
 1 

 
ПРАВИЛНИК 

 
за организацията и дейността на 

Общинско предприятие “Гробищни паркове” – Габрово 
 

/Приет с Решение № 325/21.12.2006 г. на ОбС – Габрово, изм. с Решение № 
74/08.03.2007 г., Решение № 13/28.01.2010 г., изм. с Решение № 119/29.05.2014 г., 

изм. с Решение № 52/31.03.2016 г., изм. с Решение № 48/30.03.2017 г./ 
 
 
I. СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и 

управлението на Общинско предприятие “Гробищни паркове” – Габрово. 
Чл. 2. Общинско предприятие “Гробищни паркове” се създава на основание 

чл. 5, ал. 1 от Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за 
реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово. 

Чл. 3. Общинско предприятие “Гробищни паркове” е със седалище: гр. 
Габрово, ул. ”Зелена ливада”, Централен гробищен парк. 

Чл. 4. Общинско предприятие “Гробищни паркове” е специализирано звено 
на Общината за управление на общинското имущество – земи и сгради на 
територията на централен гробищен парк, гробища в кварталите на гр. Габрово, с 
цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на 
общинските дейности в гробищните територии. 

Чл. 5. Общинският съвет, като едноличен собственик на активите, 
предоставени на общинското предприятие взема решение относно: 

1. изменяне и допълване решението за създаване на Общинското 
предприятие 

2. преобразуване и закриване на предприятието 
3. изменение на Правилника за организацията и дейността му 
4. за предоставяне или отнемане на общинско имущество 
Чл. 6. Общинско предприятие “Гробищни паркове” извършва следните 

дейности: 
1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обряд и 

погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като 
осигурява безплатно гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника. 

2. Предлага на гражданите срещу заплащане на такси следните видове 
услуги: 

2.1 изкопаване и зариване на гробно място, в т.ч. урна и урнополагане; 
2.2 отваряне на стари гробове и ексхумация; 
2.3 предоставя за ползване обредна зала, хладилна камера; 
2.4 издаване на разрешения за ремонтно-строителни и каменоделски 

дейности по гробните места и урновите ниши. 
3. Предоставя безплатни погребални услуги на български граждани съгласно 

чл. 30 от Наредбата за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на 
погребения на територията на Община Габрово. 

4. Поддържа гробищните паркове в това число и наличния в тях сграден 
фонд. 

5. Поддържа механизацията и автомобилния парк, предоставени от 
Общината. 

Чл. 7. ОП “Гробищни паркове” осъществява дейността си чрез 
предоставените му активи или при необходимост чрез възлагане на обществена 
поръчка от страна на Общината. 
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Чл. 8. Придобиването, поддържането и ремонтите на дълготрайните 
материални активи се извършва за сметка на Общинското предприятие в рамките 
на предвидените средства в приходно-разходната сметка. 

Чл. 9. Финансовите взаимоотношения на Общинското предприятие с 
Общината се уреждат на база утвърдена от Общински съвет заедно с общинския 
бюджет приходно-разходна сметка. 

Чл. 10. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити, работи със самостоятелен бюджет и се разчита за своя сметка от името на 
Община Габрово за данъчни и осигурителни задължения. 

Чл. 11. Общинското предприятие “Гробищни паркове” води счетоводна 
отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни 
актове. 

 
II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл. 12. /изм. с Решение № 48/30.03.2017 г./ Структурата на Общинското 

предприятие се определя с правилника за осъществяване на дейността му, приет от 
Общински съвет, а щатното разписание на предприятието се утвърждава от 
директора на предприятието. 

Чл. 13. /изм. с Решение № 74/08.03.2007 г., изм. с Решение № 13/28.01.2010 
г., изм. с Решение № 52/31.03.2016 г./ Структурата на ОП „Гробищни паркове” е: 
Директор, организатори, счетоводител, касиер, гробари, работници по поддръжка, 
чистачка, общи работници. Общата численост на персонала е 17 бр.  

Чл. 14. /изм. с Решение № 74/08.03.2007 г. изм. с Решение № 119/29.05.2014 
г.  

/1/ Общинското предприятие се управлява от директор. 
/2/ Директорът на общинското предприятие се назначава от кмета на Община 

Габрово по ред, определен от Общинския съвет. 
Чл. 15. Служителите в Общинско предприятие “Гробищни паркове” се 

назначават и освобождават от длъжност от директора на Общинско предприятие 
“Гробищни паркове”. 

Чл. 16. Конкретните права и задължения на служителите в Общинско 
предприятие “Гробищни паркове” се определят с длъжностните им характеристики. 

Чл. 17. Трудовите правоотношения се уреждат при спазване разпоредбите 
на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред и др. действащи 
нормативни актове. 

Чл. 18. Численият състав и размера на средната работна заплата на 
Общинско предприятие “Гробищни паркове” се определя с решение на Общински 
съвет по предложение на Кмета на общината. 

Чл. 19. Директорът изпълнява следните функции: 
1. Осъществява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, 

Правилника за организацията на дейността на ОП “Гробищни паркове”, 
действащите нормативни актове и решенията на Общински съвет Габрово. 

2. Осъществява общо административно ръководство. 
3. Изготвя проект на годишна план-сметка за дейността на предприятието. 
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с 

бюджетни кредити. 
5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната 

дисциплина и използването на материалните и парични активи. 
6. Организира и контролира обществения ред и пропусквателния режим в 

гробищните паркове. 
7. /изм. с Решение № 13/28.01.2010 г./ Съгласува и разрешава ремонтно-

строителните дейности, каменоделски работи и индивидуално благоустрояване по 
гробните места и урнови ниши, отсичането на храсти и дървета. 
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8. Организира охраната, почистването и поддържането на гробищните 

паркове.  
9. При необходимост подготвя процедури по ЗОП и контролира изпълнението 

на сключените договори. 
10. Изготвя предложения чрез Кмета на общината до Общински съвет за 

създаване на нови, разширяване и закриване на действащи гробищни паркове. 
11. Изготвя предложения чрез Кмета на общината до Общински съвет за 

създаване на урнови стени. 
12. Съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставени му 

пълномощия от Кмета на Общината. 
13. /нова - Решение № 13/28.01.2010 г./ Упражнява ежедневен контрол върху 

спазването на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за 
реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово, 
Наредба № 21 на МЗ и действащите нормативни актове и решения на Общински 
съвет Габрово. 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и  Наредбата за организация и управление на гробищните 
паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на 
община Габрово. 

§ 2. Правилникът е приет с Решение № 325 по Протокол № 19 от 21.12.2006 
г. на Общински съвет Габрово и влиза в сила от влизане в сила на Наредбата за 
организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за 
извършване на погребения на територията на община Габрово. 

§ 3. В двумесечен срок от приемането на настоящия Правилник кмета 
предприема действия по структуриране на предприятието и привеждсане на 
Правилника в изпълнение. 

 
 
 
 

 
 


