ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 19 за организация и
управление на Гробищните паркове,реда и
условията за извършване на погребения в община
Любимец, приета с Решение №132, Протокол № 17
от 13.09.2012 г. на Общински съвет - Любимец
Докл.: инж.Анастас Анастасов –Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
на ОбС, прието с протокол № 7 от 28.03. 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва чл. 17 на Наредба № 19 за организация и управление на Гробищните паркове,
реда и условията за извършване на погребения в община Любимец, както следва:
Чл.17, ал.2 /изм.и доп./ Общината поема разходите за погребения на следните лица:
1. самотни, без близки и роднини;
2. бездомни или с неустановена самоличност;
3. настанени в заведения за социални услуги, без близки и роднини;
4. регистрирани в Дирекция «Социално позпомагане», ползващи месечни помощи по чл.9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/;
5. хора с увреждания, подпомагани по реда на Глава V от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ без близки и роднини;
6. ветераните от войните;
Ал.3 /нова/ За погребения на лицата посочени в ал.2, общината поема разходите за следните услуги:
ковчег /клас 1/ по код на услуга ОБА 16.9; надгробен знак /кръст/; превоз с погребална кола;
изкопаване и закриване на гроб; съгласно цени, определени в Приложение 1 на чл.54 от Наредба №
7 на ОбС.
Ал.4 /нова/ За поемане на разходи за погребение на лица по ал.2, т.4 и т.5, Дирекция „Социално
подпомагане" и служба «ГРАО» предоставят служебно на общината необходимите справки и
документи.
Ал.5 /нова/ Разходите на общината за погребения на лица, посочени в ал.2 са с източник на
финансиране имуществени данъци, такси, неданъчни и други общински приходи.
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ІІ. Допълва чл.62, VІІІ Заключителни разпоредби на Наредба № 19 със следния текст:. …
измененена и допълнена Решение № ……., прието с Протокол №……. от ……. г. на Общински
съвет Любимец, в сила от 01 април 2016 г.
ІІІ. § 1 /нов/ в VІІІ Заключителни разпоредби на Наредба № 19. Настоящото изменение и
допълнение на Наредба № 19 за организация и управление на Гробищните паркове, реда и
условията за извършване на погребения в община Любимец, отменя изречение второ на Забележка
към Приложение № 1 на чл.54, на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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