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НАРЕДБА 

ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

( Изм. с Решение № 1243 по Протокол № 47/ 16.12.2010 г.) 
 

 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.(1). Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове 

(гробища) и обредните зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на 

гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Елин Пелин. 

 (2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Гробищните паркове (гробищата) и обредните зали на 

територията на Община Елин Пелин функционират и се управляват в съответствие със законите в 

Република България, Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане                                                        

и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойниците издадена от 

МЗ, тази Наредба и решенията на Общинския съвет – Елин Пелин.  

Чл.2.(1). Гробищните паркове представляват обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.З ал.2 т.2 от ЗОС. 

(2). Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове (гробищата) и обредните зали. 

(3) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) На територията на Община Елин Пелин действат 

гробищни паркове в следните населени места: гр. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, с. Нави хан, с. 

Габра, с. Мусачево, с. Равно поле, с. Григорево, с. Столник, с. Елешница, с. Чурек, с. Петково, с. 

Лесново, с. Доганово, с. Голема Раковица.  

Чл.3.(1). Създаването на нови, разширяването или закриването на действащите гробищни 

паркове (гробища) на територията на общината става с решение на ОбС при спазване изискванията 

посочени в нормативни актове на Министерството на здравеопазването за здравна защита на 

селищната среда. 

(2). Разширяването на съществуващи гробищни паркове (гробища), в случаите, когато това се 

прави за сметка на граничещи със съответното гробище земи - частна общинска собственост, става 

със Заповед на Кмета на община Елин Пелин. 

Чл.4.(1) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Община Елин Пелин изготвя 

паркоустройствените гробищни планове за определените терени за гробища по населени места 

съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.  

(2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Паркоустройственият гробищен план се приема и при 

доказана обществена  нужда се изменя от Общинския експертен съвет по устройство на териториите 

и се одобрява от Кмета на общината, след решение на Общински съвет – Елин Пелин. С плана се 

определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата за 

урновите стени.    
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Раздел ІІ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.5. Гробищните паркове (гробищата) на територията на община Елин Пелин, както и 

намиращите се в тях съоръжения са общинска собственост и се управляват от Община Елин Пелин. 

Чл.6.(1). Общото ръководство и контрол по управлението на гробищните паркове (гробищата) и 

се осъществява от Кмета на община Елин Пелин. 

(2). Кметът на Общината делегира правомощията си по предходната алинея за конкретното им 

осъществяване на специално назначен за целта служител от  общинската администрация на 

Общината. 

(3).   На   служителят   по   предходната   алинея   се  възлага   осъществяване   на организацията 

и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности. 
(4) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Организацията и поддръжката на гробищните паркове по 

населените места на територията на Общината и свързаните със тях дейности се организират от 

съответните Кметовете на кметства и кметските наместници.  

Чл.7(1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Лицата по чл.6, ал.2 и чл.6 ал.4 осъществяват 

дейности по организация на погребенията, определяне на ден, час и място на погребението, 

изкопаване, заравяне и оформяне на гроб, ползване на обредна зала.   

(2). Мястото в гробищния парк (гробището), където ще се извърши траурния обред, 

погребението (урнополагането) , както и деня и часа на тези действия се определя по възможност 

според предпочитанията на близките. 

 (3) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Лицата по чл.6, ал.2 и чл.6 ал.4 водят регистър, 

картотека на покойниците в гробищните паркове и издава Разрешение за погребение по образец, като 

при уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация за съставяне на личен 

регистрационен картон, необходим за обратна връзка с наследниците. При липса на наследници се 

предоставя служебна справка от отдел „ГРАО” или от съответното кметство по последно 

местоживеене на покойника.  

Чл.8.(1). Всички гробни места и урнови ниши на територията на Общината се вписват в 

специален Гробищен регистър. 
 (2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Гробищният регистър се води за всяко населено място 

по отделно, от съответният кмет на кметство или кметски наместник.  

Чл.9. Община Елин Пелин осигурява равни условия на всички търговски субекти, които 

имат за предмет на дейност организиране на погребални услуги, за осъществяване предмета им на 

дейност. 
Чл.10.(1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Община Елин Пелин, в рамките на своя бюджет 

определя средства за покривене разходите за почистване, поддържане, разширяване и обновяване на 

гробищните паркове, обслужващи сгради и съоръжения, озеленяване и изграждане на алейна мрежа, 

водопроводи, общо осветление, охрана, транспортни комуникации и други.    

(2) (нова, приета с Решения №№ 1241 и 1243/ 2010 г.) Сумите събрани от такси за 

гробоползване се предоставят на съответните кметства за ползване по ал.1, по ред определен от 

Кмета на Община Елин Пелин. 

 

 

 

 

 



 3 

Раздел ІІІ 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл. 11.(1). Гробните места обхващат: обикновени и урнови гробове, семейни гробни места 

(гробници), състоящи се от два и повече гроба и урнови ниши. 

(2). Обикновените гробове и фамилни гробници са обособени части от парка или гробището 

съгласно с изискванията (Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването (ДВ, 

бр.92/84г.,изм.бр.63/93г.)) за полагане на ковчега с тялото на покойника. 

(3). Урновите гробове, са обособени в определени размери части от гробищния парк или 

гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници. 

(4). Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени 

(урнови стени) в определени размери, за полагането на урни с праха на покойници. 

(5). Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в 

обикновен гроб. 

(6). Размерите на урновите стени и ниши се определят с архитектурен проект за съответния 

гробищен парк, съгласуван/одобрен по надлежния ред от органа по чл.145 от ЗУТ. 

Чл. 12.(1). С полагането на покойник или на урна с праха му в обикновен гроб, фамилна 

гробница, урнов гроб или урнова ниша за наследниците му по закон или  

завещание се поражда право на гробоползване. Наследниците на последващо положените в в 

гробното място имат същите права като тези на първоначално положените. 

(2). Правото на ползване на обикновен или урнов гроб, както и на фамилна гробница 

обхваща: 

2.1. извършване на последващи погребения/урнополагания в него (нея) по реда и 

при условията на тази Наредба; 

2.2. поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, ограда,  

фотокерамични  портрети  с  лика  и  изписване  името  на  покойника  с  датите  на  

раждането и смъртта му, епитафия; 

2.3. засаждане на цветя и треви; 

2.4. извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

(3). Правото на ползване на урнова ниша обхваща: 

3.1. извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази  

Наредба. 

3.2. поставяне на табела с изписване на името на покойника,  на датите на  

раждането и смъртта му и фото керамичен портрет с лика му; 

3.3. полагане на цветя в монтирана край нишата ваза; 

3.4. извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

Чл.13.(1). Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване и 

ползването му за вечни времена срещу заплащането на съответните такси, при редовно 

поддържане, благоустрояване с траен паметник на гробното място. 

(2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.)  Правото на гробоползване на обикновен или урнов гроб 

възниква за срок от 15 години след заплащане на съответната такса и може да бъде продължено или 

трансформирано в безсрочно, за вечни времена, при условията на настоящата Наредба.  

(3). Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и може да се загуби само ако 

правоимащите лица изнесат урната с праха на наследодателя с разрешение на кмета или кметския 

наместник на населеното място. 

Чл.14. (1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Индивидуалното благоустрояване на гробните 

места се допуска, стига да не се ограничи правото на гробоползване на други граждани, да не се 
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нарушава обществения ред и да се осъществи във възможно най-кратки срокове, след предварително 

съгласуване и под контрола на лицата по чл.6 ал.2 и чл.6 ал.4.  

(2) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Поддържането на гробното място и прилежащите 

междинни пътеки в добър хигиеничен и естетически вид е задължение на близките на покойника.  

Чл.15.(1). Предоставянето на нови обикновени гробове, фамилни гробници, 

урнови гробове или урнови ниши се извършва от служителя по чл.6 ал.2, респективно - от кмета или 

кметския наместник на населеното място или упълномощено от тях длъжностно лице. 

(2). Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване за 

гробно място, в което може да се извърши погребение при условията на чл.19, кметът или кметският 

наместник на населеното място нямат задължение да осигурят ново гробно място. 

Чл. 16. (1). Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 
(2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Безвъзмездното преотстъпване на гробоползване може да 

се извършва с писмено заявление до лицата по чл.6, ал.2 или по чл.6, ал.4 с нотариална заверка на 

подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в 

гробищния регистър.  

Чл. 17 (1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Полагането на друг покойник в обикновен гроб 

или семейна гробница не се разрешава преди изтичането на 10 години от предишното погребение. 

Това ограничение на се прилага за урнополагане.  

(2). В зависимост от особеността на почвата и нивото на подпочвени води, съгласувано с 

органите на ХЕИ, може да се определи и друг срок за погребване в стар гроб. ако определеният в ал.1 

срок за пълното разлагане на органичната материя е недостатъчен. 

Чл.18.(1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Правото на ползване на обикновен или урнов 

гроб, както и на семейна гробница може да бъде продължено за нов 15 годишен срок, след заплащане 

на определената с настоящата Наредба такса от страна на правоимащите лица.  

(2). Заплащането на таксата може да стане преди да е изтекъл съответният срок на 

гробоползванте или до 12 месеца след неговото изтичане. 

(3)  (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Лицата по чл.6, ал.2 или по чл.6, ал.4 могат да разрешат 

правото на гробоползване да бъде продължено и след изтичането на срока по предходната алинея, 

ако пропускането на този срок се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и 

благоустроено с траен паметник.    

(4). Гробоползватели с редовно поддържани и благоустроени с трайни паметници гробни места 

могат да придобият безсрочно право на гробоползване след заплащане на определените в ЗМДТ и 

от тази Наредба такси. 

(5) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Семейни гробници, състоящи се от две или 

повече гробни места, могат да бъдат устроени, ако е заплатена съответната такса за откупуване за 

вечни времена.  

Чл.19.(1). При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по членове 

13 и 17 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в 

същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за 

наследниците на първия погребан. 

(2). Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е 

продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършваните 

погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно правото на гробоползване, след 

като декларират писмено, че първият погребан няма наследници. 

Чл.20. По въпросите за наследяване по закон и завещание се прилагат  разпоредбите на 

Закона за наследството. 

Чл.21.(1) (нова, приета с Решения №№ 1242 и 1243/ 2010 г.) Правото на гробоползване се 

прекратява при:   
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1. Изтичане на 15 години от датата на погребението или урнополагането при положение, че 

преди това не е било продължено по реда на чл.18. 

2. Трайно неподдържане повече от 5 години на гробното място и прилежащите пътеки, системно 

неполагане на необходимите грижи от страна на близките, липсата на надгробни символи, наличие на 

храсти и др., без значение за какъв период от време е платена таксата”. 

(2) (нова, приета с Решения №№ 1242 и 1243/ 2010 г.) Прекратяване правото на 

гробоползване възниква след писмено уведомяване на наследниците /ако са неизвестни се изгонва 

протокол/ и издаване на заповед от Кмета на Общината съответно от кметовете на кметства или 

кметските наместници. Гробното място може да се предостави за нови погребения /урнополагания/, 

като останките на предходния погребан остават на същото гробно място.   

 
Раздел ІV 

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНИЯ 

 

 
Чл.22 (1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) В гробищните паркове на населените места на 

територията на Община Елин Пелин се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес 

приживе в същото населено място.  

(2). Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място, могат да бъдат погребани в 

друго, ако в него е установена смъртта и е налице някоя от следните хипотези: 

2.1. близките им са с постоянен адрес в това населено място; 

2.2. имат право на гробоползване в това населено място; 

2.3. не е установена самоличността им; 

2.4. не са потърсени от близките си или нямат близки. 

(3) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Покойници с постоянен и настоящ адрес приживе в 

населено място извън територията на Община Елин Пелин, могат да бъдат погребани в гробищен 

парк на територията на Общината, ако има основателни причини за това и след заплащане на 

определената с настоящата Наредба такса от страна на правоимащите лица или при наличие на 

възникнало правото на гробоползване. Тава се разрешава писменно от длъжностно лице от Община 

Елин Пелин или от съответния кмет на населено место.   

Чл.23. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност извън 

традиционното източноправославно вероизповедание, се погребват по реда на тази Наредба. 

Религиозните погребални ритуали са допустими доколкото не противоречат на Закона за 

вероизповеданията и тази Наредба. 

Чл.24.(1). Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба №21 на МЗ за 

хигиенните условия за изграждане и поддържане на гробищните паркове (гробища). 

(2). (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.)  Близките на починалото лице са длъжни веднага след 

констатиране настъпването на смъртта да уведомят служителя по чл.6 ал.2 или кмета (кметския 

наместник) на съответното населено място, като представят медицинското свидетелство за 

настъпилата смърт и личната карта на покойника за съставянето на смъртен акт и отразяване в 

личния регистрационен картон. 

(3). (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Погребения се извършват при представяне на препис-

извлечение от акта за смърт, след заплащане на съответната такса, определена с тази Наредба, 

отразена в издадена от служителя по чл.6 ал.2 или кмета (кметския наместник) на населеното 

място квитанция и издадено Разрешение за погребение по образец. 

(4) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Погребенията се извършват не по - рано от 24 

часа и не по – късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава 

при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера.  
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(5) (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Служебни пограбални услуги се предоставят на 

български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в 

заведения за социални услуги или лечебни заведения или регистрирани в службите като социално 

слаби, като разходите за извършването им са за сметка на Общината.   

(6)  (нова, приета с Решение № 1243/ 2010 г.) Служебни пограбални услуги включват:  

1. издаване на смъртен акт.  

2. превоз на покойник.  

3. изкопаване и зариване на гробно място. 

4. осигуряване на ковчег.  

Чл.23. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност извън 

традиционното източноправославно вероизповедание, се погребват по реда на тази Наредба. 

Религиозните погребални ритуали са допустими доколкото не противоречат на Закона за 

вероизповеданията и тази Наредба. 

Чл.24.(1). Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба №21 на МЗ за 

хигиенните условия за изграждане и поддържане на гробищните паркове (гробища). 

(2). Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатиране настъпването на 

смъртта да уведомят служителя по чл.6 ал.2 или кмета (кметския наместник) на съответното 

населено място, като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личната 

карта на покойника за съставянето на смъртен акт. 

(3). Погребения се извършват при представяне на препис-извлечение от акта за смърт, след 

заплащане на съответната такса, определена с тази Наредба, отразена в издадена от служителя по 

чл.6 ал.2 или кмета (кметския наместник) на населеното място квитанция. 

Чл.25. (1). В случаи на съмнение за насилствена смърт, погребението се извършва след писмено 

разрешение от компетентните органи. 

Чл.26. (1). В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари, злато и др. ценни 

предмети. 

(2). В урнови ниши не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на 

покойника. 
Чл.27. (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Предварителни запазване и откупуване на 

индивидуални гробни места и урнови гробове, както и на семейни гробни места е разрешено след 

заплащане на предвидените по настоящата Наредба такси за право на гробоползване за вечни 

времена.  

Чл.28. Забранено е погребването в общи гробове. 

 

 

Раздел V 

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.29.(1). Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на 

съответната религия. 

(2). Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредната зала 

или на гробното място. 

(3). Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат на 

националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал и не засягат правата и 

свободите на другите граждани. 

Чл.30.(1). В гробищен парк се допуска извършването на граждански услуги от еднолични 

търговци или търговски дружества с предмет на дейност погребални и траурни услуги, без да 

извършват граждански ритуали, след сключването на съответни договори с кмета на Общината. 
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(2). Договорите по предходната алинея се сключват след представяне на писмена молба до 

Кмета на община Елин Пелин, с приложени към нея удостоверение за актуално състояние и 

данъчна регистрация 

(3). Едноличните търговци и/или търговските дружества, сключили договор с Общината са 

задължени да спазват вътрешния ред и разпоредби на територията на Общината, като при нарушение 

подлежат на санкции, определени в р-л VII от тази Наредба. 

(4). Не се допуска извършване на рекламна дейност от лицата и дружествата, сключили 

договори с Общината на територията на гробищните паркове. 

 

 
Раздел VІ 

ЦЕНИ НА ПРАВОТО НА ГРОБОПОЛЗВАНЕ  

 

 

Чл.31(1) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) За ползване на гробни места над 8 години се 

заплащат еднократно такси, както следва: 

1. Такса за ползване на единично гробно място: 

- до 15 години  

- за вечни времена  

2. За ползване на семейни гробни места (двойни и повече) – се заплащат таксите по т. 1 за 

единично гробно място умножени по броя на гробовете.   

3. За ползване на урнов гроб се заплащат таксите по т. 1  намалени с 50 на сто. 

(2) (изм. с Решение № 1243/ 2010 г.) Таксите по предходната алинея /в която и да е от 

хипотезите, в зависимост от желанието на наследниците на покойника/ се заплащат при издаване на 

Разрешението за погребение от съответните длъжностни лица.   

(3). Таксите за продължаване правото на гробоползване се заплащат при условията на 

чл.18 от тази Наредба. 

Чл.32. Размера на таксите по предходния член са както следва: 

(1) Такса за ползване на единично гробно място: 

1.1 За лица, които приживе са били с постоянен или настоящ адрес на територията на Община 

Елин Пелин 

а) до 15 години – 15 лева 

б) за вечни времена – 30 лева 

1.2 за лица които приживе не са били с постоянен или настоящ адрес на територията на 

Община Елин Пелин 

 а) до 15 години – 60 лева 

 б) за вечни времена – 90 лева 

         (2).  ( отменена с Решение № 1243/ 2010 г.) 

         (3).Такса за ползване на обредната зала: 

3.1. за лица с постоянен адрес в Община Елин Пелин, приживе- 10 лв.(десет 

лева). 

3.2. за  лица  без  постоянен  адрес   в   Община  Елин  Пелин,   приживе- 30 

лв. (тридесет лева). 

(4) Таксите се събират от съответните служби на Община Елин Пелин и кметствата по населени 

места.   

 

Раздел VII 
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ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 

Чл.33 В гробищните паркове се забранява: 

1.1. Посещението на деца под 10 годишна възраст, ако не са съпроводени от 

пълнолетни лица; 

1.2. Въвеждането на кучета, на домашни и други животни; 

1.3. Извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на 

територията на гробищните паркове; 

1.4. Продажбата на религиозни  потреби в  култовите  сгради  на  съответните 

религиозни общности; 

1.5. Приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и  

пътеките; 

1.6. Отсичането  на дървета  без разрешение  без  съответното  разрешение  от  

Общината; 

1.7. Навлизането на пътни превозни средства на територията на гробищните 

паркове; 

1.8. Други действия, несъвместими с предназначението на гробищния парк. 

Чл.34. Не се разрешава извън определените за целта места: 

1.1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя; 

1.2. паленето на огън и изгарянето на отпадъци; 

 

1.3. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и  

др.подобни, освен на определените за целта места; 

1.4. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и 

на гробните места. 

Чл.35. Лицата с право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да 

почистват гробните места и около гробното пространство и да ги поддържат в добро състояние. 

Чл.36. Гробните места, за които не са плащани таксите за правоползване и са напълно 

запустели, се предоставят за други погребения, след изтичане на срока по чл.13. 

 

 

Раздел VIII  

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл.37.(1). Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от Кмета на 

Общината. Кметовете и кметските наместници са длъжни да упражняват контрол за спазването на 

Наредбата на територията на съответното населено място. 

Чл. 38.(1). На нарушителите на разпоредбите в тази Наредба се налага парична глоба от 15 до 

500 лв. 

(2). Лицата и дружествата, които извършват погребални услуги, без съответния договор по чл.30 

или в нарушение договорените клаузи в сключен такъв се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв.. 

(3). Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението 

и степента на виновност на нарушителя. 

Чл.39.(1). Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от кмета или кметския 

наместник на населеното място или упълномощено от него лице, а наказателните постановления 

се издават от кмета на общината или от упълномощено то него длъжностно лице от общинската 

администрация. 

(2). За образуването на административно наказателно производство за нарушения по 
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тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните 

постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

 

 

Раздел IX 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Задълженията на гробоползвателите, придобили правата си преди влизане в сила на тази 

Наредба, се привеждат в съответствие с нея. 

§2. За неуредените въпроси за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на 

гробищните паркове (гробищата), погребване и пренасяне на покойници, да се спазват 

изискванията на Наредба № 21/ 1984 г. на МЗ. 

§3. Наредбата е приета на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА с решение № 553 по протокол №. 

19/10.02.2005 г. на Общински съвет - Елин Пелин и изменена на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 

решение № 1243 по Протокол № 47/ 16.12.2010 г. на Общински съвет- Елин Пелин. 

§4. Измененията и допълненията на тази наредба влизат в сила от деня на 

приемането й от Общински съвет - Елин Пелин. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:  

  /Миглена Вучова/                                                                  /Георги Костов/ 
 

 

                         ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    

                           / Емил Петров/ 

 


