
 

 

 

Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Горна Малина 

Нормативен акт: Наредба за гробищните 

паркове на територията на община Горна 

Малина  

За включване в законодателната 

дейност на Общински съвет – Горна 

Малина 

Дата: 10.05.2021 г. 

Контакт за въпроси: Георги Янакиев 

Директор Дирекция „АПИТО“ 
Телефон: 07152/23-20 

1. Дефиниране на проблема:  

 Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина  

 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от Административно 

процесуалния кодекс;  

 Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния 

кодекс, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 

обществени отношения от местно значение.  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Причините налагащи приемането на промените в подзаконовия акт : 

 привеждане на нормативната уредба на община Горна Малина в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 

гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойниците; 

 чрез регламентиране на изискванията за управление в гробищните паркове, 

както и ежедневното актуализиране на информационния масив ще доведат до 

изясняване статута на конкретните гробните места; 

 ще се регламентира възможността да бъдат предоставени за повторно 

погребване гробни места, които са непотърсени, необлагородени, запустели, за 

които никой не полага грижи и остават неплатени повече от необходимия 

санитарен минимум, или за по-дълъг период (когато не е платена такса за 

вечни времена), съгласно определената такса за времето на ползване според 

Наредба на Общински съвет - Горна Малина за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги; 

 с приемането на наредбата ще се гарантира опазване на инфраструктурата, като 

се предвидят задължения по отношение на извършващите ограждане да 

възстановяват за своя сметка нанесените щети по алеите и по съседните 

гробове; 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 
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между няколко органа и др.). 

 Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Горна Малина, 

приета с Решение № 53 по Протокол № 4 от 16.04.2002 г. на Общински съвет – 

Горна Малина не е съобразена с разпоредбите на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. 

за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребване и 

пренасяне на покойниците; 

 Пропуски, затрудняващи прилагането на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за 

здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребване и 

пренасяне на покойниците; 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизане в сила на 

наредбата. 

2. Цели: 

 Целта на приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на 

община Горна Малина, е да бъдат разписани и прецизирани правилата и 

изискванията за дейността на гробищните паркове и обредната дейност на 

територията на общината. Да бъде определен реда за осъществяване на 

услугите, контрол за тяхното спазване и опазване на обществения ред в 

гробищните паркове, установяване на нарушенията от гражданите и 

юридическите лица и наказване на нарушителите. Целесъобразно и 

законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места. 

Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с гробищните 

паркове. Организиране, прозрачност и достъпност на услугите;  

 Нормативно уреждане на обществени отношения с местно значение; 

 Систематизиране и прозрачност на процеса; 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Жителите с постоянен адрес на територията на Община Горна Малина. 

Косвени заинтересовани страни: 

 

Гражданите с настоящ адрес на територията на общината в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант ,,без намеса“ и предложения вариант за приемане на наредбата. По своята 

същност Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени отношения и 
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поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 ,,без намеса“ и Вариант 2 

,,Приемане на Наредбата“. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

 Липса на правила и изисквания за дейността на гробищните паркове и 

обредната дейност на територията на общината; 

 Липса на равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с 

гробищните паркове; 

 Неизпълнение на законоустановени задължения. 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Наредбата“ 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

 конкретни еднакви условия за гражданите, ползващи услугите свързани с 

гробищните паркове в общината; 

 организиране, прозрачност и достъпност на услугите; 

 изпълнение на законоустановени задължения. 

5. Негативни въздействия: Не са установени такива 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:  

 Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани с възможността да бъде 

определен реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и 

опазване на обществения ред в гробищните паркове, установяване на 

нарушенията от гражданите и юридическите лица и наказване на 

нарушителите; 

 Синхронизиране действията на заинтересованите страни на територията на 

Община Горна Малина;  

 Увеличаване приходите на Община Горна Малина.  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на наредбата. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 
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8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

Административната тежест ще се намали. 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и 

услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? - ДА 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)?  

Актът не засяга МСП. 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

Проектът на нормативен акт не изисква цялостна оценка на въздействието. 

12. Обществени консултации:  

Проектът на наредбата ще се публикува за обществена консултация на интернет 

страницата на община Горна Малина (http:www. https://www.gornamalina.eu). Срокът 

за обществената консултация ще бъде 30 дни, считано от 10.05.2021 година.  

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1.Ясна ли е предложената разпоредба? 

2.Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

3.Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз?  

Предлаганият проект за Наредба за гробищните паркове на територията на община 

Горна Малина е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото 

на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Георги Янакиев - Директор Дирекция АПИТО  

Дата: 10.05.2021 г. 

Подпис: 

 


