
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№310 

Взето с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.05.2016г. 

Относно: Предоставяне на помощ за извършване на погребални услуги на граждани 
от община Септември 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

1. Отменя решение №409/29.05.2013г., изменено с Решение №483/12.09.2013г. 
2. Кмета на Общината със свое решение в рамките на предвидения бюджетен 

кредит по този параграф може да предоставя помощ за извършване на 
погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в Службите за 
социално подпомагане лица. 

3. Помощта по т.3 е в размер на не-повече от 150лв./сто и петдесет лева/. 
4. Помощта се предоставя след подадено искане и необходимите документи от 

страна на наследниците на починалото лице(копие от Акт за смърт; 
Удостоверение за наследници; Удостоверение от дирекция”Социално 
подпомагане”, че починалото лице е получавало социални помощи; 
Удостоверение от дирекция”Социално подпомагане”, че наследниците 
получават социални помощи; фактура за извършени траурни услуги; 
Удостоверение от Кмета на населеното място, че починалото лице е без близки 
и роднини/ когато се налага служебно погребение/. 

5. Да бъде сформирана работна група от експерти от Общинска администрация и 
общински съвет гр.Септември, която да проучи нормативната уредба на РБ по 
отношение на гробищните паркове и погребално-обредната дейност и да 
предложи проект за Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната 
дейност на територията на община Септември в състав: 
- Юрист на община Септември 
- Началник отдел ГРАО 
- Директор дирекция ОКСД 
- Директор дирекция ТОС 
- Председател на ПК по социална политика и обществено здраве 
- Председател на ПК по нормативна уредба и институционално развитие 

 
Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      21 

Гласували:             21 

“ЗА”                       21 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             0  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   


