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Препис 
ОБЩИНА „ТУНДЖА” 

 
 

Н   А   Р   Е   Д   Б   А 
 

за управлението и поддържането на  гробищните паркове на територията на 
Община „Тунджа” 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението, поддържането 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 „Тунджа”. 

 Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са 
публична общинска собственост на Община Тунджа по силата на чл.140 от Конституцията на РБългария 
и чл.3, ал.2, т.1 и т.3 от Закона за общинската собственост. 

(2) Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове. 
 (3) На територията на Община „Тунджа” съществуват гробищни паркове във всяко населено място 

на територията на Община „Тунджа”. 
Чл. 3. (1) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на 

строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва в съответствие с 
изискванията на Закона за устройството на територията (ЗУТ), приложимите разпоредби на нормативните 
актове по прилагането му и специалните норми на Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания 
към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

(2) Гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за 
достъпна среда на населението, както и за хората с увреждания. 

Чл. 4. По желание на религиозни общности или етнически групи могат да се обособят 
самостоятелни парцели, при спазване изискванията на устройствения гробищен план. 

Чл. 5. (1) Гробищните паркове се ограждат с ограда. 
(2) В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно – битови цели. 
(3) За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира 

транспортирането им за последващо третиране. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 6. (1) Гробищните паркове в населените места на територията на община „Тунджа” се 

управляват и поддържат от съответния кмет или кметски наместник. 
(2) Гробищните паркове с прекратена в тях погребална дейност, се поддържат от съответния кмет 

или кметски наместник. 
(3) Кметовете и кметските наместници контролират дейността в гробищните паркове и 

осъществяват дейност по определяне на гробно място,  изкопаване на гроб, провеждане на ритуал и др. 
Чл. 7. Община „Тунджа”, чрез кметовете и кметските наместници, осъществява озеленяването на 

гробищните терени, чистотата, поддържането на сгради и съоръжения, главните и второстепенни алеи в 
парка, които са публична общинска собственост, съгласно чл.16 от Закона за общинска собственост. 
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Чл. 8. Кметовете и кметските наместници, като лица осъществяващи управлението на гробищните 
паркове провеждат следните организационни и административни дейности: 

1. съвместно с близките на покойника определят деня и часа на погребение; 
2. определят гробно място за покойника след представяне на смъртен акт; 
3. водят регистър на покойниците по гробищни паркове, парцели, редове и гробни места; 
4. обезпечават всички условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване 

на нормативната уредба; 
5. при необходимост организират изкопаване и оформяне на гробно място. 
Чл. 9. Ежегодно по решение на Общински съвет „Тунджа” могат да се подпомагат разходите за 

погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, с източник на финансиране 
имуществените данъци, таксите, неданъчните и други общински приходи съгласно постановление на МС 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 
 
Чл. 10. (1)  Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва: 
1. дължина – 2 м; 
2. широчина – 1 м;  
3. дълбочина -1,5 м; 
(2) При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м. 
(3) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1м по дългите им страни и 0,5 м по 

късите им страни. 
(4) При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. 

Този насип в последствие може да се оформи с рамка с паметна плоча. 
(5) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се 

излиза извън установените за гробното място размери. 
(6) Наследниците са длъжни да поддържат гробното място. 
Чл.11. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното 

за Република България източно-православно вероизповедание, се вземат под внимание битът и 
традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство. 

Чл.12. (1) Правото на ползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване на ползването 
за вечни времена. 

(2) Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 години. 
Чл.13. Правото на гробоползване, след първите 8 години, може да бъде продължено за срок от 15 

години или за вечни времена, ако правоимащите заплатят съответните такси, определени от Общински 
съвет, не по-късно от 1 година, след изтичане сроковете по чл.12, ал.2 от настоящата наредба. 

Чл.14. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за 
наследството и други действащи нормативни актове. 

Чл.15. (1) Кметовете на кметства, кметските наместници и служители на общинска администрация 
„Тунджа” извършват проверка на гробищните паркове на територията на общината. 

(2) За всеки отделен случай на констатирано трайно неподдържане на гробно място и прилежащите 
междинни пътеки се съставя протокол.  

(3) За всяко констатирано неподдържане на гробното място, наследниците на покойника се 
уведомяват писмено от кмета на кметството и кметския наместник, като им се определя срок за 
отстраняване на нарушението. 
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РАЗДЕЛ ІV 
ПОГРЕБЕНИЯ 

 
 Чл. 16. В гробищата на населените места се погребват жители на съответното населено място, както 

и лица от други населени места по желание на техните близки. 
 Чл. 17. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпване 

на смъртта. 
(2) Близките на покойника или съответното болнично или социално заведение, в което е 

настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят кметовете на кметства и кметски 
наместници по населени места, като предоставят надлежен медицински документ удостоверяващ 
настъпилата смърт и личната карта /паспорт/ на покойника за съставяне на смъртен акт. 

(3) Препис от акта за смърт се издава безплатно. 
(4) Кметовете на кметства и кметските наместници не могат да се предприемат никакви 

организационни действия за погребение без представен акт за смърт. 
 Чл. 18. Пренасянето и превозването на покойници от дома или мястото, където е настъпила 

смъртта, до гробищния парк, включително и в друго населено място, се извършва при спазване 
изискванията на Наредба № 2  от 21.04.2011г. на МЗ. 

Чл. 19. Поставянето на ценни предмети, пари, злато и др. в ковчега на починалия и гроба е 
забранено . 

Чл. 20. Не се разрешава предварително запазване на индивидуални гробни места. 
  

РАЗДЕЛ V 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
 Чл. 21. (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната 

религия. Те могат да ползват ритуалните зали, ако не противоречи на техните правила.  
(2) Траурните граждански ритуали се провеждат в обредна зала или на открито. 
(3) Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те 

не пречат и увреждат съседни гробове. 
(4) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са 

недопустими. 
 

РАЗДЕЛ VІ 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 
Чл. 22. В районите на гробищните паркове се забранява: 
1. посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица; 
2. въвеждането и преминаването на домашни и други  животни; 
3. приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеи и пътища без разрешение; 
4. хвърлянето на пръст, хранителни и други отпадъци, както и увехнали цветя върху съседни 

гробове и по алеите, освен на определените за целта места; 
5. всички видове прояви на вандализъм, умишлено събаряни, издраскване, разрушаване на 

паметници и надгробни знаци или на детайли по тях, кражба и други действия на оскверняване на 
гробните места; 

6. паленето на огън и изгаряне на отпадъците. 
Чл. 23. (1) Наследниците на починалите или откупилите гробните места са длъжни да поставят 

трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. 
(2) Наследниците на починалите са длъжни да почистват гробовете и около гробните пространства. 
Чл. 24. (1) В  гробищните паркове се допуска извършването на граждански услуги от еднолични 

търговци или търговски дружества с предмет на дейност погребални и траурни услуги.    
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(2) Лицата по ал.1, извършващи организация по погребения на територията на гробищните 
паркове, както и строителните фирми се задължават да спазват вътрешния ред и разпоредби на 
територията на всички гробища в община „Тунджа”. 

 
РАЗДЕЛ VІІ 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 
 Чл. 25. За нарушаване на разпоредбите по настоящата Наредба физическите лица се наказват с 

глоба в размер до 500 лева, а на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в 
размер до 5000 лева. 

Чл. 26. (1) Контролът по изпълнението на тази наредба  се осъществява от кмета на общината, 
кметовете на кметства и кметските наместници и длъжности лица, управомощени със заповед на Кмета на 
община „Тунджа”. 

 (2) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от лицата по ал.1, а наказателните 
постановления се издават от Кмета на община „Тунджа”. 

(3) Административно наказателното производство се осъществява по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
             

РАЗДЕЛ VІІІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. „При трайно неподдържане на гробното място” се разбира системното неполагане на 

необходима грижа от страна на близките на покойника, в резултат на което външния изглед на гробното 
място и прилежащите междинни пътеки не позволяват то да бъде идентифицирано /например наличието 
на храсти, друг вид растителност, липсата на надгробни символи и т.н. 

§2. Наредбата за управлението и поддържането на гробищните паркове на територията на община 
„Тунджа” се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за 
здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.  

§3. Наредбата е приета с Решение №  283, по протокол №  19/18.12.2012 г. на Общински съвет 
„Тунджа”. 

§9.  Наредбата влиза в сила от 01.01.2013 година. 
 

 
 
          Председател на ОбС:   /п/ 
           /Кирчо Карагьозов/ 
 
         Зам.председател на ОбС: /п/ 
           /Иван Георгиев/ 
 
 
Протоколист:    /п/ 
  /Цв.Фотева/ 
 
Изготвил преписа: 
  /Цв.Фотева/ 
 
 


