
                                                                                                                                   ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                                                                   СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Йордан Атанасов Ковачев  – общински съветник в Общински съвет -  Силистра

Относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и
чистотата в Община Силистра.

Уважаема госпожо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Зачестилите жалби и сигнали от граждани, в които се настоява за въвеждане на ясни правила
ограничаващи все по-агресивната религиозна агитация на част от вероизповеданията, извършвана
по улиците, обществените места и дори по домовете, която нарушава спокойствието им, провокира
внасянето на настоящата докладна записка, с цел предотвратяване създаването на напрежение
сред нашите съграждани.

Свободата на вероизповеданието,респективно религиозната агитация и пропаганда не трябва
да бъдат насочени срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве, морала
или срещу правата и свободите на други граждани/чл.37,ал.2/ от Конституцията на  Република
България. Извършваните религиозни дейности, следва да бъдат съобразени и да са в унисон с
разпоредбите на Закона за вероизповеданията. Поради тази причина  предлагаме на Вашето
внимание проект  за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и
чистотата в Община Силистра, с който считаме,че ще бъде допълнена  действащата уредба и
решени изложените проблеми.

Измененията и допълненията на Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в
Община Силистра са:

Създава се нов чл. 14 а. Забранява се:

 1.извършването на религиозната пропаганда на гражданите по домовете и жилищните
сгради в режим на етажна собственост, без тяхно изрично предварително съгласие.

 2.религиозна пропаганда по улиците на населените места в Община Силистра посредством
раздаване на безплатни печатни материали – брошури ,диплянки ,листовки, книги и  др.



3.извършването на каквато и да било религиозна пропаганда при провеждане на
обществени мероприятия, празници, чествания и др.

4. религиозната пропаганда на открито,както и посредством използването на технически
средства като мегафони,усилватели и др.

Във връзка с гореизложеното предлагаме Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I.На основание чл.21  ал 2  и във връзка с чл.21  ,ал.  1  т.  23  от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1, т. 26 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Силистра ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Наредбата
за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра:

Създава се нов чл. 14 а. Забранява се:

  1.извършването на религиозната пропаганда на гражданите по домовете и жилищните
сгради в режим на етажна собственост, без тяхно изрично предварително съгласие.

 2.  религиозна пропаганда по улиците на населените места в Община Силистра посредством
раздаване на безплатни печатни материали – брошури ,диплянки ,листовки, книги и  др.

 3. извършването на каквато и да било религиозна пропаганда при провеждане на
обществени мероприятия, празници, чествания и др.

4. религиозната пропаганда на открито, както и посредством използването на технически
средства като мегафони, усилватели и др.

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

     С уважение:

     1………………………………………

          /Йордан Ковачев/


