
 

                    

ПРОЕКТ 

на Наредба за  изменение и  допълнение на  

                      Наредба за определянето и администрирането на местните так 

 

 

ПРОЕКТ 

 

                На Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник 

 

§1.В Раздел VI, текста на чл.35, ал.1 Такси и услуги в 

гробищните паркове : 

Чл.35 /1/ Такси и услуги в гробищните паркове 

1. Определяне на място и издаване на разрешително за 

изкопаване на място – 20 лева; 

2. Маркиране на гробно място (даване на строителна линия) – 25 

лева; 

3. Граждански тъжен ритуал – 40 лева; 

4. Ползване на ритуална зала Централен гробищен парк за 0,30 ч. 

– 30 лева; 

5. Ползване на зала за храна Централен гробищен парк (помен): 

a. 30 лева на час за голяма зала; 

b. 10 лева на час за малка зала; 

6. За издаване на дубликат и/или друг документ (право на 

гробоползване)–10 лева; 

7. Разрешаване на ремонтни дейности на надгробно строителство 

– 15 лева 

 

 

Се изменя и допълва, като придобива следния вид: 

 

 

Чл.35 /1/ Такси и услуги в гробищните паркове 

                    1.Услуга за изкопаване и зариване на гробно място -90,00лв. 

                    2.Услуга изкопаване и зариване на старо гробно място – 

110,00лв. 

                    3.Услуга изваждане на кости от гробно място – 110,00лв. 
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                    4.Услуга полагане на кости в гробно място – 50,00лв. 

                    5.Услуга урнополагане в гроб – 40,00лв. 

                    6.Услуга есхумация – 300,00лв. 

                    7.Услуга урнополагане в урнова ниша- 20,00лв. 

                    8.Услуга отстраняване на бетон при погребение – 30,00лв. 

                     9.Маркиране на гробно място /даване на строителна линия/ - 

25,00лв.-  

                    10.Граждански тъжен ритуал – 40,00лв. 

                      11.Ползване на ритуална зала Централен гробищен парк за 30 

мин. – 30,00лв. 

                    12.Ползване на зала за храна Централен гробищен парк 

/помен/: 

 а/30,00лв. за 30мин. За голяма зала 

 б/15,00лв. за 30 мин. За малка зала 

                     13.За издаване на дубликат и/или друг документ /право на 

гробоползване/ - 10,00лв. 

 

 

§2.В Раздел VI, текста на чл.35, ал.3 Такси и услуги в 

гробищните паркове: 

 

/3/ /нова – Решение № 828/23.07.2014г., Предишна ал.2, изм. с 

Решение №876 /14.6. 2018г./ За почистване на гробни места се заплащат такси, 

както следва:  

 

1.Двойно гробно място: 

- 12 месеца почистване     - 40 лева; 

- 6 месеца почистване        -20 лева; 

- еднократно почистване   -10 лева; 

        

2.Единично гробно място: 

- 12 месеца почистване       -20 лева; 

- 6 месеца почистване         -10 лева; 

- еднократно почистване    -  5 лева; 

 

Се изменя  и придобива следния вид: 

 

/3/ / За почистване на гробни места се заплащат такси, както 

следва:  

 

1.Двойно гробно място: 

- 12 месеца почистване     - 100,00 лева; 

- 6 месеца почистване        -60 лева; 

- еднократно почистване   -15 лева; 



        

2.Единично гробно място: 

- 12 месеца почистване       -50 лева; 

- 6 месеца почистване         -30 лева; 

- еднократно почистване    - 10 лева; 

 

 

 

                                      §§33..  В Раздел VI, текста на чл.35, ал.4  Такси и услуги в 

гробищните паркове: 

 

                  /4/ /нова – Решение № 828/23.07.2014г., Предишна ал.3, изм. с 

Решение №876/14.6. 2018г./  Таксата  за почистване на гробните места, 

определена по ал.3 се изменя всяка година с % на инфлацията за страната по 

индекса на НСИ за предходната година. 

                     

                      се отменя 

 

                    §4 В Раздел VI, текста на  чл.36 а: 

 
Чл.36а. /Предишен чл.36, изм. с Решение № 876/14.6. 2018г./ 

Таксите по чл.35 се събират съобразно Наредба за организацията и 

управлението на гробищните паркове в гр. Перник и кметствата на община 

Перник от 2001 г. на Общински съвет – Перник. 

 

                   Се изменя и допълва, като придобива следния вид:  
 

                   Чл.36а. Таксите по чл.35 и Чл.36 се събират  от Общинско 

предприятие „Общинско обслужване – Обредни дейности“ 

 

                  §5. Наредба за  изменение и  допълнение на Наредба №2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник влиза в сила от датата на обнародването 

и в поне един местен ежедневник. 
 

 

 

 


