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МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА № 21 ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-

ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 
нормативните актове, чрез настоящото публикуване за обществена 
консултация, в законоустановения срок от 30 дни община Лозница дава 
възможност заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 21  за 
гробищни паркове и погребално – обредната дейност на територията на 
община Лозница на електронната поща obloznica@abv.bg/ 
obshtina@loznits.bg  или в деловодството на общината на адрес: гр. 
Лозница, ул. „Васил Левски“ 6, фронт – офис, стая 103.   
 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви 
представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за  допълнение на 
Наредба № 21  за гробищни паркове и погребално – обредната дейност на 
територията на община Лозница:       
 С  Решение № 374  по Протокол № 56 от 30.01. 2019 г. на Общински 
съвет Лозница е приета Наредба № 21 за гробищни паркове и погребално-
обредната дейност на територията на Община Лозница. В подзаконовия 
нормативен акт липсва уредба на процедурата, свързана с организацията 
на погребенията на бездомни лица и такива, без близки  и/или настанени 
в заведения за социални услуги, поради което възниква потребност от 
допълването му в този аспект.       
 Причините, които налагат конкретизиране на материята в това 
отношение, са продиктувани на първо място от принципа за хуманност и 
не на последно място от отговорността на общината като институция 
спрямо хората, останали без близки.      
 С това се цели затвърждаване принципите на отговорност и 
отчетност, ефективност и осъществяване на дейност в интерес на 
обществото. Предлаганите допълнения в подзаконовия нормативен акт не 
противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското 
законодателство. За тяхното прилагане е необходимо разходването на 
бюджетни средства.         
 Очаквани резултати: прецизиране и допълване на Наредбата, което 
ще доведе до подобряване на работата по прилагането на същата. 
      

 

 



Проект!!!! 

 

Наредба за допълнение на Наредба № 21 за гробищни паркове и 
погребално-обредната дейност на територията на Община Лозница 

§ 1. В чл.8 се създава нова ал.3 със следния текст: 

Разходите за погребенията на лица, които са самотни, без близки и 
роднини, бездомни, безпризорни или настанени в заведения за социални 
услуги, се поемат от  бюджета на общината срещу представяне на разходо 
оправдателен документ. 

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за гробищни 
паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община 
Лозница влиза в сила от деня на приемането й от Общинския съвет. 

 

 


