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Свобода за всеки, брой 26, година 8, Март 2011 г.  

 
Приложение 1  
 
Представителни извадки от общински наредби в нарушение на свободата на 
съвестта, религията и свързани фундаментални човешки права 
 

ОБЩИНА НОРМАТИВЕН 

АКТ 

НЕЗАКОНОСЪБРАЗНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

САНКЦИИ 

 

БУРГАС 

НАРЕДБА  

ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БУРГАС  

 

Приета с решение на 

Общински съвет-Бургас по т. 

5, Протокол № 22 от 

31.03.2005 г., изменена и 

допълнена с решения на 

Общински съвет – Бургас по 

т. 2, Протокол № 34 от 

31.03.2006 г.; по т. 13, 

Протокол № 39 от 29.09.2006 

г.; по т. 11 Протокол № 9 от 

22. 05. 2008 г.; по т. 11, 

Протокол № 11 от 24. 07. 

2008 г.; по т. т. 16 и 21, 

Протокол № 13 от 23. 10. 

2008г.; по т. 18 Протокол 

23/23.07.2009 г.; по т. 8 

Протокол № 24/17.09.2009 г.; 

по т. 7 Протокол № 

33/22.04.2010 г. 

 

Чл. 4. (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. 

 

Чл. 16. (1) (Изм. с решение по 

т. 13 от дневния ред на 

тридесет и деветото заседание 

на Общински съвет – Бургас от 

29.09.2006 г.) На физическите 

лица, извършили или 

допуснали извършване на 

нарушение на разпоредбите на 

тази наредба, се налага глоба, в 

размер до 5000 лева, а на 

едноличните търговци и 

юридическите лица - 

имуществена санкция, в 

размер до 50000 лева.  

(2) При повторно нарушение 

може да се налага и временно 

лишаване от правото да се 

упражнява професията или 

дейността. 

 

ВАРНА 

НАРЕДБА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

приета с решение на 

Общински съвет – Варна  

№ 5220-12(56)/02, 03.08.2007 

г.  

променена с решения: 

№ 284-9(4)/06.02.2008 г.; 

№ 425-12(5)/19.03.2008 г.;  

№ 747-19(9)/25, 28.07.2008 г.; 

№ 2255-11(23)/19.05.2010 г.  

Актуализирана на 18.06.2010 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Н А Р Е Д Б А 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

приета от Общински съвет - 

Варна с решение № 989-5 

Чл. 5. (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. 

Глоба в размер: 50 -300лв. 

------------------------------------------------------- 

Чл. 6 Не се разрешава :  

 

1. Монтирането на РИЕ върху сграда, 

имот или съоръжение без писмено 

съгласие на техния собственик .  

 

2. Използването на светлинни символи 

Чл 68. За нарушение на 

разпоредбите на настоящата 

Наредба на виновните лица се 

налага наказание: глоба 
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(19)/05.03.97 г. и допълнена и 

изменена с решения на 

Общинския съвет:  

№ 1268(24)/21.08.1997 г.,  

№ 1951-3(40)/17.03.1099 г.,  

№ 2183-3(45)/29.09.1999 г.,  

№ 2199-8(45)/29.09.1999 г., 

№ 2003-4(36)/22,24.07.2002 

г.;  

№ 498-6(12)/05.05.2004 г.;  

№ 1374-10(22)/12.01.2005 г.;  

 

№ 1125-21(13)/18.02.2009 г.;           

- нов член 45а 

или шрифтови надписи, прилагани като 

или наподобяващи на елементи от 

системата за регулиране на движението.  

 

3. Рекламирането на:  

 

а/ забранени за употреба вещества или 

препарати с наркотично или стимулиращо 

действие;  

б/ лекарствени средства, за които има 

забрана или ограничения, предвидени в 

специални нормативни актове;  

 

в/ полезни качества на тютюневи изделия;  

г/ полезни качества на алкохолни 

напитки;  

д/ порнографски материали;  

е/ оръжие;  

ж/ религия или религиозна общност;  

з/ други, рекламирането на които е 

изрично забранено със закон.  

 

 

 

СОФИЯ 

НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА 

МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА 

И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 

ВЛАСТ 

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - чл. 20 ЗИ, чл. 21, чл. 

22 ЗМСМА (Приета с 

протокол № 54 от 15.02.1999 

г.) 

 

 

Чл. 1.  Тази наредба урежда правата и 

задълженията на местните органи на 

религиозните общности на територията на 

Столична община и взаимоотношенията 

им с местните органи на изпълнителната 

власт. 

 Чл. 2.  Религиозна дейност могат да 

осъществяват само регистрирани по 

надлежния ред изповедни общности. 

 Чл. 3.  Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация от 

Министерския съвет, за да получат 

регистрация на местните си поделения в 

Столична община. 

 Чл. 4.  Регистрирането на местните 

поделения на религиозните общности се 

извършва съобразно Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерски съвет 

изповедания в Република България. 

Чл. 5.  Регистрираните изповедания 

свободно развиват своя дейност на 

територията на Столична община, при 

спазване на действащото законодателство 

на Република България и настоящата 

наредба. 

Чл. 7.  Религиозните общности не могат 

да привличат в административно- 

организационната си дейност деца и 

младежи под 16-годишна възраст под 

никаква форма и предлог, освен с 

писменото съгласие на родителите 

(настойниците) или попечителите им, 

съгласно чл. 20 от Закона за 

изповеданията. 

Чл. 9.  Не се разрешава рекламирането на 

"чудодейни", "лечебни", "целителни" 

средства и използването на 

манипулативни техники при дейността на 

изповеданията, освен ако последните са 

съобразени със здравното 

законодателство. 

Чл. 14.  Религиозните общности в 

дейностите си не трябва да нарушават 

Чл. 17 (3) При нарушаване на 

разпоредбите на Закона за 

изповеданията, контролните 

органи изпращат копие от 

констативния протокол до 

Дирекция на 

вероизповеданията. 
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спокойствието на гражданите и 

обществения ред. 

 

ПЛОВДИВ 

Н А Р Е Д Б А ЗА 

РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Приета с Решение № 49, 

взето с Протокол № 5 от 26 

февруари 1999 г., изм. и доп., 

Р. № 167, Пр. № 20 от 1 юни 

2000 г., Р. № 188, Пр. № 22 от 

6 юли 2000 г., публ., 

Общински вестник, бр. 6 от 

септември 2000 г. 

 

ОТМЕНЕНА 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Н А Р Е Д Б А 

за реда за издаване на 

разрешение и поставяне на 

рекламно - информационни 

елементи върху недвижими 

имоти на Община Пловдив 

Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 

7 от 18.03.2010 г. 

 

 

Чл. 7. (2) Не се допуска рекламирането 

на: 

 

        1. забранени за употреба вещества и 

препарати с наркотично и/или 

стимулиращо действие; 

        2. лекарствени средства, за които има 

забрана или ограничения, 

предвидени в специални нормативни 

актове; 

        3. полезни свойства на тютюневи 

изделия; 

        4. полезни свойства на алкохолни 

напитки; 

        5. порнографски материали; 

        6. оръжия; 

        7. определена религия или 

религиозна общност. 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

РУСЕ 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ В ОБЩИНА 

РУСЕ 

 

приета с ПРОТОКОЛ № 44 

От четиридесет и четвъртото 

заседание на Общински съвет 

– Русе, проведено на 

26.10.2001 г. в Пленарна зала 

на Община Русе 

Чл.2 Религиозна дейност могат да 

развиват само изповедни общности, 

регистрирани съгласно всички изисквания 

на закона. 

Чл.3 /1/ Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация по Закона за 

изповеданията, за да получат регистрация 

в Община Русе. 

/2/ Не могат да получат регистрация в 

Община Русе изповедания, легитимирани 

по силата на други нормативни 

документи, освен цитираните в ал.1. 

Чл.4 Получаването на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности става по реда на Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерски съвет 

изповедания в Република България, 

приета с ПМС 225/14.10.1994 г. 

Чл.5 Регистрираните изповедания могат 

свободно да развиват своята дейност в 

рамките на Конституцията и законите на 

страната. 

Чл.8 Забранява се каквото и да е дейност 

на нетрадиционните изповедания в 

детските и учебните заведения, съгласно 

чл.5 от ЗНП, както и на разстояние 500 м. 

от тях. 

Чл.11 Местата за извършване на 

религиозни обреди трябва да отговарят на 

санитарно-хигиенните изисквания и да 

подлежат на проверка от страна на 

органите на държавния санитарен контрол 

по общия ред. 

Чл.13 Публичните прояви и церемонии на 

Чл.17 При нарушения на 

разпоредбите на настоящата 

наредба, виновните лица носят 

административно-наказателна 

отговорност. 

 

Чл.18 /1/ Съответно на вида и 

характера на нарушението се 

прилагат следните наказания, 

съгласно ЗМСМА и ЗАНН: 

 

1. Глоба в размер на 50 лв. при 

първо нарушение 

2. Временно лишаване от 

правото да се извършва 

дейност от страна на местното 

поделение на съответното 

изповедание при второ 

нарушение, до произнасяне от 

Дирекцията по 

вероизповеданията. 
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открито на традиционните изповедания се 

извършват по общия административен 

ред, съгласно чл.7 от Закона за 

изповеданията и Закона за събранията и 

манифестациите, а на нетрадиционните 

изповедания – след изрично разрешение 

на кмета на Община Русе. 

Чл.14 Местните клонове на 

изповеданията са длъжни в началото на 

всяка година да декларират пред кмета на 

общината приходите си и източните им. 

Чл.15 Помощите, получени от чужбина се 

декларират пред кмета на общината. 

 

ПЛЕВЕН 

НАРЕДБА ЗА 

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 

 приета с Решение № 

200/02.11.2000 г. на 

Общински съвет – Плевен. 

  

 

Чл.2. Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрирани по надлежния 

ред изповедни общности. 

Чл.3. /1/ Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация в Дирекцията 

по Вероизповеданията по Закона за 

изповеданията, за да получат регистрация 

на местните си поделения в Община 

Плевен. 

 /2/ Не могат да получат 

регистрация в Община Плевен 

изповедания, легитимирани по силата на 

други нормативни документи, освен 

цитираните в ал. 1. 

 /3/ Българската Православна 

Църква е традиционното изповедания на 

българския народ, свързана е с неговата 

история и като такава, по форма, 

съдържание и дух може да бъде народно-

демократическа църква. /Чл.3 от Закона за 

изповеданията/. 

Чл.4. Получаване на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности става по реда на наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерския съвет 

изповедания в Република България, 

приета с   ПМС № 225/14.10.1994 г. 

Чл.5. Регистрираните вероизповедания 

могат свободно да развиват своята 

дейност в рамките на Конституцията и 

законите на страната. 

Чл.9. Забранява се предлагането и 

разпространяването под каквато и да е 

форма на религиозни материали и 

литература по улиците и домовете. 

Чл.10. Разпространяването на религиозна 

литература може да се извършва само в 

регистрираните в Общината молитвени 

домове на вероизповеданията или в 

определените за тази цел специализирани 

книжарници. 

Чл.11. Изповеданията не могат да 

привличат в осъществяване на своята 

дейност лица под 18-годишна възраст под 

никаква форма и предлог, освен с 

писменото съгласие на родителите 

/настойниците/ им, в този смисъл чл.14 от 

Конституцията и чл. 18, ал. 4 от 

Международния пакт за граждански и 

политически права на ООН. 

Чл.14. Забранява се рекламирането на 

“чудодейни”, “лечебни” или “целителни” 

ефекти от дейността на изповеданията, 

Чл.21. Констатираните 

нарушения на законите се 

докладват на Дирекцията по 

вероизповеданията и 

прокуратурата, съгласно чл. 5 

от Наредбата по ПМС от 

14.10.1994 г. независимо от 

взетите административно-

наказателни мерки. 

Чл. 23. /1/ Съответно на вида и 

характера на нарушението се 

налагат следните наказания, 

съгласно ЗМСМА и ЗАНН: 

 

1. Глоба в размер на 500 лв. 

при първо нарушение. 

2. Временно спиране от 

правото да се извършва 

дейност от страна на местното 

поделение на съответното 

изповедание, при второ 

нарушение, до произнасяне на 

Дирекцията по 

вероизповеданията. 
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освен ако последните се са с доказан 

клиничен ефект, удостоверен от здравните 

органи. 

Чл.16. Местата за извършване на 

религиозни конференции и събрания 

трябва да отговарят на санитарно-

хигиенните изисквания и подлежат на 

проверки от страна на органите на 

държавния санитарен контрол по общия 

ред. 

 

 

СЛИВЕН 

ИНСТРУКЦИИ 

ОТ САЙТА НА ОБЩИНА 

СЛИВЕН 

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 

КУЛТУРА - 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

 

 

Съгласно чл. 19 от Закона за 

вероизповеданията всички са задължени 

да направят регистрация в Община 

Сливен. 

 

При регистрацията представят документи 

описани в Закона и се изготвя заповед, 

която се подписва от кмета и 

вероизповеданието се счита законно 

регистрирано в съответното селище. 

 

Съгласно Закона за вероизповеданията, 

след подаване на молбата в седем дневен 

срок ще извършва регистрацията и се 

уведомява Дирекция по 

вероизповеданията към Министерския 

съвет. 

 

 

СТАРА 

ЗАГОРА 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПАЗВАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ 

ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

 

/приета от Общински съвет с 

Решение № 238 от 26.10.2000 

г./ 

 

 

Чл.2. Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрирани по надлежния 

ред изповедни 

общности. 

Чл.3.(1). Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация по Закона за 

изповеданията, за 

да получат регистрация на местните си 

поделения в Община Стара Загора. 

(2). Не могат да получат регистрация в 

Община Стара Загора изповедания, 

легитимирани по 

силата на други нормативни документи, 

освен цитираните в ал.1. 

Чл.4. Получаването на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности става по 

реда на Наредбата за регистрацията на 

местните поделения на признатите от 

Министерския съвет 

изповедания в Република България, 

приета с ПМС 225/14.10.1994г. 

Чл.5. Не могат да получат вписване в 

регистъра на Община Стара Загора или 

съществуващото 

такова им се отнема, ако изповеданието е 

български филиал на забранена в 

Европейския съюз 

изповедна общност. 

Чл.6. Регистрираните изповедания могат 

свободно да развиват своята дейност в 

рамките на 

конституцията и законите на страната.  

Чл. 8. Изповеданията не могат да 

привличат в своята дейност деца под 18 

годишна възраст под 

никаква форма и предлог, освен с 

писменото съгласие на родителите 

Чл.20.(1). Съответно на вида и 

характера на нарушението се 

налагат следните наказания, 

съгласно Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация и Закона за 

административните нарушения 

и наказания: 

1. При първо нарушение - 

глоба в размер до 500 лв.; 

2. При второ нарушение - 

временно спиране от правото 

да се извършва дейност от 

страна на 

местното поделение на 

съответното изповедание, до 

произнасяне на Дирекцията по 

вероизповеданията. 
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/настойниците/ им, съгласно 

чл.20 от Закона за изповеданията. 

Чл.9. Забранява се каквато и да било 

дейност на изповеданията в детските и 

учебните заведения, 

съгласно чл.5 от Закона за народната 

просвета. 

Чл.11. Забранява се рекламирането на 

"чудодейни", "лечебни", "целителни" 

ефекти от дейността 

на изповеданията, освен ако последните 

не са с доказан клиничен ефект, 

удостоверен от здравните 

органи. 

Чл.12. Местата за извършване на 

религиозни обреди и събрания трябва да 

отговарят на 

санитарно-хигиенните изисквания и 

подлежат на проверка от органите на 

Държавния санитарен 

контрол по общия ред. 

Чл.16. Местните клонове на 

изповеданията са длъжни в края на всяка 

година да декларират пред 

Кмета на Общината бюджета си и 

източниците на приходите си, съгласно 

чл.13 от Закона за 

изповеданията. 

Чл.17. Помощите, получени от чужбина 

се декларират пред Кмета на Общината 

след 

разрешението по чл.24 от Закона за 

изповеданията. 

 

ШУМЕН 

НАРЕДБА №1 ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В 

ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Приета, Реш. № 27 от 

29.02.96 г., изм.и доп.Реш. № 

367 от 29.04.98 г., изм. и доп. 

Реш. № 387 т 15.06.98 г., 

изм.и доп.Реш. № 475 от 

20.10.98 г., изм.и доп.Реш. № 

253 от 24.11.00 г. отм. Раздел 

ІІ Реш. № 260 от 21.12.00 г., 

изм.и доп.Реш. № 409 от 

17.07.01 г., изм.и доп. Реш. № 

463 от 30.10.2002 г., изм.и 

доп. Реш. № 694 от 

19.12.2002 г., изм.и доп. Реш 

№ 518 от 12.10.2005 г., доп. 

Реш. № 629 от 26.01.2006 г., 

изм. и доп. Реш. № 738 от 

29.06.2006 г., изм. и доп. Реш 

№ 868 от 21.12.2006 г., изм. с 

Реш. № 404 от 30.07.2009 г., 

отм. от 17.04.2010 г., 

съгласно Реш. № 578 от 

11.03.2010 г. на Общински 

съвет Шумен. 

Чл.1. ЗАБРАНЯВА СЕ: 

 

к) ( Нова с Реш. 475 от 20.10.1998 г.) 

Организиране на хазартни игри, 

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.  

л) ( Нова с Реш. 475 от 20.10.1998 г.) На 

фирми и сдружения, регистрирани според 

българското законодателство да 

осъществяват на разстояние 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. 

Чл. 47 (6)(нова с Реш. 868 от 

21.12.2006г.) За други 

нарушения по тази Наредба се 

налага глоба на физическите 

лица в размер до 1 000 лв., а на 

едноличните търговци и на 

юридическите лица 

имуществена санкция до 1 000 

лева. 

ВИДИН 

 
НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ 

И ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В 

OБЩИНА  ВИДИН 
приета с: 

Чл.14. Забранява се: 

6. Прожектирането на 

порнографски филми в всички 

обществено достъпни места и 

разпространяването на печатни и 

Чл.27. За нарушенията на тази 

Наредба на виновните лица се 

налага административно 

наказание както следва: 

1. При нарушения на 
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Решение №256, взето с  

Протокол №15 от 

21.12.2004г.  

Изменена с:  

Решение №11 взето с  

Протокол №1 от 26.01.2005г.

  

Изменена с:  

Решение №62 взето с  

Протокол №4 от 26.04.2007г. 

рекламни материали на религиозни секти, 

както и техни изяви на публични места. 

 

физическите лица се налага 

глоба в размер на 50 лв., а на 

едноличните търговци и 

юридическите лица се 

налага имуществена санкция в 

размер на 100 лв. 

2. При повторно 

нарушение на физическите 

лица се налага глоба в размер 

на 100 лв., а на едноличните 

търговци и юридическите лица 

се налага имуществена 

санкция в размер на 300 лв. 

3. При системни 

нарушения на физическите 

лица се налага глоба в размер 

на 500 лв., а на 

едноличните търговци и 

юридическите лица се 

налага имуществена санкция 

в размер на 500 лв. и се 

отнема разрешението за 

извършване на определен вид 

дейност от 3 /три/ месеца до 1 

/една/ година. 

 

 

МОНТАНА Н А Р Е Д Б А ЗА 

РЕКЛАМНАТА И 

ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 

МОНТАНА 

/приета с р-е 148/14.11.96г./ 

 

 

Чл.5. Не се допуска рекламирането на:  

1. Забранени за употреба 

вещества и препарати с 

наркотично действие. 

2. Лекарствени средства, за 

които има забрана или 

ограничения, предвидени в 

специални нормативни 

актове. 

3. Тютюневи изделия и 

алкохол чрез пряка 

демонстрация на 

консумация. 

4. Порнографски материали. 

5. Оръжия. 

6. Определена религия или 

религиозна общност, 

нерегистрирана по 

съответния ред. 

 

Чл.26. Който не премахне /не 

демонтира/ РИЕ и временна 

реклама в определен срок се 

наказва с глоба от 5 000 до 30 

000 лв. 

Чл.27. Който не изпълни 

изискванията на настоящата 

наредба се наказва с глоба от 

10 000 до 60 000 лв. 

 

 

ЛОВЕЧ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

 

/Наредбата е приета с 

решение № 578/25.03.1999 г.; 

изменена с решение  

№ 361/03.05.2001 година/ 

 

 

 

Чл. 2 Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрирани по надлежния 

ред изповедни общности. 

Чл. 3 / 1 / Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация по Закона за 

изповеданията за да получат регистрация 

на местните си поделения в Община 

Ловеч. 

/ 2 / Не могат да получат регистрация в 

Община Ловеч изповедания, 

лигитимирани по силата на други 

нормативни документи освен цитираните 

в ал.1. 

Чл. 4 Получаването на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности става по реда на Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерски съвет 

изповедания в Република България, 

приета с ПМС 225/14.10.1994 година. 

Чл. 5 Регистрираните изповедания  могат 

Чл. 19/ 1 / Съответно на вида и 

характера на нарушението се 

налагат следните наказания, 

съгласно ЗМСМА и ЗАНН: 

1. глоба в размер до 50 000 

лева при първо нарушение; 

2. временно спиране от 

правото да се извършва от 

страна на местното поделение 

на съответното изповедание на 

религиозна дейност, при второ 

нарушение, до произнасяне на 

Дирекцията по 

вероизповеданията. 
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свободно да развиват своята дейност в 

рамките на Конституцията  и законите на 

страната. 

Чл. 7 Изповеданията не могат да 

привличат в своята дейност деца под 18 

годишна възраст под никаква форма и 

предлог, освен с писменото съгласие на 

родителите /настойниците/ им. 

Чл. 8 Забранява се каквато и да била 

дейност на изповеданията в детските и 

учебните заведения, съгласно чл. 5 от 

ЗНП. 

Чл. 9 В своята дейност изповеданията не 

могат да използват психотропни вещества 

или  хипнотични и други методи, водещи 

до промяна в съзнанието на човека, 

съгласно чл. 31 от Закона за народното 

здраве. 

Чл. 10 Забранява се рекламирането на 

“чудодейни”, “лечебни”, “целителни” 

ефекти от дейността на изповеданията, 

освен ако последните не са с доказан 

клиничен ефект, удостоверен от здравните 

органи. 

Чл. 11 Местата за извършване на 

религиозни обреди и събрания трябва да 

отговарят на санитарно-хигиенните 

изисквания и подлежат на проверки от 

страна на органите на Държавния 

санитарен контрол по общия ред. 

 

 

СЕВЛИЕВО 

НАРЕДБА ЗА 

РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

ОТМЕНЕНА С 

 

Н А Р Е Д Б А   

ЗА  

ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ 

ОБЕКТИ И 

РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

/Приета с реш.192/26.11.2008 

г., изм. с реш.138/24.11.2009г, 

изм. и доп.с 

реш.004/27.01.2010 г., в сила 

от 01.02.2010 г, изм.и доп. с 

реш.019/24.02.2010 г../ 

 

 

  

 

НОВА 

ЗАГОРА 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПАЗВАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ 

ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 

приета с Решение № 235 от 

22.02.2001 г. на Общинския 

съвет – Нова Загора 

 

Чл. 2. Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрирани по надлежния 

ред изповедни общности. 

 Чл. 3./1/.Всички  изповедни 

общности следва да имат регистрация по 

Закона за изповеданията, за да получат 

регистрация на местните си поделения в 

общината. 

 /2/.Не могат да получат 

регистрация в Община Нова Загора 

изповедания, легитимирани по силата на 

други нормативни документи, освен 

цитираните в ал. 1. 

Чл. 4.Получаването на регистрация за 

Чл.18. Констатираните 

нарушения на законите, се 

докладват на Дирекцията по 

вероизповеданията и 

прокуратурата, съгласно чл.5 

от Наредбата по ПМС 

225/14.10.1994 г., независимо 

от взетите административно-

наказателни мерки. 

Чл. 19.При нарушение на 

разпоредбите на настоящата 

Наредба, виновните лица носят 

административно-наказателна 

отговорност. 
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местните поделения на изповедните 

общности става по реда на Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерския съвет 

изповедания в Република България, 

прието с ПМС 225/14.10.1994 г. 

Чл. 5.Не могат да получат вписване в 

регистъра на Община Нова Загора или 

съществуващото такова им се отнема, ако 

изповеданието е български филиал на 

забранена в Европейския съюз изповедна 

общност. 

Чл.6.Регистрираните изповедания могат 

свободно да развиват своята дейност в 

рамките на Конституцията и законите на 

страната. 

Чл. 8.Изповеданията не могат да 

привличат в своята дейност деца под …..-

годишна възраст под никаква форма и 

предлог, освен с писменото съгласие на 

родителите /настойниците/ им, съгласно 

чл.20 от Закона за изповеданията. 

Чл. 9.Забранява се каквато и да било 

дейност на изповеданията в детските и 

учебните заведения, съгласно чл.5 от 

Закона за народната просвета, освен с 

нормативен акт на държавен орган. 

Чл.10.В своята дейност изповеданията не 

могат да използват психотропни вещества 

или хипнотични и други методи, водещи 

до промяна в съзнанието на човека, 

съгласно чл. 31 от Закона за народното 

здраве. 

Чл. 11.Забранява се рекламирането на 

“чудодейни”, “лечебни”, “целителни” 

ефекти от дейността на изповеданията, 

освен ако последните не са с доказан 

клиничен ефект, удостоверен от здравните 

органи. 

Чл. 12.Местата за извършване на 

религиозни обреди и събрания трябва да 

отговарят на санитарно-хигиенните 

изисквания и подлежат на проверка от 

страна на органите на Държавния 

санитарен контрол по общия ред, като те 

се нарушават традициите на 

изповеданието. 

Чл. 16.Местните клонове на 

изповеданията са длъжни в края на всяка 

година да декларират пред Кмета на 

Общината бюджета си и източниците на 

приходите си, съгласно чл.13 от Закона за 

изповеданията. 

Чл. 17.Помощите, получени от чужбина 

се декларират пред Кмета на Общината, 

след разрешението по чл.24 от Закона за 

изповеданията. 

 

Чл. 20./1/ Съответно на вида и 

характера на нарушението, се 

налагат следното наказание 

при констатиране на 

нарушение – временно спиране 

на правото да се извършва 

дейност от страна на местното 

поделение на съответното 

изповедание до произнасяне на 

Дирекция по 

вероизповеданията. 

/2/Констативни 

актовете се съставят от 

длъжностни лица от 

общинската администрация, 

оторизирани от Кмета на 

Общината със съдействието на 

РПУ гр. Нова Загора; 

/3/Секретарят на 

Общината препраща 

издадените актове на 

Дирекция по 

вероизповеданията към МС. 

 

 

 

СВОГЕ 

Н А Р Е Д Б А ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА 

МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ 

НА РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ В ОБЩИНА 

СВОГЕ  

приета с решение № 159 по 

протокол № 12 от 

Чл. 2. Религиозна дейност на територията 

на Община Своге могат да осъществяват 

само регистрирани по реда на чл.16 от 

Закона за изповеданията религиозни 

общности. 

Чл. 3. Всички религиозни общности 

следва да имат регистрация от 

Министерския съвет, за да получат 

регистрация на местните си поделения в 

Чл. 16. (1) При нарушения на 

разпоредбите на настоящата 

наредба на виновните лица се 

налага глоба от 50 до 500 лева. 

(2). При повторно 

нарушение, глобата е от 200 до 

2000 лева. 
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09.12.2002г. и се издава на 

основание на чл. 22 от Закона 

за местното самоуправление 

и местната администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕКЛАМНАТА 

ДЕЙНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СВОГЕ 

 

приета с Решение № 95 по 

Протокол № 7/05.09.2000г. на 

заседание на Общински съвет 

Своге.  

 

 

 

 

Община Своге. 

Чл. 4. (1) Регистрирането на местните 

поделения на религиозните общности се 

извършва съобразно Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от Министерски съвет 

изповедания в Република България. 

Чл. 5. Регистрираните изповедания 

свободно развиват своята дейност на 

територията на Община Своге, при 

спазване на действащото законодателство 

на Република България и настоящата 

наредба. 

Чл. 7. Религиозните общности не могат да 

привличат в административно- 

организационната си дейност деца и 

младежи под 16-годишна възраст под 

никаква форма и предлог, освен с 

писменото съгласие на родителите 

(настойниците) или попечителите им, 

съгласно чл. 20 от Закона за 

изповеданията. 

Чл. 8. Религиозните общности при 

осъществяване на дейността си не могат 

да използват психотропни вещества или 

хипнотични и други методи, водещи до 

промяна в съзнанието на човека. 

Чл. 9. Не се разрешава рекламирането на 

"чудодейни", "лечебни", "целителни" 

средства и използването на 

манипулативни техники при дейността на 

изповеданията, освен ако последните са 

съобразени със здравното 

законодателство. 

Чл. 10. Религиозните обреди и събрания 

се провеждат в изградени за тази цел 

места или в помещения, отговарящи на 

санитарно-хигиенните изисквания. 

 

----------------------------------------------------  

Чл. 7 (2).Не се допуска рекламирането на: 

 1.забранени за употреба 

вещества и препарати с наркотично и/или 

стимулиращо действие; 

 2.лекарствени средства, за които 

има забрана или ограничения, предвидени 

в специални нормативни актове; 

 3.полезни качества на алкохолни 

напитки; 

 4.порнографски материали; 

 5.оръжия; 

 6.други материали в отклонение 

на моралните норми в страната; 

7.  определена религия или 

религиозна общност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

 

ПОРДИМ 

НАРЕДБА ЗА 

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПОРДИМ 

 

приета на заседание на 

Общинския съвет гр. Пордим 

с Решение № 166 / 16.03. 

Чл. 2 Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрираните по надлеж-

ния ред изповедни общности. 

Чл. 3  /1/  Всички изповедни общности, 

следва да имат регистрация в Дирекцията 

по Вероизповеданията по Закона за 

изповеданията, за да получат регистрация 

на местните си неделения в община 

Пордим. 

/2/   Не могат да получат регистрация в 

Община Пордим изповедания, 

Чл. 14 Констатираните 

нарушения на Законите се 

докладват на дирекцията 

по вероизповеданията и 

прокуратурата, съгласно 

чл. 5 от Наредбата по 

ПМС от 14.10.1994 

година, независимо от 

взетите административно- 

наказателни мерки. 

Чл. 16 /1/  Съответно на вида и 
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2001 година. 

 

легитимирани по силата на други 

нормативни документи, освен цитираните 

по ал. 1. 

Чл. 4  Получаване на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности, става по реда на Наредбата за 

регистрация на местните поделения на 

признатите от МС изповедания в РБ,  

приета с ПМС № 225/ 14.10. 1994 година. 

Чл. 6 Всички органи на 

вероизповеданията са длъжни 

своевременно да изпращат за сведения на 

Общината издаваните от тях послания, 

окръжни и публикации, съгласно чл. 15 от 

Закона за вероизповеданията. 

Чл. 7 Забранява се прилагането и 

разпространението под каквато ида е 

форма на религиозни материали и 

литература по улиците и домовете. 

Чл. 8 Разпространението на религиозна 

литература може да се извършва в 

регистрираните в общината молитвени 

домове на вероизповеданията или 

определените за тази цел специализирани 

книжарници. 

Чл. 9 В своята дейност, изповеданията не 

могат да използват психотропни вещества 

или хипнотични и други методи, водещи 

до промяна съзнанието на човека, 

съгласно чл. 31 от Закона за народното 

здраве. 

Чл. 10  Забранява се рекламирането на 

"Чудодейни", "Лечебни" или "целителни" 

ефекти от дейността на изповеданията, 

освен ако последните са с доказан 

приличен ефект, удостоверен от здравните 

органи. 

Чл.11Религиозните общности могат да 

извършват своите религиозни събрания и 

конференции само в своите регистрирани 

в общината молитвени домове. 

Чл. 12 Местата за извършване на 

религиозни събрания и конференции, 

трябва да отговарят на санитарно-

хигиенните изисквания и подлежат на 

проверки от страна на органите на 

държавно-санитарен контрол по общия 

ред. 

 

характера на нарушението се 

налагат следните наказания, 

съгласно ЗМСМА и ЗАНН: 

1. Глоба в размер на 500 

/петстотин/ лева при първо 

нарушение. 

2. временно спиране от 

правото да се извършва 

дейност от страна на местното 

поделение на съответното 

изповедание. 

 

 

ЕЛЕНА 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПАЗВАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ 

ДЕЙНОСТТА НА 

РЕЛИГИОЗНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЕЛЕНА 

 

Наредбата е приета с 

Решение №26/19.03.2001 г. 

на Общински съвет - Елена. 

Чл.2.Религиозна дейност могат да 

развиват само регистрирани по надлежния 

ред 

изповедни общности. 

Чл.3.(1)Всички изповедни общности 

следва да имат регистрация по Закона за 

изповеданията, за да получат регистрация 

на местните си поделения в общината. 

(2)Не могат да получат регистрация в 

Община Елена изповедания, 

легитимирани по 

силата на други нормативни документи, 

освен цитираните в ал.1. 

Чл.4.Получаването на регистрация за 

местните поделения на изповедните 

общности 

става по реда на Наредбата за регистрация 

на местните поделения на признатите от 

Чл.17.Констатираните 

нарушения на законите се 

докладват на Дирекцията по 

вероизповеданията и 

прокуратурата, съгласно чл.5 

от Наредбата по ПМС 

225/14.10.1994 г., 

независимо от взетите 

административно-наказателни 

мерки. 

Чл.19.(1)Съответно на вида и 

характера на нарушението, се 

налагат следните 

наказания, съгласно Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация 

/ЗМСМА/ 

и Закона за административните 
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Министерския съвет изповедания в 

Република България, прието с ПМС 

225/14.10.1994 г. 

Чл.5.Не могат да получават вписване в 

регистъра на Община Елена или 

съществуващото такова им се отнема, ако 

изповеданието е български филиал на 

забранена в 

Европейския съюз изповедна общност. 

Чл.6.Регистрираните вероизповедания 

могат свободно да развиват своята 

дейност в 

рамките на Конституцията и законите на 

страната. 

Чл.8.Забранява се каквато и да било 

дейност на изповеданията в детските и 

учебните 

заведения, съгласно чл.5 от Закона за 

народната просвета, освен с нормативен 

акт на държавен 

орган. 

Чл.9.В своята дейност изповеданията не 

могат да използват психотропни вещества 

или 

хипнотични и други методи, водещи до 

промяна в съзнанието на човека, съгласно 

чл.31 от 

Закона за народното здраве. 

Чл.10.Забранява се рекламирането на 

“чудодейни”, “лечебни”и “целителни” 

ефекти от 

дейността на изповеданията, освен ако 

последните не са с доказан клиничен 

ефект, 

удостоверен от здравните органи. 

Чл.11.Помещенията на регистрираните 

вероизповедания е нужно да отговарят на 

санитарно-хигиенните изисквания и 

подлежат на проверка от страна на 

органите на 

Държавния санитарен контрол по общия 

ред, без да нарушават традициите на 

изповеданието. 

Чл.15.Местните клонове на 

изповеданията са длъжни в края на всяка 

година да 

декларират пред кмета на общината 

бюджета си и източниците на приходите 

си, съгласно 

чл.13 от Закона за изповеданията. 

3 

Чл.16.Помощите, получени от чужбина се 

декларират пред кмета на общината, след 

разрешението по чл.24 от Закона за 

изповеданията. 

нарушения и 

наказания/ЗАНН/: 

1.При първо нарушение - глоба 

в размер до 500 лв. 

2.При второ нарушение - 

временно спиране от правото 

да се извършва дейност от 

страна на местното поделение 

на съответното изповедание, 

до произнасяне на Дирекцията 

по 

вероизповеданията. 

 

НЕСЕБЪР 

НАРЕДБА №1 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 

СПОКОЙСТВИЕТО И 

СИГУРНОСТТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ, ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ И 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА 

БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕ НА 

Чл.33./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 

 



13 

 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

 

приета с решение № 

543/Протокол № 18 от 

31.01.2006год. на общински 

съвет- гр. Несебър, 

променена и допълнена с 

решение  № 930 Протокол № 

27/06.04.2007г., Решение № 

241 Протокол № 8 от 

29.05.2008 г.  

 

*В сила от 09.02.2006 г. 

 

ред. 

 

 


