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ДО            ПРОЕКТ ! 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  

д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра 

  

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и изградените в тях 

обредни зали на Община Силистра 

 

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  

 

Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на Община Силистра е 

приета с Решение № 863 от 25.04.2002г. на общински съвет Силистра. Последната й актуализация е 

от 2016-та година. Към настоящия момент на територията на гробищен парк Силистра се 

доизгражда колумбарийна стена, което налага допълнение на част от текстовете в Наредбата и 

предлагането на услуга, свързана с урнополагането. Друга причина, налагаща промените е 

изменение в наименованието на цитирана Наредба на Министерство на здравеопазването, както и 

приети изменения в някои от текстовете, към които се препраща.  

    Във връзка с гореизложеното, необходимите допълнения в Наредбата за гробищните паркове 

и изградените в тях обредни зали на Община Силистра, са както следва: 

 

 

Било Става 

Чл. 8 (1)  Гробните места обхващат: 

отделни гробове и фамилни гробни места 

(гробници), състоящи се от два и повече 

гроба. 

 

(2) Отделните гробове са обособени 

части от гробищния парк, отговарящи на 

изискванията на чл. 7 от Наредба 21 на 

Министерството на здравеопазването (ДВ 

бр. 92/84г., изм. и доп. ДВ бр. 63/93г.) за 

хигиенните изисквания за изграждане и 

поддържане на гробищни паркове и 

погребване и пренасяне на покойниците. 

Чл. 8 (1) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)  

Гробните места обхващат: отделни гробове и фамилни 

гробни места (гробници), състоящи се от два и повече 

гроба, както и урнова ниша в колумбарийна стена. 

 

(2) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) Отделните 

гробове са обособени части от гробищния парк, 

отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредба 2 на 

Министерството на здравеопазването (ДВ бр. 36/11г., изм. 

и доп. ДВ бр. 97/19г.) за здравните изисквания към 

гробищни паркове (гробища) и погребването и 

пренасянето на покойници.  

                                                                                          
 

Било Става 

Чл. 11, ал. 1, т. 2 – (Изм. – Решение № 

1090 от 25.02.2010г. на Обс – Силистра) 

Поставяне на временни или трайни 

надгробни знаци като: паметник или друг 

монумент с изписани името на покойника 

и датите на раждането и смъртта му, 

Чл. 11, ал. 1, т. 2 (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра) Поставяне на временни 

или трайни надгробни знаци като: паметник или друг 

монумент с изписани името на покойника и датите на 

раждането и смъртта му, ограда, фото или керамични 

портрети с лика му и други. Монтаж на надгробни знаци се 



ограда, фото или керамични портрети с 

лика му и други. Монтаж на надгробни 

знаци се извършва след заплащане на 

такса по чл. 18, ал. 1, т. VIII  от 

Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и 

цени на услуги, издаване на строителна 

линия и оразмеряване на мястото за 

монтаж от Управителя на гробищните 

паркове или упълномощено от него лице. 

извършва след заплащане на такса, съгласно раздел VIII  

на Приложение 2 към чл. 22, от Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги в 

Община Силистра, издаване на строителна линия и 

оразмеряване на мястото за монтаж от Управителя на 

гробищните паркове или упълномощено от него лице. 

 

 

Било Става 

Чл. 14 (1)  Правото на ползване може да 

бъде продължено за срок от 10 години, 

ако правоимащите заплатят определената 

от Общинския съвет такса, не по-късно от 

12 месеца след изтичане сроковете по 

предходните членове. 

 

(2) Правото на гробоползване може да се 

продължава периодически на всеки 10 

години, ако правоимащите заплатят 

съответните такси преди изтичането на 

срока. 

Чл. 14 (1) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)  

Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 

15 години, ако правоимащите заплатят определената от 

Общинския съвет такса, не по-късно от 12 месеца след 

изтичане сроковете по предходните членове. 

(2) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) Правото на 

гробоползване може да се продължава периодически на 

всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните 

такси преди изтичането на срока. 

 

 

Било Става 

Чл. 24 Предварително запазване на 

индивидуални гробни места е забранено. 

 

Чл. 24 (Отм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)  

 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 

Община Силистра и мотивите към него, съгласно чл.28 от ЗНА, бяха публикувани на интернет 

страниците на Общински съвет – Силистра и Община Силистра на 16.02.2021 г. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра,  да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административно-процесуалния кодекс ПРИЕМА следните изменения и допълнения в 

Наредба за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на Община Силистра, 

както следва: 

 

Чл. 8, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 

„Чл. 8 (1) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)  

Гробните места обхващат: отделни гробове и фамилни гробни места (гробници), състоящи се от два 

и повече гроба, както и урнова ниша в колумбарийна стена. 

 



(2) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) Отделните гробове са обособени части от гробищния парк, 

отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредба 2 на Министерството на здравеопазването (ДВ бр. 

36/11г., изм. и доп. ДВ бр. 97/19г.) за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници.“ 

 

 

Чл. 11, ал. 1, т. 2  се изменя така: 

„Чл. 11, ал. 1, т. 2 (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра) Поставяне на 

временни или трайни надгробни знаци като: паметник или друг монумент с изписани името на 

покойника и датите на раждането и смъртта му, ограда, фото или керамични портрети с лика му и 

други. Монтаж на надгробни знаци се извършва след заплащане на такса, съгласно раздел VIII  на 

Приложение 2 към чл. 22, от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги в Община Силистра, издаване на строителна линия и оразмеряване на мястото за монтаж 

от Управителя на гробищните паркове или упълномощено от него лице.“ 

 

 

Чл. 14, ал. 1 и ал. 2  се изменя така: 

„Чл. 14 (1) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)  

Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 15 години, ако правоимащите заплатят 

определената от Общинския съвет такса, не по-късно от 12 месеца след изтичане сроковете по 

предходните членове. 

(2) (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) Правото на гробоползване може да се продължава 

периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичането 

на срока.“ 

 

 

Чл. 24  се изменя така: 

„Чл. 24 (Отм. - Реш. ……. на ОбС Силистра)“ 

 

 

 

 

 

С уважение, 

  

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 

 

Съгласували:  

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 

Константина Йорданова, главен юрисконсулт 

 

Изготвил:  

Теодор Белев – директор на ОП „Обреди“ 

 


