МОТИВИ
за приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове,
условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите
места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Елхово.
Предлаганият Проект на Наредба определя основните изисквания за управлението, реда
и дейността на гробищните паркове на територията на община Елхово, управлението,
ползването и поддържането на гробните места, както и свързаните с тези дейности услуги като
тя обединява и конкретизира най-важните норми от законови и подзаконови актове свързани с
обредната дейност.
1. Причини и мотиви за изготвяне и приемане на Наредбата
Приемането на Наредба е регламентирано от ЗАКОН за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията, обнародван в ДВ, бр. 62 от 14.07. 2020 г в § 1. към чл. 62
се създава ал. 12, която гласи, че „общинският съвет приема наредба, с която урежда
управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и
кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази
дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към
търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на
територията на гробищните паркове.“
До настоящият момент дейността е била регламентирана от Правилник за устройство и
управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Елхово, утвърден
със Заповед №РД-461/02.06.2015г. от кмета на община Елхово.
Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ.
бр. 36 от 10.05.2011 г.).
2.Цел на разработването на Наредбата
С проекта на настоящата Наредба се цели:
- Разписване и прецизиране на правилата и изискванията за дейността на гробищните
паркове и обредната дейност в населените места на община Елхово;
- Целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните
места;
- 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 на нарушителите.
3. Финансиране на дейности по Наредбата
За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови и други средства,
доколкото с проекта не се предвижда създаването на нови щатни структури в общинската
администрация.
4. Очакваните резултати
В резултат на приемането на тази Наредба се очаква създаването 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
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Настоящата Наредба кореспондира с изискванията, заложени в Наредба №2 от
21.04.2011 г. и не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като става въпрос за
подзаконов нормативен акт, регламентиращ обществените отношения на територията на
община Елхово и изискванията към физическите и юридическите лица, свързани с дейността на
гробищните паркове. Компетентността за приемането на тази Наредба е регламентирана в
подзаконов акт от по-висша степен.
Както и с отделни норми, които се съдържат в Закона за устройство на територията,
Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската регистрация и други.
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