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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 202 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13 

 
 
 

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

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
Oбщина  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 62, ал. 2 
от Административнопроцесуалния кодекс 

 

РЕШИ: 
 
 

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. 
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(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. 
 
 
29-24-24 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  
 
 
 


