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ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройство 

и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград 

 

 

Наредбата на ОбС - Ботевград за устройство и управление на гробищните паркове и 

обредните зали на територията на oбщина Ботевград урежда управлението, стопанисването и 

вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, 

ползването и благоустрояване на гробишните и урнови места и свързани с това услуги в 

гробищните паркове на гр. Ботевград и населените места в общината. С оглед необходимостта от 

приемане на изменения и допълнения на действащата Наредба предлагам на вниманието на 

Общински съвет – Ботевград обсъждането и вземането на решение в тази посока. 

 

  

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за устройство и управление на 

гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград 

 

1. Причини, които налагат приемането на предложение проект:  

1.1. Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на 

територията на oбщина Ботевград е приета с Решение № 90/30.04.2020г. на Общински съвет - 

Ботевград, на осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и съобразно изискванията на Наредба № 2 от 

21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и 

пренасянето на покойници.  

1.2.Необходимостта от приемането на този проект е продиктувано от факта, че 

обществените отношения, свързани с гробищните паркове и погребалната дейност са уредени 

основно в подзаконов нормативен акт, а именно – цитираната по-горе Наредба № 2, като отделни 

норми се съдържат в Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската 

регистрация и др. В действащото българско законодателство към настоящия момент липсва 

закон, който да регламентира тези обществени отношения в цялост, имайки предвид 

обстоятелството, че още през 2017г. е изготвен Проект на Закон за Закон за гробищата, 

гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребалнообредната дейност на 

територията на РБ /754-01-86/15.12.2007г./, който обаче по-късно е оттеглен.  

 

С оглед липсата на действащ нормативен акт, законодателят е предоставил това 

правомощие на местната власт, в лицето на общинските съвети, тъй като уреждането на 

конкретната материя касае решаването на въпроси от местно значение.  

В тази връзка предлагаме да се внесе за приемане изменение и допълнение в разпоредбите 

на Наредбата, с което да се определи редът, начинът и допустимите случаи, които налагат 

община Ботевград да извършва служебни погребения.  
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2. Цели, които се поставят при приемането на предложения проект.  

 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с останалите нормативни актове, действащи 

в РБ. 

2.2. Основна цел е да се регламентират редът и условията за извършване на служебни 

погребения от ОП „Обредни дейности“ – гр. Ботевград. 

2.3.Целесъобразно и законосъобразно управление и ползване на гробищните паркове на 

територията на община Ботевград. 

2.4. Равнопоставеност на гражданите по отношение на правилата за гробоползване. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.  

Предвижда се в бюджета на общината ежегодно да се залагат допълнителни финансови 

средства с оглед прилагането на  предлагания проект на наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата, а именно – осигуряване на необходимите средства за покриване на разходите за 

служебни погребения. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

 

4.1. Удовлетворяване на обществените потребности, чрез регламентиране на определени 

правила и изисквания за осъществяването на услуги, свързани с погребално-обредната дейност, в 

частност – условия за извършване на процедурата по служебни погребения.  

4.2. Създаване на процедура за своевременно предприемане на необходимите действия от 

община Ботевград и ОП „Обредни дейности“ при наличие на предпоставки за осъществяване на 

служебно погребение. 

4.3. Поддържане на ред в гробищните паркове и защита интересите на гражданите. 

4.4. Ефективен контрол за спазване на разписаните правила и изисквания. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

5.1. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 

целите, поставени в предлагания проект. Съдържанието на Проекта на наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали 

на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие и не противоречи на норми от по-

висока степен на българското законодателство. В този смисъл предлаганият проект е разработен 

в съответствие със Закона за нормативните актове, Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните 

изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници и др. 

и кореспондира с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, 

както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   /п/* 

Кмет на община Ботевград 

 

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на 

СЕС. 

 


