МОТИВИ
към проекта за изменение в Изменение в Наредбата за организация и
управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на
територията на Община Горна Оряховица
1. Причини, които налагат и целите, които се поставят.
Настоящото изменение и допълнение има за цел да актуализира текста на наредбата от
една страна поради промяна в структурата на Община Горна Оряховица, приета с Решение №
6 от Протокол 3 от 26.11.2015г. на Общински съвет Горна Оряховица, с която е променено
името на Дирекция „АИПО“ на Дирекция „АПО“, а от друга, поради факта, че на територията
на общината от 2015г. вече има само кметове на населени места, но не и кметски наместници,
което налага промяна на текста на наредбата в чл. 5, чл. 6, чл. 8, чл. 13, чл. 14, ал. 1, чл. 26, чл.
27, чл. 30, чл. 32.
Със създаването на нова алинея в чл. 14 и две нови алинеи в чл. 21 се цели да се
оптимизиране на запълването на изоставени гробове и празни гробни места в затворените за
погребения сектори за извършване на повторни погребения поради бързото изчерпване на
свободните площи на територията на гробищния парк на Община Горна Оряховица.
Промените ще увеличат и приходите след създаването на т. 20 в чл. 48а от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на
Община Горна Оряховица съгласно чл. 9 от ЗМДТ, с която е въведена такса от 95лв за
„Избор на гробно място в затворените за погребения сектори“
2. Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата
уредба.
Няма необходимост от финансови средства за прилагане на новата уредба.
3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите
Максимално използване на площта на гробищния парк чрез запълването на изоставени
гробове и празни гробни места в затворените за погребения сектори за извършване на
повторни погребения поради бързото изчерпване на свободните терени на територията на
гробищния парк на Община Горна Оряховица. Друг очакван резултат е увеличаване на
приходите след вече приета промяна в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Горна Оряховица съгласно чл.
9 от ЗМДТ, с която е създадена нова т. 20 в чл. 48а и е въведена такса от 95лв за „Избор на
гробно място в затворените за погребения сектори“
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Доколкото настоящите промени са във връзка с изпълнение на влезли в сила нормативни
актове, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с
правото на Европейския съюз. С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския
съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в
законоустановения срок от 30 дни чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и

допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на интернет страницата на Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ се
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища по предлаганите промени в наредбата, както и в Центъра за информационно и
административно обслужване на гражданите при Общината на адрес: гр. Горна Оряховица,
пл. “Георги Измирлиев” № 5.
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