ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.ВЪЛЧЕДРЪМ, обл.МОНТАНА

НАРЕДБА
№ 19
ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО
НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Наредбата с Решение № 112, протокол № 17 от 12.10.2012г. на Общински съвет – Вълчедръм,
област Монтана.

Октомври 2012 година

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в
гробищните паркове (гробищата), реда и условията за погребения и свързаните с тях
услуги, ползването и благоустрояването на гробищните места на територията на
община Вълчедръм.
(2) Гробищните паркове (гробищата) на територията на община Вълчедръм
функционират и се управляват в съответствие със законите в Република България, тази
Наредба и решенията на Общински съвет – Вълчедръм.
Чл.2. Гробищните паркове (гробищата) са обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост на Община Вълчедръм по
силата на чл.140, във връзка с чл.17, ал.2 и 4 от Конституцията на Република България
и на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.
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 устройство на
територията (ЗУТ), приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането
му и специалните норми на Наредба №2 на МЗ от 21.04.2011 год. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на
покойници (обн. ДВ бр.36/10.05.2011 год.).
(2) Гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие
с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Чл.4. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи
гробищни паркове и гробища на територията на община Вълчедръм, става с решение на
Общински съвет – Вълчедръм.
Чл.5. Разрешава се в общите гробищни паркове, при разкриване на нови терени,
да се обособяват отделни парцели на различни етнически и религиозни общности,
регистрирани по Закона за вероизповеданията, съгласно решение на Общински съвет –
Вълчедръм, като се вземат под внимание битът и традициите на съответната
религиозна общност.
РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.6. (1) Гробищните паркове (гробищата) на територията на гр.Вълчедръм и
общината, както и намиращите се в тях съоръжения, са общинска собственост и се
управляват от Общински съвет – Вълчедръм.
(2) Стопанисването и поддържането на гробищните паркове (гробищата) и
свързаните с тях дейности се възлагат с решение на Общински съвет – Вълчедръм.
(3) Поддръжката на гробищните паркове (гробищата) в съставните населени
места на община Вълчедръм, се организира от кметовете/кметските наместници.
Чл.7. (1) Кмета на община Вълчедръм организира поддържането и обновяване
на гробищните терени, съоръжения, сгради, озеленяване, общо осветление и др.
(2) Общински съвет – Вълчедръм ежегодно предвижда средства от общинския
бюджет за покриване на разходи за охрана.
Чл.8. (1) Гробищните паркове (гробища) се ограждат с ограда

2

(2) В гробищните паркове (гробища) се осигурява течаща вода за питейнобитови цели, отговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30/2001 год.).
(3) Отпадъчните води се изпускат във водоплътни изгребни ями, оразмерени
съгласно нормите за проектиране на канализационни системи.
(4) За събиране на отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира
транспортирането им.
Чл.9. Кметът на Община Вълчедръм може да определи длъжностни лица, които:
1. Осъществяват дейността по организация на погребенията, включваща
следните дейности: изкопаване на гроб, полагане на покойника, заравяне и оформяне на
гроба;
2. Провеждат ритуали;
3. Организират ръководството на погребалния процес и изпълнението на тази
Наредба.
РАЗДЕЛ ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.10. /1/ Гробните места обхващат:
1. Обикновени гробове.
2. Семейни гробни места (гробници, състоящи се от два и повече гроба).
3. Урнови гробове.
(2) Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището за
полагане на ковчега с тялото на покойника, съгласно изискванията на Наредба №2 на
МЗ от 21.04.2011 год. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ бр.36/10.05.2011 год.).
(3) Семейните гробни места се състоят от два или повече гроба и се предоставят
на членовете на фамилията.
(4) Урнови гробове могат да се обособят в определени части от гробищния парк
(гробището) за полагане на една или повече урни с праха на покойници. Урната може
да се положи и в обикновен гроб.
Чл.11. (1) С полагането на покойника или урна с праха му в гроб или урнова
ниша, за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване.
(2) Безвъзмездното право на гробоползване е за срок от 10 (десет) години, освен
в случаите на възмездно придобиване на ползването му за вечни времена, срещу
заплащане на съответни такси, съгласно Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет –
Вълчедръм.
(3) Безсрочно (вечно) право на гробоползване може да се придобие при
благоустроени с трайни надгробни знаци и редовно поддържани гробни места.
Чл.12. (1) При последващи погребения в едно гробно място правото може да
бъде продължено по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно
място лица.
(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване
е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници по реда на
извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на
гробоползване, след като декларират писмено пред общината, че първия погребан няма
наследници.
(3) За неуредените в предходните алинеи случаи, се прилагат разпоредбите на
Закона за наследството.
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Чл.13. Когато правото на гробоползване не е било продължено по предходните
членове, и след писмено предизвестие до наследниците, гробното място се предоставя
за нови погребения с писмено предписание на упълномощено от Кмета на община
Вълчедръм длъжностно лице.
Чл.14. Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на семейни
гробници, обхваща:
1. Извършване на следващи погребения и урнополагания в него по реда и
условията на законовата уредба и на тази наредба;
2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда,
портрети, името на покойника с датата на раждането и смъртта му, епитафия;
3. Засаждане на декоративни цветя и треви;
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
Чл.15. Полагането на друг покойник в обикновен гроб, не се допуска преди
изтичането на 10 (десет) години от предишното погребение, а изравянето на останките
се извършва през деня. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
Чл.16. В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води
и др.п., съгласувано с органите на РЗИ, може да се определи срок, по-кратък от този по
чл.11, към което се прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото
намаление на срок, изготвена от експерт в областта на оценка на въздействието върху
околната среда.
РАЗДЕЛ ІV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
Чл.17. (1) В гробищните паркове (гробища) на населените места на територията
на община Вълчедръм се погребват покойници с постоянен адрес приживе в същото
населено място.
(2) Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място, могат да бъдат
погребани в друго, ако в него е установена смъртта и е налице някоя от следните
хипотези:
1. близките им са с постоянен адрес в това населено място;
2. имат право на гробоползване в това населено място;
3. не са потърсени от близките им или нямат близки.
(3) Изключения по ал.1 и ал.2 се допускат само в случаите на изявено приживе
желание от покойника, свързан по някакъв начин с община Вълчедръм.
Чл.18. Покойници, принадлежали приживе към религиозна общност извън
традиционното източноправославно вероизповедание, също се погребват по реда на
тази Наредба. Религиозните ритуали са допустими, доколкото не противоречат на
Закона за вероизповеданията и настоящата Наредба.
Чл.19. Всички погребения се извършват при спазване разпоредбите на Наредба
№2 на МЗ от 21.04.2011 год. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ бр.36/10.05.2011 год.).
Чл.20. Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в
което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят
длъжностното лице от общинска администрация – Вълчедръм, за съставяне на акт за
смърт и издаване на препис-извлечение от него, съгласно чл.54 и чл.55 от ЗГР.
Медицинското съобщение за смърт и личната карта (личния паспорт) на починалия се
носят от близките на починалия, или упълномощено от тях лице. До съставянето на
акта за смърт не могат да се предприемат никакви действия за организация на
погребението.
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Чл.21. Когато има съмнение за насилствена смърт, констатиращият я лекар
уведомява незабавно органите на МВР. Погребението се организира и извършва след
като се получи разрешение в писмен вид от компетентните органи.
Чл.22. (1) Погребението на покойници се извършва най-рано 24 часа след
установяване на смъртта по реда на Наредба №14/2004 год. за медицинските критерии
и реда за установяване на смърт (ДВ бр.39/2004 год.) и получаване на преписизвлечение от акта за смърт.
(2) Погребване след 48 часа от настъпване от смъртта се разрешава при условие,
че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или
консервация на трупа, съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 „Погребални
услуги”.
Чл.23. (1) Пренасянето и превозването на покойници се извършва със
специализиран транспорт, предназначен само за тази цел, след извършено уведомление
по реда на Наредба №9 от 2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на
публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от
регионалните здравни инспекции (ДВ бр.28 от 2005 год.).
(2) Пренасянето и превозването на покойници от едно населено място на
общината до друго или извън нея се допуска само при наличие на препис-извлечение от
смъртен акт.
Чл.24. Поставянето на пари, ценни предмети, злато и др. в ковчега на покойника
е забранено.
Чл.25. Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на
особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място с разрешение
на Кмета на община Вълчедръм, съгласувано с Директора на РЗИ – Монтана.
РАЗДЕЛ V
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.26. (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните
на съответната религия.
(2) Гражданските ритуали, по желание на покойника, се провеждат на гробното
място.
(3) Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не
противоречат на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, и не
засягат свободите на другите граждани.
РАЗДЕЛ VІ
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл.27. Посещения в гробищните паркове (гробища) се допускат:
1. За времето от 1 април до 30 септември – от 06.00 до 20.00 часа.
2. За времето от 1 октомври до 31 март – от 07.00 до 18.00 часа.
Чл.28. В района на гробищните паркове (гробища) се забранява:
1. Посещението на деца под 10-годишна възраст, ако не се придружават от
пълнолетни лица;
2. Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди,
болни или възрастни, немощни хора;
3. Въвеждането на кучета, домашни и други животни;
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4. Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеи и пътеки, струпването
на насипни материали и части за паметници без надлежно разрешение от Община
Вълчедръм;
5. Отсичането на дървета без разрешение от Община Вълчедръм.
Чл.29. Не се разрешава извън определените за целта места:
1. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, цветя и треви;
2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
3. Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.п.;
4. Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.
Чл.30. (1) Наследниците на починалия или откупилите гробни места са длъжни
да поставят временни или трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
(2) Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и
окологробното пространство.
РАЗДЕЛ VІІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.31. На лицата нарушили разпоредбите на настоящата Наредба се налага
глоба до 50 лв. за първо нарушение и от 50 лв. до 100 лв. за второ нарушение.
Чл.32. Нарушенията се установяват с актове за административни нарушения,
като същите се съставят от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на община
Вълчедръм.
Чл.33. Глобите на нарушителите се налагат с наказателни постановления от
Кмета на община Вълчедръм.
Чл.34. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се отнася за гробищните паркове (гробове) на
територията на община Вълчедръм.
§ 2. За неуредените въпроси за хигиенните изисквания за изграждане и
поддържане на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници, да се
спазват изискванията на Наредба №2 на МЗ от 2011 год.
§ 3. Наредбата е приета от ОбС – Вълчедръм с Решение № 112 от протокол № 17
от 12.10.2012 год. и влиза от датата на приемането й.

АЛЬОША МИНИН
Председател на Общински съвет - Вълчедръм
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