
РЕШЕНИЕ  № 73 
23.12.2015 год. 

 
Изменение и допълнение на Наредба №3 за опазване на обществения ред и 

сигурността на територията на община Габрово - първо четене 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЗД и чл. 
22, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване 
на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово, както следва: 

1. Била: Чл. 4. ал. 3, т. 6. Присъствието на малолетни и непълнолетни деца на 
обществени места, без пълнолетен придружител, за времето от 20.00 до 06.00 часа за 
деца до 14-годишна възраст и от 22.00 до 06.00 часа за деца от 14 до18-годишна 
възраст. 

Става: Чл. 4. ал. 3, т. 6. Присъствието на обществени места на деца до 14-
годишна възраст, без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага 
грижи за детето, за времето от 20.00 до 06.00 часа, както и деца от 14 до 18-годишна 
възраст за времето от 22.00 до 06.00 часа, без родител, настойник, попечител или 
друго лице, което полага грижи за детето или осигурено от тях  пълнолетно 
дееспособно лице за техен придружител.  

2. Бил: Чл. 21. Наказателните постановления се издават от Кмета на община 
Габрово или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на съставените 
актове за установяване на административно нарушение. 

Става: Чл. 21. Наказателните постановления се издават от Кмета на община 
Габрово или от негов заместник, въз основа на акт за установяване на 
административно нарушение, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.  

3. Създават се Допълнителни разпоредби, с § 1. По смисъла на тази наредба: 
1. "Други лица, които полагат грижи за детето" са семейство на роднини и 

близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето, както и останалите лица, при които детето пребивава по 
настоящ адрес.  

 
Приложение: писмо вх. № РД-05-01-180/09.10.2015 г. и  

  вх. № РД-05-01-182/16.10.2015 г. от Окръжна прокуратура Габрово 
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


