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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от 

инж. Добромир Стойков Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Проект за приемане на Наредба за организация и 

управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на 

територията на Община Горна Оряховица,  направен с оглед изискванията 

на чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА 

 

      Мотивиран Доклад към Проект за Наредба за организация и 

управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност 

на територията на Община Горна Оряховица 

 

Предлаганият Проект на наредба определя основните изисквания за  

управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на 

Община Горна Оряховица, управлението, ползването и поддържането 

гробните места, както и свързаните с тези дейности услуги като тя 

обединява и конкретизира най – важните норми от законови и подзаконови 

актове свързани с обредната дейност.  

 

1. Причини и мотиви за изготвяне и приемане на настоящата 

наредба: Приемането на такава наредба е обусловено от периодичния и 

задължителен контрол на действащите гробищни паркове на територията 

на Община Горна Оряховица от страна на Регионалната здравна 

 инспекция; отмяната на Наредба № 21 от 1984 г. за хигиенните изисквания 

за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване 

и пренасяне на покойници (ДВ, бр. 92 от 1984 г.); необходимостта от 

актуализация на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на 

действащата Наредба № 2 от 21.04.2011 г. на Министерство на 

здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове 

 (гробища)  и  погребването и  пренасянето  на  покойници (ДВ. бр. 36 от 

10.05.2011г. в сила от 10.05.2011 г.), както и по силата на § 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби, според който съществуващите 

гробищни паркове (гробища) следва да се приведат в съответствие с 

изискванията на Наредба № 2/2011г. в срок до две години от влизането й в 

сила; съществуващият Правилник за траурната дейност в Община Горна 

Оряховица, приет с Решение № 228 по Протокол № 15 от 17.10.1996 г. на 

Общинския съвет не регламентира ясно и точно контрола и задълженията 
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на кметовете на населените места, както и някои основни  изменения 

залегнали  в Наредба № 2 от 21.04.2011г.  

2. Целта на разработването на тази наредба е разписване и 

прецизиране на правилата и изискванията за дейността на гробищните 

паркове и обредната дейност в населените места; целесъобразно и 

законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места; 

равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с 

гробищните паркове; организиране, прозрачност и достъпност на услугите; 

реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и опазване 

на обществения ред в парковете, установяване на нарушенията от 

гражданите и юридическите лица и наказване на нарушителите. 

3. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови и 

други средства, доколкото с проекта не се предвижда създаването на нови 

щатни структури в общинската администрация. Прилагането на същата ще 

увеличи собствените приходи на Община Горна Оряховица. 

4. Очакваните резултати са създаване на правила и изисквания за 

дейността на гробищните паркове в населените места, ефективен контрол 

за тяхното спазване и своевременно установяване на нарушенията и 

наказване на нарушителите.  

         5. Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй 

като в конкретния случай става въпрос за приемане на подзаконов 

нормативен акт регламентиращ обществените отношения на територията 

на община Горна Оряховица и изискванията към физическите и 

юридическите лица свързани с дейността на гробищните паркове, като 

компетентността за приемането й е регламентирана в подзаконов акт от по 

– висша степен.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в 

законоустановения срок от 14 дни чрез настоящото публикуване на 

проекта за Наредба за организация и управление на гробищните паркове и 

погребално – обредната дейност на територията на Община Горна 

Оряховица на интернет страницата на Община Горна Оряховица http://g-

oryahovica.org/ се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по предлаганата наредба, както 

и в Центъра за информационно и административно обслужване на 

гражданите при Общината на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. “Георги 

Измирлиев” № 5. 

 

Предложение за Проект на Наредба за организация и управление на 

гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на 

Община Горна Оряховица:  
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Н А Р Е Д Б А 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И 

ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

РАЗДЕЛ  І 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в 

общинските гробищни паркове, реда и условията за погребения и 

урнополагане, ползването и благоустрояването на гробните места и 

свързаните с тази дейност услуги на територията на община Горна 

Оряховица. 

Чл.2 (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, 

ал.2, т.2 от ЗОС. 

  (2) На територията на Община Горна Оряховица действат 

следните общински гробищни паркове: 

1. Гробищен парк в гр. Горна Оряховица 

2. Гробищни паркове на територията на селищата. 

Чл.3 Създаването на нови, разширяването или закриването на 

действащите гробищни паркове и гробища на територията на Община 

Горна Оряховица става с Решение на Общинския съвет. 

Чл.4 (1) Гробищните паркове, като озеленени площи със специфично 

предназначение се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен 

план на Община Горна Оряховица и подробни устройствени планове за 

парковете. 

         (2) Подробните устройствени планове за гробищните паркове се 

приемат и изменят от Общинския съвет. 

  (3) С плана по предходната алинея се определят главните и 

второстепенни алеи на гробищния парк и гробните парцели. Редовете и 

гробовете се отделят с междинни пътеки. 

  (4) Допуска се обособяването на отделни парцели за 

различните религиозни общности и етнически групи. 

Чл.5 (1) Гробищните паркове на територията на Общината, както и 

намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост се 

управляват и опазват, както следва: 

- за Горна Оряховица от ОП „Обреди”; 

- за населените места от кметовете или кметски наместници. 
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         (2) Услугите, свързани с погребалната дейност се извършват от 

служители на ОП ”Обреди”, както следва:  

1. Водят регистър и картотека, неразделна част от регистъра, на 

извършените погребения и урнополагания. Регистърът задължително 

съдържа: 

- трите имена на лицето, което се погребва или урнополага 

- дата и час на извършване на погребението или урнополагането 

- датата на смъртта, номер и дата на акта за смърт 

- данни за гробното място ( номер на парцел, ред и др.) 

- срок на ползване на гробното място. 

При уреждане на всяко погребение родственик предоставя 

горецитираната информация, а при липса на такъв се предоставя служебна 

справка от дирекция „АИПО” или от съответното кметство по последното 

местожителство на покойника. 

2. Въвеждат информация в автоматизирана информационна система 

за управление на гробищните паркове след създаването на такава. 

3. Събират и отчитат такси за ползване на гробни места по Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в Община Горна Оряховица съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

  (3) Регистърът на извършените погребения и урнополагания в 

населените места на Общината се водят от служители на съответните 

кметсва и кметски наместничества и съдържа данни, съгласно ал.2 т.1. 

Чл.6 Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите се 

съгласуват предварително с директора на ОП „Обреди”, кметовете на 

кметства или кметски наместници и се извършват при съблюдаване 

изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности. 

 

РАЗДЕЛ  ІІ 

 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл.7 Гробните места обхващат: обикновени гробове, урнови гробове 

и фамилни гробни места, състоящи се от два или повече гроба. 

Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището 

предназначени за полагане на ковчег с тялото на покойник съгласно 

изискванията на Наредба № 2 от 2011г. за здравните изисквания към 

гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници 

на Министерството на здравеопазването / ДВ, бр.36 от 2011 г./. 

Чл.8 (1) С полагане на покойник в гроб за наследниците му по закон 

или завещание се поражда правото на гробоползване. 

  (2) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на 

възмездно придобиване на ползване за вечни времена. 
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  (3) Безсрочното ползване може да се придобие от ползватели с 

редовно поддържани, благоустроени и с поставени трайни надгробни 

знаци гробни места, след заплащане на определените от Общинския съвет 

такси. 

  (4) Ако покойникът или неговите наследници по закон 

притежават гробно място за вечни времена и в гробното място може да се 

извърши погребение, ОП „Обреди”, кметствата или кметските 

наместничества, нямат задължение да осигурят ново такова. 

Чл.9 (1) Възмездното преотстъпване на правото на ползване на 

гробно място не се допуска. 

  (2) Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите 

могат да извършат с писмено заявление до директора на ОП „Обреди”  с 

нотариална заверка на подписите. Заявлението се прилага към съответната 

партида и се отбелязва в гробищния регистър. 

Чл.10 (1) Правото на ползване на обикновен гроб и фамилна 

гробница обхваща: 

1. Извършване на последващи погребения в него /нея/ по реда и при 

условията на тази Наредба. 

     2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, 

рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с 

датите на раждането и смъртта му. 

3. Поставяне и засаждане на декоративни цветя и треви. 

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

(2) Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на 

фамилни гробници се допуска след съгласуване с директора на ОП 

„Обреди”, кметовете или кметските наместници. 

Чл.11 Полагането на друг покойник в отделен гроб не се разрешава 

преди изтичането на 8 години от предишното погребение. Това 

ограничение не се прилага за урнополагане. 

Чл.12 Забраната по предходния член не се прилага за гробните 

места, при които са спазени изискванията на чл. 25, ал. 2 и сл. от Наредба 

№ 2. 

Чл.13 (1) Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 

15 години, ако правоимащите лица заплатят определената по Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите 

в Община Горна Оряховица съгласно чл. 9 от ЗМДТ такса от Общинския 

съвет, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на 8 - годишния срок.  

  (2) Правото на ползване може да се продължава периодично на 

всеки 15 години, ако се заплатят съответните такси след изтичане на срока. 

  (3) Директорът на ОП „Обреди” или съответния кмет / кметски 

наместник може да разреши възмездно продължаване на правото на 

ползване на гробното място и след изтичане на срока по предходните 
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алинеи, ако се увери, че просрочването на плащането на определената 

такса се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и 

благоустроено с траен надгробен символ. 

Чл.14 Когато правото на ползване на гробното място не е било 

продължено, то се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане 

на директора на ОП „Обреди” или съответния кмет / кметски наместник. 

Останките от погребения се изваждат и заравят в общ  гроб. 

Чл.15 Не се разрешава предварително запазване на гробни места. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 

Чл.16 (1) В гробищния парк на Горна Оряховица и в гробищата на 

населените места се погребват покойници с постоянно местопребиваване 

приживе в Горна Оряховица или в съответното населено място, както и 

временно пребиваващи с друга адресна регистрация в тези селища към 

датата на смъртта им, ако погребването им в гробище по тяхното 

местожителство е невъзможно или затруднено. 

  (2) Покойници – чужди граждани се погребват в гробищния 

парк или гробището на населеното място, в което са починали, освен 

случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото. 

Чл.17 Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна 

общност  или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. 

Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не 

противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското 

законодателство норми на поведение. 

Чл.18 (1) Погребенията се извършват не по – рано от 24 часа и не по 

– късно от 48 часа от настъпването на смъртта. Този срок не важи за 

случаите, в които има съмнение около естественото настъпване на смъртта 

и е необходима съдебно – медицинска експертиза.  

Погребението се разрешава след извършване на предписаните 

действия. 

          (2) Погребване след 48 часа се разрешава при условие, че се 

вземат мерки за запазване и съхраняване в специализирана хладилна 

камера или консервиране на трупа.  

  (3) Близките на починалото лице или съответното болнично 

заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след 

констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по 

гражданско състояние като представят медицинското свидетелство за 

настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставяне 

на смъртен акт. 
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Чл.19 Ако смъртта е настъпила в друго населено място, погребение 

се извършва само след предварително представен препис – извлечение от 

акт за смърт. 

Чл.20 Пренасянето и превозването на покойници до други населени 

места от дома на покойника до гробищен парк се извършва със 

специализирано транспортно средство, съгласно Наредба № 2. 

Чл.21 (1) Изкопаването на гробните места и полагането на 

покойника се извършва от назначени от ОП „Обреди” лица /гробари/. В 

населените места се организира от кметовете или кметските наместници. 

(2) Погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и 

място с ОП “Обреди”. 

Чл.22 Урнополагането може да се извършва в гробове на близки на 

покойника или в урнова ниша. 

Чл.23 (1) Безплатни погребални услуги се предоставят на български 

граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 

настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите като 

социално слаби. 

  (2) Безплатните услуги включват: 

1. Издаване на смъртен акт; 

2. Отпечатване на 5 броя некролози; 

3. Осигуряване на ковчег; 

4. Превоз на покойник; 

5. Осигуряване на надгробен знак; 

6. Изкопаване и зариване на гробното място. 

 

  (3) Услугите по ал. 2 се заплащат от Община Горна Оряховица 

срещу издаден документ за извършени разходи. Редът за издаване и 

осребряване на документа се определя от Кмета на Община Горна 

Оряховица. 

(4) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери 

на ОП “Обреди” за срок от 14 дни се погребват по реда на ал. 1, като 

разходите за това се събират от известните наследници по общия ред. 

 

 Чл.24 (1) Траурни агенции влизат в гробищните паркове за 

извършване на обредна и ритуална дейност след уведомяване на 

длъжностното лице от ОП “Обреди”, което ги съпровожда до съответното 

гробно място. 

            (2) Ползването на зали и съоръжения на територията на 

гробищните паркове от траурни агенции се извършва след предварително 

заплащане на определените от Общинския съвет такси на ОП “Обреди”. 
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    (3) Траурни агенции извършващи обредна дейност на 

територията на Община Горна Оряховица, могат да извършват такава само 

в общинските гробищни  паркове.  

РАЗДЕЛ ІV 

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ  

 

Чл.25 Посещения в гробищния парк в гр. Горна Оряховица се допускат: 

1. За времето от 1 април до 30 септември  

      - от 7.00 до 20.00 часа 

2. За времето от 1 октомври до 31 март  

 - от 8.00 до 18.00 часа  

 

Чл. 26  В гробищните паркове се забранява: 

1. Посещението на деца под 14 – годишна възраст, ако не са 

съпроводени от пълнолетни лица 

2.  Въвеждането на кучета, на домашни и други животни  

3. Извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за 

населението с изключение на: 

               -   дейностите извършвани от ОП „Обреди” 

            -  продажба на религиозни потреби на съответните религиозни  

общности. 

4. Ремонтно – строителна дейност без разрешението на директора на 

ОП „Обреди”, кметове и кметски наместници. 

5. Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и 

край гробовете без писмено разрешение на директора на ОП 

„Обреди”, кметове и кметски наместници, както и изоставянето на 

строителни материали. 

6. Отсичането на дървета без разрешение на компетентните органи от 

Община Горна Оряховица. 

 

Чл.27 Достъпът на моторни превозни средства на територията на 

гробищните паркове се осъществява в съответствие с разпореждане на 

директора на ОП”Обреди”, кмета или кметския наместник. 

 

Чл.28   Не се разрешава извън определените за целта места: 

1. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя. 

2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци  

3. Разлепването и поставянето на некролози,афиши,реклами,съобщения 

и др. подобни 

4. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в 

парцелите и на гробните места  
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Чл.29 (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят 

трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. 

             (2) Ползвателите, които са извършвали строителни и 

ремонтни работи и дейности са длъжни да възстановят за своя сметка 

засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите, и изхвърлят 

отпадъците на определените за целта места. 

Чл.30 (1) Гробните места, за които не са плащани такси по чл. 13 от 

настоящата наредба и са напълно запустели, остават на разположение на 

ОП “Обреди”, на кметствата и кметските наместничества от Общината и се 

предоставят за други погребения. 

(2) Изпочупени, изоставени, неподдържани незаконно 

изградени или излизащи извън стандартите по Наредба № 2 на МЗ пейки, 

огради, трайни надгробни знаци и фундаменти се отстраняват със заповед 

на директора на ОП “Гробищни паркове”, кмета или кметския наместник. 

 

Чл.31. Разпоредбите на наредбата важат за всички физически и 

юридически лица, извършващи погребения в гробищните паркове. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

 

КОНТРОЛ  И САНКЦИИ 

 

Чл.32 (1) Директорът на ОП “Обреди”, кметовете и кметските 

наместници по населени места са длъжни да упражняват ефективен 

контрол върху спазване на Наредбата, действащите нормативни актове, 

регламентиращи обредната дейност и актовете на Общинския съвет. 

  (2) При констатирани нередности и нарушения директора на 

ОП “Обреди”, кметовете и кметските наместници на населените места са 

длъжни да предприемат всички необходими действия за незабавното им 

отстраняване. 

  (3) При нужда да се търси съдействието на Служба за 

обществен ред и сигурност при Община Горна Оряховица и РУП – гр. 

Горна Оряховица. 

Чл.33 (1) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от 

директора на ОП “Обреди” и служители от Служба за обществен ред и 

сигурност при Община Горна Оряховица, а наказателните постановления 

се издават от Кмета на Община Горна Оряховица или от упълномощени от 

него длъжностни лица.  

  (2) За образуването на административно-наказателни 

производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, 

издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и 
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тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

  (3) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се 

налагат глоби в размер на 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева, а на 

еднолични търговци и юридически лица имуществени санкции от 200 лв. 

до 2000 лв. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 С влизане в сила на настоящата наредба се отменя Правилника за 

траурната дейност в Община Горна Оряховица, приет с Решение № 228 по 

Протокол №15 от 17.10.1996 г. 

 

§2 Придобитите при действието на отменения Правилник права на 

гробоползването се запазват. 

 

§3 Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на 

Кмета на Община Горна Оряховица. 

 

§4 Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от 

Общински съвет Горна Оряховица с Решение №……………..от Протокол 

№……………от………………..  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 


