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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО П

Във връзка с Ваша жалба. Ви информирам следното:

Столична Община е Възложител по Договор с предмет почистване на Централни Софийски 

гробища. Контролът по изпълнение на Договора е възложен на Столичен инспекторат. 

Непосредствено преди Задушница, Централния гробищен парк беше основно почистен, 

включително всички кошчета и контейнери. През следващите дни преди Задушница, 

почистването на гробищния парк, беше затруднено, поради масовото посещение на гробните 

места, натрупаните след Задушница треви, клони и боклуци по алеите се почистват и извозват 

поетапно.

Уведомявам Ви, че „Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на 

територията на Столична Община“ е нормативният акт, който регулира управлението и 

вътрешния ред в общинските гробищни паркове, реда и условията за погребения и кремации, 

ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги 

на територията на Столична община.

Съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата, целогодишното почистване и поддържане на гробните места 

и прилежащите им части, е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез 

трети лица, които отговарят на изискванията за осъществяване на дейност по тази наредба. 

Правоимащите попълват декларация по образец за начина, по който ще изпълняват задълженията 

си.
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В много случаи гражданите, почиствайки гробните си места, не използват контейнерите, 

предназначени за събиране на отпадъци. Администрацията на ОП „Гробищни паркове“, 

ежедневно полага усилия за почистването и поддържането на парковете. За съжаление, голямата 

им площ затруднява работата ни.

Чешмите на територията на парковете работят, като водата се спира през зимния период.

Нашата молба е да оцените усилията, които полагаме като администрация, работеща в 

тази деликатна сфера на обществените отношения, поради което Ви благодаря за 

подадения сигнал.
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