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ÏÐÀÂÎÑÓÁÅÊÒÍÎÑÒ ÍÀ ÌÅÑÒÍÈÒÅ ÏÎÄÅËÅÍÈß 
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÖÚÐÊÂÀ – 

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÏÀÒÐÈÀÐØÈß

Ìàðèÿ Êüîñåâà*

1. Разграничение меж ду по ня тията „пра во су бек т ност на 
по мест на пра вослав на цър к ва“1 и „пра во су бек т ност на мест ни-
те по де ле ния на Българската пра вослав на цър к ва – Българска 
патриар шия“

Вселенската (Съборната)2 цър к ва е уни вер сал на ду хов на 
ин сти ту ция, но не е пра во су бек т на, тъй ка то не е огра ни че на 

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

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

2 За це ли те на настоящо то из след ва не по ня тията „все лен ска“ и „съ бор-
на“ се употре бя ват ка то си но ни ми. И в два та слу чая, не за ви си мо от из пол з-
ва ния тер мин, се вла га ед но и съ що съ дър жа ние, а имен но уни вер сал ност на 
Църквата, т.е. Църквата ка то еди нен ор га ни зъм по ця ла та Земя. 

Това на ла га да се изяс нят по ня тията и тях на та ед ноз нач ност. Различието 
в бъл гар ски те из точ ни ци се дъл жи само на то ва, че се пре веж да от раз лич ни 
ези ци – гръц ки и цър ков носла вян ски. 

Гръцката ду ма καθολικός – общ, все общ, уни вер са лен (Гръцко-бъл гар ски 
реч ник. С.: БАН, 1994, състав. М. Филипова-Байрова и др.; ред. В. Бе шев-
лиев и др. С.: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 1994, Гръцко-бъл гар ски 
реч ник, с. 255). 

Славянската ду ма „со борный“ – „общ, от на сящ се за всич ки“ (Дьяченко, 
прот. Г. Полный цер ков но-сла вян ский сло варь, М., 1993, с. 627. 

По то зи въпрос вж. съ що Флоровский, Г. Евхаристия и со бор ность. 
Париж: „Путь“, 1929, т. 19, 3–23; Гочев, Н. Относно пре во да на тер ми на 
καθο λ ι κή (съ бор на или вселенска) в Символа на вя ра та, в: www.predanie.bg/
пъ тят-на-от ци те /бо госло вието-на-отците/1387-доц-ни ко лай-го чев-от нос но-
тер ми на-съ бор на-в-сим во ла-на-вя ра та; Димитров, И. Съборна или все лен-
ска е Църквата, в: https://dveri.bg/8qqku. 
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простран ст ве но и вре ме во, не е за ви си ма от опре де ле на дър-
жа ва. Персонифицирането на Вселенската цър к ва в прав но-ор га-
ни за цион на фор ма би би ло огра ни че ние и отри ца ние на уни вер-
сал на та ѝ при ро да. Църквата е жив бо го чо веш ки ор га ни зъм, кой-
то е съв куп ност на обе ди не ни въз ос но ва на об що то си из по ве да-
ние хо ра, на ре че ни „чле но ве на Църквата“ или „вер ни“ („вяр ва-
щи“), раз пръс на ти по ця ла та зе мя, което до каз ва нейния все лен-
ски, уни вер са лен ха рак тер. Членовете на Православната все лен-
ска (съборна) цър к ва имат са мо съз на нието, че са чле но ве на: 1) 
ед на об ща и уни кал на все лен ска Църква, която 2) има апостол ски 
произ ход и прием ст во, и 3) е Тяло Христово, т.е. ор га ни зъм, чий-
то гла ва е Богочовекът Иисус Христос, а ней ни чле но ве са добро-
вол но кръсти ли те се в име то на Светата Троица, из по вяд ва щи 
православието християни, които не за ви си мо от своя ет ни чески 
произ ход, език, на ционал на и кул тур на при над леж ност или граж-
дан ст во са чле но ве на ед на об ща Църква. 

В православния Изток Вселенската цър к ва е уни вер сал на ду-
хов на ин сти ту ция, без да е пер со ни фи ци ра на. В нея не чле ну ват 
ка то ней ни по де ле ния и ко лек тив ни чле но ве от дел ни те по мест ни 
пра вослав ни цър к ви ка то юри ди чески ли ца и не са юри ди чески 
под чи не ни на Вселенската цър к ва. В пра восла вието всич ки по-
мест ни пра вослав ни цър к ви са рав но поста ве ни и меж ду тях ня ма 
юри ди ческа и управлен ска за ви си мост и йе рар хия. Връз ката меж-
ду пра вослав ни те цър к ви е на ос но ва та на един ство то на вя ра та и 
ка но ни те на Църквата, които са ед нак во за дъл жи тел ни за всич ки. 
Другите пра вослав ни цър к ви от ка но ни ческа и юри ди ческа глед-
на точ ка не са ко лек тив ни чле но ве на Цари градската (Константи-
нополската) патриар шия, ма кар за ра ди исто ри ческата прием ст ве-
ност тя да се на ри ча и Вселен ска. Това е та ка, тъй ка то в 
православния Изток, как то ве че бе ше спо ме на то, ня ма су бор ди-
на ция и ко лек тив но член ст во на пра вослав ни те цър к ви ка то юри-
ди чески ли ца във Вселенската цър к ва ка то ме гакор по ра ция, как-
ва то юри ди чески пред ставля ва Римока то  лическата цър к ва, под-
чи не на на еди но на ча лието на па па та. Единството в православния 
Из ток е ве ро во, а не юри ди ческо. Вселенската цър к ва съ щест ву ва 
са мо ка то уни вер сал на Църква на православието, но тя не е ин-
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сти ту циона ли зи ра на и пер со ни фи ци ра на ка то са мостояте лен су-
бект на пра во то за раз ли ка от Римокатолическата цър к ва, която е 
пер со ни фи ци ра на в ли це то на Ватикана и е са мостояте лен су бект 
на пра во то, приз на та по меж ду на род но то публич но пра во ка то 
са мостоятел на дър жа ва. Като ли ческите цър к ви в от дел ни те дър-
жа ви са под ду хов на та юрис дик цията на Ватикана, но са юри ди-
чески ли ца по пра ви ла та на от дел ни те дър жа ви. 

Църквата на да де но конкрет но място се на ри ча мест на цър к-
ва или еписко пия. Няколко мест ни цър к ви или еписко пии съста-
вля ват ед на по мест на цър к ва, която мо же да бъ де ав то ном на (с 
огра ни че на са мостоятел ност в самоуправлението) или ав то ке фал-
на (с пъл на са мостоятел ност по от но ше ние на своето само упра-
вление). Автокефалната цър к ва е ге оцър ков на ре ал ност, която съ-
щест ву ва в не раз рив на връз ка с оста на ли те ав то ке фал ни по мест-
ни цър к ви и ни ко га – в изо ла ция и от де ле ност. Една по мест на или 
ав то ке фал на цър к ва ни ко га не съ щест ву ва без дру ги те по мест ни 
цър к ви3. 

Поместните4 цър к ви – би ли те ав то ном ни5 или ав то ке-
фал ни6 – са пра во су бек т ни. Няма уни вер са лен от го вор от нос но 

3 Παπαθωμᾶς, Γρ. (ἀρχιμ.). „Ἡ Ὀρθό δ οξη διαχρονική ἀντιπρόταση στήν 
ἔννοια τῆς „Ἐθνικῆς Ἐκκλησ ίας“: ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησ ία“, στό: Πολιτεία, 
Ὀρθό δ οξη Ἐκκλησ ία καί Θρησκεύματα στήν Ἑλλάδα, Κατερίνη-Θεσσαλονίκη, 
2006, σ. 123. 

4 Относно раз ли ка та меж ду местна и по местна цър к ва вж. Папатомас, 
Гр. (по настоящем митрополит). Съвременни и бъ де щи пре диз ви ка тел ства 
пред Православната цър к ва (Исторически, екли сиоло ги чен и ка но ни чен 
подход). Солун – Катерини, 2019, с. 123 сл. 

5 Автономни по местни цър к ви напри мер са Финландската пра вослав на цър-
ква (към Константинополската патриаршия), Японската пра вослав на цър к ва 
(към Московската патриаршия) и др. 

6 Общопризнати за ав то ке фал ни са след ни те по местни пра вослав ни цър к ви: 
1. Константинополска патриар шия
2. Александрийска патриар шия
3. Антиохийска патриар шия
4. Йерусалимска патриар шия
5. Руска патриар шия
6. Сръбска патриар шия
7. Румънска патриар шия
8. Българска патриар шия
9. Грузинска патриар шия
10. Кипърска ав то ке фал на цър к ва
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пра во су бек т ност та на по мест на пра вослав на цър к ва, кой то да ва-
жи за всич ки по мест ни цър к ви. Правосубектността на вся ка от 
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. 
Автокефалността се опре де ля по пра ви ла та на ка но нич но то пра-
во, тъй като по този въпрос дър жа ви те не са ком пе тент ни да се 
произ на сят, а са мо мо гат да приз на ят или да не приз на ят то ва ка-
но нич но по ло же ние. Първично е приз на ва не то на цър к ва та ка то 
ав то ке фал на, а приз на ва не то на ав то ке фал на та цър к ва ка то су-
бект на пра во то в съ от вет на та дър жа ва е вто рич но. 

Правосубектността на по мест на та пра вослав на цър к ва се от-
на ся до ав то ке фал на та пра вослав на цър к ва в България, която е 
Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар шия (БПЦ-
БП). 

Самоуправляващата се БПЦ-БП под име то патриаршия е 
приз на та за юри ди ческо ли це по си ла та на Закона за ве роиз по ве-
да нията (ЗВ) в чл. 10, ал. 2 във вр. с ал. 1 ка то проек ция на кон-
сти ту цион на та нор ма на чл. 13, ал. 3 за тра ди цион ност на из точ-
нопра вослав но то из по ве да ние. Признаването на БПЦ-БП ex lege 
в чл. 10, ал. 2 във вр. с ал. 1 се от на ся за пра вослав на та цър к ва в 
България, т.е. поместната пра вослав на цър к ва, която е ед на от 
дру ги те по мест ни пра вослав ни цър к ви. 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 ка то ней на „кон сти ту ция“. 

Приемайки ка то съ дър жа ние на прав на та нор ма в чл. 10, 
ал. 1 ЗВ, че БПЦ-БП е член на Едната, Света, Съборна и Апостол-
ска цър к ва, за ко но да те лят приз на ва са мо та зи БПЦ-БП, която е 
ут вър де на по ка но ни те на Вселенската цър к ва, и то ва е тра ди-

11. Гръцка ав то ке фал на цър к ва
12. Полска ав то ке фал на цър к ва
13. Албанска ав то ке фал на цър к ва
14. Автокефална цър к ва на Чехия и Словакия.
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цион но то пра вослав но ве роиз по ве да ние, което има пред вид кон-
сти ту цион на та нор ма на чл. 13, ал. 3. Това оз на ча ва, че се приз на-
ват пра ви ла та на Вселенската цър к ва от нос но един ст во то, т.е. че 
се за чи та ка но нич но то пра во, тъй ка то само съглас но не го ви те 
раз по ред би БПЦ-БП е част от Вселенската цър к ва. Това е та ка, 
за що то не мо же да се приз нае, че православната цър к ва в дър жа-
ва та е член на Вселенската, без да се за чи тат пра ви ла та за нейно-
то съ щест ву ва не и по-конкрет но нейно то един ст во, което е същ-
ност та ѝ на православна цър к ва. Каноните (правилата) на Църква-
 та, по които тя се управля ва, са не из мен ни и не се огра ни ча ват по 
вре ме и място. Те са съз да де ни и ут вър де ни от Седемте все лен ски 
съ бо ра (325–787), които имат все общ ав то ри тет и ва лид ност за 
ця ла та Вселенска пра вослав на цър к ва, за вся ка по мест на цър к ва 
ка то част от Вселенската цър к ва, как то и за все ки от де лен член на 
Църквата (за все ки пра восла вен хри стия нин). Църковното устрой-
ство е са мостой но и на пъл но не за ви си мо от вся как ви слу чайности 
на чо веш ка та во ля и ка то та ко ва тряб ва да бъ де за па зе но в пъл на 
непри кос но ве ност през всич ки вре ме на. 

Закон на която и да е дър жа ва не мо же да опре де ли да ли съ-
от вет на та поместна пра вослав на цър к ва е член на Едната, Света, 
Вселенска и Апостолска църква. Държавата мо же са мо да по твър-
ди и да приз нае то ва ка но нич но по ло же ние, тъй ка то не дър жа ви-
те чрез за кон опре де лят да ли ед на цър к ва е част от Вселенската 
цър к ва, а то ва е акт на приз на ва не от дру ги те пра вослав ни те цър-
к ви, което е ка но ни чен въпрос. Този ка но ни чен акт за приз на ва-
не то на ед на цър к ва ка то пра вослав на и част от Едната, Света, 
Вселенска и Апостолска църква дър жа ва та за чи та ка то част от 
пра во то на ве роиз по ве да ние, за щи те но и от чл. 9 на Европейската 
кон вен ция за пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди. 

Признавайки пра во то на са мо управле ние на Църквата, т.е. 
нейна та ав то ке фал ност, за ко нът кос ве но приз на ва фак та, че по 
си ла та на своето ка но нич но (вътрешно) пра во БПЦ-БП е не раз-
дел на част от Вселенската цър к ва, т.е. за ко нът кон ста ти ра фак та 
на един ст вото помежду им. В съ от ветст вие с то ва раз би ра не за ко-
но да те лят пре доста вя устройст во то и управле нието на БПЦ-БП 
да се опре де лят от устава ѝ (чл. 10, ал. 2 ЗВ). Естествено е, че пра-
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ви ла та за един ст во се от на сят и за БПЦ-БП, тъй ка то то ва е дог-
ма ти чен и ка но ни чен въпрос. В то ва от но ше ние най-точ но е на-
пи са но то от све ти апостол Павел: „И как то тя ло то е ед но, а има 
мно го чле но ве, и всич ки чле но ве на ед но то тя ло, ма кар и мно го, 
са ед но тя ло, – тъй и Христос. Защото чрез един Дух всич ки сме 
кръсте ни в ед но тя ло, би ло иудеи или ели ни, би ло ро би или сво-
бод ни; и всич ки с един Дух сме на поени. Защото и тя ло то не се 
състои от един член, а от мно го“7. 

Като един на ре ли гиоз на ин сти ту ция БПЦ-БП е юри ди ческо 
ли це по си ла та на за ко на (ex lege). Местните по де ле ния на БПЦ-
БП, от които е съста ве но нейно то един ст во – митро по лии, цър к-
ви, ма насти ри, съ що са юри ди чески ли ца по си ла та на за ко на (ex 
lege), всич ки те съста вят един ст во то на БПЦ-БП ка то ре ли гиоз на 
ин сти ту ция, приз на та за юри ди ческо ли це. 

2. Правосубектност на мест ни те по де ле ния на Българската 
пра вослав на цър к ва – Българска патриар шия – митро по лии, 
цър к ви и ма насти ри

Почти всич ки по мест ни пра вослав ни цър к ви са пра во су бек т-
ни в от дел ни те дър жа ви.8 Всяка по мест на пра вослав на цър к ва ка-
то цен тра ли зи ра на ин сти ту ция е приз на та в съ от вет на та дър жа ва. 
Вътрешната струк ту ра и приз на ва не то на пра во су бек т ност на 
тех ни те струк тур но опре де ле ни по де ле ния се оста вя на ав то ном-
на та уред ба на са ма та об щ ност. Тази уред ба на пра во су бек т ност-
та на Църквата ка то ця ло и на нейни те пра во су бек т ни по де ле ния 
е пра ви ло в пра вослав ните цър к ви във всич ки дър жа ви. От този 
прин цип ня ма из клю че ние, тъй ка то то ва е ка но нич на та прак ти-
ка, която е след ст вие от нейна та йе рар хич на струк ту ра, за ве ща на 
чрез апосто ли те ѝ от Иисус Христос. 

В съ от ветст вие с та зи ка но нич на прак ти ка за ко но да те лят 
приз на ва ex lege ка то пра во су бек т ни и мест ни те по де ле ния на ве-
роиз по ве да нията – как то митро по лиите, та ка и цър к ви те и ма-

7 1 Кор. 12:12-14. 
8 По вре ме на го не нията в СССР Московската патриар шия не е су бект на 

пра во то. 
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насти ри те, съглас но раз по ред ба та на § 2, ал. 4 във вр. с чл. 10, 
ал. 2 ЗВ, в този сми съл е и съ деб на та прак ти ка.9 

Понятието „мест но по де ле ние“ на ве роиз по ве да ние е ле гал-
но, но за ко нът не да ва ле гал на де фи ни ция на то ва по ня тие и не 
по соч ва кой е кри те рият за обо со бя ва не то на мест но по де ле ние. 
Може да се приеме, че пре ценка та за то ва как во се вла га в по ня-
тието „мест но по де ле ние“ и кои свои обо со бе ни един ст ва ве ро-
изпо ве да нията въз приемат ка то „мест ни по де ле ния“ е оста ве на 
на ав то ном на та пре ценка на ве роиз по ве да нията. Основание за та-
къв из вод да ва ар гу мент от по-сил но то ос но ва ние – спо ред чл. 19, 
ал. 1 ЗВ съ щест ву ва не то на мест ни по де ле ния е оста ве но на ав то-
ном на та во ля на ве роиз по ве да нията и из рич но е по со че но, че то-
ва ста ва съглас но тех ни те уста ви. 

Ка то устройст ве ни ак то ве на ве роиз по ве да нията на уста ви те 
е оста ве на пре ценка та за съ щест ву ва не то на мест ни по де ле ния 
ка то обо со бе ни един ст ва, което оз на ча ва, че на още по-го ля мо ос-
но ва ние те ще пре це ня ват как во точ но въз приемат за мест но по-
де ле ние съглас но ка но ни те, тра ди циите и ка но нич на та прак ти ка. 

Освен то ва по ня тието „мест но по де ле ние“ след ва да се тъл-
ку ва раз ши ри тел но, а те ри то риал ният прин цип не би ва да се въз-
приема бук вал но ка то кри те рий. По-конкрет но по ня тието „мест-
но по де ле ние“ не след ва за дъл жи тел но да се свър з ва с прав ноин-

9 Определение № 73/09.02.2007 г. по гр. д. № 14/2007 г. на Окръжния съд – 
Велико Търново: „Както за БПЦ, та ка и за по де ле нията ѝ не се на ла га пре-
регистра ция по § 2, ал. 3 ПЗР ЗВ, за що то из рич но за ко но да те лят в чл. 10, ал. 2 е 
приз нал прав на та си ла на Устава на БПЦ по от но ше ние на устройство то и 
управле нието ѝ и из рич но в § 2 ал. 4 ПЗР ЗВ е за пи сал, че се впис ват ре гистри-
ра ни по ал. 1 ве роиз по ве да ния с из клю че ние на то ва по чл. 10 от за ко на. 
Следователно не се нуж да ят от пре ре гистра ция съглас но § 4 ПЗР ЗВ и всич ки 
по де ле ния на БПЦ (не са мо местните), от как ва то пре ре гистра ция се нуж да ят 
са мо местни те по де ле ния на дру ги те ве роиз по ве да ния, на чиито уста ви за ко нът 
не е приз нал прав на си ла. Преображенският ма настир е по де ле ние на БПЦ, 
юри ди ческо ли це, за ва ре но от ЗВ, и за не го ня ма изиск ва не за ре гистра ция по 
§ 2, ал. 4 ПЗР ЗВ ка то усло вие на пра во су бек т ност. Поради то ва е ире ле вант но 
удосто ве ре ние № 104 от 31 юли 2006 г., из да де но от Великотърновския окръ-
жен съд, ФО, тъй ка то в не го се съ дър жат дан ни за не под ле жа щи на впис ва не 
об стоятел ства, фак ти без прав но зна че ние – да ли в тър гов ски те ре гистри на ФО 
на ВТОС има ре гистри ра но сдру же ние „наиме но ва ние на ма настир све то 
Преображение Господне, как во то впис ва не не би могло да бъ де из вър ше но“. 
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ди ви ду али зи ра щия приз нак се да ли ще. В то зи слу чай не ва жи 
прин ци път „ед но се да ли ще – ед но мест но по де ле ние“. В един 
град мо же да има де сет ки юри ди чески ли ца – цър к ви, които да са 
със се да ли ще в то зи град, т.е. с ед но се да ли ще, и те ще се раз ли-
ча ват по друг прав ноин ди ви ду али зи ращ бе лег – ад рес на управле-
ние. 

Като мест но по де ле ние за вся ко конкрет но ве роиз по ве да ние 
след ва да се раз би ра оно ва обо со бе но един ст во, което ве роиз по-
ве да нието въз приема ка то свое по де ле ние спо ред устава си, как-
ва то всъщ ност е во ля та на за ко на в чл. 19, ал. 1 ЗВ. Освен то ва 
чл. 20 ЗВ оста вя на сво бод на та во ля на ве роиз по ве да нието да 
опре де ли да ли съ от вет но то ве роиз по ве да ние ще пре доста ви пра-
во су бек т ност на мест ни те си по де ле ния, или ще спре на рав ни ще-
то на от но си тел на обо со бе ност, без да пре доста вя въз мож ност на 
от дел ни те мест ни по де ле ния да бъ дат юри ди чески ли ца. Решение-
то на цен трал но то ръ ко вод ст во се на ла га по ра ди об стоятел ст во-
то, че обик но ве но ве роиз по ве да нията в уста ви те си опре де лят на 
ос но ва та на об щи приз на ци кои тех ни струк ту ри ще са юри ди-
чески ли ца, а опре де ля не то кои конкрет но прав ноин ди ви ду али зи-
ра ни су бек ти от те зи ви до ве ще бъ дат юри ди чески ли ца, е въпрос 
на управлен ско ре ше ние. 

Допълнителен ар гу мент е раз по ред ба та на чл. 5, ал. 1 ЗВ, в 
която се съ дър жа ле гал на та де фи ни ция на пра во то на ве роиз по ве-
да ние ка то слож но су бек тив но пра во, в чието съ дър жа ние е вклю-
че но и пра во мо щието съз да ва не или участие в ре ли гиоз на об щ-
ност и ор га ни зи ра не на ин сти ту ции на об щ ност та. Доразвитие на 
пра ва та, вклю че ни в пра во то на ве роиз по ве да ние съглас но чл. 6, 
ал. 1, т. 1 ЗВ, е да се съз да ват и под дър жат ре ли гиоз ни об щ ности 
и ин сти ту ции със струк ту ра и на чин на пред ста ви тел ст во, които 
са под хо дя щи спо ред сво бод но то убеж де ние тех ни те чле но ве. 

Когато ве роиз по ве да нието е взе ло ре ше ние да има мест но 
по де ле ние, но то да не бъ де пра во су бек т но, се при ла га чл. 19 ЗВ, 
т.е. уве до ми те лен ре жим чрез публи чен ре гистър при кме та на 
об щи на та. Когато ве роиз по ве да нието ре ши, че мест ни те по де ле-
ния ще са юри ди чески ли ца, по си ла та на чл. 20 ЗВ те след ва да се 
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впи шат в съ от вет ния окръ жен съд по се да ли ще то им. В то зи сми-
съл е и съ деб на та прак ти ка.10 

Разпоредбите на чл. 19 и 20 ЗВ са при ло жи ми за всич ки дру-
ги ве роиз по ве да ния с из клю че ние на БПЦ-БП, тъй ка то от съ дър-
жа нието на те зи тексто ве ста ва яс но, че то ва се от на ся са мо до 
оне зи ве роиз по ве да ния, за които ва жи съ деб ният ре гистра ционен 
ре жим. 

Разликата е в на чи на на приз на ва не на пра во су бек т ност та на 
мест ни те по де ле ния, кой то след ва прин ци па за приз на ва не на ве-
роиз по ве да нието ка то цен тра ли зи ра на ин сти ту ция, тъй ка то во-
дещ прин цип в та зи ма те рия е, че не мо гат да съ щест ву ват мест ни 
по де ле ния на което и да е ве роиз по ве да ние, без да съ щест ву ва 
цен тра ли зи ра на ин сти ту ция. 

Следователно за мест ни те по де ле ния на БПЦ-БП се от на ся 
съ щият прин цип. Нещо по ве че, ос но ва ние за то зи под ход да ва 
нор ма тив на та де ле га ция за БПЦ-БП към уста ва. Тази санк ция на 
уста ва ка то при ло жи мо пра во съ що е пре допре де ле на от раз лич-
ния ме ха ни зъм за приз на ва не то на пра во су бек т ност та ѝ. Съгласно 
чл. 10, ал. 2 ЗВ БПЦ е юри ди ческо ли це, ка то устройст во то и 
управле нието ѝ се опре де лят в нейния устав.

Допълнителен ар гу мент за то ва е, че за ко нът опре де ля БПЦ-
БП ка то цен тра ли зи ра на ин сти ту ция и по мест на цър к ва, която е 
член на Едната, Света, Вселенска и Апостолска цър к ва. Отделните 
ѝ по де ле ния са част от нея са мо чрез съ от вет на та ав то ке фал на 
цър к ва и не би ха могли да съ щест ву ват из вън нея ка то пра во су-
бек т ни ней ни по де ле ния. Това е та ка, за що то БПЦ-БП е йе рар-
хич на струк ту ра – уставът из рич но опре де ля ня кои от мест ни те ѝ 
по де ле ния с ин ди ви ду али зи ра щи бе ле зи ка то митро по лиите и 
тех ни те наиме но ва ния, а за дру га ка те го рия мест ни по де ле ния ка-

10 Определение № 11771/26.11.2007 г. по адм. д. № 7351/2007 г. на ВАС: „За 
да поста но ви то зи ре зул тат, съ дът е приел, че впис ва не то на местно то по де ле-
ние на ве роиз по ве да нието в ре гистъ ра на об щин ска та ад ми нистра ция по чл. 19. 
ал. 5 ЗВ не му при да ва ста тут на юри ди ческо ли це. Съгласно чл. 20 ЗВ по ре ше-
ние на цен трал но то ръ ко вод ство и спо ред уста ва на съ от вет но то ве роиз по ве да-
ние, местни те по де ле ния мо гат да се ре гистри рат ка то юри ди чески ли ца в 
окръж ния съд по се да ли ще то им“. 
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то цър к ви и ма насти ри по соч ва са мо кри те риите за опре де ля не на 
прав ноин ди ви ду али зи ра щи те им бе ле зи, ка то конкре ти ка та се 
оста вя на ре ше нието на цен трал но то ръ ко вод ст во. 

Според диспо зи ти ва на ТР № 1/23.11.2010 г. „мест ни те по де-
ле ния на Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар-
шия не под ле жат на пре ре гистра ция по ре да на § 2, ал. 4   ПЗР ЗВ. 
Правосубектността на Българската пра вослав на цър к ва – Българ-
ска патриар шия и на нейни те мест ни по де ле ния със ста тут на 
юри ди чески ли ца произ ти ча от за ко на – чл. 10, ал. 2 ЗВ. 
Представителната власт на ли ца та, които ги пред ставля ват, се до-
каз ва с ак то ве те за из бор или наз на ча ва не, из да де ни от ор га ни те, 
които са ги из бра ли или наз на чи ли“11. В мо ти ви те на тъл ку ва тел-
но то ре ше ние се по соч ва, че „ар гу мент в пол за на та ко ва тъл ку ва-
не е и раз по ред ба та на чл. 10, ал. 2, предл. 2 ЗВ, при да ва ща нор-
ма тив на си ла на Устава на БПЦ, кой то опре де ля нейно то 
устройст в о. Местните по де ле ния – състав ни части на БПЦ-БП, и 
тех ният пра вен ста тут ка то юри ди чески ли ца се опре де лят от 
чл. 13 на Устава – за ва ре ния от ЗВ Устав от 1949 г. и се га дейст-
ва щия Устав от 2009 г.“. 

Според чл. 13, ал. 1 от устава Българската пра вослав на цър к-
ва – Българска патриаршия и нейни те мест ни по де л е ния – митро-
по лии, цър к ви и ма насти ри, са юри ди чески ли ца. В ал. 2 на съ-
щия член из рич но са закре пе ни един ст во то на Църквата и кор по-
ра тив ният ха рак тер на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це, което е в 
съ от ветст вие с йе рар хич ния прин цип на управле ние. Той се из ра-
зя ва и във функ ционал на та връз ка и под чи не ността на по де ле-
нията вътре в единната БПЦ-БП ка то ре ли гиоз на ин сти ту ция. 
Неотделими чле но ве на юри ди ческо то ли це на Българската пра-
вос лав на цър к ва – Българска патриаршия са митро по лиите и 
ставро пи гиал ни те ма насти ри ка то юри ди чески ли ца и ка то мест-
ни по де ле ния в нейния диоцез и юрис дик ция. Същият йе рар хи-
чен прин цип в струк ту ра та на по де ле нията на БПЦ-БП и тях на та 

11 Гледище в то зи сми съл съм под дър жа ла чрез из гот ве ни те пис ме ни ста но-
ви ща от име то на ИПН при БАН и на ЮФ на ПУ „П. Хилендарски“, как то и ка-
то те хен пред ста ви тел в за се да ние на ОСТК на ВКС по ТР № 1/2010 г. 
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пер со ни фи ка ция дейст ва и на дру ги те ни ва на обо со бе ност на 
нейни те мест ни по де ле ния. Според чл. 96, ал. 1 от устава на БПЦ-
БП митро по лията е юри ди ческо ли це, чиито чле но ве са цър к ви те 
и ма насти ри те ка то мест ни по де ле ния в диоце за на съ от вет на та 
епар хия. Те са не от де ли ма част от нея. На след ва що ни во в йе рар-
хията на юри ди чески те ли ца след ват цър к ви те и ма насти ри те. 
Съгласно чл. 140, ал. 1 от устава цър к ва та е обе ди не ние на пра-
вослав ни те християни от ед на или по ве че ено рии, къ де то се на-
ми ра хра мът, а спо ред ал. 2 на съ щия член цър к ва та е юри ди ческо 
ли це, което е мест но по де ле ние на БПЦ-БП и на съ от вет на та 
митро по лия. 

Анализираната струк ту ра на мест ни те по де ле ния на БПЦ – 
митро по лии, цър к ви и ма насти ри, които по от дел но са юри ди-
чески ли ца, е из гра де на на прин ци па на йе рар хич на та под чи не-
ност и функ ционал ната за ви си мост на ед ни юри ди чески ли ца от 
дру ги или по-точ но от вис шестоящи ор га ни на та ки ва юри ди-
чески ли ца. Това оз на ча ва, че юри ди чески те ли ца – мест ни по де-
ле ния на БПЦ-БП, имат от но си тел на са мостоятел ност, което е 
прак ти ка в уред ба та на уста ви те на по мест ни те пра вослав ни цър-
к ви. Тази от но си тел на са мостоятел ност на юри ди чески те ли ца се 
до каз ва с конкрет ни юри ди чески за ви си мости, уста но ве ни в 
Устава на БПЦ-БП. 

Неслучайно за ко но да те лят е пре доста вил всич ки те зи въпро-
си да се уреж дат в уста ви те на ве роиз по ве да нията, за що то те са 
ка но нич ни въпро си – ка то се за поч не от из бо ра на патриарх, 
митро по ли ти, епар хийски съ ве ти, цър ков ни настоятел ст ва, наз на-
ча ва не то на све ще ник ка то пред се да тел на цър ков но то настоятел-
ст во и др. Първичен е тех ният ка но ни чен ста тус, а вто рич но 
патриар хът, митро по ли ти те, све ще ни ци те се явя ват и пред ста ви-
те ли на юри ди ческо то ли це БПЦ-БП, съ от вет но на митро по лиите 
и цър к ви те. Това са вътреш ноустройст ве ни въпро си, които са 
част от са мо управле нието на БПЦ-БП. По всич ки те зи ка но нич ни 
и вътреш ноад ми нистра тив ни въпро си съ де бен кон трол на дър жа-
ва та е из клю чен. В Устава на БПЦ-БП е пред ви ден ред за тях но то 
оспор ва не в рам ки те на единната БПЦ-БП ка то из раз на кон сти-
ту цион ния прин цип на от де ле ност на ре ли гиоз ни те ин сти ту ции 
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от дър жа ва та. Относно тях на та пра во су бек т ност и пред ста ви тел-
ст во ЗВ пре доста вя то ва на Устава на БПЦ-БП. 

Конституционният съд12 на Република България поста но вя-
ва: „не до пусти ма 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 тях но то об щест ве но проявле ние ос вен в по-
со че ни те слу чаи на чл. 13, ал. 4 и чл. 37, ал. 2 от Конституцията“.

Тези кон сти ту цион ни нор ми и тях но то за дъл жи тел но тъл ку-
ва не са въз произ ве де ни в чл. 4, ал. 1 и 2 ЗВ и след ва да се съ обра-
зя ват от всич ки дър жав ни ор га ни при из пъл не ние на въз ло же ни те 
им функ ции, вклю чи тел но и от съ деб на та власт. Трайна е съ деб-
на та прак ти ка13 за не об жал ваемост та по съ де бен ред на вътреш-
ноустройст ве ни те ак то ве, поста но ве ни от ор га ни на БПЦ-БП. 
Решенията на ор га ни те на БПЦ-БП не пред ставля ват ад ми нистра-
тив ни ак то ве по сми съ ла на чл. 120 от Конституцията, по ра ди 
което не е на ли це ко ли зия меж ду два та кон сти ту цион ни прин ци-
па – за сво бо да та на ве роиз по ве да нието и за все об щия съ де бен 
кон трол по от но ше ние на ад ми нистра тив ни те ак то ве. Според 
Върховния ад ми нистра ти вен съд (ВАС)14 ре ше нието на Светия 
Синод за из бор на патриарх не съ дър жа бе ле зи те на ин ди ви ду-
ален ад ми нистра ти вен акт спо ред опре де ле нието на чл. 21 от 
АПК. Това ре ше ние не е из да де но от ад ми нистра ти вен ор ган или 
от друг овластен със за кон за то ва ор ган или ор га ни за ция, чиято 
дейност да е ад ми нистра тив на, по ра ди което не под ле жи на ад ми-
нистра тив но-съ де бен кон трол. Не са на ли це ни как ви ар гу мен ти 
за опре де ля не то на ата ку ва но то ре ше ние ка то общ или нор ма ти-
вен ад ми нистра ти вен акт по сми съ ла на чл. 65 АПК и чл. 75 АПК. 

Принципният пра вен въпрос, кой то се поста вя, е да ли има 
слу чаи, в които съ щест ву ват цър к ви ка то ре ли гиоз ни ин сти ту-
ции, без да са про ве де ни из бо ри за цър ков ни настоятел ст ва, и мо-

12 В т. 4 от диспо зи ти ва на Решение № 5/11.06.1992 г. по к. д. № 11/1992 г. на 
Конституционния съд. 

13 Решение № 8296/13.06.2011 г. по адм. д. № 6841/2010 г. на ВАС; 
Определение № 1540/21.02.2002 г. по адм. д. № 1061/2002 г. на ВАС; 
Определение № 2268/10.01.2017 г. по адм. д. № 14004/2016 г. на ВАС, ІІІ отд. 

14 Определение № 2592/22.02.2013 г. по адм. д. № 2530/2013 г. на ВАС. 
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же ли в те зи слу чаи епар хийският митро по лит да наз на чи цър ков-
но настоятел ст во. Това е опре де ля щият въпрос, а е послед ващ 
въпро сът, че съ ща та та зи цър к ва ка то ре ли гиоз на ин сти ту ция се 
опре де ля за нуж ди те на граж дан ския обо рот ка то юри ди ческо ли-
це, а цър ков но то настоятел ст во и све ще ни кът се явя ват упра ви те-
лен ор ган, респ. пред ста ви тел на юри ди ческо ли це. 

Отговорите на та ка поста ве ни те въпро си се съ дър жат в 
Устава на БПЦ-БП, къ де то са уре де ни две въз мож ни хи по те зи: 

чл. 150, ал. 1, спо ред кой то цър к ва без ено рия се управля ва 
от настоятел ст во, наз на че но от епар хийския митро по лит15, а спо-
ред ал. 2 гро бищ на цър к ва без ено рия се управля ва от мест но то 
цър ков но настоятел ст во, при по ве че ено рийски цър к ви в на се ле-
но то място епар хийският митро по лит наз на ча ва све ще ник за 
пред се да тел на цър ков но то настоятел ст во и по не го во пред ло же-
ние – че ти рич лен но настоятел ст во; 

чл. 140, ал. 7 – цър к ва та ка то юри ди ческо ли це за но-
востроящи се хра мо ве въз ник ва от вли за не в си ла на ре ше нието 
на епархийския съ вет, с което се ут вър ж да ва цър ков но то настоя-
тел ст во. В то зи сми съл е и диспо зи ти вът на ТР № 1/2010 г. на 
ОСТК на ВКС. Неслучайно уста вът уреж да те зи спе циал ни хи по-
те зи, които жи во тът е на ло жил, за що то при обез лю дя ва не на ня-
кои на се ле ни места, ко га то не мо же да се фор ми ра ено рия око ло 
опре де лен храм или ко га то ми ря ни те не се ин те ре су ват от из бо ри 
на ор га ни на цър к ва та, а участ ват са мо в бо гослу жеб ния жи вот, 
то ва не оз на ча ва, че ще се оста ви цър к ва без цър ков но настоятел-
ст во и че в те зи слу чаи се поста вя под съм не ние съ щест ву ва не то 
на съ от вет на та цър к ва ка то юри ди ческо ли це и на нейна та соб ст-
ве ност, която мо же да е по да ре на от пре ди 100 или по ве че го ди ни. 
В ня кои се ла напри мер ня ма ено рии и един све ще ник е пред се да-
тел на ня кол ко цър к ви, наз на чен със за по вед на митро по ли та. 
Това е та ка, за що то в Църквата има йе рар хия и един ст во. Според 

15 Следва да се по со чи при мер от Софийската митро по лия – цър к ви те „Свети 
Георги – Ротонда“, „Св. Николай“, „Св. Петка – ста ра“, „Св. Петка Самар-
джийска“ са без ено рии. В тях цър ков ни те настоятел ства не се из би рат, а се на-
зна ча ват от патриар ха ка то Софийски митро по лит на ос но ва ние чл. 150, ал. 1 от 
Устава на БПЦ-БП.
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чл. 81, ал. 1 от Устава на БПЦ-БП митро по ли тът ка то апостол ски 
прием ник има ду хов на та, цър ков на та и ад ми нистра тив на та власт 
в епар хията. Митрополията се управля ва и пред ставля ва от епар-
хийския митро по лит спо ред чл. 96, ал. 3 от устава. 

Според чл. 140, ал. 2 от Устава на БПЦ-БП цър к ва та е юри-
ди ческо ли це. А чл. 140, ал. 4 опре де ля упра ви тел ния ор ган и об-
щия слу чай, в кой то цър ков но то настоятел ст во се из би ра, как то и 
спе циал ния слу чай, ко га то ня ма ено рия по сми съ ла на чл. 150, 
ал. 1 от устава и цър ков но то настоятел ст во се наз на ча ва от епар-
хийския митро по лит. Същата е хи по те за та и при въз ник ва не на 
цър к ва та ка то юри ди ческо ли це при но востроящи се хра мо ве – 
цър ков но то настоятел ст во се ут вър ж да ва от епар хийския съ вет. 
Това е та ка, за що то цър к ва та е юри ди ческо то ли це, а настоятел-
ст во то е ор ган на управле ние – из би раем или наз на чаем. В диспо-
зи ти ва на ТР № 1/2010 г. на ОСТК на ВКС яс но е ка за но, че пред-
ста ви тел на власт на ли ца та, които ги пред ставля ват, се до каз ва с 
ак то ве те за из бор или наз на ча ва не, из да де ни от ор га ни те, които 
са ги из бра ли или наз на чи ли. Въпросът е ре шен прин цип но, тъй 
ка то об вър з ва не то с опре де ле ни тексто ве ви на ги крие риско ве от 
огра ни чи тел но тъл ку ва не. 

Църквата ка то юри ди ческо ли це съ щест ву ва не за ви си мо от 
то ва да ли е с из бра но, или наз на че но цър ков но настоятел ст во. 
Промяната или от съст вието на ор га ни на управле ние на кой то и 
да е су бект на пра во то не се отра зя ва вър ху пра во су бек т ност та, а 
на въз мож ност та му да из ра зя ва прав нова лид на во ля във външ ни-
те от но ше ния. 

В уста ва на БПЦ-БП се съ дър жат раз по ред би, които га ран ти-
рат, че в Църквата ка то един на ре ли гиоз на ин сти ту ция иму щество 
на от дел ни юри ди чески ли ца не мо же да бъ де оста ве но из вън 
БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це, в което чле ну ват мно жест во дру-
ги юри ди чески ли ца, свър за ни в един ст во. Аргумент в то ва от но-
ше ние са: 

Чл. 149. (1) В иму щест во то на цър к ва та ка то юри ди ческо ли-
це се включ ват: ...хра мът (зданието) и при над леж ности те му, как-
то и дру ги хра мо ве и па ракли си към не го.
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Параграф 3 от ПЗР на устава. Според ал. 1 иму щест во то на 
юри ди чески ли ца – цър к ви и ма насти ри, които се при съ еди ня ват 
към дру ги юри ди чески ли ца – цър к ви и ма насти ри, пре ми на ва в 
тях на соб ст ве ност. А спо ред ал. 2 иму щест во то на митро по лията 
ка то юри ди ческо ли це, която се при съ еди ня ва към дру га митро-
по лия, пре ми на ва в ней на соб ст ве ност, а при раз де ля не иму ще-
ство то на съ щест ву ва ща митро по лия се раз пре де ля меж ду но во-
съз да де ни те митро по лии с ре ше ние на Църковния съ бор. 

В устава се въ веж да ед но об що за дъл же ние при за веж да не 
на де ла пред съ ди ли ща та, как то и ед но спе циал но за дъл же ние – 
ко га то пред мет на де ло то са вещ ни пра ва вър ху нед ви жи ми имо-
ти – да се иска за дъл жи тел но съгла сието на епар хийския митро-
по лит, ако ищ ци или от вет ни ци по тях са цър к ви те и ма насти ри-
те, съглас но чл. 154, т. 12 и чл. 171, т. 23 от Устава на БПЦ-БП. 
Следователно ак тив на та про це су ал на ле ги ти ма ция на цър к ви те 
ка то мест ни по де ле ния на БПЦ-БП въз ник ва са мо при на ли чие на 
одобре ние или съгла сие на епар хийския митро по лит, ко га то те 
са ми за веж дат съ деб ни де ла. 

Макар цър к ви те и ма насти ри те да са са мостоятел ни су бек ти 
на пра во то, в чл. 95, т. 17 от устава из рич но е пред ви де но пра во-
мо щие на епар хийския митро по лит да за веж да съ деб ни де ла от-
нос но вещ ни пра ва вър ху нед ви жи ми имо ти в ин те рес на цър к ви 
и епар хийски ма насти ри, как то и да взе ма участие в та ки ва де ла. 
Това пра во мо щие епар хийският митро по лит има в ка чест во то си 
на ед но ли чен ор ган на управле ние на митро по лията ка то юри ди-
ческо ли це, кой то е на то ва рен с цър ков на та и ад ми нистра тив на та 
власт в епар хията и съглас но чл. 81, ал. 3 на не го при над ле жи 
пра во то на ини циати ва и ръ ко вод ст во във всич ки области на 
епар хийския жи вот. В то зи слу чай той дейст ва ка то про це су ален 
суб сти ту ент по сми съ ла на чл. 26, ал. 2 ГПК във вр. с чл. 10, ал. 2 
ЗВ, ка то съ от вет на та цър к ва съ що участ ва ка то стра на в про це са 
на ос но ва ние чл. 26, ал. 4 ГПК. В то зи слу чай епар хийският 
митро по лит дейст ва в ин те рес на мест на та цър к ва, а по ра ди кор-
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по ра тив но то16 устройст во на БПЦ-БП – и в ин те рес на Българската 
пра вослав на цър к ва ка то ця ло.17 

Всяка митро по лия на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це на ос-
но ва ние чл. 95, т. 17 във вр. с чл. 13, ал. 2 във вр. с чл. 96, ал. 1 и 3 
от Устава на БПЦ-БП има са мостоятел но пра во да во ди де ла за 
за щи та на пра ва та и ин те ре си те на цър к ва та ка то юри ди ческо ли-
це и ка то мест но по де ле ние на БПЦ-БП. 

Съгласно раз по ред ба та на чл. 10, ал. 2 ЗВ БПЦ-БП е юри ди-
ческо ли це, ка то устройст во то и управле нието ѝ се опре де лят в 
нейния устав. Тази раз по ред ба се от на ся за ця лост но то устрой-
ство на БПЦ, вклю чи тел но за нейни те по де ле ния. Този из вод се 
на ла га от гра ма ти ческо то тъл ку ва не на раз по ред ба та. Неслучайно 
за ко но да те лят е из пол з вал из ра за „Българската пра вослав на цър-
к ва...“, употре бя вай ки членувана форма, което оз на ча ва един ст-
ве ност и из чер па тел ност, т.е. нор ма та се от на ся за БПЦ-БП в 
нейна та ця лост. Нейната пра во су бек т ност е за ко но уста но ве на, 
по ра ди което раз по ред ба та на чл. 10, ал. 2 ЗВ из ключ ва прав но и 
ло ги чески не об хо ди мост та от как ви то и да би ло слу жеб ни впис-
ва ния в съ деб ния ре гистър, от на ся щи се до БПЦ-БП и нейни те 
по де ле ния. Освен то ва, щом ка то са мо то ве роиз по ве да ние – БПЦ-
БП, не под ле жи на ре гистра ция, по ар гу мент от по-сил но то ос но-
ва ние то ва се от на ся и за нейни те по де ле ния. Противното би до-
ве ло до съз да ва не на двойст вен пра вен ре жим, до раз цеп ва не на 
прав ния ста тус на БПЦ-БП, как ва то не е во ля та на за ко но да те ля. 
В то зи сми съл се е произ не съл и Конституционният съд.18 

Член 10, ал. 2 ЗВ се на ми ра във функ ционал на връз ка с § 2, 
ал. 3 и 4 ПЗР на за ко на. Посочените две али неи след ва да се тъл-
ку ват систе ма тич но в един ст во, тъй ка то це лият § 2 ЗВ е пос ве тен 
на ста ту са на за ва ре ни те ве роиз по ве да ния ка то юри ди чески ли ца, 
с из клю че ние на БПЦ-БП. Параграф 2, ал. 4 е при ло жим са мо за 

16 Повече за кор по ра тив на та при ро да на БПЦ-БП вж. у Кьосева, М. 
Българската пра вослав на цър к ва ка то юри ди ческо ли це. – Юридически свят, 
2010, № 1, 111–140. 

17 Решение № 176/20.12.2018 г. по гр. д. № 5111/2017 г. на ВКС, І г. о. 
18 Решение № 12/15.07.2003 г. по к. д. № 3/2003 г. на Конституционния съд. 
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оне зи мест ни по де ле ния на ве роиз по ве да ния, които под ле жат на 
съ деб ния ре гистра ционен ре жим. Съществу ващите цър к ви и ма-
насти ри, пред ставля ва щи по де ле ния на БПЦ-БП, не под ле жат на 
съ деб на ре гистра ция, респ. на впис ва не. На съ щи те ос но ва ния те 
не под ле жат и на пре ре гистра ция. Преобла даващата част от съ-
деб на та прак ти ка е в под кре па на ра зум ния про чит на за ко на и 
най-ве че на не го вия дух, из ра зен в тъл ку ва не то на конкрет ни те 
му нор ми, които са във функ ционал на и ло ги ческа за ви си мост.19 

Самият факт, че се по да ва за явле ние за впис ва не в съд на 
БПЦ-БП и ней ни по де ле ния, оз на ча ва, че то ва ве роиз по ве да ние 
не е и не мо же да бъ де БПЦ-БП, за що то тя е из клю че на по ка те го-
ри чен на чин от съ деб ния ре жим от за ко но да те ля, респ. приз на та 
със за кон (арг. от чл. 10, ал. 2 във вр. с § 2, ал. 3 и 4 ПЗР ЗВ). 

Допълнителни съ обра же ния от нос но то ва, че мест ни те по де-
ле ния на БПЦ-БП не под ле жат на ре гистра ция, се съ дър жат в § 2, 
ал. 4 ПЗР ЗВ, регла мен ти ращ слу жеб но то впис ва не в ре гистъ ра 
на съ от вет ния окръ жен съд на за ва ре ни те мест ни по де ле ния на 
ве роиз по ве да нията, които са юри ди чески ли ца. Предвидено е, че 
впис ва не то ста ва по за явле ние на цен трал но то ръ ко вод ст во на ве-
роиз по ве да нието, ка то към за явле нието се при ла га удосто ве ре ние 
за ре гистра ция на ве роиз по ве да нието в Софийския град ски съд. 
Както по со чих по-го ре, съглас но § 2, ал. 3 ПЗР ЗВ ве роиз по ве да-
нието по чл. 10 ЗВ (т.е. БПЦ-БП) не под ле жи на впис ва не в ре-
гистъ ра на Софийския град ски съд. При по ло же ние че БПЦ-БП 

19 Определение № 121/2007 г. на ВКС, V г. о.: „Законодателят не е уре дил 
въз ос но ва на ка къв до ку мент след ва да се ре гистри рат местни те по де ле ния 
на БПЦ, щом те не мо гат да пред ста вят удосто ве ре ние за ре гистра ция на 
БПЦ пред СГС, за що то не е пред ви дил те да се ре гистри рат. При систе ма-
ти ческо и ло ги ческо тъл ку ва не се на ла га съ щият из вод. Щом са мият за кон 
препра ща в чл. 10, ал. 2 ЗВ за устройство то на БПЦ към нейния Устав, кой-
то да ва в чл. 160 из рич но ста тут на юри ди ческо ли це на от дел ни те цър к ви, 
то яв но е, че въз ник ва не то и съ ществу ва не то на юри ди ческо то ли це е на ос-
но ва ние нор ма ти вен акт, а не на ос но ва ние ре гистра ция от съ да. Следова-
телно ка чество то на юри ди ческо ли це на цър к ва та – ищец, произ ти ча от 
нор ма ти вен акт и за ко но да те лят не е пред ви дил за не го из рич на та ре гистра-
ция в съ да“. (Цитираното ре ше ние е по от ме не ния Устав на БПЦ, но прин-
цип ни те по ло же ния от нос но пра во су бек т ността на местни те по де ле ния са 
съ щи те – б. а.)
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не под ле жи на съ деб на ре гистра ция, на нея не мо же да бъ де из да-
де но удосто ве ре ние за ре гистра ция от Софийския град ски съд, 
как во то е изиск ва не то на § 2, ал. 4 ПЗР ЗВ. От то ва след ва, че та зи 
раз по ред ба не се от на ся до за ва ре ни те мест ни по де ле ния на БПЦ, 
които са юри ди чески ли ца – митро по лии, цър к ви и ма насти ри. 
Такава е и ар гу мен та цията на пре обла да ва ща та съ деб на прак ти ка 
на Върховния ка са ционен съд.20 В съ щия сми съл съ щест ву ва и 
прак ти ка на Върховния ад ми нистра ти вен съд.21 

Новият Устав на БПЦ-БП с § 222 ПР във връз ка със ЗВ за паз-
ва съ щест ву ва що то устройст во, ор га ните на управле ние и най-ве-
че пра во су бек т ни те по де ле ния на БПЦ-БП в съ от ветст вие с тра-
ди циите ѝ, как ви то са прак ти ка та и уред ба та в дру ги те по мест ни 
пра вослав ни цър к ви. 

20 Определение № 140/2006 г. на ВКС, ТК: „Доколкото са мо то ве роиз по-
ве да ние е из клю че но от слу жеб но то впис ва не в ре гистъ ра на съ да, то оче-
вид но е, че по доб но изиск ва не не мо же да бъ де поста ве но и по от но ше ние 
на не го ви те за ва ре ни по де ле ния, тъй ка то раз по ред ба та на чл. 10, ал. 2 ЗВ, 
към която препра ща § 2, ал. 3 ПЗР ЗВ, ка сае ця лостно то устройство на 
Българската пра вослав на цър к ва, което съглас но чл. 3 от Устава ѝ включ ва 
и нейни те епар хии, в т.ч. и ище ца – Доростолска епархия. Допълнителен ар-
гу мент за непри ло жи мостта на § 2, ал. 4 към за ва ре ни те местни по де ле ния 
на Българската пра вослав на цър к ва пред ставля ва уста но ве но то в та зи раз-
по ред ба изиск ва не за при ла га не на удосто ве ре ние за ре гистра ция на ве роиз-
по ве да нието в Софийския град ски съд към за явле нието за слу жеб но впис ва-
не. По от но ше ние на за ва ре ни те местни по де ле ния на БПЦ то ва изиск ва не 
(не из пъл не нието на което е ос но ва ние за от каз от вписване) изоб що не би 
могло да бъ де спа зе но, тъй ка то съглас но § 2, ал. 3 БПЦ не под ле жи на ре-
гистра ция в Софийския град ски съд“. 

21 Определение № 8362/14.09.2007 г. по адм. д. № 7914/2007 г. на ВАС, 
V о.: „Разпоредбата на § 2, ал. 1 ПЗР ЗВ пред виж да, че ре гистри ра ни те ве-
роиз по ве да ния по чл. 6 от Закона за из по ве да нията (отм.) за паз ват ста ту та 
си на юри ди чески ли ца, с оглед на което не е на ли це про мя на в ста ту та на 
Рилската све та оби тел и съглас но чл. 172 от Устава на Българската пра-
вослав на цър к ва „игу ме нът пред ставля ва ма насти ра пред всич ки власти и 
съ деб ни места“. 

22 Съществуващите юри ди чески ли ца на БПЦ-БП към мо мен та на вли за-
не то в си ла на ЗВ, обн., ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г., по чл. 6 от Закона за 
из по ве да нията (отм. с § 8 от Закона за вероизповеданията) и Устава на БПЦ 
(отм. с § 11 от действа щия Устав на БПЦ-БП) за паз ват ста ту та си на юри ди-
чески ли ца. 
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Положителен мо мент в но вия устав е об стоятел ст во то, че яс-
но са раз гра ни че ни ад ми нистра тив но-те ри то риал ни те еди ни ци, 
как ви то са епар хиите на те ри то риите, на които се на ми рат пра во-
су бек т ни те митро по лии, и е от че те на функ ционал на та връз ка 
меж ду тях. Според чл. 13, ал. 1 от Устава на БПЦ-БП нейни те 
мест ни по де ле ния – митро по лии, цър к ви и ма насти ри, са юри ди-
чески ли ца. 

В ал. 2 на съ щия член из рич но са закре пе ни един ст во то на 
Църквата и кор по ра тив ният ха рак тер на БПЦ ка то юри ди ческо 
ли це, което е в съ от ветст вие с йе рар хич ния прин цип на управле-
ние. Той се из ра зя ва и във функ ционал на та връз ка и под чи не-
ността на по де ле нията вътре в един на та БПЦ ка то ре ли гиоз на ин-
сти ту ция. Неотделими чле но ве на юри ди ческо то ли це на Българ-
ската пра вослав на цър к ва – Българска патриаршия са митро по-
лиите и ставро пи гиал ни те ма насти ри ка то юри ди чески ли ца и 
ка то мест ни по де ле ния в нейния диоцез и юрис дик ция. 

Изключително важ но е уточ не нието, че те зи мест ни по де ле-
ния ка то пра во су бек т ни са в диоце за на БПЦ-БП, което е раз лич-
но от по ня тието „те ри то рия на дър жа ва та“, тъй ка то в диоце за на 
БПЦ-БП се включ ват и епар хии, които са из вън пре де ли те на 
България. В то зи сми съл Уставът на Руската пра вослав на цър к-
ва23 бо ра ви с ед но спе циал но по ня тие – „ка но ни ческа те ри то рия“, 
която об хва ща доста дър жа ви. Важното в слу чая е, че ста ва ду ма 
и за един на юрис дик ция на БПЦ-БП, което оз на ча ва, че по въпро-
си от чисто цър ко вен ха рак тер са ком пе тент ни да пра во раз да ват 
спе циали зи ра ни те съ ди ли ща на БПЦ-БП спря мо пер со нал ния 
член ски състав във функ ционал на за ви си мост от са на. Същият 
йе рар хи чен прин цип в струк ту ра та на по де ле нията на БПЦ и тях-
на та пер со ни фи ка ция дейст ва и на дру ги те ни ва на обо со бе ност 
на нейни те мест ни по де ле ния. Според чл. 96, ал. 1 от Устава на 
БПЦ-БП митро по лията е юри ди ческо ли це, чиито чле но ве са цър-
к ви те и ма насти ри те ка то мест ни по де ле ния в диоце за на съ от вет-
на та епар хия. Те са не от де ли ма част от нея. Чрез наиме но ва нието 

23 Устав Русской Православной Церкви, Официальный сайт Русской 
Право славной Церкви, http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/. 



47Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

и се да ли ще то ка то прав ноин ди ви ду али зи ра щи бе ле зи на митро-
по лията и епар хията е ука за на функ ционал на та връз ка меж ду 
адми нистра тив но-те ри то риал на еди ни ца, как вато е епар хията, и 
митро по лията ка то юри ди ческо ли це. 

Наименованието на митро по лията ка то юри ди ческо ли це 
спо ред чл. 96, ал. 2 от Устава на БПЦ-БП е наиме но ва нието на 
съот вет на та епар хия по чл. 3 и 4, а съглас но чл. 13, ал. 4 от устава 
се да ли ще то на митро по лията е на се ле но то място, опре де ле но по 
чл. 3 и 4, където са уре де ни епар хиите и тех ни те се да ли ща ка то 
те ри то риал ни еди ни ци от диоце за на БПЦ-БП в стра на та и из вън 
нея. 

На след ва що ни во в йе рар хията на юри ди чески те ли ца след-
ват цър к ви те и ма насти ри те. Съгласно чл. 140, ал. 1 от устава 
цър к ва та е обе ди не ние на пра вослав ни те християни от ед на или 
по ве че ено рии, къ де то се на ми ра хра мът, а спо ред ал. 2 цър к ва та 
е юри ди ческо ли це, което е мест но по де ле ние на БПЦ-БП и на 
съот вет на та митро по лия. 

За раз ли ка от от ме не ния в но вия устав цър к ва та не се 
отъж дест вя ва с хра ма, за що то хра мът сам по се бе си не мо же 
да бъ де юри ди ческо ли це, а е място за из вър ш ва не на бо гослу-
же ние и е част от иму щест во то на цър к ва та ка то юри ди ческо 
ли це по сми съ ла на чл. 149, ал. 1, т. 1. В опре де ле нието за 
църк ва та ка то юри ди ческо ли це изцяло са изяс не ни функ-
ционал на та връз ка меж ду хра ма и цър к ва та, как то и обе ди-
ня ва щият еле мент меж ду наиме но ва нието на цър к ва та и хра-
ма ка то място за слу же ние. Храмът е място, в което се съ би-
рат хо ра с ед на и съ ща вя ра, обе ди не ни на те ри то риален 
прин цип в ено рия и обра зу ва щи съ от вет на та цър к ва ка то 
юри ди ческо ли це, която но си съ що то наиме но ва ние ка то хра-
ма. Според ал. 3 на чл. 140 от устава наиме но ва нието на цър-
к ва та ка то юри ди ческо ли це е наиме но ва нието на съ от вет ния 
храм. 

Допълнителен ар гу мент за то ва, че цър к ва та и хра мът са тер-
ми но ло гич но раз лич ни и не са си но ни ми, е об стоятел ст во то, че 
цър к ва та ка то юри ди ческо ли це за но востроящи се хра мо ве въз-
ник ва от вли за не то в си ла на ре ше нието на епар хийския съ вет, с 
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което се ут вър ж да ва ор га нът на управле ние – цър ков но то настоя-
тел ст во, но хра мът за поч ва да функ циони ра ка то място за бо-
гослу же ние след ос ве ща ва не то му от епар хийския митро по лит.24 

При изяс ня ва не то на те зи тер ми но ло гич ни уточ не ния, които 
имат важ но смисло во зна че ние, след ва да бъ де по со че но и още 
не що – че ор ган на управле ние на цър к ва та ка то юри ди ческо 
ли це е цър ков но то настоятел ст во (чл. 140, ал. 4 от устава), а 
не че цър ков но то настоятел ст во е юри ди ческо ли це, как то 
често се въз приема непра вил но в ня кои ад ми нистра тив ни 
прак ти ки. 

Във връз ка с пра во су бек т ност та на мест ни те по де ле ния на 
БПЦ-БП след ва да бъ де изяс нен и въпро сът как во пред ставля ва 
ено рията. Енорията не е мест но по де ле ние на БПЦ-БП и не е пра-
во су бек т на. 

По-го ре бе ше изяс не на хи по те за та, при която по из клю че ние 
мо же да съ щест ву ва цър к ва ка то юри ди ческо ли це без ено рия по 
чл. 150, ал. 1 и 2 от Устава на БПЦ-БП. По то зи въпрос има и 
прак ти ка на Върховния ка са ционен съд.25 

Енорията е най-мал ка та ад ми нистра тив но-те ри то риал на 
еди ни ца в съ от вет на та епар хия в диоце за на БПЦ-БП. Тя е вклю-
че на в те ри то риал ния об хват на опре де ле на ду хов на око лия.26 В 

24 Според чл. 95, т. 8 във вр. с чл. 140, ал. 8 от устава епар хийският митро по-
лит ос ве ща ва хра мо ве и ма насти ри, които за дъл жи тел но тряб ва да бъ дат 
построени вър ху те ре ни – соб стве ност на БПЦ-БП, или ко га то в ней на пол за е 
учре де но без сроч но пра во на строеж. Изключение от то ва изиск ва не съ ществу-
ва само в слу чаите, ко га то па ракли си те са в бол ни ци, зат во ри, учи ли ща или 
дру ги об ществе ни уч реж де ния. 

25 Решение № 176/20.12.2018 г. по гр. д. № 5111/2017 г. на ВКС, І г. о. 
26 Духовната око лия е ад ми нистра тив но-те ри то риал на еди ни ца в диоце за 

на вся ка епар хия. Броят на ду хов ни те око лии в от дел ни те епар хии е раз ли-
чен в за ви си мост от го ле ми на та на епар хията. В Пловдивската епар хия има 
де вет ду хов ни око лии, в Силистренската – три, а в Плевенската те са две. 

Понятието „ду хов на око лия“ е употре бе но ед ва в чл. 101 от Устава на 
БПЦ-БП по по вод на опре де ля нето на броя на епар хийски те из би ра те ли. 
Според ци ти ра ния член вся ка епар хия има свои ду хов ни и мир ски из би ра-
те ли – по 6-има от вся ка ду хов на око лия. В то зи текст се съ дър жа употре ба-
та на по ня тието „око лия“ в те ри то риал но-ад ми нистра ти вен сми съл, а в чл. 3 
от уста ва е опре де ле но на прак ти ка се да ли ще то на на местни чество то, което 
от глед на точ ка на пер со ни фи ка цията не е пра во су бек т но. 
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чл. 129, ал. 1 на дейст ва щия устав опре де ле нието за ено рия е пре-
ци зи ра но – ено рията е опре де ле на ка то най-мал ка та те ри то риал-
но-ад ми нистра тив на еди ни ца в съ от вет на та епар хия в диоце за на 
БПЦ-БП и включ ва опре де лен брой пра вослав ни християни, 
постоян но пре би ва ва щи на съ от вет на та те ри то рия. Това из ключ-
ва въз мож ност та за тъл ку ва не, че тя е ре ли гиоз на об щ ност ка то 
су бект на пра во то, та ка как то в от ме не ния Устав на БПЦ в опре-
де ле нието за ено рия се употре бя ва по ня тието „обе ди не ни 
християни“, жи вее щи на те ри то рията око ло хра ма, което се тъл-
ку ва ше и ка то опре де ле ние за юри ди ческо ли це. При де фи ни ра-
не то на „ено рията“ дейст ва щият устав из пол з ва по ня тието 
„включ ва опре де лен брой християни, постоян но пре би ва ва щи на 
съ от вет на та те ри то рия“, което не да ва въз мож ност за преврат но 
тъл ку ва не и яс но по каз ва те ри то риал ния об хват на ено рията. 
Този из вод се пра ви от систе ма тич но то тъл ку ва не на нор ми те, от-
на ся щи се до из би ра не на епар хийски из би ра те ли. 

Член 104 във вр. с чл. 106 от устава опре де ля пред ста ви тел-
ност та при из бор на епар хийски из би ра те ли, които обра зу ват из-
би ра тел ния пред ста ви те лен кор пус на вся ка епар хия. Всяко цър-
ков но настоятел ст во из би ра от своя състав по един пред ста ви тел, 
а цър ков но то настоятел ст во е упра ви тел ният ор ган на цър к ва та 
ка то юри ди ческо ли це и е най-ни зо во то по де ле ние на БПЦ-БП в 
йе рар хията на по де ле ния в пи ра ми дал на та струк ту ра на по де ле-
нията на БПЦ-БП, на ми ра щи се в съ под чи не ност и функ ционал на 
обусло ве ност. 

Броят на ду хов ни те око лии в ед на епар хия, вид но от чл. 101 от устава, има 
из клю чи тел но го ля мо зна че ние, за що то той опре де ля т.нар. из би ра тел на ге огра-
фия – в епар хия с три око лии епар хийски те из би ра те ли ще са по-мал ко на брой, 
а в го ле ми те епар хии из би ра те ли те ще са двой но и трой но по ве че. Това от своя 
стра на влияе вър ху те жестта на пред ста ви тел ство, тъй ка то не е ед но и съ що да-
ли 18, или 54-ма епар хийски из би ра те ли ще из би рат пред ста ви те ли те – де ле га-
ти на Църковния съ бор, на Патриаршеския из би ра те лен съ бор, или ще из би рат 
митро по лит на съ от вет на та митро по лия. Следователно при та зи раз лич на 
числе ност на епар хийски те из би ра те ли ще бъ де раз лич на те жестта на пред ста-
ви тел ност в из би ра не то на ор га ни те, в които участват. Това най-яс но про ли ча ва 
при из бор на митро по ли ти, тъй ка то при тях от съства та ка на ре че на та мно госте-
пен ност на из бо ри те, ко га то ед но из би ра тел но тя ло из би ра дру го и то от своя 
стра на из би ра съ от вет ния ор ган – Църковен съ бор или Патриаршески из би ра те-
лен съ бор, кой то из би ра патриарх. 
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Избирателното събра ние се от кри ва в при съст вието на пред-
ста ви те ли те най-мал ко на 2/3 от ено риите. Тази пред ста ви тел ност 
се от на ся за про веж да не то на из би ра тел но събра ние на ни во око-
лия в се да ли ща та на на мест ни чест ва та или на епар хията. 
Член 106, ал. 1 от устава след ва да се тъл ку ва ко рек тив но във 
връз ка с чл. 105 от него, а имен но – че се от на ся не за ено риите, а 
за цър ков ни те настоятел ст ва, тъй ка то мо же да има цър к ва с ня-
кол ко ено рии по ар гу мент от чл. 140, ал. 1 от устава. 

Легитимиран да напра ви пред ло же ние за обра зу ва не то на 
ено рия спо ред чл. 129, ал. 2 от устава или да напра ви пред ло же-
ние да се при съ еди ни към дру га ено рия в рам ки те на епар хията 
(чл. 130, ал. 2 УБПЦ-БП), ко га то ено рията е спад на ла под изиску-
емия ми ни мум, е съ от вет ният мест но ком пе тен тен епар хийски 
митро по лит, а ре ше нието се взе ма от Светия Синод. Според ал. 3 
на ци ти ра ния член ед на цър к ва мо же да има ня кол ко ено рии. 

Предвиден е обек ти вен кри те рий за обра зу ва не то на ено рии, 
ка то то зи въпрос, кой то за ся га струк ту ра та на вся ка епар хия, не е 
пре доста вен на сво бод на та пре ценка и опе ра тив ната са мостоятел-
ност на епар хийския митро по лит. Този обек ти вен кри те рий е от 
значение и се об вър з ва с дру го важ но изиск ва не – че све ще ник 
без ено рия не се ръ ко по ла га спо ред чл. 131 от устава, което има 
пря ка връз ка с фи нан со ва та из д ръж ка на цър к ва та и све ще ни ци-
те, които слу жат в нея. С оглед на де мограф ски те усло вия твър де 
мно го е сни жен и ми ни мал ният нор мен праг за ено рия – 50 пра-
вослав ни християни (арг. от чл. 130, ал. 1 УБПЦ-БП). Това оз на-
ча ва, че не тряб ва да се зло употре бя ва с та зи нор ма и да ста не 
прак ти ка да се обра зу ват мал ки ено рии, за да се наз на ча ват све-
ще ни ци, които впослед ст вие не мо гат да бъ дат фи нан со во обез-
пе че ни. Решаващият ор ган и в две те хи по те зи е Светият Синод в 
пъ лен състав – той пра ви пре ценка та за обра зу ва не то на но ви 
ено рии. Светият Синод е об вър зан и с дру ги нор ми, спо ред които 
е за дъл же ният су бект по оси гу ря ва не на въз награж де ния на све-
ще нослу жи те ли те (арг. от чл. 58, т. 40, чл. 135, т. 21, чл. 230, т. 1 
от Устава на БПЦ-БП). Аргумент за та зи об вър за ност е загла-
вието на гла ва единадесета от Устава на БПЦ-БП „Енории и све-
ще нослу жи те ли“. Спазването на Устава на БПЦ-БП и на ре ше-
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нията на Светия Синод за оси гу ря ва не на въз награж де ния за све-
ще нослу жи те ли те не се влияе от об стоятел ст во то, че спо ред 
чл. 28, ал. 1 ЗВ дър жа ва та пре доста вя на Българската пра вослав на 
цър к ва – Българска патриар шия и на ре гистри ра ни те ве роиз по ве-
да ния дър жав на суб си дия на ба за та на ре зул та ти те от са мо опре-
де ли ли те се ли ца към съ от вет но то ве роиз по ве да ние при преброя-
ва не то на на се ле нието по дан ни на Националния ста тисти чески 
ин сти тут.27 Според чл. 28, ал. 8 ЗВ дър жав на та суб си дия за те ку-
щи раз хо ди се пре доста вя на цен трал но то ръ ко вод ст во на съ от-
вет но то ве роиз по ве да ние и се из раз ход ва це ле во за покри ва не на 
раз хо ди те на ве роиз по ве да нието за запла ти и въз награж де ния на 
све ще нослу жи те ли те и слу жи те ли те на ре ли гиоз ни те ин сти ту ции 
и за дру ги це ли, по со че ни в за ко на. И при то ва за ко но во по ло же-
ние за дъл жен су бект за въз награж де нията на све ще нослу жи те ли-
те оста ва БПЦ-БП, ар гу мент за което е чл. 29, ал. 1 ЗВ, спо ред 
кой то пра во от но ше нията със све ще нослу жи те ли те и слу жи те ли-
те на ре ли гиоз ни те ин сти ту ции се уреж дат съглас но уста ва на ре-
ли гиоз на та ин сти ту ция. 

Съгласно чл. 169, ал. 2 УБПЦ-БП ма насти ри те28 са мест ни 
по де ле ния на БПЦ-БП (за ставро пи гиал ни те манастири) и на 
съот вет ни те митро по лии (за епар хийски те манастири). Те са юри-
ди чески ли ца. 

Манастирите и цър к ви те ка то мест ни по де ле ния на съ от вет-
на та митро по лия и ка то юри ди чески ли ца са ко лек тив ни ней ни 
чле но ве и са в хо ри зон тал на та струк ту ра, тъй ка то меж ду тях ня-
ма йе рар хи ческа под чи не ност. Те са две рав ностой ни мест ни еди-
ни ци и са пра во су бек т ни, но са с раз лич ни функ ционал ни ха рак-
те ристи ки. 

27 Предоставянето на дър жав на суб си дия на ве роиз по ве да нията ос нов но за 
въз награж де ния, как то и осо бе ният ста тус на све ще нослу жи те ли те са слож ни 
ком плекс ни въпро си с ка но ни чески и юри ди чески из ме ре ния и пред ставля ват 
го ля ма те ма за са мостоятел но науч но из след ва не. 

28 Според чл. 161, ал. 1 УБПЦ-БП ма насти рът е све ще но място с храм и дру ги 
зда ния, пред наз на че ни за жи ли ща на мо на си или мо на хи ни, т.е. на ли ца, които с 
обе ти те си за це ло мъд рие, нестя жа тел ност и послу ша ние са се пос ве ти ли на 
уеди нен бла го честив жи вот и упраж ня ва не в християн ски те добро де те ли, на 
под виж ни чество (въз дър жа ние, молитва), ми ло сър дие и ду хов на прос ве та. 
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Анализираната струк ту ра на мест ни те по де ле ния на БПЦ – 
митро по лии, цър к ви и ма насти ри, които по от дел но са юри ди-
чески ли ца, е из гра де на на прин ци па на йе рар хич на та под чи не-
ност и функ ционал ната за ви си мост на ед ни юри ди чески ли ца от 
дру ги. Това оз на ча ва, че юри ди чески те ли ца – мест ни по де ле ния 
на БПЦ-БП, имат от но си тел на са мостоятел ност, което е прак ти ка 
в уред ба та на уста ви те на по мест ни те пра вослав ни цър к ви. Тази 
от но си тел на са мостоятел ност на юри ди чески те ли ца се до каз ва с 
конкрет ни юри ди чески за ви си мости, уста но ве ни в УБПЦ-БП, и 
се из ра зя ва в ня кол ко направле ния. 

Най-напред та зи за ви си мост е уста но ве на по от но ше ние на 
струк ту ра та на БПЦ-БП ка то един на цен тра ли зи ра на ин сти ту ция, 
която е юри ди ческо ли це и в която чле ну ват ка то юри ди чески ли-
ца митро по лиите и ставро пи гиал ни те ма насти ри (чл. 13, ал. 2 от 
устава), а на след ва що йе рар хич но рав ни ще в митро по лията ка то 
юри ди ческо ли це чле ну ват цър к ви те и ма насти ри те, които съ що 
са юри ди чески ли ца (ар гу мент от чл. 96, ал. 1 от устава). И на 
две те рав ни ща из рич но е про въз гла сен прин ци път за не от де ли-
мост на те зи юри ди чески ли ца от юри ди чески те ли ца, в които 
чле ну ват. Следователно то ва е пър вият при мер за огра ни ча ва не 
на са мостоятел ност та на юри ди чески те ли ца, които ня мат пра во 
да на пус нат юри ди ческо то ли це, в което чле ну ват ка то ко лек ти-
вен член. Това юри ди ческо един ст во е обусло ве но от дог ма тич-
но то един ст во на БПЦ-БП, която е Една. 

На вто ро място, от но си тел на та са мостоятел ност на юри ди-
чески те ли ца се от кри ва на ни во ор га ни на управле ние. В оби-
чайна та хи по те за вся ко юри ди ческо ли це са мò опре де ля своите 
ор га ни, тъй ка то е са мостояте лен су бект на пра во то. В БПЦ-БП 
ка то цен тра ли зи ра на един на цър ков на ин сти ту ция и ка то юри ди-
ческо ли це ор га ни те на управле ние на дру ги те юри ди чески ли ца 
се наз на ча ват от по-го рестоящия в йе рар хията ор ган до ри ко га то 
са кон сти ту ира ни след из бо ри от спе циал ни ко ле гиал ни из би ра-
тел ни кор пу си – как ви то са Патриаршеският из би ра те лен цър ко-
вен съ бор, епар хийски те из би ра те ли и ено рийски те събра ния. 



53Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

Едноличният ор ган на управле ние на митро по лията, ка къв то 
е епар хийският митро по лит (арг. от чл. 96, ал. 1, ал. 3 във вр. с 
чл. 81, ал. 1, 3 и 6 от устава), се наз на ча ва след из бор, про ве ден от 
епар хийски те из би ра те ли спо ред про це ду ра та, пред ви де на в 
чл. 83–93 от устава, но след одобре ние на епар хийския из бор от 
Светия Синод, кой то ка но ни чески из би ра митро по лит от два ма та 
из бра ни кан ди да ти (чл. 90, ал. 1 от устава). Това оз на ча ва, че ре-
ша ващ е ка но ни ческият из бор на митро по ли та, кой то се из вър ш-
ва от Светия Синод – ор ган на управле ние на дру го юри ди ческо 
ли це – БПЦ-БП. 

Следователно при фор ми ра не то на ор га ни на Църквата при-
мат има ка но ни ческо то пра во, спо ред което се опре де лят ор га ни-
те на нейни те по де ле ния, а на вто рич но – юри ди ческо рав ни ще – 
те зи ор га ни се явя ват и ор га ни на су бек ти на пра во то. Това оз на-
ча ва, че мест ни те по де ле ния – митро по лии, ка то юри ди чески ли-
ца са мостоятел но не мо гат да из би рат своите ор га ни, как то е при 
дру ги те юри ди чески ли ца. Според чл. 140, 146, 147 и 148, ал. 3 
УБПЦ-БП чле но ве те на цър к ва та из би рат цър ков но то настоятел-
ст во, което се ут вър ж да ва от митро по ли та. Правосубектните 
мест ни по де ле ния ка то юри ди чески ли ца имат от но си тел на са-
мостоятел ност, т.е. из вън един на та цен тра ли зи ра на ин сти ту ция 
БПЦ-БП те ня мат не за ви сим юри ди чески жи вот, тъй ка то е не до-
пусти мо съ щест ву ва не то на по де ле ния на ве роиз по ве да ния са ми 
за се бе си, из вън цен тра ли зи ра на та ин сти ту ция. Поделенията съ-
щест ву ват ка то юри ди чески ли ца до тол ко ва, до кол ко то съ щест-
ву ва БПЦ-БП ка то цен тра ли зи ра на ин сти ту ция, приз на та за юри-
ди ческо ли це. 

Като юри ди ческо ли це БПЦ-БП е ед но хо ри зон тал но обе ди-
не ние на юри ди чески ли ца – митро по лии и ставро пи гиал ни ма-
насти ри, които са в един ст во как то от ка но ни ческа, та ка и от 
юри ди ческа глед на точ ка, а на след ва що ни во по вер ти ка ла вся ко 
от тях ка то юри ди ческо ли це (ка то митрополията) включ ва от но-
во ед на хо ри зон тал на струк ту ра от юри ди чески ли ца – цър к ви и 
ма насти ри. Във вер ти кал на та струк ту ра на юри ди ческо то ли це 
ор га ни те се наз на ча ват от по-го рестоящия ор ган на юри ди ческо-
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то ли це, в което чле ну ват. В под кре па на ка за но то е, че пред ста-
ви тел ният ор ган на цър к ва та ка то юри ди ческо ли це, ка къв то е 
пред се да те лят на цър ков но то настоятел ст во, кой то по пра во е 
ено рийският све ще ник, съглас но чл. 140, ал. 4 във вр. с чл. 141, 
ал. 1 от устава се наз на ча ва със за по вед от епар хийския митро по-
лит (чл. 134, ал. 3), от което въз ник ва слу жеб но пра во от но ше ние, 
по ро де но от юри ди чески факт с осо бе но съ дър жа ние – тайн ст во-
то ръ ко по ло же ние и акт на митро по ли та. 

По от но ше ние на за ви си мост та на ор га ни те на ед но юри ди-
ческо ли це от по-вис шестоящи те ор га ни на дру го юри ди ческо ли-
це в БПЦ-БП се уста но вя ват при ли ки с дър жа ва та. И в дър жа ва та 
вис шестоящи те ор га ни на цен трал но ни во опре де лят и наз на ча-
ват ор га ни те по места на те ри то риален прин цип, които са във 
функ ционал на връз ка с тях. Така в опре де ле на област се про веж-
да един на дър жав на по ли ти ка на цен трал ния ор ган и функ ционал-
но свър за ни те с не го ор га ни по места. По съ щия на чин в Църквата 
е ор га ни зи ра на функ ционал на та йе рар хич на об вър за ност на ор га-
ни те по вер ти ка ла, което обусла вя и юри ди ческа за ви си мост на 
пра во су бек т ни те по де ле ния, а то ва от своя стра на оси гу ря ва 
един но управле ние на БПЦ-БП. Самостоятелността на от дел ни те 
митро по лии ка то юри ди чески ли ца е зна чи тел на в срав не ние с 
цър к ви те и ма насти ри те ка то юри ди чески ли ца. Доказателство за 
то ва са пра во мо щията на митро по ли та ка то ед но ли чен ор ган на 
из пъл ни тел на та власт в митро по лията ка то юри ди ческо ли це. 

Следващата функ ционал на за ви си мост се из ра зя ва в огра ни-
ча ва не на пра во мо щията на юри ди чески те ли ца, което оз на ча ва, 
че те имат от но си тел на са мостоятел ност и огра ни че на пра воспо-
соб ност. По то зи по вод руски те ци ви листи опре де лят по де ле-
нията на Руската пра вослав на цър к ва ка то юри ди чески ли ца със 
спе циал на пра воспо соб ност. Показателно в то ва от но ше ние е, че 
бю дже ти те на съ от вет ни те юри ди чески ли ца – цър к ви и ма насти-
ри, се ут вър ж да ват от епар хийския съ вет и епар хийския митро по-
лит, а бю дже ти те на митро по лиите ка то юри ди чески ли ца се 
утвър ж да ват от Св. Синод. От бю дже ти те на от дел ни те юри ди-
чески ли ца Св. Синод ут вър ж да ва кон со ли ди ран бю джет на БПЦ 
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(арг. от чл. 232, ал. 1 във вр. с чл. 58, т. 41 от устава), а епар-
хийският митро по лит ут вър ж да ва кон со ли ди ра ния бю джет на 
митро по лията ка то юри ди ческо ли це, кой то включ ва бю дже ти те 
на цър к ви те и ма насти ри те ка то юри ди чески ли ца (арг. от чл. 232, 
ал. 3 от устава). Същият прин цип се от на ся и за от че ти те по бю-
дже тите. 

По си ла та на взаим но обусло ве ни те връз ки – юри ди чески, 
ад ми нистра тив ни и фи нан со ви, Св. Синод пра ви обрат но от-
числе ния за из пла ща не на въз награж де нията на све ще нослу жи те-
ли те. В то зи слу чай дейст ва прин ци път за пре раз пре де ля не на 
при хо ди те, кой то е ос но вен прин цип в дър жав но то бю дже ти ра не 
и фи нан со вата де цен тра ли за ция. Това да ва ос но ва ние да се напра-
ви из вод, че част от иму щест во то на ед но юри ди ческо ли це, как-
ви то са лик вид ни те сред ст ва (па рич ни потоци), се прехвър ля в 
пол за на дру го юри ди ческо ли це по си ла та на йе рар хи ческа та и 
юри ди ческата под чи не ност меж ду тях, обусло ве на от един ст во то 
и не де ли мост та на БПЦ-БП ка то еди нен ор га ни зъм. 

Изводът, кой то се на ла га, е, че ня ма пъл на фи нан со ва са-
мостоятел ност, а е на ли це фи нан со ва де цен тра ли за ция, която е 
от но си тел на – са мо в рам ки те на ут вър де ния от по-го рестоящия 
цър ко вен ор ган бю джет. 

Ограничаването на пра во мо щията на юри ди чески те ли ца и 
тях на та за ви си мост от ор га ни на дру ги юри ди чески ли ца са ха-
рак тер ни за дър жав ни те ор га ни, които са обя ве ни за юри ди чески 
ли ца и са за ви си ми от по-го рестоящ дър жа вен ор ган, до ка за тел-
ст во за което са съста вя не то и приема не то на дър жав ния бю-
джет. Това е още един при мер, че ка то су бект на пра во то БПЦ-БП 
с го ля ма част от своите ха рак те ристи ки се добли жа ва по-ско ро до 
дър жа ва та ка то осо бен су бект на пра во то, от кол ко то до кла си-
чески вид кор по ра тив но юри ди ческо ли це. В струк ту ра та на 
Църквата ка то юри ди ческо ли це се за бе ляз ват по доб ни ад ми-
нистра тив ни и функ ционал ни за ви си мости на юри ди чески ли ца, 
чле ну ва щи в нея, как ви то се уста но вя ват в дър жа ва та. 

Друга осо бе ност, до каз ва ща огра ни че ния във функ ционал-
на та са мостоятел ност на юри ди чески те ли ца в Църквата, е свър-
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за на със сключ ва не то на опре де ле ни сдел ки с имо ти и за веж да не-
то на съ деб ни де ла. Компетентен ор ган да раз ре ша ва по пред ло-
же ние на епар хийския митро по лит уч ре дя ва не то на вещ но пра во 
на строеж до 50 го ди ни и вещ но пра во на пол з ва не до 25 го ди ни 
вър ху имо ти, соб ст ве ност на БПЦ-БП и нейни те по де ле ния – 
митро по лии, цър к ви и ма насти ри, е Св. Синод. Подобно е и огра-
ни че нието във връз ка с въз мож ност та да се уч ре дя ват тър гов ски 
дру жест ва и да се участ ва в тях – съглас но чл. 58, т. 38 от устава 
по пред ло же ние на епар хийския митро по лит Светият Синод раз-
ре ша ва уч ре дя ва не то и участието в тър гов ски дру жест ва на БПЦ-
БП и нейни те по де ле ния – митро по лии, цър к ви и ма насти ри. 
Нещо по ве че, до ри сдел ки те на управле ние – сключ ва не то на 
опре де ле ни до го во ри за заем, наем и на дру ги до го во ри спо ред 
чл. 154, т. 1 и чл. 171, т. 19 УБПЦ-БП от стра на на цър ков но то 
настоятел ст во и ма настир ско то управле ние (ма настир ски съ бор и 
игумен), не мо гат да се из вър ш ват без съгла сието на епар хийския 
съ вет, ут вър де но от епар хийския митро по лит. Аналогично стои 
въпро сът и със за веж да не то на съ деб ни де ла, което ста ва със 
съгла сието на епар хийския митро по лит. Той тряб ва да бъ де уве-
до мен и за за ве де ни те сре щу Църквата съ деб ни де ла от цър ков но-
то настоятел ст во, респ. от ма настир ско то управле ние (за манасти-
рите) – арг. от чл. 154, т. 12 и чл. 171, т. 23 от устава. Това по каз-
ва, че цър ков ни те настоятел ст ва и ма насти ри те ня мат са мостоя-
тел ност до ри в то ва от но ше ние, как ва то от но си тел на са мостоя-
тел ност е пре доста ве на на кло но ве те на тър гов ски те дру жест ва, 
които не са су бек ти на пра во то. 

По то зи по вод руски те ци ви листи твър дят от нос но РПЦ, че 
граж дан скоправ на та кон струк ция на ве дом ст во то на право слав-
ното из по ве да ние е слож на, но оп ти мал на, и е та ка ва, как ва то е 
закре пе на в устава, спо ред кой то в пра во мо щията на Църквата ка-
то цен тра ли зи ра на ин сти ту ция и юри ди ческо ли це е да пре доста-
вя пра во или не на своите по де ле ния да бъ дат юри ди чески ли ца, 
как то и да им пре доста вя пра ва на опе ра тив но управле ние на 
иму щест во то.29 

29 Шершнева-Цитульская, И. А. Государство и пра во, В: Гражданская пра-
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Уставът на БПЦ-БП се за чи та и от гер ман ския съд по ка но-
нич ни те въпро си и по приз на ва не на един на та кор по ра тив на при-
ро да на БПЦ-БП ка то юри ди ческо ли це, до ка за тел ст во за което е 
ре гистра цията в нем ски съд на Западно- и Сред ноевро пейска та 
епар хия ка то юри ди ческо ли це със се да ли ще в Берлин.30 

Чрез ре гистри ра не то на Западно- и Сред ноевро пейска та 
епар хия ка то сдру же ние в об щест ве на пол за гер ман ският съд 
приз на ва уред ба та по всич ки ка но нич ни въпро си на ав то ном но то 
пра во на БПЦ-БП, ар гу мент за което се съ дър жа в ре гистри ра ния 
устав на епар хията в ре гистъ ра на сдру же нията в об щест ве на пол-
за от съ да в Шарлотенбург31, спо ред чийто § 1, ал. 1 „Българ ската 
Западно- и Сред ноевро пейска епар хия на Българ ската Право-
славна Църква – Българска патриар шия“ (по-на та тък на ри ча на 
„епар хия“) е са мостой на епар хия под юрис дик цията на Българ-
ската патриар шия в София“. В т. 3 на ци ти ра ния параграф са 
опре де ле ни се да ли ще и мест на под съд ност в Берлин. Изклю-
чително важ но е, че в т. 4 на § 1 съ дът е приз нал: „В съ от ветст вие 
с Устава на Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар-
шия и нейни те устройст ве ни пра вил ни ци област та на юрис дик-
цията об хва ща те ри то рията на Западна и Сред на Европа“. В ду ха 
на приз на ва не то на ком пе тент ност по всич ки ка но нич ни въпро си 
съ дът е приел съ дър жа нието на § 2, т. 1, спо ред кой то „Епархията 
съблю да ва, съ образ но Устава на Българската пра вослав на цър к-
ва, пра вослав но то уче ние, гри жи се за за паз ва не то на дог ма ти те и 
на сър ча ва пра вослав на та вя ра и пра вослав ния жи вот на по ве ре-
ни те ѝ вяр ва щи“. Аргумент за то ва е и § 4, т. 2, изр. вто ро от ре-

воспо соб ность Русской пра вослав ной цер к ви на ка ну не ок тября 1917 г., № 11, 
2008, с. 77. 

30 По те зи въпро си по-под роб но вж. Кьосева, М. Западно- и Средноевро-
пейската епар хия на Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар шия 
ка то юри ди ческо ли це по нем ско то пра во в: Правната наука. Традиции и ак-
туал ност. – В: 50 го ди ни Пловдивски уни вер си тет. Пловдив: УИ „Паисий 
Хилендарски“, 2012, 287–296. 

31 Регистрацията е от 9.12.1996 г. в Районния съд в Шарлотенбург под 
рег. № 17000-NZ. Заверен пре вод с изх. № 0087/28.01.1997 г. на Консулската 
служ ба на бъл гар ско то по сол ство в Германия за ре гистра цията на Западно- 
и Средноевропейска епар хия съглас но Гражданския ко декс на Германия в 
Районния съд в Шарлотенбург. 
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гистри ра ния в нем ския съд устав: „Избраният и ут вър ден, спо ред 
Устава на Българската пра вослав на цър к ва, митро по лит ста ва 
член по пра во с встъп ва не то си в слу же ние. В уве ре ние за встъп-
ва не в служ ба той пред ста вя пис ме но пъл но мощ но от Св. Синод, 
пот вър де но от бъл гар ския патриарх“. В § 6, т. 1 от съ щия устав е 
по со че но: „Митрополитът сам пред ставля ва епархията, съглас но 
§ 26 от Германския граж дан ски ко декс, съ деб но и из вън съ деб но“. 
Санкционира се член ст во то в то ва юри ди ческо ли це по нем ско то 
пра во на дру ги юри ди чески ли ца, приз на ти за цър ков ни об щи ни 
спо ред Устава на епар хията – § 4, ал. 1. „Членове мо гат да бъ дат 
пъл но лет ни фи зи чески ли ца, цър ков ни об щи ни, ма насти ри и дру-
ги ор га ни за ции на Българската пра вослав на цър к ва – Българска 
патриаршия“, а то ва за та зи епар хия оз на ча ва цър ков ни те об щи-
ни, които са юри ди чески ли ца по за ко на на дър жа ва та по ре-
гистра ция или съ от вет ния ред за приз на ва не на пра во су бек т ност-
та им – то ва са 33 цър ков ни об щи ни в 15 дър жа ви от Европейския 
съ юз. В то зи сми съл из ре че ние пър во на т. 2 на § 4 гла си: 
„Изброените в при ло же ние № 2 цър ков ни об щи ни и ма насти ри, 
които спо ред Устава на Българската пра вослав на цър к ва ве че 
при над ле жат към епархията, ста ват ав то ма тич но ней ни чле но ве с 
вли за не в си ла на настоящия устав“. 

Регистрираният в гер ман ския съд епархийски устав пред-
виж да и хи по те за на прекра тя ва не на епар хията и уреж да прав ни-
те после ди ци – пра воприем ст во то меж ду Западно- и Средно евро-
пейската епар хия, ре гистри ра на ка то юри ди ческо ли це по нем-
ско то пра во, и БПЦ-БП, приз на та за юри ди ческо ли це по бъл гар-
ско то пра во. Според § 12, ал. 1 от епархийския устав „при закри-
ва не на епархията или при нейно то за ли ча ва не ця ло то ѝ иму щест-
во, след покри ва не на евен ту ал ни за дъл же ния, пре ми на ва към 
Светия Синод на Българската пра вослав на цър к ва – Българска 
патриар шия, кой то го употре бя ва ка то осо бе но иму щест во за це-
ли с да нъч но облек че ние съ образ но § 3 от уста ва“. 

Всички те зи при ме ри са до ка за тел ст во за от но си тел на та 
юри ди ческа са мостоятел ност на юри ди чески те ли ца на БПЦ-БП 
и тях на та огра ни че на пра воспо соб ност, което е пре допре де ле но 
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от спе ци фич на та йе рар хи ческа струк ту ра и функ ционал ната под-
чи не ност на ед но лич ни те и ко ле гиал ните ор га ни на БПЦ-БП ка то 
цър ков на ин сти ту ция и оси гу ря ва един ст во то на БПЦ-БП и на 
вся ка по мест на пра вослав на цър к ва. 


