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Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 
 

от   
                Деан Станчев -  Общински съветник ПП „ВМРО  и   

                      Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ 
 

Относно: НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ШУМЕН 

 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 
 
 През последните години сме свидетели на появяването в България на една 
нетрадиционна форма на исляма. Това е така нареченият „радикален ислям”, 
характеризиращ се с агресивна пропаганда против иноверците. Тази политическа 
доктрина, скрита под формата на религия, никога не е била присъща на българските 
мюсюлмани. За съжаление, тя вече има свои агитатори и последователи и у нас. Има не 
малко документирани случаи на изразяване подкрепа за „Ислямска държава”, има и 
вече осъдени лица за проповядване на радикален ислям. Наш дълг е да вземем мерки 
срещу тези антибългарски, антихристиянски и дори антимюсюлмански действия, ако не 
искаме те да станат някой ден ежедневие и в нашата община. 
 
 1. Причини, които налагат приемането на Наредбата: 
Причините за въвеждането на тази забрана са комплексни. На първо място носенето на 
такова облекло пречи за идентификацията на лицето, което го носи. Това съществено 
завишава риска за пробиви в обществената сигурност, включително чрез терористични 
актове, в които се използват жени-камикадзе. На второ място това е неприемлив начин 
за пропаганда на радикални ислямистки идеи, които нямат нищо общо с традициите на 
ислямската общност в България. Това е и демонстриран израз на неуважение към 
ценностите, на които се базира българското общество, сред които е и светският му 
характер, и толерантността към религиозните възгледи на „другия“. Не на последно 
място носенето на бурка и др.п. е израз на подчиненото положение на жената в 
доктрината на радикалния ислям, а българските закони категорично забраняват 
неравното третиране по полов признак. 
Демонстрирането на принадлежност към тази религи и израз на носенето на характерни 
бради от мъжете и пълното забулване на жените. Използването на публични места на 
подобно облекло, което закрива напълно или частично лицето на човек. 
 
 2. Цели, които се поставят: 
 
Целта е да се въведе ред и контрол при дейността на нетрадиционни за България, 
религиозни общности и да се вземат превантивни мерки. 



  
 3. Очаквани резултати: 
Да се ограничи агресивното навлизане на различни религиозни течения, които не са 
регистрирани по надлежния ред и да бъде опазен обществения ред. 

 
 4. Финансови и други средства необходими за промяната на Наредбата: 

За прилагането на новата Наредба финансови средства НЕ СА необходими. Контролът 
по изпълнение изискванията на тази наредба се усъществява от Кмета на Общината и 
съответната Общинска администрация. 

 5. Анализ на съотвествието с правото на Европейския съюз: 
Настоящата промяна в Наредбата е в съотвествие с директиви на Европейската общност 

Ето защо, на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24, и ал.2 от ЗМСМА, предлагам на 
Общински съвет – Шумен да вземе следното 
 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

 Приема Наредба за допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред със следното съдържание: 
 

 

§ 1. Създава се нова точка от Действащата Наредба №1 към ГЛАВА ВТОРА, чл. 5 т. 10 
със следният текст: 
  
Чл.5 (10) Забранява се носенето на облекло, което напълно или частично скрива 
лицето, както и всякакви религиозни облекла и символи на нерегистрирани у нас 
вероизповедания, включително и такива, които са в разрез с морала и традициите 
на религиозните общности в Република България.   
 
 Нарушителите по чл.5 (10)се наказват, с глоба в размер  на физическите лица от 
100 лв. до 1 000 лв 
 
 

03.06.2015г.        С уважение: .............................. 
      Вносители:Н.Стефанова 

                 Д.Станчев 

 
 


