НАРЕДБА
за организацията и управлението на гробищните паркове и за
реда и условията за извършване на погребения на
територията на община Сухиндол

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1). Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и
вътрешния ред в гробищните паркове (гробищата) и обредните зали, реда и
условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и
урнови места на територията на община Сухиндол.
(2). Гробищните паркове (гробищата) и обредните зали
функционират и се управляват в съответствие със Законите в Република
България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.
Чл.2.(1). Гробищните паркове са обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.
140, във връзка с чл. 17, ал.ал. 2 и 4 от Конституцията на Република
България и на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост.
(2). На територията на община Сухиндол действат:
1. Гробищен парк гр.Сухиндол (източен край);
2. Гробище в гр.Сухиндол (западен край);
3. Гробища в населените места: с. Бяла река-2; с.Коевци, с.Красно
Градище, с.Горско Косово, с.Горско Калугерово.
Чл.3.Създаването на нови и разширяването или закриването на
действащите гробищни паркове на територията на община Сухиндол се
извършва с решение на Общински съвет Сухиндол.
Чл.4.(1).Паркоустройственият гробищен план се приема от
Общинския експертен съвет по устройство на териториите и се одобрява
със заповед на кмета на община Сухиндол.
(2).С плана по предходната алинея се определят главните и
второстепенни алеи на гробищния парк, гробните сектори и местата на
урновите стени (ако бъде предвидено изграждането на такива). Секторите
се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробните парцели
– от север на юг. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.
(3). Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във
всички гробищни паркове на територията на община Сухиндол, съобразно
одобрените планове по ал. 1.
(4).Допуска се обособяването на отделни парцели за различните
религиозни общности и етнически групи.
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РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.5.(1).Гробищният парк и гробищата на територията на община
Сухиндол, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, публична
общинска собственост, се управляват, стопанисват и поддържат от кмета
на община Сухиндол.
(2). Гробищата се стопанисват и поддържат: за с.Бяла Река – от
кмета на кметство Бяла Река, а в останалите населени места – от
съответните кметски наместници.
Чл.6.Упълномощени служители от общинската администрация:
1.
съставят акт за смърт за починалите лица и издават препис-извлечения
от същите;
2.
определят деня и часа на погребението;
3.
издават разрешително за погребение, което определя парцел, ред и
гробно място, в което ще бъде погребано лицето;
4.
водят регистъра на починалите лица на територията на община
Сухиндол на хартиен и електронен носител;
5.
Събират и отчитат таксите за ползване на гробни места, съгласно
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Сухиндол;
6.
Осигуряват условия за нормален погребален процес и осъществяват
контрол по спазване на нормативната уредба.
7.
Поддържат подходите и алеите на гробищния парк;
8.
Определят и следят за режима за влизане на МПС в парковете.
9.
Отговарят за подготовка на мястото за гробополагане (урнополагане);
10.
Организират и следят за гробополагането (урнополагането) на
покойника.
Чл.7. Община Сухиндол в рамките на своя бюджет заделя средства за
изграждане на нови, разширение на съществуващи, благоустрояване,
стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо
озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо
осветление, транспортни комуникации и др.
Чл.8.(1). Общински съвет Сухиндол, на основание чл. 6, ал. 1, б. “ж” от
ЗМДТ, определя таксите за откупуване на гробни места.
(2).Видовете
услуги, предоставяни от община Сухиндол при
погребални ритуали, цените и таксите, заплащани за тях се утвърждават в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Сухиндол.
(3).Право на безвъзмездна помощ при погребения имат български
граждани, които са самотни, без роднини, бездомни, безпризорни,
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настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите като
социално слаби.
(4).Безплатните услуги включват:
1.издаване на акт за смърт;
2.осигуряване на ковчег;
3.превоз на покойника;
4.осигуряване на надгробен знак;
5.изкопаване и зариване на гробно място.
Чл.9. Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни
услуги на територията на община Сухиндол, следва писмено да уведомят
за същото общинската администрация.
чл.10.(1). Култовите сгради в гробищните паркове се управляват от
ръководствата на съответните религиозни общности официално
регистрирани по Закона за вероизповеданията в Република България.
(2). Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по
предходната алинея се извършват при спазване на Закона за устройство на
територията.

РАЗДЕЛ ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.11.(1). Гробните места са:
1.
2.
3.

обикновен гроб;
урнова ниша (гроб);
фамилно гробно място(гробница)

(2). Обикновен гроб е обособена част от парка, съгласно изискванията на
Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на
гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници.
(3). Урнов гроб е обособена част от гробищния парк в минимизирани
размери (50 см х 70 см) за полагане на една или повече урни с праха на
покойници.
(4). Урнова ниша се обособява в специално изградена в гробищния парк
урнова стена за полагане на урни с праха на покойници.
Чл.12.(1). С полагането на покойник или урна с праха му се поражда
правото на гробоползване на наследниците му по закон или завещание.
(2). Правото на гробоползване на обикновен и урнов гроб, както и на
фамилната гробница обхваща:
1. извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази
Наредба;
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2. оформяне на гробните места с паметник, портрети с лика и надпис с
изписване името на покойника, с датите на раждане и смъртта му, с ограда
по установени размери на гробното място;
3. засаждане на декоративни цветя;
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(3). Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
1. извършване на последващо урнополагане по реда и условията на тази
Наредба;
2. поставяне на табела с изписване името на покойника, датите на раждане и
смърт и портрет с лика му;
3. поставяне на цветя в монтирана край нишата ваза;
4. извършване на траурни и възпоменателни ритуали.
(4). Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да
излиза извън установените в Наредба №21 за хигиенните изисквания за
изграждане и поддържане на гробищните паркове (гробища) и погребване и
пренасяне на покойници, правила.
Чл.13.(1). Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на
възмездно придобиване на ползването за вечни времена на основание Закона
за местните данъци и такси, чрез такси, определени от Общинския съвет.
(2). Гробното място се ползва безплатно само за срок от осем години при
погребване на първи покойник.
(3). Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от
гробоползвателите с редовно поддържани, благоустроени с трайни паметни
плочи гробни места, след заплащане на определените от Общинския съвет
такси, съгласно ал.1.
Чл.14.(1). Предварително запазване на индивидуални гробни места не се
допуска.
(2). Изключение по ал.1 се допуска с изричното разрешение на кмета на
общината, с оглед създаване на семейни гробници.
Чл.15. Цялостният процес по изкопаването, оформянето и зариването на
гробни места се извършва от служители на общинска администрация
Сухиндол.
Чл. 16. (1). Правото на гробоползване е срочно или за вечни времена.
(2). Правото на гробоползване на гробно място за първите 8 години е
безвъзмездно.
(3). Наследниците по закон определят лице за контакти, което се вписва в
регистъра на гробищния парк. На лицето за контакти се връчват всички
съобщения по настоящата наредба. Лицето за контакти уведомява общинска
администрация за всички промени в обстоятелствата.
Чл. 17.(1). Срокът на правото на гробоползване на гробно място е за 15
години.
(2). Правото на гробоползване по предходната алинея може да се придобие,
след заплащане на съответната такса.
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(3). Правото на гробоползване на гробно място за вечни времена може да
се придобие след заплащане на съответната такса.
Чл. 18.(1). Правото на гробоползване на семейно гробно място, след
изтичане на първите 8 години може да бъде продължено за срок от 15 години,
след заплащане на съответната такса.
(2). Правото на гробоползване на семейно гробно място за вечни времена
може да се придобие, след заплащане на съответната такса.
Чл. 19.(1). Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се
допуска.
(2). Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да
извършат с писмено заявление до общинската администрация с нотариално
заверени подписи на всички наследници. Заявлението се прилага към
съответната партида на гробищния регистър. По същия ред се допуска и
замяна на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени,
че за това има основателни причини.
Чл. 20. В гробищния парк повторни погребения (полагане на друг
покойник в обикновен гроб) се разрешават след изтичането на 8 години от
предишно полагане на покойник.
Чл. 21.(1). Когато правото на гробоползване не е било продължено по
реда на чл. 17 и 18, гробното място се предоставя за нови погребения.
Останките от погребения се изваждат и заравят във фамилен гроб или общ
гроб (костница), освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат
кремирани.
(2). За изтичането на срока по чл. 18 от настоящата наредба задължително
се уведомява вписаното в регистъра лице за контакти по чл. 16, ал. 3 от
наредбата. Ако посоченото в регистъра лице за контакти е починало или по
други причини и е невъзможно връчването на съобщение, същото се връчва на
друг от наследниците по закон на починалия.

РАЗДЕЛ ІV
ПОГРЕБЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Чл. 22.(1). В гробищните паркове на община Сухиндол се погребват
лица с адресна регистрация в града или населените места от общината, както и
лица, живели при своите близки в община Сухиндол, както и
неидентифицирани трупове.
(2). Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат
да бъдат погребани на територията на община Сухиндол, ако е налице някой от
следните случаи: близките им са с постоянен адрес в община Сухиндол; имат
право на гробоползване в град Сухиндол или населените места от общината
(имат наследствен гроб).
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(3). На територията на община Сухиндол се погребват също и покойници
с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от
близките им или нямат близки.
(4). Покойници – чужди граждани, починали на територията на община
Сухиндол, могат да бъдат погребани в гробищния парк на град Сухиндол.
Чл.23. 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 закона и Наредбата.
Чл.24. Погребването на покойници извън гробищните паркове се
допуска в изключителни случаи с разрешение на кмета на общината или
упълномощено от него лице, съгласувано с органите на Държавния здравен
контрол.
Чл. 25. Урна с праха на покойник може да се положи в обикновен гроб
при спазване изискванията на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за
изграждане и поддържане на гробищните паркове (гробища) и погребване и
пренасяне на покойници.
Чл.26.(1).Погребенията се извършват през светлата част на
денонощието, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от
установяването на смъртта.
(2).Погребване след 48 часа се разрешава при условия, че се вземат
мерки за запазване и консервиране на трупа.
Чл.27.(1). Близките на починал са длъжни в срок до 48 часа след
констатирането й, да уведомят длъжностното лице по гражданско състояние на
общината или населеното място за съставяне акта за смърт, като представят
документите за самоличност на починалия и медицинското съобщение за
смърт. Длъжностното лице съставя акта за смърт и издава препис извлечение
от него.
(2). Актът за смърт може да се състави и след изтичане на срока по ал. 1,
без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебно
медицинско освидетелстване на трупа, при условията, предвидени в
Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната власт, назначил
съответната съдебно медицинска експертиза, издава документ, удостоверяващ
причината за забавянето.
Чл.28.(1).В случай на съмнение за насилствена смърт,
констатиралият я лекар незабавно уведомява органите на МВР и
прокуратурата. Той може да поиска съдебно-медицинско освидетелстване
на трупа с аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне на кръвната
група на покойника и вземане на проби от трупа за хистологично
изследване. Погребението се разрешава след извършване на предписаните
действия.
(2).Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване,
трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването
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на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг
лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен на
местопроизшествието от специализираните служби.
Чл.29.(1). Поставянето на предмети, пари, злата и др. в ковчега с
мъртвеца и гроба е забранено.
(2). В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети,
освен урната с праха на покойника.
Чл.30. Погребването в общи гробове е забранено.

РАЗДЕЛ V
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.31.(1). Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно
каноните на съответната религия.
(2). Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали – публична
общинска собственост.
(3). Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от
близките на починалия, ако те не нарушават обществения ред.
(4). Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и
благоприличие са недопустими.
Чл. 32.(1). Траурни агенции влизат в гробищния парк за извършване на
обредна и ритуална дейност след уведомяване на служител по „Гражданско
състояние”, което ги съпровожда до съответното гробно място.
(2). При организиране на погребение в „стар гроб” траурните агенции
осигуряват представител на близките на починалия за установяване
състоянието му и оформяне на документите за гробното място.

РАЗДЕЛ VI
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 33. Посещения в гробищните паркове 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. 34. В гробищните паркове се забранява:
1.
посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са придружени от
пълнолетни лица;
2.
въвеждането на кучета, на домашни и други животни;
3.
ремонтно-строителна дейност без писмено разрешение от общинска
администрация Сухиндол;
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4.
приготвяне на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и
пътищата;
5.
отсичането на дървета без съответното разрешение;
6.
хвърлянето на пръст върху чужди гробове;
7.
хвърлянето на пръст върху алеите;
8.
използване на вода от чешмите за други нужди, освен за измиване след
погребение и поливане цветята в гробните места.
Чл. 35. 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
други подобни;
4.
Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в
парцелите и на гробните места. Ако има такива – същите се премахват без
предупреждение от служител от общинска администрация.
Чл. 36.(1). Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни
надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
(2). Лицата, 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.
(3). Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се
отстраняват от гробните места от общинска администрация Сухиндол.

РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37.(1).За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на
физическите лица се налагат глоби в размер до 500 лева, а на
юридическите лица имуществени санкции до 5000 лв.
(2). Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от
упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.
(3).При констатиране на нередности и нарушения по Наредбата,
актовете се съставят от упълномощени от кмета длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от кмета на община Сухиндол.
(4).За образуването на административно-наказателни производства
за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването,
връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното
изпълнение се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс.
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РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 21 за
хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове
(гробища) и погребване и пренасяне на покойници с Решение № 397 по
Протокол № 56 на Общински съвет Сухиндол от 31.01.2011 г.
§ 2. Наредбата влиза в сила 7 дни след разгласяването и чрез средствата за
масово осведомяване, считано от приемането и.
§ 3. Наредбата се разгласява официално чрез сайта на община Сухиндол.

9

