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Раздел І 

Общи положения 

 Чл.1. (1) Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните 

паркове, публична общинска собственост, реда и условията за погребения, ползването 

и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на 

територията на Община Правец. 

(2)Гробищните паркове и обредната зала функционират и се управляват в 

съответствие със законовата уредба в страната и решенията на Общински съвет. 

 Чл.2. Гробищните паркове са терени със специално предназначение. Тяхното 

изграждане и поддържане да се извършва съгласно разпоредбите на Министерство на 

здравеопазването. 

 Чл.3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи 

гробищни паркове и гробища на територията на общината,става с решение на 

Общински съвет  – Правец, в съответствие със законовата уредба на страната,касаеща 

тази дейност. 

 Чл.4. Площта на гробищните паркове се определя съгласно 

градоустройствените планове на Общината. 

 Чл.5. (1) Парко-устройствените гробищни планове се приемат и при нужда се 

изменят от Общински съвет – Правец при спазване на изискванията на чл.5, ал.1 от 

Наредба №2 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването 

и пренасянето на покойници.  

   

 

Раздел ІІ 

Управление 

 

Чл.6. (1) Гробищният парк на територията на град Правец, както и сградите и 

съоръженията в него, се управлява и поддържа от Кмета на общината или от 

упълномощено от него длъжностно лице. 

(2) Гробищните паркове в кметствата и населените места от Общината се 

управляват и поддържат от съответния кмет на кметство или кметски наместник. 

Чл.7. Благоустрояването на парцелите в гробищния парк се съгласува 

предварително с главния архитект на Община Правец и се извършва в съответствие с 

приетия парко-устройствен гробищен план.  

Чл.8. (1) Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице 

осигурява извършването на следните дейности: 

1. съставяне на акт за смъртта на лица, починали на територията на град 

Правец; 

2. определяне на деня, часа и гробното място за погребението; 

3. извозване на покойника от мястото на поклонение до гробищния парк на 

територията на гр. Правец в деня на тъжния ритуал; 

4. извършване на услуги, свързани с траурните ритуали по заявка на 

гражданите; 

5. погребване или урнополагане; 

6. благоустрояване и поддържане на гробищния парк; 

7. водене на картотека на гробищния парк по алеи и гробни места; 

8. събиране на такси за откупуване на гробни места, съгласно /чл.120 от 

Закона за местните данъци и такси.  

 (2) Кметствата на населените места от Общината извършват следните дейности 

при смъртен случай в съответното населено място: 
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1.  съставяне на акт за смъртта на лица, починали на територията на 

населеното място; 

2.  определяне  деня, часа и гробното място за погребението; 

3.  осигуряване на превоз на починалия от мястото на поклонение до 

гробищния парк, находящи се на територията на Община Правец; 

4.  погребване или урнополагане; 

5.  благоустрояване и поддържане на чистотата в гробищния парк; 

6.  водене на картотека на гробищния парк; 

7.  събиране на такси за откупуване на гробни места, съгласно чл.120 от 

ЗМДТ;  

 

 

 

 

Раздел ІІІ 

Гробни места 

             Чл.9. Гробните места обхващат:обикновени гробове,семейни гробни места, 

фамилни гробни места, урнови  ниши и урнови гробове. 

1. Обикновени гробове са обособени места от гробищния парк,съгласно 

изискванията на наредба №2 на Министерство на здравеопазването;  

2.  Семейните гробни места се състоят от два или повече гроба;  

3. Фамилните гробни места се състоят от повече от два гроба;  

4.  Урновите гробове са обособени в определени размери части на гробищния парк 

за полагане на урни с праха на покойници;  

5. Урнови ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк 

стени/урнови стени/ с определени размери за полагане на урни с праха на 

покойника;                         

 Чл.10. (1) Размерите на гробовете се определят съгласно Наредба№2 на 

Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове 

(гробища) и погребването и пренасянето на покойници.  

 Чл.11. (1) В Гробищния парк в град Правец са обособени 3 зони (І, ІІ и ІІІ), 

парцелирани и разделени на редове. 

(2) Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки -1 м редове и 0,5 м 

гробовете. 

Чл.12. Урна с прах на покойник се поставя в маломерен урнов гроб, или в гроб в 

който е погребано тялото на покойник. 

Чл.13. След изтичане на 8 години от погребение в гроб, в него може да се 

извърши ново погребение. Това ограничение не се отнася до урнополагане. 

Чл.14. (1) Разрешава се срещу заплащане ползването за вечни времена на 

благоустроени и подържани гробни места. 

(2) Таксите за ползване на гробни места се заплащат в зависимост от техния вид. 

 Чл.15. Правото на ползване на гробното място обхваща: 

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

Наредбата; 

2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци - паметна рамка, 

портрети с надписи за името на покойника, дата на раждането и датата на 

смъртта; 

3. Засаждане на цветя; 

4. Посещение на гробното място и извършване на траурни и 

възпоменателни обреди; 
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5. Правото на ползване на гробно място принадлежи на наследниците на 

погребаните, съответно на техните наследници и се продължава след 

изтичане на 8 години от погребването на първия погребан; 

6. Лицата по т.5 могат да дадат съгласие за погребение в ползваното от тях 

гробно място на техни близки без изискване за родство, с право на 

поставяне на надгробен надпис. Съгласието се дава с писмена 

декларация, която се заверява  от Община Првец ; 

7. Когато правото на ползване на гробното място не е продължено, гробното 

място се дава за нови погребения; 

8. В случаите по предходната точка в град Правец кмета на Общината, или 

упълномощено от него длъжностно лице може да продължават правото 

на ползване на гробното място и след изтичане на срока по т.5, ако 

пропускането се дължи на основателни причини и гробното място е добре 

поддържано, благоустроено и имат изграден траен надгробен знак. В 

кметствата и населените места, които не са кметства на територията на 

Общината такова продължаване на правото на ползване на гробно място 

се разрешава от кмета на съответното кметство, упълномощено от него 

лице или от кметския наместник; 

9. Покойници, принадлежащи приживе към различни религиозни общности 

и етнически групи се погребват по реда на тази наредба. Това не се 

отнася за погребалните ритуали, доколкото не противоречат на 

Наредбата; 

10. Починали чужди граждани се погребват в гробищния парк на населеното 

място, където са починали, освен ако има искане за погребването им 

другаде. 

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

наредба и след писмено предизвестие до наследниците, гробното место се предоставя 

за нови погребения с писмено предписание на Кмета на Община Правец.  

 

 

 

Раздел ІV 

Погребения и урнополагане 

Чл.17. (1) Погребенията се извършват най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа 

от установяването на смъртта. Погребване след повече от 48 часа се извършва при 

условие, че са взети мерки за запазване и консервиране на трупа.  

(2) Близките на починалия или съответното болнично заведение, където е 

починало, лицето са длъжни веднага след констатиране на смъртта, да уведомят 

съответното длъжностно лице в Общинска администрация, кмета на кметството или 

кметския наместник и да представят медицинско свидетелство за настъпилата смърт, 

както и личната карта на починалото лице за съставяне на акт за смърт. 

(3) При липса на лична карта (паспорт) се представя служебна бележка с 

данните от личната карта (паспорт) на починалото лице, издадена от Общинска 

администрация на Община Правец. 

(4) Личните карти (паспорти) на починалите граждани се предават по опис в 

Районно управление – Полиция.  

 

Чл.18. (1). Погребенията се извършват при спазване разпоредбите на Наредба 

№2 на Министерство на здравеопазването.  
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(2). Погребването на покойници извън гробищните паркове се допуска в 

изключителни случай с разрешение на Кмета на общината, съгласувано с органите на 

Държавен санитарен контрол.  

 

 

Раздел 

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.19. (1) Гражданските ритуали се  провеждат в обредните зали от лице със 

заповед  на Кмета на Община Правец. 

        (2). Релегиозните ритуали се провеждат от духовни лица,съгласно каноните 

на съответната религия. 

        (3). Траурните ритуали могат да се извършват и на гроба освен,ако това не 

пречи на съседните гробове. 

         (4). Обредни действия и ритуали,противоречащи на добрите нрави и 

благоприличие са недопустими. 

                                              

Раздел 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

       

Чл.20. Посещения в гробищния парк се извършват от 6,00 до 21,00 часа за 

времето от 01.04 до 01.10 и от 7,00 до 19,00 часа през останалите месеци. 

Чл.21. Забранява се в района на гробищния парк: 

1. Посещението на деца под 10 години, несъпроводени от възрастни лица. 

2. Влизането с кучета, домашни и др. животни. 

3. Влизането с превозни средства, освен в случаите когато се обслужват 

болни, инвалиди или възрастни немощни хора. 

4. Приготвянето на циментов и варов разтвор извън определеното за целта 

място  

Чл.22. С разрешение на Кмета на общината или упълномощено от него 

длъжностно лице може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на 

строителни материали, извозване на строителни отпадъци и др. особени случаи. 

Чл.23. Не се разрешава извън определените за това места: 

1. Изхвърляне на хранителни и др.отпадъци, както и увехнали цветя; 

2. Разлепване на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.; 

3. Паленето на огньове и изгарянето на отпадъци; 

4. Не се разрешава засаждането на високостеблени и плодни дървета в 

парцелите на гробните места. 

Чл.24.(1) Ползвателите на гробни места са длъжни в срок от една година от 

погребението да благоустроят (оградят  гробното място, и оформят пътека до 

следващия гроб), озеленят и подържат гробното място в добър вид. 

(2). действията по ал.1 се извършват след съгласуване с длъжностното лице, 

определено да стопанисва, поддържа и да отговаря за реда в гробищния парк.  

(3) Гробове неподържани по изискванията на предходната алинея, след писмено 

предупреждение се изравнявят и затревяват като правото на ползване се отнема със 

заповед на кмета на Общината или кмета на съответното населено място. 

(4) Гробове, откупени за вечни времена, в които не е извършено погребение в 

период от 15 години и не се подържат, се отнемат със заповед на кмета на Общината 

или кмета на съответното населено място.. 

Чл.25. Изоставени, изпочупени и неподържани надгробни знаци се отстраняват 
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Чл.26. За ограждане на двойно гробно място за един починал, както и за 

изграждане и монтиране на обекти без разрешение, или отклонения от издадено 

разрешение, се прилагат санкции по реда на ЗУТ.  

Чл.27. Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, както и 

извършването на действия, с които се оскверняват гробните места.  

 

Раздел V 

Контрол и санкции  

Чл.28. На нарушителите на настоящата наредба се налагат следните наказания: 

1. глоба от 5 до 500 лева, като при повторно нарушение глобата се удвоява; 

2. наказанията се налагат, ако за нарушенията не се предвижда по-тежко 

наказание по други нормативни актове. 

Чл.29. Наказанията се налагат от кмета на Общината или овластени от него 

длъжностни лица. 

Чл.30. За нарушение извършени от малолетни и непълнолетни лица, отговарят 

техните родители или  настойници. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. За заварените случаи на ползване на гробни места се прилагат разпоредбите 

на тази наредба от датата на влизането й в сила. 

§2. Наследниците на починалите, преди влизането на тази наредба в сила, лица и 

ползвали гробни места над 8 години могат да заплатят такса и придобият право на 

ползване в зависимост от случая. 

§3. Настоящата Наредба е  приета с Решение № 162/28.06.2013 година на 

Общински съвет Правец и отменя Наредба №11 за гробищния парк на територията на 

град Правец и населените места в общината, приета с Решение №.42/19.06.2000.г. на 

Общински съвет Правец. 

§4. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й във в-к „Правешки 

глас” 

 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.24. /481/ от 19.07.2013 г./ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА   ПРАВЕЦ:   

/ Николай ЯХОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 


