
          Приложение № 1 
 
 
     ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

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

 
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 
починалите лица нямат близки или близките им не могат да поемат разходите за 
погребението по различни причини /поради отсъствие от страната, липса на доходи и 
други/. 

 
Във връзка с това предлагаме следните промени: 
 
Било  

 Чл. 21. (1)За сметка на общинския бюджет се организира погребението на лица, които 
са:  

1. самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни;  
2. настанени в заведения за социални услуги;  
3. регистрирани в службите за социално подпомагане.  
(2) Лицата по ал.1, т.2 и 3 следва да са самотни или близките и роднините им да 

не могат да бъдат издирени в срок от 24 часа. 
(3) При погребението се осигуряват: издаване на смъртен акт, 5 броя некролози, 

ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба.  
 

Става 
(1)За сметка на общинския бюджет се организира погребението на лица, които 

са:  
1. самотни, без близки и роднини по права линия;  
2. бездомни; 
3. безпризорни; 
(2) Близките по права линия  на лицата по ал.1, т.2 и 3 следва да не могат да 

бъдат издирени в срок от 24 часа или  да получават помощи по чл. 9 на ППЗСП, като в 
този случай подписват Декларация по образец и представят необходимите документи, 
доказващи декларираните обстоятелства. 

(3) При погребението се осигуряват: издаване на смъртен акт, 5 броя некролози, 
ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба.  

 
Предлагаме и допълнение на Наредбата с нов чл.21 а, със следния текст: 
 

Нов  Чл.21 а – Извън случаите по чл.21, ал.1 и ал.2, Община Силистра може да 
организира погребението на лица, след което предявява съдебен иск срещу 
наследниците/роднините на лицето за възстановяване на направените разходи 
пред компетентния български съд. 


