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Относно:  Подпомагане разходите за погребения 
 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 

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

гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници:   

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.)  (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 

г.) Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, 

антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, 

или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в 

плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени 

ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с 

прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) 

№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 

предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано 

спороцидно действие, при спазване на условията на издаденото разрешение и на 

изискванията, посочени на етикета.  

(2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на 

покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал. 

  Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.)  (1) Пренасянето на покойници от едно 

населено място на страната в друго се извършва, като тялото се поставя във:  

1. транспортен плик за покойници;  

2. плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина, или  

3. плътно затворен транспортен контейнер.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 дъното на 

ковчега/контейнера се покрива със стърготини или се поставя абсорбиращ дюшек и се 

посипва с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда 

на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 

г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с 

доказано спороцидно действие, при спазване на условията на издаденото 

разрешение и на изискванията, посочени на етикета.  

(3) При транспортиране на покойници на дълги разстояния допълнително може 

да се извърши балсамиране и/или охлаждане на тленните останки. В случай на 

охлаждане температурата във вътрешността на контейнера не трябва да превишава 8 

°С през цялото време на транспортиране. 

и във връзка с постъпило предложение вх. № 69 – 00 – 64 / 20.03.2020 година от 

„Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, е необходимо Общински съвет – Чирпан да 

актуализира цените на погребалните стоки и услуги. 

 Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от 

Наредбата за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в 

другите населени места на общината, Общински съвет – Чирпан 
 

РЕШИ: 
 

В Решение №42/30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан се създава се 

нова т.2 със следният текст: 

 

„2. Утвърждава следните цени за извършване на разходи за служебни 

(социални) погребения през 2020 г.: 

 

- Одеяло за необлечени покойници                18,33 лв. 

      ДДС 20%                    3,67 лв. 

      Общо:                  22,00 лв. 

 

- Транспортен плик за покойници                30,00 лв. 

ДДС 20%                    6,00 лв. 

Общо:                  36,00 лв. 
 

 

       
 

  

 

Вносител:  ……………………………. 

Ивайло Крачолов 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувано с юрист: …………………….. 

Лиляна Атанасова 

Юрисконсулт 


