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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  
Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 5, ал. 5, 6 и 7 
от Наредбата № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 
територията на община Шумен 
 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общински съвет Шумен постъпи жалба от РИ „Свидетелите на Йехова 

в България“ против чл. 5, ал. 5, 6 и 7 от Наредбата № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред на територията на община Шумен. 

Чл. 5, ал. 5, 6 и 7 от Наредбата № 1 гласят:  
„Чл.5. Забранява се:  
……………………………………………………………………. 
(5) Извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на 

помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти 
за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за 
вероизповеданията религии.  

(6) (нова, с Реш. № 81 от 25.02.2016 г.) Забранява се извършването на 
религиозна пропаганда по домовете на гражданите. 

(7) (Предишна ал. 6, изм. с Реш. № 81 от 25.02.2016 г.) На фирми и 
сдружения, регистрирани според българското законодателство да осъществяват 
на разстояние по малко от 400 м. от детските обекти, учебни заведения и 
културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според 
Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията 
религии.“ 

Жалбоподателите искат тези разпоредби да бъдат обявени за 
противоконституционни и недействителни., тъй като според тях те са 
дискриминационни и в нарушение на свободата на религията и свободата на 
изразяване, гарантирани в чл. 37, 39 и 41 от Конституцията на Република 



България и чл. 9 и 10, взети самостоятелно и във връзка с чл. 14 от 
Европейската конвенция  за правата на човека.  

 
С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ ал. 5, 6 и 7 на чл. 5 от Наредбата № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред на територията на община Шумен. 
 

ІІ-ри вариант: 
ИЗМЕНЯ ал. 5, 6 и 7 на чл. 5 от Наредбата № 1 за поддържане и опазване 

на обществения ред на територията на община Шумен, както следва:  
……………………………………………….…….. 
 
ІІІ-ти вариант: 
ПОТВЪРЖДАВА разпоредбите на ал. 5, 6 и 7 на чл. 5 от Наредбата № 1 

за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община 
Шумен: 

„Чл.5. Забранява се:  
……………………………………………………………………. 
(5) Извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на 

помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти 
за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за 
вероизповеданията религии.  

(6) (нова, с Реш. № 81 от 25.02.2016 г.) Забранява се извършването на 
религиозна пропаганда по домовете на гражданите. 

(7) (Предишна ал. 6, изм. с Реш. № 81 от 25.02.2016 г.) На фирми и 
сдружения, регистрирани според българското законодателство да осъществяват 
на разстояние по малко от 400 м. от детските обекти, учебни заведения и 
културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според 
Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията 
религии.“ 

 
 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет Шумен 


