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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж.Росен Иванов Цветков - общински съветник от

Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО“ при ОбС гр.Севлиево

Уважаеми общински съветници,

Получавам множество жалби и сигнали, в които се настоява за въвеждане на 
правила ограничаващи все по-агресивната религиозна агитация на част от 
вероизповеданията, извършвана по улиците, по обществените места, по домовете и 
смущаваща спокойствието на гражданите. Безспорно е, че такава религиозната 
пропаганда води до създаване на напрежение сред гражданите на общината.

Свободата на вероизповеданието, респективно религиозната агитация и 
пропаганда, не трябва да бъдат насочени срещу националната сигурност, обществения 
ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани
/чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България./

Затова предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, с който считам, че ще бъде 
подобрена действащата уредба и решени изложените проблеми.

Промените, които предлагам са следните:

1. Да се забрани религиозната пропаганда по домовете на гражданите на 
общината, без тяхно изрично предварително съгласие.

2. Да се забрани публичното изразяване на верски убеждения от 
представители на надлежно регистрирани вероизповедания в 
предвидените за богослужение или религиозни събрания места е 
свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с 
опазването на обществения ред.

3. Да се забрани публичното изразяване на верски убеждения от 
представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се 
осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за 
събранията, митингите и манифестациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация

Относно: НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

С оглед изложеното ПРЕДЛАГАМ Общински съвет - Севлиево да вземе следното



РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на 
обществения ред със следното съдържание

§ 1. Създава се нов чл. За със следното съдържание :

“Чл. За. (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от 
представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на 
Закона за вероизповеданията.

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 
надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение 
или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други 
разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.

(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 
надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при 
спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите.
(4) За съблюдаването на ал. 1-3 отговаря общинския инспекторат. 
Установяването на извършените нарушения на ал. 1-3 и издаването на 
наказателните постановления се извършва по установения в тази наредба 
ред. ”

§ 2. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за 
законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния управител.

Неразделна част от предложението за решение са и Мотиви към проекта на 
Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред съгласно чл. 28 
от Закона за нормативните актове.

С уважение:
/инж.Росен Цветков/



Мотиви към проекта на Наредба за допълнение на 
Наредбата за опазване на обществения ред

Причините налагащи приемането на предлагания проект са следните:
1. Множеството жалби и сигнали на граждани искащи ограничаване на все по- 
агресивната религиозна агитация и прапаганда от страна на някои от 
вероизповеданията.
2. Несъвършенства и пропуски в действащата нормативна уредба.

Целите, които се поставят с приемането на предлагания проект са следните:
1. Подобряване на действащата нормативна уредба.
2. Туширане на напрежението между вероизповеданията служещи си с агресивна 
религиозна агитация и пропаганда.

Очаквани резултати от прилагането :
1. Премахване на съществуващото напрежение между гражданите и 
представителите на вероизповеданията служещи си с агресивна религиозна 
агитация и пропаганда.
2. Осигуряване защита на правата и интересите на гражданите засегнати в 
резултат на агресивна религиозна агитация и пропаганда.

Финансови средства за прилагането на новата уредба не са необходими.


