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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 
от  д-р ЮЛИЯН  НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 
        ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за гробищните 
паркове и изградените в тях обредни зали на Община Силистра 
 
 
 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  
 

Наредбата за гробищните паркове и обредните зали в Община Силистра 
е приета с Решение № 863 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание 
от 25.04.2002 година.  
С Решение № 216 от 05.05.2004 год. и Решение № 1090 от 25.02.2010 г. са 
приети изменения на Наредбата. Раздел ІV от нея се отнася за погребенията, 
които общината трябва да организира за сметка на общинския бюджет. 

За изминалия период от 2002 година до сега, не са малко случаите, в 
които близките на починалите лица не могат да поемат разходите за 
погребението по различни причини /поради отсъствие от страната, липса на 
доходи и други/, като тези обстоятелства не са уредени в настоящата Наредба. 

 Това налага необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за 
гробищните паркове и изградените в тях обредни зали в Община Силистра, в 
Раздел ІV – Погребения, в частта за  погребения на лица за сметка на 
общинския бюджет, съгласно Приложение № 1. 
 
 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да 
вземе следното  
 



 
Р Е Ш Е Н И Е: 

  
1. На основание чл. 21, ал.1 точка 23 и ал. 2 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация приема направеното изменение и 
допълнение в Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни 
зали на Община Силистра, съгласно Приложение № 1. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Предложение за промени в  Наредбата за гробищните  

паркове и изградените в тях обредни зали на Община 
Силистра; 

2. Мотиви към промени в Наредбата за гробищните паркове  
    и изградените в тях обредни зали на Община Силистра; 
3. Декларация  

  
   
 
   
Внася, 
 
   Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
 Кмет на община Силистра 
   
 
 
 
Съгласували, 
 
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 
Секретар на Община Силистра 
  
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра 
  
КОНСТАНТИНА  НИКОЛОВА 
Ст. юрисконсулт  при Община Силистра 
       
  
Изготвил: 
Адрияна Табакова, Гл.експерт „ОКСД” 


