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Н А Р Е Д Б А 

 
НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО – 

ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.Тази Наредба урежда управлението, стопанисването, 

вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения, 

ползването и благоустрояването на гробните места на територията на 

Община Полски Тръмбеш. 

Чл.2.Гробищните паркове са обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на 

ЗОС. 

Чл.3.Създаването на нови, разширяването и закриването на 

действащи гробищни паркове на територията на Общината става с 

решение на Общинския съвет, в съответствие със законовата уредба в 

Република България. 

Чл.4.По желание на религиозни общности (представени минимум от 

десет домакинства за съответното населено място) могат да се обособят 

самостоятелни парцели, при спазване изискванията на гробищния план и 

след решение на Общинския съвет. 

Чл.5.Гробищните паркове се управляват в съответствие със 

законовата уредба в страната и решенията на Общинския съвет. 

 

ІІ.УПРАВЛЕНИЕ 
Чл.6.Гробищните паркове и намиращите се в тях сгради и 

съоръжения, общинска собственост, на територията на Община Полски 

Тръмбеш се управляват, стопанисват и поддържат от Община Полски 

Тръмбеш. 

Чл.7./1/ Към общинска администрация се определят лица със 

заповед на Кмета на Общината, отговарящи за гробищния парк в град 

Полски Тръмбеш и кметските наместничества. 

         /2/За кметствата в Община Полски Тръмбеш тези функции се 

изпълняват от длъжностни лица, определени от Кмета на Кметството. 

 Чл.8./1/Длъжностните лица, определени по реда на чл.7: 

 1.(Нова,Р302/28.03.2013г.) Определят място за гроб, ден и час на 

погребението; Издават разрешение за извършване на погребение 
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/Приложение № 1 към наредбата/, в което се вписват парцела, гробното 

място, деня и часа на погребението. 

 2. (Нова,Р302/28.03.2013г.)Водят регистър на покойниците по 

гробищни паркове, парцели  и гробни места /Приложение № 2 към 

наредбата /, като за всеки покойник е събрана информация за : 

- Имената на починалия  за гробното място;                                          

- Вид на гробното място – единично или семейно гробно място; 

- Дата на смъртта; 

- Имената на грижовника – близък родственик – лице за контакт; 

- Вид на учреденото право на ползване – срочно или вечно право и 

дати на придобиване и изтичане на правото. 

 3. (Нова,Р302/28.03.2013г.) Събират гробищни такси на основание  

Наредба № 14 на ОбС – П.Тръмбеш. 

 4. (Нова,Р302/28.03.2013г.) Водят регистър на гробните места / 

Приложение № 3 към наредбата/ 

        /2/(Нова,Р302/28.03.2013г.) Не се разрешава извършването на 

погребение без издадено разрешително по  ал.1,т. 1. 

         /3/(Нова Р50/26.01.2012г.) Длъжностното лице, водещо 

регистъра на гробните места: 

1.Съвместно с близки на покойника на основание на издаденото 

разрешително посещават гробищния парк и посочва отредения парцел и 

гробно място , като се уверява за спазването на настоящата наредба по 

отношение на размерите и разположението на гробното място , както и че 

са информирани за размерите и вида на паметните плочи , декорациите, 

огражденията  и други елементи на гробното място; 

2.Отговаря за подготовката на мястото за гробополагане;  

3.Контролира и следи за гробополагането на покойника; 

4.Грижи се за реда и поддържане на подходите и алеите на 

гробищния парк; 

5.Следи за режима на влизане на моторните превозни средства и 

извършването на строителните и благоустройствени работи  от страна на 

близките на покойника или наети от тях юридически лица, притежаващи 

разрешително по чл. 25 ; 

6.Обезпечава цялостно условията за нормален погребален процес и 

осъществява контрол по спазване на нормативната уредба. 

           /4/(Нова Р50/26.01.2012г.) Поддържка на гробищата в града 

се осъществява от ОП „ПРОИ”, а по селата се организира от кметовете 

/кметските наместници/. 

         /5/Ако покойникът или неговите наследници по закон 

притежават право на гробоползване и в гробното място може да се 

извърши погребение при условията на чл.14, длъжностното лице не 

осигурява ново гробно място по т.1 ал./1/. 

 Чл.9/1/Община Полски Тръмбеш в рамките на своя бюджет заделя 

средства за поддържане, обновяване и разширение на гробищните терени, 

сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа. 

     /2/Безплатни погребални услуги се предоставят от Общината на 

жители на общината, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни. 
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ІІІ.ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 Чл.10/1/Гробищните паркове обхващат обикновени гробове и 

семейни гробни места. 

  /2/(Изм.,Р302/28.03.2013г.)Обикновените гробни места са 

самостоятелно обособени части от гробищния парк , съгласно 

изискванията на Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011 г. за здравните 

изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове 

/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

  /3/(Изм.,Р302/28.03.2013г.) Семейните гробни места са 

самостоятелно обособени гробни места от гробищния парк , състоящ се от 

две обикновени гробни места без алея между тях. 

 Чл.11.С полагане на покойника в гроба за наследниците му по закон 

или завещание, се поражда правото на гробоползване. 

 Чл.12./1/Правото на гробоползване е срочно право, освен в случаите 

на възмездно придобиване за вечни времена, след заплащане на 

необходимите такси. 

 Чл.13./1/Правото на ползване на обикновени и семейни гробни 

места обхваща: 

 1.Извършване на последващи погребения в него по реда и условията 

на тази Наредба; 

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

ниско решетъчно метално ограждение с височина до 30 см, градински  

бордюр, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника 

с датите на раждане и смъртта му; 

 3.Засаждане на декоративни цветя и треви; 

 4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

  /2/Индивидуалното благоустрояване на отделни гробни места 

от ползвателите им се допуска след съгласуване с длъжностните лица по 

чл.8. 

 Чл.14.Полагане на друг покойник в обикновен гроб не се допуска 

преди изтичането на осем години от предишното погребение. 

 Чл.15./1/(Изм.,Р302/28.03.2013г.) Преди изтичане на осемгодишния 

срок от погребението правото на гробоползване може да бъде продължено 

с още петнадесет години , ако правоимащите заплатят съответната такса. 

  /2/(Изм.,Р302/28.03.2013г.) Правото на гробоползване може да 

продължава периодично на всеки петнадесет години, ако правоимащите 

заплатят съответната такса преди изтичане на срока, и  гробоползване за 

вечни времена, ако заплатят съответната такса за вечни времена.        

 Чл.16.Когато правото на гробоползване не е било продължено по 

реда на чл.15 и след писмено предизвестие на наследниците, гробното 

място се предоставя за нови погребения. 

 Чл.17.Лицата, откупили гробните места за вечни времена, запазват 

правата си върху тях и за своите наследници, но нямат право да ги 

преотстъпват или продават на други лица. 

 Чл.18./1/Семейните гробни места се предоставят само за вечни 

времена; 
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  /2/Семейните гробни места могат да се купуват само при 

извършване на погребение; 

  /3/Предварително откупуване на семейни гробни места не се 

допуска. 

 Чл.19.Не се разрешава предварително запазване на гробни места за 

определени лица. 

 

ІV. ПОГРЕБЕНИЯ 

 Чл.20./1/В гробищните паркове на Община Полски Тръмбеш се 

погребват покойници с постоянен адрес – населените места на съответния 

гробищен парк. 

  /2/Покойници от други населени места могат да бъдат 

погребани в Община Полски Тръмбеш, ако има основателна причина за 

това или се ползва право на гробоползване. Това се разрешава от 

длъжностните лица по чл. 8. 

 Чл.21./1/Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 

часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта, по ред 

определен от лицата, отговарящи за гробните паркове на съответните 

населени места. 

     /2/(Изм.,Р302/28.03.2013г.),(Изм.,Р691/29.08.2019г.)  Всяко 

гробно място за възрастен трябва да има размери : ширина 120 

см.;дължина – 250 см. и дълбочина не по – малко от 150 см. 

                      /3/(Нова.,Р302/28.03.2013г.),(Изм.,Р691/29.08.2019г.) 

Семейните гробни места са самостоятелно обособени гробни места от 

гробищния парк с размери : ширина – 240 см.;дължина – 250 см. и 

дълбочина – ни по – малко от 150 см. 

  /4/При погребване на деца дълбочината не трябва да бъде по-

малка от 120 см; 

         /5/Близките на починалия или упълномощено лице от болнично 

заведение, където е настъпила смъртта, са длъжни в срок до 48 часа след 

констатирането й, да уведомят длъжностното лице по гражданско 

състояние на Общината или кметството за съставяне акт за смъртта. 

Длъжностното лице съставя акт за смърт и издава препис – извлечение от 

него, който служи за разрешение за погребение. До съставянето на акта за 

смърт не могат да се предприемат никакви действия за организация на 

погребението; 

  /6/Поставянето на предмети, пари, злато и други предмети в 

ковчега с мъртвеца и гроба е забранено. 

 Чл.22.Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, 

длъжностните лица по чл.8 организират погребението след като се получи 

разрешение от компетентните органи. 

V.ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩАТА 

 Чл.23.Посещения в гробищните паркове се допускат: 

 1.За времето от 01.04 до 30.09. - от 700 до 2000 часа; 

 2.За времето от 01.10 до 31.03. - от 800 до 1800 часа. 

 Чл.24./1/В района на гробищните паркове се забранява: 

 1.Посещение на деца под 14 годишна възраст, ако не са придружени 

от пълнолетни лица; 
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 2.Въвеждането на кучета, на домашни и други животни; 

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

и пътищата; 

 4.Отсичане на дървета без съответното разрешение. 

  /2/Не се разрешава извън определените за целта места: 

 1.Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увяхнали 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 на гробните места. 

  /3/Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят 

трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. 

  Чл.25.(изм.Р.302/28.03.2013г.) Едноличните търговци и 

юридическите лица с регистриран предмет на дейност „Погребална и 

траурна дейност” могат да извършват погребални услуги на гражданите по 

погребално – обредната дейност след заплащане на такса съгласно 

Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш за издаване на разрешително 

за извършване на погребално – обредни услуги на територията на 

гробищните паркове / Приложение № 4  към Наредбата /,сключване на 

договор с общината и при спазване разпоредбите на настоящата Наредба. 

 

VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

 Чл.26. Със заповед на Кмета на общината се определят длъжностни 

лица, актосъставители по настоящата Наредба. Наказателните 

постановления се издават от Кмета на Общината. 

 Чл.27./1/Нарушителите на чл.23 и чл.24 се наказват с глоба от 20 до 

500 лева. 

  /2/ Нарушителите на чл.21 се наказват с глоба от 100 до 500 

лева. 

 Чл.28./1/(изм.Р.302/28.03.2013г.)Лицата по чл. 25, които извършват 

погребални услуги на граждани, без да са платили такси, съгласно 

Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш , се наказват с глоба от 200 до 

2000 лв. 

  /2/(изм.Р.302/28.03.2013г.) При повторно нарушение, 

извършено от същия нарушител в едногодишен срок, след издаването на 

наказателното постановление, наказанието е глоба от 1000 до 3000 лв.  

 Чл.29.За изградените и монтирани без разрешение обекти и 

съоръжения /без надгробни знаци/ на територията на гробищните паркове 

в Община Полски Тръмбеш или които са извършени в отклонение от 

даденото разрешение и не могат да бъдат приведени в съответствие с 

предвижданията на действащите паркоустройствени планове и 

разпоредбите на тази Наредба, се предприемат принудителни мерки за 

тяхното премахване. 

 Чл.30.Административно-наказателното производство  се 

осъществява по реда на ЗАНН. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1.Лица, извършващи дейност по чл.25 към момента на приемане на 

Наредбата от Общински  съвет гр.Полски Тръмбеш, са длъжни да сключат 

договор с община Полски Тръмбеш в едномесечен срок от влизане в сила 

на Наредбата. 

 §2.Разпоредбите на Наредбата се отнасят и за лицата, придобили 

право на гробоползване преди влизане в сила на Наредбата. 

§3.До приемане на паркоустройствени планове на всички гробищни 

паркове на територията на Община Полски Тръмбеш, длъжностните лица 

по чл.8 изпълняват задълженията си по утвърдена от главния архитект на 

Общината схема за разположение на нови гробни места. 

§4. Изпълнението и контрола по изпълнението на Наредбата се 

осъществява от Кмета на Общината, Кметовете на Кметства в Община 

Полски Тръмбеш или определени от тях длъжностни лица. 

§5.Тази Наредба е приета с Решение 782/11.07.2003 г., изм. и доп. с  

Решение 50/26.01.2012г.; Изм. и доп. с  Решение 302/28.03.2013г., Изм. и 

доп. с Решение №691/29.08.2019г. на ОбС П.Тръмбеш на основание чл.22 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

влиза в сила 7 дни след приемането й. 

 

 

  

Маринета Йорданова 
Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 

 

 

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 
 


