
МОТИВИ 
 

за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната 

дейност на територията на община Перник 
 

 Предлаганият проект на Наредба регламентира основните изисквания 

за управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на 

община Перник, управлението, ползването и поддържането на гробните 

места, както и свързаните с тези дейности услуги. Проектът на Наредбата за 

гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на 

Община Перник обединява и конкретизира най-важните норми от законови и 

подзаконови актове свързани с обредната дейност. 
 

1. Мотиви за изготвяне и приемане на Наредбата 

- Подобряване  качеството на обслужване на гражданите в сферата на 

траурно – обредната дейност. 

- Регламентиране правилата и улесняване дейността на работещите в сферата 

на погребалните услуги 

- Доближаване до добрите европейски практики относно траурно – обредната 

дейност. 

- Регламентиране достъпа на фирми, предлагащи траурни услуги, до 

гробищните паркове и преустановяване на нерегламентирани дейности в тях. 

- Осигуряване спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните 

паркове. 

- Подобряване на пропускателния режим с въвеждането на регламентиран 

достъп на граждани и автомобили в гробищните паркове. 

- Предвиждане на превантивни мерки, ограничаващи възможностите за 

кражби и/или вандализъм на територията на гробищните паркове. 

- Регламентиране правото на ползване на гробни места. 

- Осигуряване на регистър за идентификация на гробните места за 

предотвратяване на нерегламентирано използване на съседни гробни 

парцели. 

- Прилагането на наредбата и осъществяването на контрол по нейното 

изпълнение ще допринесе за подобряване на събираемостта  на  приходите на 

Община Перник. 

2. Цели 

- Регламентиране обредната дейност в гробищните паркове на територията 

на Община Перник; 



- Целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове. 

- Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите, свързани с 

гробищните паркове; 

 - Организиране, прозрачност и достъпност на услугите; 

 - Определяне реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното 

спазване и опазване на общинския ред в парковете, установяване на 

нарушенията от гражданите и юридическите лица и наказване санкциониране  

на нарушителите; 

- Привеждане на нормативния акт в съответствие с развитието и 

регулациите на обществените отношения; 

- Актуализиране на действащата наредба съобразно със законодателството на 

Република България и европейската нормативната уредба; 

- Засилване контрола по спазване на наредбата, чрез повишаване на размера 

на административните наказания, предвидени за физически и юридически 

лица. 

3. Финансиране 

За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови и други 

ресурси, с изключение на необходимите такива за попълване и актуализиране 

на регистрите за гробни места за периода 1975-2014г. 

4. Очакваните резултати 

В резултат на приемането на тази Наредба се очаква регламентирането 

на правила и изисквания за дейността на гробищните паркове в населените 

места, ефективен контрол за тяхното спазване и своевременно установяване 

на нарушенията и наказване на нарушителите. 

5. Съгласуваност с други нормативни актове 

Настоящата Наредба кореспондира с изискванията, заложени в Наредба 

№ 2 от 21.04.2011г.  и не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

Същата е със статут на нормативен административен акт, регламентиращ 

обществените отношения  на територията на община Перник и изискванията 

към физическите и юридическите лица, свързани с дейността на гробищните 

паркове. Компетентността за приемането на Наредбата е в правомощията на 

Общински съвет – Перник, съгласно регламентите на подзаконовия акт от по-

висша степен. 


