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В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по 
преписка № КЗК-176/2020  г.  на основание чл.  38,  ал.  1,  т.  5 от  Закона за  защита  на 
конкуренцията (ЗЗК) във връзка с постъпило искане от Съюза на погребалните фирми в 
България  за  оценка  на  съответствието  с  правилата  на  конкуренцията  на  внесен  в 
Народното  събрание  (НС)  проект  на  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
устройство на територията със сигнатура на НС 054-01-121, изготвен от група народни 
представители. Посоченият проект е включен в обединен  Законопроект за изменение и 
допълнение  на  Закона  за  устройство  на  територията (проект  на  ЗИД  на  ЗУТ)  със 
сигнатура на НС 053-04-92. 

В  §  1  на  проекта  на  ЗИД  на  ЗУТ  се  предвижда  допълнение  на  Закона  за 
устройство на територията с  нова алинея 12 на чл.  62,  съгласно която  „Общинският 
съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните  
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  
общината.  С  нея  се  определят  и  изискванията  към  търговците,  извършващи  
1https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157347  
2https://parliament.bg/bills/44/053-04-9.pdf  
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погребални,  строително-монтажни  и  каменоделски  услуги  на  територията  на  
гробищните паркове.“

Подателите  на  искането  до  КЗК  считат,  че  проектът  би  имал  за  резултат 
ограничаване  на  конкуренцията  на  пазара  на  траурно-обредни  услуги,  включително 
погребални и каменоделски услуги. 

В  допълнение  на  подаденото  пред  КЗК  искане  е  постъпила  и  допълнителна 
„прокламация”  от  Съюза на  погребалните  фирми в  България,  в  която  се  настоява  за 
изготвяне  на  Закон  за  траурната  дейност,  който  да  гарантира  еднакви  правни 
възможности за осъществяване на стопанска дейност в погребалния и траурния бранш. 
Допълва се, че приемането на проекта на ЗИД на ЗУТ би създало правна несигурност 
поради това, че общинските наредби биха били оспорвани по съдебен ред.

В  хода  на  обсъждане  на  проекта  в  НС са  постъпили  становища  от  Съюза  на 
погребалните фирми в България и Българска търговско-промишлена палата във връзка с 
разпоредбата, предмет на настоящото производство.

СТАНОВИЩЕ

НА СЪЮЗА НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

В  становището  на  Съюза  на  погребалните  фирми  в  България  (СПФБ)  до 
Комисията  по регионално развитие на Народното събрание остро се възразява  срещу 
предложението в  проекта на ЗИД на ЗУТ материята, свързана с погребалната дейност, 
да се регламентира с общински наредби. 

СПФБ счита, че с предлаганата законова разпоредба не се регламентират точни и 
ясни правила за общините,  за  юридическите лица и за отделните граждани,  които са 
пряко  свързани  с  осъществяването  на  тази  дейност,  а  се  предвижда  делегиране 
правомощия  на  всеки  общински  съвет  да  приеме  собствени  правила  в  областта  на 
погребалната и траурно-обредната дейност.    Според СПФБ по този начин ще се създаде 
разнопосочна  практика  по  упражняването  на  една  и  съща  дейност  от  съответните 
общини,  което  от  своя  страна  ще  бъде  предпоставка  за  търсене  на  съдействие  за 
решаване на споровете по съдебен ред. Това от своя страна в голяма степен ще ощети 
фирмите,  които  извършват  тази  дейност,  както  и  потребителите  на  погребални  и 
траурно-обредни услуги. 

СПФБ посочва,  че изследването на досегашната практика показва,  че приетите 
наредби от общините в областта на погребалната дейност са с различна правна уредба, 
не  отговарят  на  изискванията  за  свободна  стопанска  инициатива  и  на  правилата  на 
конкуренцията.  Поради това от асоциацията считат,  че е налице правно основание да 
бъде приет закон, който трайно да уреди тези обществени отношения, да внесе точни и 
ясни правила за всички участници в тази  дейност – общините,  частните  юридически 
лица и гражданите.

В заключение СПФБ посочва, че с проекта на ЗИД на ЗУТ няма да се постигне 
така искания баланс между религиозните, икономическите и културните възгледи, както 
и  синхрон  между  публичните  и  частните  интереси  на  държавата,  общините  и 
стопанските субекти.
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СТАНОВИЩЕ

НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

В становището на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) до Комисията 
по регионално развитие на Народното събрание се подкрепя идеята за регулиране на 
обществените  отношения,  свързани  с  траурно-обредната  дейност,  управлението  на 
гробищните паркове и статутът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни 
услуги. Посочва се обаче, че систематичното място на подобен текст не би следвало да е 
в ЗУТ. Заявява се, че предложеното изменение за регулиране на тази дейност няма да 
постигне целеният резултат, а ще задълбочи проблемите в този сектор.

Според БТПП с измененията не се предлага да се регламентират ясни и точни 
правила за общините, юридическите лица и гражданите, а се предоставя регулацията на 
тези отношения да се прехвърли на съответните общини. Това би създало разнопосочна 
практика  по  упражняването  на  една  и  съща  дейност  от  различните  общини.  БТПП 
посочва,  че практиката до сега показва,  че приетите наредби от общинските съвети в 
тази област често противоречат на добрите практики, накърняват правата на гражданите, 
ограничават свободната конкуренция и създават неравнопоставеност между различните 
субекти в населените места.

БТПП  счита,  че  е  необходимо  да  бъде  приет  цялостен  закон,  като  се  вземе 
предвид  мнението  на  всички  заинтересовани  страни.  Такъв  цялостен  закон  за 
погребалната дейност би уредил трайно тези обществени отношения и би внесъл ясни и 
точни  правила  за  всички  участници  в  тази  дейност.  Допълва  се,  че  е  необходимо 
уеднаквяване на практиката при организацията и дейността на гробищните паркове и 
създаването  на  нормативни  разпоредби,  свързани  с  административно-наказателните 
процедури, което е от изключително значение за различните участници в този процес. 
Според БТПП това ще урегулира и въпросите,  свързани с подобряване качеството на 
обслужване на гражданите и преустановяване на кражбите и вандализъм в парковете, 
което е сред мотивите на внесения в НС проект.

Въз основа на извършен анализ и на основание  чл. 60, ал. 1, т.  20 от ЗЗК във 
връзка с чл. 28, т. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията приема следното

СТАНОВИЩЕ

относно

съответствието с правилата на конкуренция 

на § 1на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията със сигнатура на НС 053-04-9

І. Нормативна уредба

Погребалната  и  траурно-обредната  дейност  в  страната  не  е  кодифицирана  в 
специален нормативен акт,  а  правната й уредба понастоящем е  силно разпокъсана и 
частично уредена в правни актове с различна правна сила.

Поради  това,  че,  с  малки  изключения,  гробищните  паркове  в  страната  са 
общинска собственост, управлението и поддържането на гробищните паркове е въпрос 
от  местно  значение  за  общината  и  попада  в  компетентността  на  органа  на  местното 
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самоуправление (аргумент от чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА)). Съответно, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 
ообщинските  съвети  със  свое  решение  приемат  местни  наредби  за  организация  и 
управление  на  гробищните  паркове.  Дейността  на  общинските  предприятия  за 
обредна  дейност  се  осъществява  въз  основа  на Закона  за  общинската 
собственост3(ЗОС).  Съгласно  ЗОС,  всяка  община  може  да  осъществява  стопанска 
дейност  по  няколко  начина,  включително  чрез  общински  предприятия,  създадени  по 
реда на този закон. Осъществяването на стопанска дейност от общините е нормативно 
уредена  в  чл.  51-55  от  ЗОС.  Ако  не  се  осъществяват  от  общински  предприятия, 
дейностите по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, 
мрежи  и  съоръжения  на  техническата  инфраструктура  и  други  имоти  -  общинска 
собственост,  и  предоставянето  на  свързаните  с  тях  услуги  за  населението,  както  и 
предоставянето  на  други  услуги  или  осъществяване  на  други  местни  дейности, 
необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, 
които  се  финансират  от  бюджета  на  общината,  определени  от  общинския  съвет,  се 
възлагат по реда на  Закона за обществените поръчки и на  Закона за концесиите.  За 
ползването на гробни места в общинските гробища се събират такси съгласно Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) (чл. 6, ал. 1, б. „ж” и ал. 2, чл. 9а, ал.3, чл. 121).

Гарантирането  на  опазването  на  здравето  на  населението  и  ограничаване  на 
възможността от разпространение на заразни болести при осъществяване на погребална 
дейност,  е  предмет  на  Наредба  №  2  от  21.01.2011  за  здравните  изисквания  към 
гробищните  паркове  (гробища)  и  погребването  и  пренасянето  на  покойници4. 
Транспортните средства със специално предназначение (автомобили за превоз на тленни 
останки), са обект с обществено предназначение и се контролират и вписват в нарочен 
регистър от районните здравни инспекции (РЗИ) на основание Приложение № 1 към чл. 
1,  ал.  2  и чл.  9,  ал.  2  от  Наредба № 9 от 21 март 2005 г.  за условията и реда за 
създаване  и  поддържане  на  публичен  регистър  на  обектите  с  обществено 
предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

Планирането, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и 
въвеждането  в  експлоатация  на  гробищните  паркове  е  регулирано  от  Закона  за 
устройството на територията и  подзаконовите  нормативни актове  за  устройство  на 
отделните  видове  територии  и  устройствени  зони,  в  т.ч.  и  гробищните  паркове  и 
прилежащата им инфраструктура. Самите технически изисквания към устройството на 
гробищните паркове са  регламентирани по правило в местните  наредби за  гробищни 
паркове и погребална дейност на териториите на съответните общини, приети съгласно 
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

Предприятията,  по  смисъла  на  ЗЗК,  предоставящи  погребални  и  траурно-обредни 
услуги, включват обикновено общински предприятия, създадени по реда на ЗОС, както и 
търговци, регистрирани по реда на Търговския закон. 

II. Конкурентноправен анализ 

1. Предмет на оценка за съответствие с правилата на конкуренцията 

Съгласно  чл.  28  от  ЗЗК,  за  да  защити  свободната  инициатива  в  стопанската 
дейност  и  да  предотврати  ограничаването  или  нарушаването  на  конкуренцията, 
Комисията е оправомощена да извършва оценка за съответствието с разпоредбите на ЗЗК 
на  посочените  в  разпоредбата  на  чл.  28  актове,  а  именно:  проекти  или  действащи 
3Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., посл. изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
4Обн. ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.97от 10 Декември 2019г.
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нормативни или нормативни административни и общи административни актове, както и 
проекти  на  актове  на  сдружения  на  предприятия,  които  регулират  дейността  на 
членовете им. 

Законопроектът  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  устройство  на 
територията със  сигнатура  на  НС 053-04-9  е  проект на  нормативен  акт  и като такъв 
попада в обхвата на чл. 28, т. 1 от ЗЗК.

2. Съответни пазари

КЗК има значителна и последователна практика по прилагане на правилата  на 
конкуренцията  в  сектора  на  погребалната  и  траурно-обредната  дейности.  В  тази  си 
практика КЗК анализира съответния пазар, като включващ два продуктови подпазара: 

 погребални  услуги  (същинско  погребване).Същинските  погребални  услуги  по 
своята същност представляват дейности по поддържане на гробищните паркове и 
тяхното  осъществяване  е  непосредствено  свързано  с  правния  режим  на 
стопанисването и управлението на гробищните паркове в страната.

 траурно-обредни  услуги,  които  имат  акцесорен  характер  като  допълнителни 
дейности, които съпътстват същинското погребване. 

Географският  пазар  включва  определена  територия,  в  която  се  предлагат 
съответните  взаимозаменяеми  стоки  или  услуги  и  в  която  конкурентните  условия  са 
еднакви и се различават от тези в съседните райони. 

Проектът на ЗИД на ЗУТ има действие на територията на Република България, но 
в същото време новата алинея 12 на чл. 62 предвижда общинските съвети да приемат 
местни  наредби,  с  които  да  се  регламентира  управлението  и  вътрешния  ред  в 
гробищните  паркове,  реда  и  условията  за  погребения  и  кремации,  ползването  и 
благоустрояването на гробните и урнови места, както и изискванията към търговците, 
извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията 
на  гробищните  паркове.  В  този  смисъл  приемането  на  общински  наредби  води  до 
обособяването на отделни местни географски пазари, ограничени в рамките на конкретна 
община.  На  тези  отделни  местни  географски  пазари  конкурентните  условия  ще  се 
различават от съответните такива в другите райони.

При  сега  действащата  нормативна  уредба  горепосочените  продуктови  пазари 
също се регламентират с наредби на общинските съвети, но издадени на различно правно 
основание, а именно – Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
Тези наредби на общинските съвети имат пряк ефект върху погребалните и траурно-
обредните услуги, предоставяни както от общинските предприятия за траурни дейности, 
както и от търговци, регистрирани по Търговския закон. 

3. Ефект върху конкуренцията на пазарите на погребални и траурно-обредни  
услуги на проекта на ЗИД на ЗУТ

Съгласно мотивите на вносителите на проекта за допълнение на чл. 62 от ЗУТ, 
поради липсата на закон за погребалната дейност целта на предложеното допълнение в 
ЗУТ е да се създаде нормативна основа за въвеждане на ред в гробищните паркове – 
публична общинска собственост, както и за стопанисването им. Вносителите посочват, 
че предложението дава възможност на общините да въведат критерии за извършването 
на редица дейности на територията на гробищните паркове. Приемането на измененията 
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в нормативната уредба ще доведе до поддържане на ред в гробищните паркове, защита 
на интересите на гражданите, създаване на ясни правила за извършване на погребално-
обредната дейност, пресичане на злоупотреби и нарушения. 

При регламентирането и осъществяването на погребалните и траурно-обредните 
услуги  КЗК  в  своята  практика  по  правоприлагането,  както  и  Върховният 
административен  съд  (ВАС)  в  постановените  от  съда  решения,  са  констатирали 
наличието на конкурентноправни проблеми. 

В свое становище по чл. 28 от ЗЗК, прието с  Решение № 890/2012 г., КЗК е 
направила  обобщение  на  наблюдаваните  в  практиката  проблеми,  свързани  с 
приложението на правилата по конкуренцията, по отношение на:

 управлението  на  гробищните  паркове  и  намиращите  се  в  тях  сгради  и 
съоръжения5;

 осъществяване на същинските погребални услуги: изкопаване на гроб, полагане и 
заравяне на покойник 6;

 разграничаването  на  властнически/административни  функции  и  стопанска 
дейност7;

 извършването на услуги от еднолични търговци или от търговски дружества,  с 
предмет на дейност погребални и траурни услуги, на територията на общинските 
гробищни паркове8.

Поради това, че КЗК е постановявала многократно решения по горепосочените 
проблеми, Комисията счита, че основният проблем, който следва да бъде анализиран в 
настоящото производство е предлаганото с проекта на ЗИД на ЗУТ допълнение, с което 
се предвижда в изречение второ на нова алинея 12 на чл. 62 наредбите на общинските 
съвети  да  определят  и  изискванията  към  търговците,  извършващи  погребални,  
строително-монтажни  и  каменоделски  услуги  на  територията  на  гробищните  
паркове. 

Видно от становищата на СПФБ и БТПП, основното възражение по отношение на 
предлаганата нова разпоредба на чл. 62, ал. 12 от ЗУТ е свързано със:

 систематичното място на такава разпоредба в ЗУТ;

 законосъобразността на уреждането на погребалните и траурно-обредните услуги 
от наредби на общинските съвети;

 създаването на еднакви и равнопоставени условия за осъществяване на стопанска 
дейност  от  всички  фирми,  предлагащи  тези  услуги,  на  територията  на  цялата 
страна.

Във  връзка  с  регламентирането  на  дейността  на  търговците,  извършващи 
погребални,  строително-монтажни  и  каменоделски  услуги на  територията  на 
гробищните  паркове  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  счита,  че  релевантна  по 

5 Вж. Решение на КЗК № 126/17.07.2003 г.
6 Вж. Решение № 3630/11.04.2003 г., потвърдено от Решение на ВАС № 9494/24.10.2003 г.
7 Вж. Решение на КЗК № 74/22.03.2005 г.; Решение № 81/25.04.2006 г.; Решение № 201/09.12.2003 

г., Решение на КЗК № 27/26.02.2002 г., потвърдено с Решение № 5755/11.06.2003 г. на ВАС,  Петчленен 
състав, Решение № 135/ 15.10.2002 г., потвърдено с Решение на ВАС, Петчленен състав № 9494/24.10.2003 
г., Решение на ВАС, тричленен състав № 9554/18.11.2004 г., потвърдено с Решение на ВАС, Петчленен 
състав № 6769/12.07.2005, както и Решение на ВАС, Тричленен състав № 10354/23.11.2005 г., с което се 
отхвърля жалбата срещу Решение на КЗК № 201/09.12.2003 г. 

8 Вж. Решение на ВАС, Петчленен състав № 12615/15.12.2006 г.
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въпроса е  практиката на Върховния административен съд,  съгласно която тези  
дейности не следва да бъдат регулирани с подзаконови нормативни актове каквито  
са наредбите на общинските съвети.  Така например с Решение  № 17723/2019 г.  по 
адм. дело № 7532/2018 на 3-членен състав на ВАС,  VI  отд., с което се потвърждава 
решение № 2378 от 10.04.2018 г. на Административен съд – София – град (АССГ) по 
адм.дело № 10334/2017 г. е постановено,  че „регистрационен режим за извършването 
на  стопанска  дейност,  както  и  изискване  за  издаване  на  разрешение  и  
удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или  
действие,  се  установяват  само  със  закон  съгласно  чл.  4,  ал.  1  от  Закона  за  
ограничаване  на  административното  регулиране  и  административния  контрол  
върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), а според ал. 2 на чл. 4 всички изисквания,  
необходими  за  започването  и  осъществяването  на  дадена  стопанска  дейност,  
както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон.  
Регламентирането  на  регистрационен  режим  за  търговците,  осъществяващи  
погребални и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, както и  
на  конкретни  изисквания  за  осъществяването  й,  в  подзаконов  нормативен  акт  
противоречи на чл.  4,  ал.  1  и ал.  2  от ЗОАРАКСД,  а съгласно чл.  76,  ал.  3  АПК  
общинските  съвети  издават  нормативни  актове,  с  които  уреждат  съобразно  
нормативните  актове  от  по-висока  степен  обществени  отношения  с  местно  
значение. Липсата на законова уредба, уреждаща конкретно осъществяването на  
стопанска дейност в гробищните паркове,  не дава право на общинския съвет да  
направи такава регламентация в приетата от него наредба.” 

В мотивите  на Решение  № 2378/2018  г.  на  АССГ е  посочено  също така,  че 
„нормите на чл.75, ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2 от АПК са идентични с тези на чл.2,  
чл.3, ал.1, чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА, като прогласяват забраната да се уреждат с 
наредба обществени отношения, които не са уредени със закон или са уредени вече с  
нормативен  акт  от  по-висока  степен,  т.е.  налице  е  и  забрана  за  тяхното  
преуреждане.”  Заявено  е  също  така,  че липсва  Закон  за  погребалната  дейност,  с  
който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната  
дейност,  управлението  на  гробищните  паркове  и  статусът  на  лицата,  които  
могат да извършват траурно-обредни услуги. По силата на чл.76, ал.3 от АПК във вр. с 
чл.8 от ЗНА и чл.22, ал.1 от ЗМСМА в изпълнение на предоставените му правомощия, 
Общинският  съвет  е  овластен  да  издава  административни  актове,  сред  които  и 
нормативни  административни  актове  под  формата  на  Наредби,  но  в  съответствие  с 
нормативни  актове  от  по-висока  степен.  ...  Обжалваните  разпоредби  уреждат  по  
недопустим  начин  обществени  отношения,  които  подлежат  на  регулиране  
посредством  нормативен  акт  с  ранг  на  закон.  Съгласно  чл.  15,  ал.1  от  ЗНА  
нормативният  акт,  какъвто  е  посочената  наредба,  следва  да  отговаря  на  
разпоредбите на актове от по-висока степен.”

По отношение на ефекта от евентуалното приемане на нова ал. 12 на чл. 62 от  
ЗУТ Комисията за защита на конкуренцията счита, че такава разпоредба би допринесла 
и  за  това  в  различните  общини  в  страната  да  бъдат  установени  различни  
изисквания  към  фирмите,  предоставящи  погребални,  строително-монтажни  и 
каменоделски услуги, като разпокъса националния пазар на отделни местни пазари. 
Това  би  затруднило  тези  предприятия,  които  имат  икономическите  възможности  да 
предоставят  тези  услуги  на  територията  на  различни  общини,  като  създаде 
административно-нормативни бариери за осъществяване на стопанска дейност. 

От константната практика на КЗК се установява, че констатираните конкурентни 
проблеми в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги се дължат до голяма 
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степен от липсата на единна и унифицирана правна уредба на обществените отношения в 
този сектор. Разпокъсаността на правната уредба в много актове и несистематичността 
на  тяхното  изменение  във  времето  води  до  положение,  при  което  всяка  община  е 
оставена до голяма степен да урегулира съответната материя самостоятелно, като приема 
свои правила относно съществените аспекти на тази стопанска дейност. Следва да бъде 
отчетено  също  така,  че  продължаващото  регламентиране  на  погребалните  и  
траурно-обредните услуги в  подзаконови нормативни актове (общински наредби)  
води  до  нестабилност на правната уредба и  правна  несигурност  поради това,  че 
отделни  разпоредби  на  тези  актове  стават  предмет  на  съдебно  оспорване  и  биват 
отменяни от съдилищата. 

Комисията  за  защита  на  конкуренцията  вече  е  постановила  в Решение  № 
890/2012  г. и  Решение  №  205/2020  г.,  че  настоящата  правна  уредба  в  сектора  на  
погребалните и траурно-обредните услуги е силно разпокъсана и частично уредена в  
правни актове с различна правна сила. Ето защо тя не е от естеството да доведе до 
предотвратяване  на  констатираните  конкурентни  проблеми,  което  води  до 
неефективност в правното регулиране на съответния пазар и до системно и повсеместно 
възникване на едни и същи конкурентни проблеми на териториите на отделните общини 
в цялата страна. Предложеният  § 1 на  Законопроект за изменение и допълнение на  
Закона за устройство на територията със сигнатура на НС 053-04-9 не променя по 
същество действащия правен способ на регламентиране на погребалните и траурно-
обредните  услуги  чрез  наредби  на  общинските  съвети,  а  само  изменя  правното 
основание  за  издаването  им. Систематичното  място  на  така  предложената  нова 
разпоредба на ал. 12 от ЗУТ не следва да бъде в този нормативен акт, доколкото с нея се 
уреждат различни въпроси от устройството на територията.

С  оглед  на  гореизложеното,  КЗК  счита,  че  правилата,  регламентиращи 
обществените  отношения  в  този  сектор,  следва  да  бъдат  кодифицирани  в  
нормативен акт на централно равнище – закон за траурната или погребалната  
дейност, като се създаде единна правна основа за осъществяване на стопанска дейност 
на съответния пазар във всички общини на страната.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От константната практика на КЗК се установява, че конкурентните проблеми в  
сектора на погребалните и траурно-обредните услуги се дължат до голяма степен  
от липсата на единна и унифицирана правна уредба на обществените отношения в 
него. 

Анализът  на  §  1на  Законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  
устройство на територията със сигнатура на НС 053-04-9 не променя по същество 
действащия  правен  способ  на  регламентиране  на  тези  услуги, а  само  изменя 
правното основание за издаването на подзаконовата нормативна уредба (наредби  
на общинските съвети). 

Комисията е на мнение, че  систематичното място на  така предложената нова  
разпоредба на ал. 12 от ЗУТ не следва да бъде в този нормативен акт, доколкото с  
нея се уреждат различни въпроси от устройството на територията. В същото  
време  новата разпоредба би  могла да допринесе  за  това в  различните общини в  
страната да бъдат установени различни изисквания към фирмите,  предоставящи 
погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги, като разпокъса националния 
пазар на отделни местни пазари, създаде административно-нормативни бариери за  
осъществяване на стопанска дейност и правна несигурност при осъществяването на 
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тези дейности. 

Както вече се е произнасяла в Решение № 890/2012 г. и Решение № 205/2020 г., 
Комисията за защита на конкуренцията счита, че правилата, уреждащи обществените 
отношения в разглеждания сектор,  както и регламентирането на дейността на  
търговците, осъществяващи погребални и каменоделски услуги на територията на  
гробищните паркове, както и на конкретни изисквания към тях следва да бъдат 
кодифицирани в специален  Закон за погребалната дейност.  По този начин ще бъде 
постигнато и съответствие с постановените от Върховния административен съд решения 
по този въпрос. Така  ще се създаде единна правна основа за осъществяване на стопанска 
дейност  на  съответния  пазар  на  цялата  територия  на  страната,  като  се  гарантира 
спазването на принципите на чл.19 от Конституцията на Република България за еднакви 
правни  условия  за  стопанската  дейност  на  всички  граждани  и  юридически  лица, 
предотвратяване  на   нарушенията  на  правото  на  конкуренцията  и  защита  на 
потребителите. 
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