
ОБЩИНА СУХИНДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Относно: Изменение  и  допълнение  на  Наредбата
за  организацията  и  управлението  на  гробищните  паркове  и  за
реда  и  условията  за  извършване  на  погребения  на
територията на община Сухиндол.

Във  връзка  с  чл.  26,  ал.  2  от  Закона  за  нормативните  актове,
отразяващ  задължението  за  публикуване  на  проекта  за  приемане  на
нормативен  акт  с  цел  информиране  на  населението  и  прозрачност  в
действията  на  институциите,  в  едномесечен  срок  от  публикуването  на
настоящото съобщение на интернет страницата на общината, считано от
01.07.2022г.  може  да  депозирате  писмено  вашите  предложения  и
становища, относно така изготвения проект за изменение на Наредбата за
организацията  и  управлението  на  гробищните  паркове  и  за
реда  и  условията  за  извършване  на  погребения  на
територията на община Сухиндол, в рамките на работното време от 8,30 до
17,30 часа.

На  основание  чл.28,  ал.2  от  Закона  за  нормативните  актове  Ви
предоставяме следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата:

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в
наредбата 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата
за  организацията  и  управлението  на  гробищните  паркове  и  за
реда  и  условията  за  извършване  на  погребения  на
територията на община Сухиндол е изготвен във връзка с подобряване на
услугата „Обредна и ритуална дейност“ на територията на общината. 

            2.  Цели,  които  се  поставят  с  предлаганите  изменения  и
допълнения на наредбата

Нормативната  база  на  Община  Сухиндол  да  се  актуализира  и
допълни с нормативен акт, регулиращ определена дейност,  като по този



начин  се  изгради  една  по-пълна,  ефективна  и  структурирана  правна
уредба.

           3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения
и допълнения на наредбата

       Резултатите,  които се  очакват  от прилагането на  измененията и
допълненията  на   Наредбата  за  организацията  и  управлението  на
гробищните  паркове  и  за
реда  и  условията  за  извършване  на  погребения  на
територията  на  община  Сухиндол  се  свеждат  до  постигане  на  целите,
наложили приемането на същата.

            4.  Финансови средства, необходими за прилагането на новата
уредба

          За  прилагането  на  предложените  изменения  и  допълнения  на
Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства..

            5.  Анализ  за  съответствие  с  правото на  Европейския съюз и
правото на Република България

Предлаганият проект на изменение и допълнение на  Наредбата  е с
правно основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА в съответствие с принципите на
Европейската  харта за местно самоуправление, Европейска харта за
регионално развитие, както  и с  директиви на Европейската общност,
свързани с тази материя,  предвид съответствието  на основните
нормативни актове с тях.

Предвид  на  гореизложеното,  предложението  за  изменение  и
допълнение на Наредбата за организацията и управлението на гробищните
паркове  и  за
реда  и  условията  за  извършване  на  погребения  на
територията на община Сухиндол, е както следва:

Изменя чл.32 и той придобива следния вид:
„Чл.32 (1) Юридически лица, извършващи траурни услуги на територията
на Община Сухиндол, следва писмено да уведомят за същото общинската
администрация.

(2) Извършването на траурно-обредна дейност от траурните агенции
се  извършва  след  издаване  на   разрешение  от  Кмета  на  общината  за
ползване  на  гробищни  терени  и  след  заплащане  на  еднократна  такса  в
размер,  определен  съгласно  Наредбата  за  определянето  и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в
община Сухиндол.



(3) Разрешението не може да бъде със срок по–дълъг от 1 година.
(4)  Разрешението може да  се отнеме със  заповед на  кмета  на

общината при установени нарушения по тази наредба

ВНОСИТЕЛ: 

инж. Пламен Чернев
кмет на Община Сухиндол

01.07.2022 г.


