
ос но ва та на ав то но мията на во ля та, за що то те са бе ле зи на БПЦ-
БП ка то ве ков на ре ли гиоз на ин сти ту ция. Сполучлива ар гу мен та-
ция в то ва от но ше ние са ду ми те на Ернст Канторовиц: Канони-
стите пов та рят от но во и от но во, че цър к ва та на то ва или оно-

22 Вж. Кьосева, М. Правен иден ти тет на Българската пра вослав на цър к ва. – 
В: Научни тру до ве на Института за прав ни науки при БАН. Актуални прав ни 
пробле ми, 2010, том V (8), 209–231. В ста тията е обос но ва но из пол з ва не то на 
по ня тието „пра вен иден ти тет“ вместо „прав на ин ди ви ду али за ция“ и де тайл но е 
пред ста вен все ки от бе ле зи те на прав на та ин ди ви ду али за ция.

23 Вж. от нос но сдру же нията Голева, П. – В: Юридически ли ца с несто пан ска 
цел. Правен ре жим. Под об ща та ре дак ция на Ц. Каменова. С.: БАН, 2003, с. 100.

24 Таджер, В. Гражданско пра во. Обща част. Дял II. С., 1973, 85–87; Павлова, 
М. Гражданско пра во. Обща част. 2. пре раб. и доп. изд. С.: Софи-Р, 2002, 319–
322; Стойчев, К. – В: Юридически ли ца с несто пан ска цел. Правен ре жим..., 
64–74.
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ва място или дър жа ва оста ва съ ща та цър к ва до ри и ако всич ки-
те ѝ чле но ве са мър т ви и сме не ни от дру ги; или че collegium-ът 
или ка но ни ческо то събра ние на ед на ка тед ра ла са съ щи те днес, 
как ви то са би ли пре ди сто го ди ни, ма кар лич ности те да не са 
съ щи те.25

Член 10, ал. 1 ЗВ въз произ веж да наиме но ва нието от чл. 1 на 
Устава на БПЦ-БП на пред ста ви те ля на из точ нопра вослав но то 
ве роиз по ве да ние в България – Българска пра вослав на цър к ва – 
Българска патриар шия, ка то ре ли гиоз на ин сти ту ция и ка то юри-
ди ческо ли це. Наименованието на БПЦ-БП е състав но и уни кал-
но, без до бав ки и про ме ни в сло во ре да и сви де тел ст ва за при над-
леж ност та ѝ към Едната, Свя та, Съ бор на и Апостол ска цър к ва. 
Наименованието е и ин ди ция за вер ско то убеж де ние – пра вослав-
на та вя ра.

БПЦ-БП е приз на та от за ко на ка то един на цър ков на ин сти-
ту ция, която от древ ността е с ти тул „Патриаршия“ и чиято 
вътреш на струк ту ра се опре де ля от нейния вътреш ноустройст вен 
акт – устава, спра вед ли во опре де лен от из сле до ва те ли те за ней на 
„кон сти ту ция“26.

Законът за ве роиз по ве да нията в чл. 15, ал. 2 забра ня ва съ-
щест ву ва не то на по ве че от ед но юри ди ческо ли це ка то ве роиз по-
ве да ние с ед но и съ що наиме но ва ние и се да ли ще.

Седалището на БПЦ-БП мо же да се из вле че по тъл ку ва те лен 
път от чл. 10, ал. 1 ЗВ във вр. с чл. 13, ал. 3, ал. 4 във вр. с чл. 3, 
т. 1 и чл. 38 от Устава на БПЦ-БП и е в София, тъй ка то 
Българският патриарх е и митро по лит Софийски.

Когато юри ди чески те ли ца се приз на ват по си ла та на за ко на, 
за ко нът опре де ля съ що упра ви тел ни те и пред ста ви тел ни те им ор-
га ни. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗВ упра ви тел ният ор ган на БПЦ-БП е 
Светият Си нод, а пред ста ви те лен ор ган е Българският патриарх, 
кой то е и митро по лит Софийски.

25 Канторовиц, Е. Двете те ла на кра ля, из след ва не на сред но ве ков но то по ли-
ти ческо бо госло вие. С.: ИК „ЛИК“, 2004, с. 273.

26 Въргов, Хр. Конституцията на бъл гар ска та пра вослав на цър к ва (исто рия и 
раз вой на Екзархийския Устав) 1871–1921. 1921. 
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Органната струк ту ра на БПЦ-БП е из гра де на вър ху ня кол ко 
ос нов ни прин ци па, които са во де щи за це лия православен Изток – 
йе рар хич ност, съ бор ност и по жиз не ност.27

В пра вослав ни те цър к ви е въз приета си но дал на та фор ма на 
управле ние.

Светият Синод28 е опре де лен ка то ръ ко во ден ко ле гиален ор-
ган на БПЦ-БП в ка чест во то ѝ на юри ди ческо ли це, приз на то от 
ЗВ в чл. 10, ал. 2. Той е ор ган, кой то се ос но ва ва на съ бор ност та29 
ка то прин цип на управле ние на Църквата ка то зем на ин сти ту ция, 
и ор ган на вър хов на та из пъл ни тел на власт в БПЦ-БП.

Особеното за ор га ни те на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це е, 
че патриар хът и чле но ве те на Светия Синод се из би рат по ка но-
ни чен ред и са с ду хо вен сан еписко пи.

Патриархът30 е със сан в ду хов на та йе рар хия на епископ, 
управля ващ епар хия, и е пред ста ви тел на БПЦ-БП ка то юри ди-
ческо ли це. Патриархът и митро по ли ти те имат и тре то ка чест во – 
чле но ве на ко ле гиален ор ган на управле ние в ли це то на Светия 

27 В съ щия сми съл вж. Поптодоров, Р. Диоцез, устройст во и управле ние. – В: 
Българската патриар шия през ве ко ве те. Сборник. С.: Синодално издателство, 
1980, с. 51.

28 Синод оз на ча ва съ бор.
29 „Съборното на ча ло се при ла га за ор га ни, в които участ ват ми ря ни, но 

услов но, за що то то зи съ бор, напри мер ЦС, не би мо гъл да се произ не се по 
въпро си от чисто дог ма ти чен или ка но ни чен ха рак тер. Миряните участ ват в съ-
бо ра по де ле га ция. Това е та ка, за що то са мо съ бо рът на eписко пи те мо же да по-
ви ка съ бо ра на ми ря ни те да участ ва в ЦС, а не свет ска та власт. Вярно е, че 
Църквата е един ст во от ми ря ни и клир, но то ва са състав ни те части на Църквата, 
две те ка те го рии чле но ве, което е въпрос за същ ност та на Църквата. Този въпрос 
не би ва да се смес ва с въпро са на ко го при над ле жи власт та в Църквата. 
Епископите не са Църквата, но те имат вър хов на та власт в Църквата. Каноните 
не го во рят за пра ва та на ми ря ни те в управле нието“ – Евтимий (ар хим.), из каз-
ва не на II Църковно-на ро ден съ бор на 18 май 1921 г., из да де но ка то са-
мостоятел на книж ка. Евтимий (Сапунджиев), ар хим. Кому при над ле жи вър хов-
на та власт в Църквата. Из за се да нието на 18 май 1921 г. Из сте нограф ски те 
про то ко ли на Църковно-на род ния съ бор. Кн. 1. С.: фонд „Духовни из да ния“, 
пе чат ни ца „Балкан“, 1921.

30 „Патриарх“ е наиме но ва ние за гла ва на ав то ке фал на по мест на пра вослав на 
цър к ва с ранг „Патриаршия“, което оз на ча ва и ед но ли чен ор ган на управле ние. 
Освен то ва „патриарх“ е „достойн ст во“, т.е. приз на ние за ав то ке фал ност на по-
мест на цър к ва, чий то гла ва е приз нат за та къв от дру ги те по мест ни пра вослав ни 
цър к ви, и е из раз на пър вен ст во по чест меж ду еписко пи те от Събора на еписко-
пи те в диоце за на по мест на та пра вослав на цър к ва.
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Синод, кой то по сми съ ла на чл. 6, ал. 1 УБПЦ-БП е вър хо вен ор-
ган на управле ние на БПЦ-БП – по ло же ние, което е ре ци пи ра но в 
чл. 10, ал. 1 ЗВ.

Принципът на по жиз не ност31 е от но сим към ед но лич ни те ор-
га ни в цър ков на та йе рар хия, как ви то са патриар хът и митро по ли-
ти те. Там, къ де то има ръ ко по ло же ние, хи ро то ния и ин тро ни за ция 
ка то цър ков нока но нич ни дейст вия и участие свише, не мо же да 
има ман дат ност, за що то в то зи слу чай то ва не е са мо въпрос на 
сво бод на та чо веш ка во ля.

Членовете на Светия Синод ка то висш ръ ко во ден (управи-
телен) ко ле гиален ор ган и патриар хът ка то ед но ли чен пред ста ви-
те лен и из пъл ни те лен ор ган на пра во су бек т на та БПЦ-БП са по-
жиз не ни, което е един ст ве но то из клю че ние в област та на юри ди-
чески те ли ца, за чиито ор га ни по на ча ло ва жи прин ци път на ман-
дат ност. Няма друг та къв слу чай в об щест ве на та систе ма, вклю-
чи тел но и в българската дър жа ва, ка то осо бен су бект на пра во то, 
за кой то да е из клю че но ман дат но то на ча ло, ос вен за Църквата. 
Патриархът и митро по ли ти те може да бъ дат ос во бо де ни само на 
ка но нич ни ос но ва ния – за из вър ше ни теж ки цър ков ни про ви не-
ния. Това се из вър ш ва от спе циал на та юрис дик ция Църковен 
съд – съ бор на еписко пи, в кой то не участ ват ми ря ни. Решенията 
на цър ков ни те съ ди ли ща от нос но ли ца та, които са упра ви тел ни 
или пред ста ви тел ни ор га ни, не под ле жат на съ де бен кон трол от 
дър жав ни те съ ди ли ща. Държавата не мо же да осъ щест вя ва кон-
трол за за ко но съ образ ност на про це ду ра та за из бор, а ги приз на ва 
за упра ви те лен и пред ста ви те лен ор ган на БПЦ-БП.32 Законът е 

31 Принципът за ман дат ност на ми ра при ло же ние в ко ле гиал ни те ор га ни и 
пре ди всич ко в те зи, в които е застъ пе но участието на ми ря ни те, т.е. то ва са 
всич ки оне зи ор га ни, за които има са мо из би ра тел на про це ду ра без послед ващ 
или пред хож дащ ка но ни чен из бор – епар хийски из би ра те ли, чле но ве на 
Патриаршеския из би ра те лен съ бор, чле но ве на епар хийски те съ ве ти, цър ков ни 
настояте ли.

32 Вж. в то зи сми съл Определение № 2268/10.01.2017 г. по адм. д. 
№ 14004/2016 г. на ВАС, III о.: „Обоснована и в съ от ветст вие със за ко на е пре-
ценка та, че по си ла та на за ко но ва та де ле га ция от чл. 10, ал. 2 от Закона за ве-
роиз по ве да нията устройст во то и управле нието на Българската пра вослав на 
цър к ва се осъ щест вя ва съ образ но пра ви ла та на Устава на БПЦ. Законът пре-
доста вя на Устава на БПЦ – акт, приет на цър ков но на ро ден съ бор през 2008 г., 
да уре ди из ця ло ма те рията, свър за на с устройст во то и на чи на на управле ние на 
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де ле ги рал на УБПЦ-БП да опре де ля устройст во то и управле нието 
на Църквата ка то юри ди ческо ли це, т.е. при ло же нието на ав то-
ном но то ка но нич но пра во.

В Църквата не мо же да се при ло жи прин ци път на взе ма не на 
ре ше ние на кор по ра тив но то мно зин ст во, спо ред кой то ней ни чле-
но ве да взе мат ре ше ние и да напра вят про мя на на пер со нал ния 
състав на опре де ле на ка те го рии ор га ни в Църквата, та ка как то е 
нор мал но то проявле ние на прин ци па на мно зин ст во то и дейст вие 
на во ле обра зу ва щия ор ган, как во то е об що то събра ние в кор по ра-
тив но устроени те юри ди чески ли ца. Това се обос но ва ва с уни кал-
ния един ст вен произ ход на Църквата, което я опре де ля ка то уни-
кал но об щест ве но явле ние и осо бен су бект на пра во то.

Следователно прин ци пи те на цър ков на та йе рар хич ност, съ-
бор но то на ча ло, до пъл не ни с по жиз не ност та, пре допре де лят и 
ня кои осо бе ности в ор га ни те на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це.

В заклю че ние това, което най при ля га на Църквата ка то 
уни ка лен со циален фе но мен и осо бен су бект на пра во то и би 
послу жи ло ка то спра вед ли ва оценка за БПЦ-БП, са бри лянт-
ни те ду ми на из сле до ва те ля на евро пейска та исто рия Норман 
Дейвис, спо ред кого то съз да ва не то на на ционал ни право-
славни цър к ви от стра на на България и Сърбия е стъп ка, 
която им е да ла мо щен ин стру мент за из ко ва ва не на своя соб-
ст ве на иден тич ност, за обра зу ва не на на циона лен елит, за 
по ли ти ческа публич ност и за санк циони ра не на на ционал ни 
ин сти ту ции.33

систе ма та на Българската пра вослав на цър к ва, ка то по то зи на чин се осъ ществя-
ва прин ци път та зи ре ли гиоз на ин сти ту ция да е от де ле на от дър жа ва та – чл. 13 
КРБ. По пра ви ла та на то зи устройст вен акт цър ков но-съ деб ни те де ла се раз-
глеж дат от цър ко вен съд по ре да и на ос но ва нията, пред ви де ни в Устава. Що се 
от на ся до цър ков но-ад ми нистра тив ни те де ла, то по си ла та на чл. 197 от Устава 
на БПЦ ак то ве и ре ше ния, които по цър ков ни те пра ви ла са пре доста ве ни за ре-
ша ва не от ор га ни те на цър ков на та власт, не мо гат да се об жал ват пред съд в 
дър жа ва та“.

33 Дейвис, Н. Европа. История. Велико Търново: Абагар, 2005, с. 399.


