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С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

Уважаеми общински съветници, 
Моля да приемете нашето становище като израз на последователната позиция за активно 
участие на Центъра на НПО в Разград в процесите за формулиране на решения за 
общестения ред и сигурност. 

Асоциацията на младежките организации и Центърът  на неправителствените 
организации в Разград са активни членове на Комисията за обществен ред и сигурност в 
община Разград и смятаме за особено важно въвличането на младите хора в процесите на 
вземане на решения на местно ниво. 

В изпълнение на решение на Комисията за обществен ред и сигурност ние организирахме  
Публично обсъждане на 8 април 2004г. и Ден на отворените врати в РПУ Разград на 3 май 
2004г. По време на второто събитие 44 младежи от Гимназията с преподаване на чужди 
езици “Екзарх Йосиф” попълниха кратка анкета с три въпроса. 

Въвеждането на ограничителни мерки със забранителен характер за деца и юноши в 
определени часове на денонощието е необходимо да бъдат обсъдени с всички обществени 
групи – децата, юношите, родителите, семействата, образователните институции. 

Нашата организация подкрепяме по принцип въвеждането на нови текстове в 
Наредба 1 на Общински съвет Разград в частта от член 13 до член 18 включително. 
Разбира се е ясно, че е необходима допълнителна експертиза с националното 
законодателство и проучване опита и добрите практики в други общини в България. 
 
В момента Центърът на НПО в Разград неможе да подкрепи въвеждането на член 19 
като част от местното законодателство, с което се ограничава посещението и 
пребиваването на обществени места на малолетни и непълнолетни лица без 
придружител. 
 
Предлагаме да се обсъдят адекватни предложения за текст на член 19, като се 
обоснове необходимостта от това радикално действие на местните власти в Община 
Разград! 
 

Няколко са важните момента, които е наложително да се имат под внимание, когато 
се обсъжда въпроса с така наречения “вечерен час” за деца и младежи до 18 г. в 
Община Разград в член 19: 

- Липсва обосновка и аргументация на внесеното първо предложение в Комисията 
за обществен ред и сигурност; 

- Не е ясен и не е посочен социалния ефект за обществото от въвеждането на 
подобна ограничеителна мярка със забранителен характер за младите хора; 



- Не е посочен какъв е административния капацитет на местните власти и 
полицейските служби в Община Разград, които ще трябва да следят за 
изпълнението на ограничителната мярка; 

- Не е изследвано мнението на групата на родителите и близките на децата и 
младежите, които са много важен партньор при промяна на местното 
законодателство за обществен ред в Община Разград; 

- От нито един официален доклад за 2003г. или актуална информация за четирите 
месеца на 2004г. на официалните институции в Община Разград не се посочва или 
пропоръчва налагането на ограничителната мярка спрямо младите хора в 
общината; 

- На заседание на Регионалната комисия по обществен ред и сигурност на 11 май 
2004г. в Разград полковник Валери Лалев от РДВР Разград представи Справка за 
състоянието на противообществените прояви и престъпления, извършени от и 
срещу малолетни и непълнолетни лица за първите четири месеца на 2004г. В 
официалния документ на полицията в Разград не беше посочена такава 
необходимост от подобна мярка или дори обезпокоителна тенденция; 

- На съшото заседание Румяна Костадинова, заместник-кмет на Община Лозница, 
сподели противоречив опит с въвеждането на тази ограничителна мярка в 
тяхната община. В момента местните институции наблюдават две изоставени 
къщи, където младежи се събират нерегламентирано в късните часове на нощта; 

- Не напоследно място е важно да се отбележи и нееднозначната реакция на 
членове на Регионалната комисия по обществен ред и сигурност. Беше споделна 
тревогата и притеснението, че младите хора ще се събират на места без надзор 
(квартири, вили, изоставтни сгради и други). Друг тревожен вариант е 
младежите да използват превозни средства и да пътуват до други съседни 
големи градове, в които няма подобни ограничителни мерки. Това създава 
сериозни предпоставки за възникване на неконтролируеми ситуации, инциденти и 
пътно-транспортни произшествия; 

- Накрая ще направя уговорката, че младежите използват термина “вечерен час” 
като израз на нерегламентирано вмешателство и ограничаване на права. 

 

Само след след сериозен анализ на ситуацията, тенденциите за развитие и организираните 
срещи може да се формулира адекватно общо становище, което да защитава здравето и 
сигурността на младите хора в общината. Верните решения на местните власти ще 
засилят капацитета на местното развитие в Разград. Особено важно е въвличането на 
младите хора в процесите на вземане на решения на местно ниво. 

Решението на Постоянната комисия по законност, сигурност и предложения на 
гражданите на Общински съвет –Разград трябва да е приемливо за цялото местно 
общество и да се ползва със силната подкрепа на гражданските организации в 
Община Разград. 
 

С уважение 
 

Георги Милков 
председател  
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Резултатите от анкетата с учениците от Езиковата гимназия са: 
Участвали: 32 момичета, 12 момчета; на възраст: 15г. – 2; 16г. – 16; 17г. – 24; 18г. – 2 
1. Какво е мнението Ви за предложението за въвеждане на ограничителни мерки 

със забранителен характер за младежи до 18г.? 
Одобрявам – 16; Неодобрявам – 23; нямам мнение -   5 

2. Ще има ли влияние ограничителната мярка върху сигурността, морала и 
поведението на децата и младите хора в Разград? 

да, определено ще се подобри -   4 
да, може да се подобри  - 12 
не е сигурно че ще се подобри - 16 
няма да се подобри   -   5 
няма да има промяна   -   7  

3. Посочете според вас приемливи за обществото часови зони за посещение на 
обществени места по възрастови групи; 

до 14 год. –  за зимното часово време  за лятното часово време 
  до 20.00ч. – 14 младежи   
  до 20.30ч. –   2 младежи 
  до 21.00ч. – 15 младежи   до 21.00ч. –   9 младежи  
  до 21.30ч. -   1 младеж  до 21.30ч. -    2 младежи 
  до 22.00ч. -   3 младежи   до 22.00ч. -  18 младежи 
       до 22.30ч. -   2 младежи 
       до 23.00ч. -   5 младежи 

без ограничение – 1 младеж  
до 18 год. –  за зимното часово време    за лятното часово време 
  до 21.00ч. –   1 младеж   
  до 22.30ч. – 12 младежи 
  до 22.30ч. –   6 младежи     
  до 23.00ч. -  12 младежи  до 23.00ч. -    3 младежи 
       до 23.30ч. -    1 младеж 

до 24.00ч. -   5 младежи   до 24.00ч. - 18 младежи 
       до 00.30ч. -   1 младеж 

до 01.00ч. -   6 младежи 
до 02.00ч. -   1 младеж  до 02.00ч. -   6 младежи 
     до 03.00ч. -   1 младеж 
     до 04.00ч. -   1 младеж 
без ограничение – 2 младежи 

Дописани са следните предложения от участниците: 
- През лятната ваканция и почивните дни до полунощ – 3 младежи; 
- Петък и събота без вечерен час – 3 младежи; 
- През лятната ваканция и минимум един час по-късно – 1 младеж; 
- Всеки сам да избере вечерния час – 1 младеж; 
- Нетрябва да има вечерен час – 1 младеж; 
- Родителите да преценят  до колко часа да се посещават обществените места – 1 

младеж; 
- От понеделник до четвъртък – до 22.00ч., а в петък и събота – до 02-03.00ч. – 1 

младеж. 
 
Оригиналите на картите се съхраняват в Центъра на НПО и са достъпни за ползване. 
 
Месец май 2004г., град Разград 


