КРАТКИ КРИТИЧНИ
БЕЛЕЖКИ КЪМ
ЗАКОНОПРОЕКТ
„КАДИЕВ”
НАСТОЯЩИТЕ БЕЛЕЖКИ В КОНЦЕНТРИРАН И
РАЗБИРАЕМ ВИД РАЗКРИВАТ АНТИРЕЛИГИОЗНАТА
МАРСКИСТКО-ЛЕНИНСКА СЪЩНОСТ НА
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИНЕ НА
ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ВНЕСЕН В
ПАРЛАМЕНТА ОТ Г. КАДИЕВ НА 1 МАРТ 2016 Г.
ПЪРВО Е КОМЕНТАРЪТ, СЛЕД ТОВА Е ДАДЕН ТЕКСТЪТ НА ЗАКОНА, КЪМ КОЙТО СЕ ОТНАСЯ
КОМЕНТАРЪТ. ЦЕЛИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ НА Г. КАДИЕВ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК:
http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-26.pdf
(ПОЧТИ ИДЕНТИЧНИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТЪТ НА БСП МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК!:
http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-32.pdf)

Общ коментар на законопроекта „Кадиев”: Вярата се регистрира от държавата, която става
източник на вяра и съвест: само регистрирани от държавата вярващи могат да вярват и то при
ограничена форма на изразяване; дирекция „Вероизповедания” се превръща в контролноразрешителен-наказателен орган; забранява се всякакво финансиране от чужбина, остава само
финансиране от местните членове на църкви и то при регистрационен режим и деклариране на
средствата, или от държавата; финансовите дела на църквите се одържавяват без държавата да
финансира църквите; въвеждат се тежки бюрократични и многобройни процедури на контрол над
служителите, дарителите и ученията на църквата, забраняват се мисли и проповеди, които са
неудобни за режима; налагат се глоби при неясни обстоятелства, без да има доказване на деяние,
а самите глоби са увеличени почти стократно.

Ограничаване на личното, абсолютно неотменимо право на свобода на вярата и съвестта (Реш. 5
по дело 11 от 1992 г. нконституционен съд на Република България) и свеждането му до
регистрираната фикция „юридическо лице”. Очевидна цел: регистър на вярата и вярващите с цел
държавен контрол. Не можеш да вярваш индивидуално, без юридическо лице. Регистрацията се
третира като форма за контрол. Това е заплаха не само за „нерегистрираните вероизповедания”,
но и за регистрираните. Ако регистрацията означава, че църквата е законна и съществува, то тя ще
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може да бъде отнемана при всеки повод, при който държавата реши, че дадена общност не ѝ
харесва. Възможна е пълна пререгистрация на сега съществуващите деноминации.

Регистър на служителите, забрана за служители неодобрени от държавата.

Контрол и държавна регистрация на чуждестранни проповедници и мисионери. Ограничено
време за проповед в страната – 3 месеца (как се измерват?).

Въвеждане на нарушение на принципа на равенство пред закона, справедливост на наказанието,
доказаност на деянията. Въвеждат се наказателни мерки без да има доказани факти за извършени
действия, а само при „съмнение за нарушения на законите”.

Намеса в доктрините и ученията на вероизповеданията, забрана за формиране на мнение, освен
наложеното от държавата, забрана на изразяване на мнение, освен наложеното от държавата по
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важни въпроси. Не могат да бъдат отправяни критики срещу „социално-икономическия ред” –
това означава, че ако БСП иска отново да отмени частната собственост и да въведе
национализация, колхози и държавна собственост, то вярващите трябва да одобряват такъв
„социално-икономически ред”. Забрана за критика на „обществените норми” може да означава,
че ако държавата наложи хомосексуалния брак, по примера на Великобритания и Франция, то
вярващите няма да могат да изразят библейската си позиция срещу този вид „брак” като морално
осъдим. Примерите са неограничен брой.
Забрана за формиране на политическо мнение и изразяването му.

...

Отново се въвеждат агенти в църквите! Само одобрени държавни служители могат да бъдат
проповедници и служители в църквата и в други вероизповедания (обучени в одобрени от
държавата училища). Списък на служителите с цел държавен контрол, натиск над учителите и
намеса в ученията. Пълен контрол на държавата над лидерите във вероизповеданието чрез
изискването за предоставяне на списъка във всеки момент.
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Забрана за финансиране и дарения от чужбина. Финансиране само от държавата и от местните
членове на църквата.

Регистрация и докладване на държавата за дарителите и даренията на църквите. Контрол над
дарителите чрез декларация за произход на средствата. Водене на списъци с дарителите и
предоставянето им на дирекция „Вероизповедания“. Създава се тежка бюрократична „отчетност”,
която излишно натоварва църквите с бюрокрация и контрол. Църквите трябва да бъдат полиция
на държавата и да изискват „декларации за произход на средствата” от своите дарители, което ще
ограничи даренията. Трябва да водят регистри не само на горните изисквания, но и да описват в
тях „обстоятелствата, при които са направени даренията”. Тоест – не само, че не може да се
финансират от чужбина, но и местни дарители, ако биха дарили, то те биха били подложени на
бюрократичен тормоз за дарение над минималната заплата. На практика това означава спиране
на финансирането на църквите, които не разчитат или не вярват в държавната субсидия.
Обезкуражаване и на без друго малкия брой дарители, които биха били щедри към църквата.
Въздигане на държавата като единствен възможен източник на по-значителни средства, което на
практика създава една послушна на режима църква.
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...

Още и допълнителен държавен финансов тормоз над църквите! Дори църкви, които са частни
организации и които не получават пари от държавата, ще трябва да докладват на държавата
своите финанси! В мотивите към законопроекта „Кадиев“ лицемерно се твърди, че поради
голямото обществено значение на вероизповеданията трябвало да има контрол над финансите от
държавата. Но обществото не е „държавата”, която са управляващата политическа клика. Тоест
управляващата политическа клика, която формира бюрокрацията, иска да я използва, за да
контролира финансите на църквите и вероизповеданията, ползвайки демагогски лозунги за
„обществената значимост на вероизповеданията”. Обикновено който финансира дадена дейност,
има право на някакъв контрол над начина на разходване. В този случай управляващият елит без
да дава пари на вярващите иска да ги държи в подчинено положение с бюрократични правила.
Няма по-силно доказателство, че държавата в този ѝ вид, според Кадиев, е атеистична и счита
религията и вярата в Бога за заплаха за обществото. Намесва се прокуратура, ДАНС при
„констатиране на закононарушения”. Тази констатация може да бъде и при „съмнения”, ако
ползваме терминологията на Кадиев.
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Глобите срещу „нарушителите” на закона, очевидно налагани и при „съмнения за нарушения” (вж.
по-горе), са увеличени многократно. Целта е финансова разруха на вярващи и църкви, неудобни
на режима. Глобите са от 1000 до 25000 лв. Достатъчно е държавният орган да се „усъмни”, че сте
извършили нарушение на закона.

...

В мотивите към законопроекта е налице добре организирана демагогия. За целта се ползват
термини, чието значение е различно от същността на законопроекта и неговите цели. Тоталният
финансов, доктринален, богослужебен контрол е наречен „прозрачност”.
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...

Вносителят заблуждава, като твърди, че условията отпреди 15 години, когато е приет сегашният
Закон за вероизповеданията, били различни. Нищо не е различно, всичко си е същото. Законите
не се пишат за 5, за 10 или за 15 години. Законотворчеството трябва да се отличава със стабилност.
Конюнктурното писане на закони е революционна дейност, а не демократичен законодателен
процес.

...

Отнемането на правото на финансова подкрепа от частни дарители и ограничаването на
финансова независимост се мотивира с „високата обществена значимост” на дейността на
вероизповеданията. Църквата може да развива общественополезна дейност, но тя го върши не
поради дадена от държавата власт или дори не чрез мандат от „обществото”, а като частна
гражданска организация с доста ясно установени изисквания за членство, вяра в Бога и в Исус
Христос. Няма как атеистите или атеистични държавни органи да търсят отговорност от частна
организация по въпроси, по които нито са компетентни, нито имат право по конституция да се
месят.

Тази значимост вместо да предизвика благодарности от законодателя, го мотивира да ограничи
до крайност дейността на вероизповеданията. Вносителят твърди, че постига баланс между
интересите на вероизповеданията и националната сигурност, като на практика ограничава
конституционните права на вярващите, като ги подчинява на интересите на „обществото”, зад
който термин се крият интересите на атеистичната управляваща клика. Под идеята за гарантиране
на „независимостта” на духовниците законопроектът „Кадиев” цели да ги направи изцяло
зависими от държавния режим:
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Вместо данъкоплатците да контролират държавата и да ѝ търсят отчетност, държавата, която се
издържа от данъците и на вярващите, иска да ограничи дейността им, вместо да им осигури
свобода на вярата и да защити правата им. Защо държавата иска „да наблюдава” и малки
религиозни групи? Този език сочи само в една посока: марксистко-ленински подход към
религията и панически страх от нея.

...

Заключение
С оглед гореизложеното считаме, че законопроектът е опасно, радикално и
противоконституционно предложение, което защитава интересите на войнстващия атеизъм и
цели отнемане на основни човешки права и свободи. Такива законопроекти не бива да бъдат
допускани в едно свободно и демократично общество. Законопроектът на Кадиев, заедно с този
на БСП, за промяна на религиозния закон трябва да бъдат категорично отхвърлени и заклеймени
като тоталитарен опит за отнемане на свободата на религия, съвестта, изразяване и редица други
гарантирани основни човешки права и свободи. -- Свобода за всеки, 28 март 2016 г.
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