
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” 
Адрес: гр. Враца ул. „Георги Бенковски” № 21 

тел. за контакти: 092/62 01 54 

Директор: Димитър Николов Симеонов 

 

 
 
Общинско предприятие „Обредни дейности” гр. Враца е 

създадено с Решение № 809 по Протокол №63  от 16.11.2010 г. на 
Общински съвет  Враца на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС, чл. 21, 
ал.1, т. 23 и чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА. 

Предприятието е специализирано звено на общината за 
изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет и 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предприятието 
не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на 
Община Враца в рамките на предоставените му правомощия. 

Адреса на управление на ОП” Обредни дейности” е :  
гр. Враца, ул.”Георги Бенковски” 21 и телефон за контакти: 
092/620154. 

Общинското предприятия се управлява и представлява от 
Димитър Николов Симеонов – директор с телефон за контакти 0894 
405140. 



Общинско предприятие “ Обредни дейности” е с предмет на 
дейност: Управление и поддържане на гробищните паркове и 
терени с прилежащите им сгради и съоръжения и обредните сгради 
на територията на град Враца, организиране и извършване на 
услуги, свързани с радостните и траурни обреди, празници и 
церемонии, осигуряване на съпътстващите ги стоки и аксесоари, 
водене регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите 
за гробоползване по Закона за местните данъци и такси, 
извършване на стопанска дейност, във връзка с предмета на дейност 
на предприятието. 

Съгласно приетата от Общински съвет Враца структура на 
предприятието, численият състав на персонала е 13 бр., вкл. 
Директор.  
Общинско предприятие „Обредни дейности” извършва следните 
дейности: 
1. Платени услуги на гражданите, свързани с радостните семейни 
обреди, празници и церемонии: 

� ритуал при сключване на граждански брак в зала; 
� изнесен ритуал при сключване на граждански брак; 
� ритуал при делничен брак; 
� ритуал „юбилейна сватба”; 
� ритуал „именуване”; 
� ритуал „честване на юбилей”;  
� осигуряване на фотограф и оператор; 
� осигуряване на конферансие и DJ водещ на тържества; 
� изработка на сватбени аксесоари; 
� отдаване под наем на сватбени стоки и атрибути; 
� осигурява покани, чаши, сувенири, украси и др. 

аксесоари; 
� осъществява консултантски услуги за изработване на 

индивидуален сценарий за партита и тържества; 
2. Платени услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни 
обреди и церемонии: 

� изкопаване, заравяне и оформяне на гробно място, в 
т.ч. урново гробно място /урнополагане/; 

� отваряне на стари гробове и ексхумация; 
� събиране, пакетиране и дезинфекция на тленни 

останки и полагането им в гробно място; 
� предоставяне на обредна зала за ползване от 

граждани; 
� граждански ритуал при погребения и възпоменания; 
� механично озвучаване на граждански ритуал при 

погребение; 
� транспортиране на покойник; 



� транспортиране на  ковчег на адрес; 
� надпис на кръст и лента за венец; 
� монтаж на  панелни гробници; 
� почистване и поддържане на гробни места еднократно 

и целогодишно; 
� подравняване на гробно място; 
� запълване на гробно място с пръст; 
� издаване на разрешение за строителни и каменоделски 

дейности по гробните места; 
� предлага ковчези, надгробни знаци и всички траурни 

потреби, свързани с погребенията и възпоменанията; 
3. Извършва безплатни погребални услуги за граждани, които са 
самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби по 
ред, определен от Общински съвет – Враца; 
4. Определя ден, час и място за погребение; 
5. Завежда гробищен регистър; 
6. Събира откупки (такси) за гробни места по ЗМДТ; 
7. Почиства, поддържа и благоустроява гробищните паркове на 
територията на град Враца; 
8. Организира или договаря производството и снабдяването на 
гражданите с необходимите реквизити, символи и потреби, 
свързани със семейните празници и обреди. 
Общинско предприятие “ Обредни дейности “ гр. Враца осъществява 
дейността си в  съответствие с  изискванията  на  Закона за 
общинската собственост, Наредба № 2 / 21.04.2011 г.  на 
Министерство на здравеопазването, ЗЛС, ЗГР, Семейния кодекс,  
Правилник за организацията и дейността на ОП” Обредни 
дейности”, както и с актовете на Общински съвет Враца. 

 


