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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 
Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 
 
от Деан Станчев – Общински съветник от ВМРО-БНД 
 
 
 
Относно: ЗАБРАНА НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, СКРИВАЩО НАПЪЛНО 
ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛИЦЕТО НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА  
 
Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

 

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. 

Забраната се отнася за обществени места, като всяко лице е свободно да носи 
подобен тип облекло в съответните места за молитва или у дома си. 

 
  
 

С оглед на гореизложеното, съгласно чл. 26 (2) от Закона за нормативните 
актове и във връзка с чл.100 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация град Шумен,  

ПРЕДЛАГАМ Общинският съвет да приеме следното 
 
 
 



РЕШЕНИЕ: 
 
 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред със следното съдържание 
 
§ 1. Създава се нов чл. .....  : 
 
 
“Чл. ......... (1). ЗАБРАНА НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, СКРИВАЩО 
НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛИЦЕТО НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА  
 
  
 
 
 
Финансови  средства за прилагането на новата уредба не са необходими. 
 
 
      С уважение: ...................................... 
      Вносител:Д.Станчев 
 


