
Общински съвет- нова загора

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НОВАЗАГОРА

Уважаеми г-н Николов,
Водени от схващането, че всичко, което става на територията на община Нова Загора 
работа и предмет на на обсъждане от органа за местно самоуправление Общински 
съветв община Нова Загора.

Приложено, Ви изпращаме мотиви и проект на решение за изменение и 
допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Нова Загора.

Приложение: съгласно текста.

ВНОСИТЕЛ: Сте *



до
ПЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НОВА ЗАГОРА

М О Т И В И

Към проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община 
Нова Загора.
Внесено по предложние от Стоян Пенев, общински съветник ПП „АТАКА“

I. Причини, налагащи изменения и допълнения в Наредба за обществения 
ред в Община Нова Загора:

Г-н Председател, от известно време в Община Нова Загора, се наблюдава 
сравнително ново явление, сред част от жителите -  носене на дрехи на публични 
места, които прикриват изцяло или голяма част от лицето.

Прикриването на лицето на обществени места е несъвместимо с общоприетите 
социални норми на поведение и подкопава принципа за сигурност на гражданите в 
обществото.

Лицето играе значителна роля в човешкото взимодействие. Повече, отколкото 
всяка друга част на тялото, лицето изразява съществуването на индивида като 
уникален човек и оказва влияние върху комуникацията със събеседниците. Ефектът от 
укриване на нечие лице на обществени места има като последица прекратяване на 
социалната връзка и демостриране на ограничения в междуличностното общуване, 
което по силата на обществен консенсус е неотменна част от социалния живот на 
съответната общост на нашата страна. Бариерата, издигната пред другите, 
посредством скриване на лицето с покривало следва да се възприеме като нарушаване 
на правото на другите да живеят в пространство на социализация, която прави 
съвместния живот по-лесен. Нормите на обличане, които преобладавават в нашите 
общества са продукт на обществен консенсус и плод на компромис между 
индивидуалните свободи и социалните норми на взаимодействие. Хората, които носят 
дрехи, които крият лицето им, изпращат сигнал, че те не искат да вземат активно 
участие в обществения живот, и не желаят, да се интегрират в обществото на Р. 
България.

На следващо място, идентификаията на всеки индивид, е с цел предотвратя ване 
на нарушения и с цел осигуряване на безопастност на хората и имуществото, както и 
борба с фалшивите идентичности и извършване на престъпления. С оглед зачестилите 
актове на насилие и тероризъм, липсата на идентификация на лицето поставя под 
заплаха безопасността, и усещането за безопасност за членовете на обществото. В 
едно демократично общество, в интерес на националната сигурност, териториалната



цялост, обществената сигурност, както и предотвратяването на базредици или 
престъпления, за защита на здравето и морала, за защита на репутацията или правата 
на другите е необходимо всеки член на обществото да може да бъде иденифициран и 
възприет от останалите членове и от органите на държавната или местната власт.

II. Цели, които се поставят:

Основните цели, които се посавят с настоящото предложение, е гарантиране на 
сигурността и имуществото, спазване на обществените норми за поведение в 
обществото и осигуряването на спокойствието, здравето и живота на членовете на 
обществото. Стимулиране на интеграционните процеси, а не разделяне сред жителите 
на общината и недопускане противопоставяне на верска и етническа основа.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията 
и допълненията.

Предлаганите изменения и допълнения в правилника не са свързани с 
осигуряването на финансови средства от бюджета и общината.

IV. Очаквани резултати от прилагането на предлаганите изменения и 
допълнения на наредбата.

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на по-голяма степен на 
сигурност и гарантиране на обществения ред и спокойствие на членовете на 
обществото. Намаляване напрежението и противопоставянето сред жителите на града и 
общината.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения касаят подзаконов нормативен акт и са в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и не противоречат на 
норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Прелаганите промени не са в противоречие с Европейската конвенция за правата 
на човека.



Предлаганите промени са в съоветствие с Решение No 43335/11 г. на Европейския 
съд по правата на човека.

Текстовете, в смисъла на предлаганите промени, са въведени в законодателствата 
на европейски държави като Франция и Белгия.

ВНОСИТЕЛ: Стоян Пенев, ПП „АТАКА“



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ

Стоян Пенев -  общински съветник от ПП „Атака"

Относно: Проект за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред 
и ползването на публичната собственост на територията на Община Нова Загора.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В приложените към настоящият проект мотиви съм изложил аргументите 
относно това, кое налага изменението на Наредбата за опазване на обществения 
ред и ползването на публичната собственост на територията на Община Нова 
Загора,

С оглед на това, и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА 
предлагам Общински съвет Нова Загора да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал, 2 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора изменя и 
допълва Наредбата за обществения ред и ползването на публичната собственост 
на територията на Община Нова Загора, както следва:

В чл. 5 се създава нова алинея 7 със следното съдържание:
„(7) Забранява се носенето на публични места на облекло или части от 

облекло, което прикрива изцяло или отчасти лицето и/или пречи за 
идентификация или разпознаване на лицата от граждани, органи на реда или 
технически средства.

За такова се счита всяко облекло или части от него, което прикрива изцяло 
или частично лицето в нарушение на изискванията на т. 12 от Приложение 5 от 
Правилника за издаване на български лични документи.

Забраната важи и в случаите на придвижване, превоз и престой в пътно 
транспортни средства, когато те се движат по улици или общодостъпни места.

Забраната не се отнася за случаите, при които е необходимо носене на 
предпазни средства или специално облекло, предназначено за предпазване на 
лицето при извършването на професионални дейности, изискващи ползването на 
защитно облекло, съгласно Кодекса на труда и другите относими към него 
подзаконови нормативни актове, както и за носене на защитни облекла и части от 
облекло против студ от лица под 14 години, когато външната температура на 
територията на населеното място е под 0 градуса по Целзий.


