До Председател на общински съвет гр. Шумен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Добрин Чайлев, общински съветник.
Относно: Предложение за допълнение и изменение към Наредба за поддържане и опазване
на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложение : чл 3. алинея. 7 с текст:
„На молитвените, обредните или богослужебните домове използването за ежедневната
им религиозна дейност на уредби, тонколони, високоговорители, мегафони и други
електрически средства за усилване, чийто звук преминава извън техните териториални
граници.“
- Настоящата ал. 7 приета с Реш. 348 от 22.12.2016г да се промени в нова ал.8.
Цел на предложението:
- да се уеднакви реда в дейността на религиозните общности на територията на общината.
- хиляди семейства, жители на общината да не бъдат принуждавани против волята им да слушат
молитвата на мюзеина.
Мотиви към това предложение:
- религиозните общности на територията на общината с които съм осъществил срещи им е
неприятно използването на усилвателни уредби. Настояват за трайно решаване на проблема.
Това са: Архиерейски наместник на гр. Шумен ставрофорен иконом Димитър Николов, Пламен
Василев – Евангелска петдесятна църква, Кеворк Шалджиян – Председател църковно
настоятелство към храм „Света Богородица“, Веселин Лазаров – Християнски център, Светослав
Стойков - Презвитерианска църква, Родни и Нина Джонсъм – Евангелска петдесятна църква.
Българите мюсюлмани, също бяха уважени. От районното мюфтийство приеха предложението,
но до момента няма изразена позиция от тяхна страна;
- навлизане в личното пространство на жителите на населените места;
- по демонстративен начин се налагат религиозни убеждения;
- нараняват се религиозните чувства на други религиозни общности;
- създаване на чувство, че се налагат двойни стандарти. Едни вероизповедания са по-свободни от
други. Това противоречи на Конституцията на РБ чл.13. (1).;
- молитвата им силно притеснява хората от другите религии. Българите-християни не можем да
разберем към какво призовава мюзеина;
- преди 1990г. високоговорители по молитвените домове, обредни, молитвени или богослужебни
домове не е имало.
Финансови средства:
За прилагане на въпросната алинея в Наредба 1, не е необходимо разходването на бюджетни
средства. Не са необходими замерващи уреди на шума от лицензирани лаборатории, защото при
приемане на предложението, отпада използването на озвучителни уредби.
Фактически основания:
Към момента в Наредба 1 не е включен подобен текст който да урежда единни стандарти в
използването на озвучителни средства от религиозните общности за тяхната ежедневна
религиозна дейност.
Във връзка с изложеното, предлагам ОбС-Шумен да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Да се допълни и измени Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията
на община Шумен. чл 3. алинея 7 с текст:
„На молитвените, обредните или богослужебните домове използването за ежедневната
им религиозна дейност на уредби, тонколони, високоговорители, мегафони и други
електрически средства за усилване, чийто звук преминава извън техните териториални
граници.“
- Настоящата ал. 7 приета с Реш. 348 от 22.12.2016г да се промени в нова ал.8.
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