
 

ПРОЕКТ 
 

Н А Р Е Д Б А № 14 

за устройството и управлението на гробищните паркове, 

обредните зали и параклиси в тях на територията на община 

Чирпан 

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1 (1) Тази Наредба урежда управлението, вътрешния ред в гробищните паркове 

/гробищата/ и обредните зали и параклиси и параклиси, реда и условията за извършване на 
погребения, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на община 
Чирпан. 

(2) Гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали на територията на Община Чирпан 
функционират и се управляват в съответствие със законите в Република България, тази Наредба 
и решенията на Общински съвет. 

Чл.2 (1) Гробищните паркове /гробищата/ са обществени терени със специално 
предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС. 

(2) Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове /гробищата/ и обредните 
зали. 

(3) На територията на община Чирпан действат: 
1.Гробищен парк град Чирпан; 
2.Гробища в кметствата на общината. 
Чл.3 Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни 

паркове /гробища/ на територията на общината се осъществява с решение на Общински съвет. 

Чл.4 Площта на гробищните паркове се определя от общите и подробни устройствени 
планове на Чирпан. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
УПРАВЛЕНИЕ  

Чл.5 (1) Гробищните паркове и обредни зали, както и намиращите се в тях съоръжения на 
територията на Чирпан са общинска собственост и се управляват, стопанисват и поддържат от 
Община Чирпан - посредством структурата на общинска администрация и звено "Гробищен 
парк", съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост, Закона за устройство на 
територията и Наредба №2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове 
/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници и други приложими нормативни актове. 

(2) Гробищата на територията на кметствата в Община Чирпан се управляват и 
стопанисват от съответните кметове /кметски наместници; 

(3) Регистърът на гробищните паркове и гробищата на територията на община Чирпан се 
публикува на сайта на общината. 

Чл.6 (1) Общинската администрация осъществява дейности по организация на 
погребенията - определяне на ден, час и място на погребението и ползване на обредна зала/ 
параклис. 

(2) Дейностите изкопаване, вадене на кости от стар гроб заравяне и оформяне на гроб, се 
извършват от звено "Гробищен парк". 

(3) Мястото в гробищния парк, където ще се извърши траурния обред, погребението, както 
и деня и часа на тези действия се определят от длъжностните лица от общинската 
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администрация по реда на постъпилите заявки и при възможност се съобразяват с желанието 
на близките на покойника. 

(4) Общинската администрация води азбучен регистър и картотека на покойниците в 
гробищните паркове, като при уреждане на всяко погребение, най-близкият родственик дава 
информация за съставяне на гробния картон, необходим за обратна връзка с наследниците. 

(5) Общинската администрация събира такси за ползване на гробни места и за създаване и 
оформяне на гробно място в размери и по ред, предвидени в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 

(6) Общинската администрация осъществява дейности по поддържане и благоустрояване 
на гробищните паркове, по опазване на обществения ред на територията на гробищните 
паркове и обредни зали, както и поддържане и почистване на гробни места, в които са 
извършени служебни погребения. 

(7) Общинска администрация, чрез звеното „Гробищен парк”, може да извършва услуга по 
поддържане на гробни места, за които наследниците са заявили това, срещу заплащане на 
услугата по цени, определени от Общински съвет Чирпан в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Чл.7 Общината осигурява равни условия на всички търговски субекти, които имат за 
предмет на дейност организиране на погребални или каменоделни услуги за осъществяване 
предмета им на дейност. 

Чл.8 Община Чирпан, в рамките на своя бюджет, определя средства за обновяване и 
разширение на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване, изграждане и 
поддържане на тоалетни, алейна мрежа, водопроводи, общо осветление,  транспортни 
комуникации, охрана и други. 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

Чл.9 (1) Гробните места биват обикновени гробове, семейни гробни места, урнови гробове 
и урнови ниши. 

(2)  Обикновените гробове са обособени части от парка /гробището/ за полагане на ковчега 
с тялото на покойника, съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011г. за здравните 
изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

(3) Семейните гробни места /гробници/ се състоят от два или повече гроба и се предоставят 
на гражданите, ако в рамките на 3 месеца са починали двама, или повече човека от фамилията. 

(4) Урновите гробове са обособени в определени размери части на гробищния парк или 
гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници. 

(5) Урнови ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени 
/урнови стени/ в определени размери, за полагане на урни с праха на покойници. 

(6) Урна с праха на покойника може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или 
обикновен гроб, за който е възникнало от по- рано и съществува право на гробоползване. 

Чл.10 (1)  С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша, за 
наследниците му по закон или завещание, се поражда правото на гробоползване. Наследниците 
на последващо положените в гробното място имат същите права като тези на първоначално 
положените, като общинската администрация не дължи предоставянето на ново гробно място в 
случай, че е изтекъл необходимия санитарен срок за отваряне на гроба. 

(2) Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница 
обхваща: 

1.Извършване на последващи погребения и урнополагания по реда и условията на тази 
Наредба; 

2.Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, фотокерамични 
портрети с лика и изписване на името на покойника с датите на раждане и смърт, епитафия; 

3.Засаждане на декоративни цветя и треви; 
4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
(3) Правото на ползване на урнова ниша обхваща: 
1.Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба; 
2.Поставяне на табела с изписано името на покойника, датите на раждане и смърт, 

фотокерамичен портрет с лика му, епитафия; 
3.Полагане на цветя в монтирана край нишата ваза; 
4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
(4) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване и 

ползването за вечни времена. 
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(5) Правото на гробоползване за вечни времена се придобива след заплащане на 
определените от Общинския съвет такси по Закона за местните данъци и такси, при редовно 
поддържане, благоустрояване с траен паметник на гробното място. 

(6) Преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 

Чл.11 (1) Индивидуалното благоустрояване на гробните места от ползвателите им или от 
инициативни граждански организации се допуска, без да се ограничава правото на 
гробоползване на други граждани, без да се нарушава обществения ред и да се осъществи във 
възможно най-кратки срокове в рамките на определеното време за достъп в гробищните 
паркове на съответното населено място. 

Благоустрояването може да се изразява в поставяне на паметници, паметни плочи, ограда 
около гробното място, кръстове до три метра и други. 

(2)  За кръстове и паметници над три метра, както за благоустройствени мероприятия - 
навеси, пергули, беседки и други се изисква одобрен проект, издадено строително разрешение 
от Главния архитект на общината и протокол за строителна линия. 

(3) Строителните и ремонтни работи на гробните места се извършват при съблюдаване на 
Закона за устройство на територията. 

Чл.12 Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичане на 
осем години от последното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане. 

Чл.13 В зависимост от особеността на почвата и нивото на подпочвени води, съгласувано с 
РЗИ, може да се определи и друг срок за погребване в стар гроб, ако определеният в чл.12 срок 
за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен. При тези особености наследниците 
на покойника се уведомяват писмено. 

Чл.14 Ползването на гробното място може да бъде определено за срок от 15 години или за 
вечни времена, ако са заплатени таксите, определени от Общински съвет с Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Чл.15 При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде 
продължено и по искане на наследниците на последващо погребаните. В тези случаи се 
продължава правото на гробоползване и на наследниците на първия погребан. 

Чл.16 По въпросите за наследяването по закон и завещание се прилагат разпоредбите на 
Закона за наследството. 

Чл.17  Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл.14 и чл.15 
след писмено уведомяване на наследниците, гробното място може да се предостави за нови 
погребения /урнополагания/, като останките на предходния погребан остават в същото гробно 
място. 

 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

      ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 
Чл.18 (1) Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място могат да бъдат 

погребани в друго, ако в него е установена смъртта и е налице изявена писмена воля на 
близките му при следните хипотези: 

1.Близките на покойника са с постоянен адрес това населено място; 
2.Имат право на гробоползване в това населено място. 

 (2)Покойници, чужди граждани, починали на територията на Община Чирпан , могат де 
се погребват в гробищните ѝ паркове при изявена писмено воля на близките им. 

 (3) Лица с неустановена самоличност и лица непотърсени от близките им, или които 
нямат близки, се погребват в населеното място, където е установена смъртта. 
Чл.19 Покойници, принадлежали приживе към религиозна общност извън традиционното 

източноправославно вероизповедание, също се погребват по реда на тази Наредба. 
Чл.20 Погребенията се извършват при спазване на последните изменения на разпоредбите 

на Наредба №2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и 
погребването и пренасянето на покойници. 

Чл.21. (1) Погребенията се извършват в светлата част на денонощието, не по-рано от 24 
часа и не по-късно от 48 часа от настъпване на смъртта. Погребение след 48 часа се извършва 
при условие, че са взети мерки за запазване и консервиране на трупа. 

(2)Размерите на отделните гробни места са съгласно определените с Наредба № 2 от 
21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и 
пренасянето на покойници. 
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(3) Близките на починалото лице или съответното болнично или социално заведение, в 
което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането ѝ да уведомят съответното 
длъжностно лице по гражданско състояние на общината или кметството за съставяне на акт за 
смърт, като представят документите за самоличност на починалия и медицинско съобщение за 
настъпилата смърт. Длъжностното лице съставя акт за смърт и издава препис извлечение от 
него. 

(4) Погребенията се извършват само след представяне на препис извлечение от акта за 
смърт, който служи за разрешение на погребението и документ за платена услуга за създаване 
и оформяне на гробно място. 

Чл.22 Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се извършва 
след писмено разрешение от компетентните органи. 

Чл.23 (1) В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари, злато и други ценни 
предмети. 

(2). В урновата ниша е забранено поставянето на други предмети, освен урната с праха на 
покойника. 

Чл.24 Предварително запазване и плащане на индивидуални гробни места е забранено. 
 
РАЗДЕЛ ПЕТИ 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

Чл.25 (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на 
съответната религия. 

(2) Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в 
обредната зала/ параклиса или на гробното място. 

(3) Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат 
на националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал, и не засягат правата и 
свободите на другите граждани. 

(4)  Не се разрешава внасянето на покойници в обредната зала/ параклиса в случаите, 
когато са нарушени изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към 
гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
 /ГРОБИЩАТА/ 
 
Чл.26 (1) Гробищните паркове /гробищата/ могат да се посещават: 
1.За времето от първи април до тридесети септември - от 7:00 до 21:00 часа; 
2.За времето от първи октомври до тридесет и първи март - от 8:00 до 19:00 часа. 
(2) Времето за посещение не се отнася за гробищни паркове /гробища/ в селата на 

общината. 
Чл.27. На територията на гробищните паркове /гробищата/ не се разрешава: 
1.Посещението на деца под 14 години без пълнолетен придружител; 
2.Въвеждане на животни; 
3.Приготвяне на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни 

материали и части за паметници, превозването на строителни материали без съгласуване с 
определеното отговорно лице от общинска администрация Чирпан; 

4.Отсичането и засаждането на дървета без разрешение от Общината; 
5.Достъп на пътни превозни средства освен в случаите, в които собственикът на гробищния 

парк е определил и оповестил на сайта на община Чирпан реда и начина на достъп на пътни 
превозни средства, а общински съвет е определил с Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги размер и ред за събиране на такса “Вход 
на ППС в Гробищен парк Чирпан”. 

6.Други действия, несъвместими с предназначението на гробищния парк. 

Чл.28 (1) Не се разрешава извън определените за целта места: 
1.Изхвърляне на хранителни и други отпадъци и увехнали треви и цветя; 
2.Паленето на огън и изгаряне на отпадъците; 
3.Разлепване на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни; 
4.Засаждане на плодни дървета в гробните места. 
(2) Лицата, които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката 

на гробни места, са длъжни незабавно за своя сметка да възстановят терените засегнати от 
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дейността и да почистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят 
отпадъците. 

Чл.29 Гробните места, за които не се плащат таксите за "ползване на гробно място" и са 
напълно запустели, се предоставят за други погребения, след изтичане на срока по чл.12 и 
чл.13 от настоящата Наредба. 

Чл.30 (1)  Търговците с регистриран предмет на дейност  "погребална и траурна дейност" 
могат да извършват погребални услуги на гражданите, с изключение на дейностите по чл.5, и 
чл.6. 

(2) Лицата по ал.1 могат да правят заявки по образец- Приложение № 1 за организиране на 
погребения на територията на гробищните паркове в община Чирпан. Същите попълват 
декларация - Приложение № 2, че са запознати, отговарят и спазват изискванията на 
последните изменения на Наредба № 2/ 21.04.2011г.за здравните изисквания към гробищните 
паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.  

(3) Община Чирпан обявява на сайта си всички търговци подали заявления, които 
отговарят на условията на ал.2 и могат да извършват погребални услуги на гражданите в 
гробищните паркове на територията на общината. 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл.31 Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от Кмета на 
общината и кметовете и кметските наместници на населените места. 

Чл.32 (1) На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба от 20 до 500 лева. 
(2) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на 

нарушението и степента на виновност на нарушителя. 
(3) Актовете, установяващи отделни нарушения, се издават от упълномощени длъжностни 

лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на общината или писмено 
упълномощено от него лице от общинската администрация. 

(4) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН. 

РАЗДЕЛ ОСМИ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Задълженията на гробоползвателите, придобили правата си преди влизане в сила на 
тази Наредба, се привеждат в съответствие с нея. 

§2. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС с Решение 
№ ……… на Общинския съвет-Чирпан по Протокол № ……… от заседанието му на 
……………… година. 

§3. Тази Наредба отменя Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и 
обредни зали на територията на Община Чирпан, приета с Решение № 342 от 01.10.2002 г. на 
Общински съвет Чирпан. 

§4. Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали 
и параклиси в тях на територията на община Чирпан влиза в сила от ……………….. 
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Приложение № 1 
                                                                                                                                                                      

към чл. 30,ал.2 
 
Вх.№………………………. 
 
 
ДО КМЕТА  
НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

От………………………………………………………………..................................................... 
/Трите имена на лицето, законен представител на юридическо лице, ЕТ/ 
в качеството на …………………………………………………………………………………… 
на…………………………………………………………………., ЕИК…………………………. 
/Наименование на ЮЛ, ЕТ/ 
Адрес на управление:……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Уважаеми г-н /г-жо Кмет, 
В качеството ми на……………………….  заявявам желание представляваното от мен 

дружество/ЕТ………………………………………………………….. да осъществява погребални услуги 
в община Чирпан с изключение на дейностите по чл.5 и чл.6 от Наредбата за устройството и 
управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклисите в тях на територията на община 
Чирпан. 
 Превоз на покойниците ще се извършва с автомобили, собственост на дружеството/ ползвани под 
наем, 
/Ненужното се зачертава/ 
 с регистрационни номера:. №……………………..., №………………………., №………………………… 
 Възнамерявам да стартирам дейността на дружеството в община Чирпан считано от 
……………………….. 
 
 
 
Дата…………………… 
 
 
С уважение,  
…………………………………………….. 
/Име, фамилия- длъжност, подпис на представляващия, печат/ 
……………………………………………………………… 
/Наименование на фирмата- ЮЛ/ЕТ/ 
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Приложение №2 

                                                                                                                                                                         
към чл. 30,ал.2 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

От…………………………………………………………………………………………………………... 
/Трите имена на лицето, законен представител на юридическо лице, ЕТ/ 
в качеството на ……………………………………………………………………………………………. 
на……………………………………………………………………..., ЕИК……………………………… 
/Наименование на ЮЛ, ЕТ/ 
адрес на представляващия:……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Декларирам, че съм запознат с последните изменения на Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните 

изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 
  При осъществяването на погребални услуги в община Чирпан, с изключение на дейностите по 

чл.6 и чл.7 от Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и 
параклисите в тях на територията на община Чирпан, ще спазвам всички нейни разпоредби и 
изисквания, както и други относими за дейността нормативни документи. 

 
 
 
 
 
 
Дата: 
 
 
Декларатор: 
………………………………………………………. 
/Име, фамилия- длъжност, подпис на представляващия, печат/ 
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