
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

 ОТ  
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

ОТНОСНО:  Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 22 от Наредба  № 1 
за осигуряване на обществения ред на територията на община 
Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински 
съвет - Смолян 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян е приета         
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян. 
При прилагането на Наредба № 1 се установи, че е допусната очевидна фактическа 
грешка, изразяваща се в следното:  

В чл. 22, алинея четвърта е дублирана като номерация, а именно: 
„(4)  Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 

чрез писмен документ (декларация) за изразено съгласие от родителите, 
попечителите или други лица, които полагат грижи за дете. В декларацията посочва, 
следните данни:  

- Трите имена и постоянен адрес на декларатора 
(родителя/настойника/попечителя/друго лице, което полага грижи за детето); 

- Трите имена на детето и постоянния му адрес; 
- Трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; 
- Дата и часови период на придружаване на детето; 
- Подпис на декларатора. 
(4) Задължават се собствениците и наемателите на обекти по предходните 

алинеи, както и работещите в тях да не допускат посещение на малолетни и 
непълнолетни лица в нарушение на ал. 1 и 2, като за целта собствениците и 
наемателите са длъжни да организират необходимия пропускателен режим и 
осигурят реда в и около обекта”. 

Така на практика в цитирания член имаме две алинеи с пореден номер четири, но с 
различно съдържание. Очевидно става въпрос за допусната техническа грешка при 
изписването, която независимо от произхода й поражда неяснота и на общо основание 
подлежи на отстраняване от органа, който е приел Наредба № 1, а именно от Общински 
съвет – Смолян.  

 
 
 



Предвид горното, за да бъде поправена фактическата грешка в чл. 22 от Наредба 
№ 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, на 
основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общински 
съвет – Смолян да приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

1. Общински съвет – Смолян допуска поправка на очевидна фактическа  грешка в     
чл. 22  от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община 
Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян като сега 
съществуващите две алинеи с № 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 5, 
става ал. 6. След поправката на фактическата грешка текста на чл. 22 придобива 
следното съдържание: 

   Чл. 22. (1) Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на 
малолетни лица – до 14-годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, 
дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи 
изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в присъствието на 
родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете.  

(2) Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на 
непълнолетни лица – навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 18-годишна 
възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със 
сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, както и в игрални компютърни зали и 
интернет клубове, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, 
които полагат грижи за дете.  

(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, 
не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за 
негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило        
14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст. 

(4) Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 чрез 
писмен документ (декларация) за изразено съгласие от родителите, попечителите или 
други лица, които полагат грижи за дете. В декларацията посочва, следните данни:  

- Трите имена и постоянен адрес на декларатора 
(родителя/настойника/попечителя/друго лице, което полага грижи за детето); 

- Трите имена на детето и постоянния му адрес; 
- Трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; 
- Дата и часови период на придружаване на детето; 
- Подпис на декларатора. 
 (5) Задължават се собствениците и наемателите на обекти по предходните алинеи, 

както и работещите в тях да не допускат посещение на малолетни и непълнолетни лица 
в нарушение на ал. 1 и 2, като за целта собствениците и наемателите са длъжни да 
организират необходимия пропускателен режим и осигурят реда в и около обекта. 

    (6) В заведенията не се допускат лица, които отказват или не могат да удостоверят 
своето пълнолетие. 
 

 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 


