
 

 

 

 

До Председателя  

на Общински съвет-Самоков 

До г-да Общинските съветници  

на Община Самоков 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

 

от Владимир Владимиров Георгиев 

кмет на община Самоков 
 

 

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за гробищните 

паркове и погребално – обредната дейност на територията на 

община Самоков 

 

 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа съветници, 

                 

Представям на Вашето внимание изменение и допълнение на „Наредба за 

гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на 

община Самоков”. В резултат на честите проверки на гробищните паркове от 

служители на общинска администрация се установи, че масово гробните места са 

занемарени и обраснали с трева /прилагаме снимков материал/. Поставените 

заграждения на гробните места препятстват косенето на трева и поддържането в 

добро състояние на тревните площи от общинска администрация. С оглед на което 

считаме за целесъобразно да предложим на Общински съвет Самоков в 

новоизграденото източно разширение на гробищен парк "Ридо" да не се допускат 

поставянето на ограждения, засаждането на цветя и декоративни растения, 

монтирането на различни съоръжения, които възпрепятсват поддръжката на 

зелените площи, за да бъде възможно да се озелени терена и да се поддържа (коси) 

от общинска администрация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлагам 

Общински съвет Самоков да вземе следното: 
 



РЕШЕНИЕ: 

 

Добавя се нова точка 11 към "чл. 10 /1/ Лицето по чл. 9, ал. 2 осъществява 

дейности по: 

 11. Недопуска ограждането на гробните места, засаждането на цветя и 

декоративни растения, монтирането на други съоръжения, които възпрепятстват 

поддръжката на зелените площи  в новоизграденото източно разширение на 

гробищен парк "Ридо"." 

Добавя се нова точка 5 към "чл. 12 /2/ Видовете услуги по "Тъжни 

ритуали", предоставяни от Община Самоков, за град Самоков, са: 

 5. Почистване на гробно място." 

Добавят се нови алинеи към "чл. 16: 

  /7/ Гробните места, находящи се в новата част на Гробищен парк 

"Ридо" се оформят единствено с паметни плочи, като се забранява ограждането 

им по какъвто и да е начин, засаждането на цветя, дървета и /или поставянето на 

други съоръжения, които ще затруднят или възпрепятстват поддържането на 

тревните площи. 

 /8/ Поддръжката и озеленяването на гробните места ще се осъществява 

от общинска администрация - гр. Самоков." 

Създава се нов член "чл. 48а /1/ Забранява се ограждането на гробните 

места, находящи се в новата част на Гробищен парк "Ридо", засаждането на 

цветя, дървета и /или поставянето на други съоръжения, препятстващи 

поддръжката на тревните площи. 

 /2/ При констатирани нарушения по ал. 1, лицата по чл. 9 ал. 2 съставят 

протокол с предписание до нарушителя за премахване на монтираните 

съоръжния за своя сметка. 

 /3/ В случай на липса на доброволно изпълнение от страна на 

нарушителя необходимите действия се извършват по принудителен ред от 

служителите на общинска администрация със съдействие на органите на 

Районно управление на полицията - гр. Самоков." 

Добавя се нова алинея към "чл. 52 /2/ За установени нарушения на чл. 48а 

от Наредбата се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв." 

Изменят се, както следва: досегашната алинея /2/ става /3/, алинея /3/ 

става /4/ и алинея /5/ става /6/. 

 

 

Владимир Георгиев: 
Кмет на община Самоков 

 

 

 

 

Съгласувал: А. Вангелова – Секретар на община Самоков   ............. 

 

Изготвил: П. Спасова - Началник отдел «ГРАО»                               ............. 


