МОТИВИ
За приемане на НАРЕДБА
за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за
извършване на погребения на територията на Община Септември

Проекта на наредба се предлага за утвърждаване с цел уреждане управлението
и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения, ползването
и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на
територията на Община Септември и привеждането на нормативната база на община
Септември в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 21 април 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на
покойници на МЗ.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за организация и управление на
гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на
територията на Община Септември. Предложения могат да бъдат депозирани в
Деловодството на Община Септември, на адрес – гр. Септември, ул. „Александър
Стамболийски” No 37а или на следните електронни адреси: e-mail:
municipality@septemvri.org, obsept@abv.bg

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за
извършване на погребения на територията на Община Септември
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и
условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази
дейност услуги на територията на Община Септември.
Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществените 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 Септември действат гробищни паркове в гр.Септември, гр.
Ветрен, с. Ковачево, с.Варвара, с.Семчиново, с. Ветрен дол, с.Виноградец, с. Карабунар , с.
Злокучене ,с. Лозен, с. Симеоновец, с. Бошуля, с. Славовица и селата Горно и Долно Вършило.
Чл. 3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и
гробища на територията на община Септември се извършва с решение на Общински съвет
Септември.
Чл. 4. (1) Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда изменя от Общински съвет
Септември.
(2) С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на
гробищния парк и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове,редовете и гробовете се
отделят с междинни пътеки.
Чл. 5. (1) Гробищният парк на територията на град Септември – действащ за погребения, както и
намиращите се в него сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от
наета за целта фирма.
(2) Гробищните паркове в останалите населени места на територията на общината се
управляват и опазват от съответните кметове и кметски наместници, съгласно настоящата наредба.
Чл.6. Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи се
съгласуват предварително с фирмата стопанисваща гробищния парк или кмета на населеното
място и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи
тези дейности.
Раздел II
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 7. (1) Гробните места обхващат: обикновени гробове и фамилни гробни места (гробници)
състоящи се от два и повече единични гроба.
(2) Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището за полагане на
ковчега с тялото на покойника.
Чл. 8 Изкопаването на гробни места в гробищните паркове в Община Септември, публична
общинска собственост, находящи се на територията на град Септември, се извършва от лица
/гробари/, представители на погребални агенции, с които общината има сключен договор или
посочени от кмета на населеното място.
Чл. 9. Погребването на покойници се извършва във:
1. отделни гробни места;
2. урнови гробове;
3. урнови стени (ниши);
4. надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези;
5. подземни или надземни гробници.

Чл. 10. (1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк или гробището,
предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително на два ковчега при фамилни
гробни места, които се разполагат един до друг или в подземни стоманобетонни или полимерни
камери един над друг.
(2) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:
1. дължина – 2 м;
2. широчина – 1 м, а за фамилно гробно място – най-малко 1,5 м;
3. дълбочина – 1,5 м.
(3) При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.
(4) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м
по късите им страни.
(5) При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м.
Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.
(6) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се
излиза извън установените за гробното място размери.
Чл. 11. (1) Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или
две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално
разделяне на камерата, които се монтират след извършване на изкоп с дълбочина не по-малко от
2,2 м и полагане на дренажен пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера
не може да бъде по-малко от 1,25 м.
(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери:
1. дължина – 2,2 м;
2. широчина – 1 м;
3. обща дълбочина – 1,5 м.
(3) Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва в
херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.
(4) При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната камера не се
прилага срокът по чл. 25, ал. 1, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.
Чл. 12. (1) Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.
(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни
с пепел от кремирани покойници.
Чл. 13. (1) Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни гробни места на
близки на покойника.
(2) Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 – 0,8 м дълбочина така, че урната да
бъде покрита най-малко с 0,3 м пръст.
Чл. 14. Урновите стени (ниши) са обособени части от специално изградени стени в гробищния парк
за полагане на урни с пепел от кремирани покойници.
Чл. 15. При надземни погребвания (в надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези или в
надземни гробници) покойниците се поставят в запоени метални ковчези с филтрираща система, а
погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.
Чл. 16. Изграждането на надземна урнова стена (ниша), надземна стена (ниша) за поставяне на
ковчези, стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, когато представляват строеж
по смисъла на ЗУТ, се допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по
реда на ЗУТ.
Чл. 17. (1) Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи със съгласието
на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:
1. разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;
2. при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;
3. ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;

4. дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на
най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води.
(2) Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на
лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на
общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална
здравна инспекция.
Чл. 18. (1) Правото на ползване на обикновен гроб, както и на фамилна гробница обхваща:
1. Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични
портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
2. Засаждане на декоративни цветя и треви.
3. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(2) Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползвателите
им се допуска след издаване на писмено разрешение от кмета на общината или кметството при
спазване на изискванията на НАРЕДБА № 2от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към
гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници на МЗ.
Раздел III
ПОГРЕБЕНИЯ
Чл. 19. (1) В гробищните паркове се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе
в населеното място, както и такива, които имат близки с постоянен адрес в същото населено място,
и те изрично желаят това.
(2) Покойници - чужди граждани се погребват в гробищните паркове на населеното място,
в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.
Чл. 20. 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.
Чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа, от констатиране смъртта на лицето.
(2) Извършването на погребение на починало лице става само след представянето на препис
– извлечение от акт за смърт.
Чл. 22. (1) Безплатните погребални услуги на територията на община Септември се предоставят на
български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слаби в рамките на
определените на Общината разходи за съответната година от Общински съвет.
(2) Кмета на общината със свое решение в рамките на предвидения бюджетен кредит за
съответната бюджетна година, може да предоставя помощ за извършване на погребение
1. Помощта е в размер на не повече от 150 лева
2. Помощта да се предоставя след подадено искане и необходимите документи от страна на
наследниците на починалото лице(копие от акт за смърт; удостоверение за наследници;
удостоверение от дирекция «Социално подпомагане», че починалото лице е получавало социални
помощи;фактура за извършени траурни услуги; удостоверение от кмет на населеното място, че
починалото лице е без близки и роднини - когато се налага служебно погребение.
Раздел IV
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.23. (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната
религия.
(2) 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.

Чл.24. (1) Траурни агенции влизат в гробищния парк за извършване на обредна и ритуална дейност
след уведомяване на лицето отговарящо за стопанисването на гробищния парк, което ги
съпровожда до съответното гробно място.
(2) Траурни агенции, извършващи обредна дейност на територията на Община – Септември,
могат да извършват такава при следните условия :
1. Изкопаването и зариването на гробните места се извършва само от назначените от
погребалната агенция, с която има сключен договор за стопанисване на гробищния парк, лица
/гробари/, след уведомяване на лицето отговарящо за стопанисването на гробищния парк за град
Септември и кметовете по останалите населени места.
2. Погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и място с уведомяване на лицето
отговарящо за стопанисването на гробищния парк
3. При организиране на погребение траурните агенции да спазват изискванията на
НАРЕДБА № 2от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници
.
Раздел V
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 25. Посещения в гробищните паркове се допускат:
1. За времето от 1 април до 30 септември - от 6.00 до 19.00 часа;
2. За времето от 1 октомври до 31 март - от 7.00 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. Извършване на търговска дейност - продажба на цветя, траурни и религиозни аксесоари
от частни лица и търговци;
4. ремонтно-строителна дейност без писмено разрешение на кмета на населеното място;
5. приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без
писмено разрешение на кмета на населеното място;
6. отсичането на дървета без разрешение на кмета на населеното място и съответните
институции;
7. Забранява се на частни лица или фирми да извършват изкопаване на гробно място и
погребение на територията на гробищните паркове в общината без писмено разрешение от кмета
на съответното населеното място, упълномощено от него лице или представител на фирма, с която
има договорни отношения за стопанисване на конкретния гробищен парк;
8. Забраняват се прояви на вандализъм, оскверняване на гробни места, кражби от тях,
разрушаване на паметници и други надгробни знаци.
Чл. 27. 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.
Чл. 28. (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да поддържат в добър вид гробните места и
поставените трайни надгробни знаци.
(2) Лицата, които са извършвали строителни и ремонтни работи и дейности по ал. 1 са
длъжни да възстановят за своя сметка засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите, и
изхвърлят отпадъците на определените за целта места.
Чл. 29. (1) Гробните места, които са напълно запустели и не се поддържат, след писмено
уведомление до наследниците за спазване на настоящата наредба и непредприети мерки за

поддържането им в определения законов срок, се предоставят за други погребения след изтичане
на срока по НАРЕДБА № 2от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
(2) Изпочупени пейки и огради, неподдържани надгробни знаци и фундаменти незаконно
изградени или излизащи извън стандартите по Наредба № 21 на МЗ, гробни места, се отстраняват
със заповед на кмета на населеното място.
Раздел VI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 30. (1) Определен със заповед служител на общинска администрация е длъжен да упражнява
периодичен контрол върху спазването на настоящата наредба, Наредба № 21 на МЗ и действащите
нормативни актове и решения на Общински съвет Септември.
(2) При констатиране на нередности и нарушения, определеният със заповед служител е
длъжен да предприема всички необходими действия за незабавното им отстраняване.
Чл. 31. (1) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от определен със заповед
служител, упълномощен от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета
на общината или от упълномощено от него длъжностно лице от общинска администрация.
(2) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази
Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните
постановения и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните
нарушения и наказания.
(3) За неспазване на чл.25, чл. 26, т.1-8, чл.27 и чл. 28 на нарушителите да се налага глоба в
размер: - за физически лица - от 20 до 500 лв. и имуществена санкция - за еднолични търговци и
юридически лица /в т.ч. и траурните агенции/ - от 50 до 2000 лв. При повторно нарушение в
едногодишен срок след издаване на наказателното постановление се наказват с глоба от 50 до 1000
лв. за физически лица или имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. за еднолични търговци
или юридически лица /в т.ч. и траурните агенции/.
Раздел VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата е приета от Общински съвет Септември с решение № ………. по протокол №
……от …………2016 г. на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила от датата на
приемането й.

