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НАРЕДБА

За управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения,
ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност
услуги на територията на община Елхово.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните
паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на
гробните места и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на град Елхово и
населените места на територията на Община Елхово.
Чл.2 Гробищните паркове и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със
законите в Република България, решенията на Общински съвет Елхово и настоящата наредба.
Чл.3 Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са
публична общинска собственост по смисъла на чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС.
Чл.4 На територията на община Елхово съществуват:
а)стар гробищен парк в гр.Елхово, в който от 01.08.1998год. с решение на Общински съвет
Елхово е прекратено загробването;
б) гробищен парк в землище гр.Елхово, местност „Бозалъка“ ПИ 27382.40.574, ПИ27382.40.86
по кадастралната карта на гр.Елхово;
в)гробищни паркове в селата в община Елхово;
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Чл.5 Създаването на нови гробищни паркове, разширяването или закриването на действащи
гробищни паркове на територията на Община Елхово се осъществява с решение на Общински
съвет, в съответствие със законовата уредба в Република България, касаеща тази дейност.
Чл.6 По желание на религиозни общности или етнически групи в общите гробищни паркове
могат да се обособят самостоятелни парцели, при спазване изискванията на устройствения
гробищен план и след решение на Общински съвет Елхово.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7/1/ Градският гробищен парк и обредната зала в него, както и намиращите се в тях
съоръжения са общинска собственост и се управляват, стопанисват и поддържат от Община
Елхово, посредством структура на общинската администрация, съобразно разпоредбите на
Закона за общинска собственост и НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на
здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и
пренасянето на покойници и приетите от Общински съвет наредби, правилници, инструкции и
заповеди от кмета на общината.
/2/Гробищните паркове в селата на територията на община Елхово се управляват пряко,
стопанисват и поддържат от кметовете и кметските наместници в населените места, или
съответните служители в малките населени места .
Чл.8 Община Елхово в рамките на своя бюджет, съгласно решенията на Общински съвет
разпределя средства за поддържане, обновяване и разширяване на гробищните терени, сгради
и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо
осветление, транспортни комуникации, материални разходи, разходи за възнаграждения,
осигуровки и други разходи.
Чл.9 Строителните ремонтни работи в парцелите предварително се съгласуват с общинска
администрация и се извършват при съблюдаване изискванията на ЗУТ и Правилника за
неговото прилагане.
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Чл.10 Ръководството на дейността, пряк и постоянен контрол върху действията свързани с
управлението, стопанисването и организацията на вътрешния ред в гробищните паркове в
гр.Елхово и общината се осъществяват от ресорен заместник кмет .
Чл.11 Определените посредством структурата на Община Елхово лица и персонала на
гробищния парк в гр.Елхово:
/1/ Осъществяват дейности по организация на погребенията: определяне ден, час и място на
погребението както и ползването на обредната зала. Това се осъществява от длъжностното
лице по реда на постъпилите заявки и при възможност се съобразяват с желанието на близките
на покойника.
/2/организират срещу заплащане:
- превозването на покойника до определеното гробно място;
- осигуряват ковчег и надгробен знак при поискване от близките;
-дървен материал;
-осигуряват изкоп на гроб;
/3/ Води се регистър на покойниците в гробищния парк по парцели и гробни места, като при
уреждане на всяко погребение, най – близкият родственик дава писмена информация за
съставяне на гробен картон, необходим за обратна връзка с наследниците.
/4/ Събират такси за ползване на гробни места по Наредба №7 За определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово
/5/ Обезпечават всички условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по
спазване на нормативната уредба.
/6/ Осъществяват дейности по поддържане и благоустрояване на гробищният парк по опазване
на обществения ред на територията му и обредната зала.
/7/ Осигуряват равни условия на всички търговци, които имат за предмет на дейност
„погребални и траурни услуги”. Те могат да правят заявки за организиране на погребения, при
представяне на необходимите документи.
/8/ Организират и контролират пропускателния режим на МПС.
/9/Организират почистването на отпадъците и изхвърлянето им чрез подходящо превозно
средство на сметището по график.
Чл.12 С решение на ОбС-Елхово, община Елхово със заделени средства в общинския бюджет
подпомага при погребения самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени
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в социални заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане
лица, срещу представяне на следните документи:
-удостоверение от Д“СП“;
-удостоверение от служба ГРАО на общината;
-удостоверение от социалното заведение;
Чл.13/1/ С решение на ОбС-Елхово, община Елхово със заделени средства в общинския бюджет
подпомага разходите за погребални услуги на жителите с постоянен адрес в община Елхово в
размер до 50.00лв. при предоставяне на разходооправдателни документи.
/2/Документите се представят за одобряване на главния счетоводител на Община Елхово.

РАЗДЕЛ ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл.14 /1/ Терените на гробищния парк, съгласно неговото устройство се делят на парцели.
Парцелите са разделени на редове, а редовете на гробни места. Парцелите, редовете и
гробните места притежават индивидуален номер.
/2/ Размерът на гробните места за възрастни са с ширина 100см., дължина 200см., дълбочина
150 см., съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници на Министерството на
здравеопазването.
/3/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 1 м по дългите им страни и
0,5 м по късите им страни
Чл.15/1/ Гробните места биват: обикновени гробове, семейни гробни места (гробници),
състоящи се от два или три гроба, урнови гробове и урнови ниши.
/2/ Обикновените гробове са обособени части от гробищния парк за полагане на ковчег с
тялото на покойник.
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/3/ Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така в урнов или
обикновен гроб.
Чл.16/1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша, за
наследниците по закон или завещание, се поражда право на гробоползване.
/2/ Правото на гробоползване на обикновен или урнов гроб, както и на урнови ниши обхваща:
1. Извършване на последващи погребения в гроба по реда и условията на тази Наредба и
НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници .За
целта се подава заявление за отваряне на стар гроб от близък родственик на покойниците.
2. Поставяне на времени или трайни надгробни знаци: паметник, ограда около гробното място,
фотокерамични портрети с лика на покойника, изписване на името му на български език с
датите на раждане и смърт.
3. Засаждане на декоративни цветя и треви.
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
/3/ Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на семейни гробници от
ползвателите се допуска само след предварително съгласуване с обредника на гробищния
парк за гр.Елхово, кмета или кметския наместник на населеното място за селата в община
Елхово, без да се засягат интересите на съседите – изграждане и монтиране на паметници,
пътеки, засаждане на дървета и храсти и други.
/4/ За кръстове и паметници над 3 м, както и за благоустройствени мероприятия - навеси,
пергули, беседки и други се изисква одобрен проект, издадено строително разрешение от
Главния архитект на общината и протокол за строителна линия.
Чл.17 /1/Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се допуска преди изтичането на
12 години от датата на последното погребение. Това ограничение не се прилага при
урнополагане.
/2/ Изваждане на тленни останки от гробно място за преместването им в друг гроб по желание
на наследниците се разрешава най-малко след изтичане на 20 години от последното
погребване.
Чл.18 В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води отговорника на
гробищния парк, съгласувано с РИОКОЗ, може да определи и по-висока граница за погребване
в стар гроб на дадени парцели, ако определените 12 години за пълно разлагане на трупа са
недостатъчни.
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Чл.19/1/ Наследниците на последващите покойници положени в гробното място имат същите
права както тези на първоначално положените.
/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 правото на гробоползване, след
като декларират писмено пред гробищната администрация, че първият покойник няма
наследници.
/3/ За неуредени в предходните алинеи случаи се прилагат разпоредбите на Закона за
наследството.
Чл.20/1/ Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване и
ползването за вечни времена.
/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически за определен период
след заплащане на определена от общински съвет такса по ЗМДТ от гробоползвателя преди
изтичането на срока.
/3/ Ръководителят на гробищната администрация може да разреши възмездното
продължаване на гробоползване и след изтичане срока, ако се увери, че пресрочването на
плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено
с траен знак.
/4/ Правото на гробоползване за вечни времена се придобива от гробоползвателите след
заплащане на определената от общински съвет такса по ЗМТД, при благоустрояване с траен
паметник и редовно подържане на гробното място.
Чл.21/1/ Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на предходни
алинеи и гробните места са напълно запустели, след писмено предизвестие до наследниците,
гробното място се предоставя за нови погребения.
/2/ Гробоползвателят има право сам да се откаже от ползването на гроба на своя роднина, като
за целта подаде писмена декларация до гробищната администрация и в нея упомене каква е
волята му по отношение на останките на покойния.
/3/ При изваждането на кости от гробно място за преместването им в друг гроб по желание на
наследниците, освободеното гробно място остава за нови погребения. Правото на
гробоползване по отношение на този гроб се прекратява, независимо от срока, за който
мястото е откупено.
Чл.22/1/ Възмездно преотстъпване на гроб не се допуска.
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/2/ Правото за безвъзмездно преотстъпване на гробното място става след като ползвателите
подадат писмена декларация или заявление до обредника на гробищния парк в гр.Елхово,
кмета или кметския наместник в населените места от община Елхово , без условия за родство.
Костите на предходния покойник не се изместват в друг гроб.

РАЗДЕЛ IV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл.23/1/ В гробищните паркове на община Елхово се погребват покойници с
регистрация в съответното населено място.

адресна

/2/ Покойниците от други населени места могат да бъдат погребани в гробищния парк на град
Елхово, ако е налице някой от следните случаи:
1. Близките на починалото лице са с постоянен адрес град Елхово.
2. Починалото лице е законен наследник на гробно място в гробищен парк гр.Елхово.
3. Покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от
близките им, или нямат такива, се погребват в населеното място, където е установена смъртта.
4. Покойници, чужди граждани се погребват след представяне на документ от съответното
посолство, че трупът няма да бъде транспортиран.
Чл.24 Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група,
се погребват по реда на този правилник. Религиозните погребални ритуали са допустими,
доколкото не противоречат на този правилник и Закона за вероизповеданията.
Чл.25/1/ Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа
от настъпването на смъртта, след съставяне на акт за смърт.
/2/ Погребения след 48 часа от настъпване на смъртта се извършва при условие, че са взети
мерки за запазване и консервиране на трупа - съхраняване на тялото в хладилна камера.
/3/ Погребения на покойници починали при насилствена смърт, удавяне, отравяне, трудова
злополука и други произшествия се погребват след извършване на съдебно-медицинско
освидетелстване на трупа.
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Чл.26 Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ
2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
Чл.27 Близките на починалото лице или съответното болнично или социално заведение, в
което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането и от лекар да уведомят
длъжностното лице по гражданско състояние на общината за гр.Елхово или кметове и кметски
наместници по населените места за съставяне на акт за смърт, като представят личната карта
на починалия и медицинското съобщение за смърт.
Чл.28 Длъжностното лице след съставяне на акта за смърт, издава препис-извлечение от него,
който служи за разрешение за погребване. До съставяне на акта за смърт не могат да се
предприемат никакви действия за организация на погребението.
Чл.29 Кметът на с.Маломирово издава актовете за смърт на починалите от с.Славейково,
кметът на с.Мелница издава актовете за смърт на починалите от с.Малко Кирилово, а за
с.Стройно се издават от специалиста по административно обслужване.
Чл.30 Когато лицето почине извън населеното място, където ще бъде загробено, длъжностното
лице изисква препис от акта за смърт, издаден от населеното място, където е настъпила
смъртта.
Чл.31 Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се организира след
като се получи разрешение от компетентните органи.
Чл.32 Погребванията в общи гробове са забранени.
Чл.33 Погребенията на покойници извън територията на гробищните паркове са забранени.
Чл.34 Предварително запазване или закупуване на индивидуални гробни места е забранено.
Чл.35 Поставянето на пари, злато и други ценни предмети в ковчега на мъртвеца и в гроба му
са забранени.
Чл.36 При преместване на кости на покойник от гробищен парк на територията на община
Елхово в гробищен парк на друго населено място е необходимо преди преместването да се
представи документ в гробищната администрация, че костите ще бъдат приети и положени на
новото място.

РАЗДЕЛ V
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ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.37 Религиозни ритуали се провеждат от религиозни лица, съгласно каноните на съответната
религия. Те могат да ползват ритуалната зала на територията на гробищния парк, ако това не
противоречи на техните правила.
Чл.38 /1/Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в
обредната зала или на гроба на покойника, от обредника на гробищния парк в гр.Елхово, а в
селата на общината от кмета или кметския наместник на населеното място.
/2/ Традиционните обреди и ритуали могат да се извършват на гроба на починалото лице от
неговите близки, стига да не се нарушава обществения ред, благоприличие и морал, и не се
засягат правата и свободите на другите граждани.
/3/ Не се разрешава внасянето на покойници в обредната зала в случаите, когато са нарушени
изискванията на чл.19,ал.2 Наредба 2 на Министерството на здравеопазването и в случаите по
чл.22 от Наредба 2 на Министерството на здравеопазването.
/4/ Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са
недопустими.

РАЗДЕЛ VI
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл.39 Посещения в гробищните паркове се допуска:
/1/ За времето от 01.04 до 30.09 - от 07.00 до 20.00 часа
/2/ За времето от 01.10 до 31.03 - от 08.00 до 17.00 часа
Чл. 40 В района на гробищния парк се забранява:
/1/ Посещението на деца под 10 години без пълнолетен придружител.
/2/ Въвеждането на домашни и други животни.
/3/ Приготвянето на циментови и варови разтвори, струпване на насипни материали и части от
паметници по алеите, без съответното разрешение от отговорното длъжностно лице.
/4/ Отсичането на дървета и храсти без разрешение от кмета на населеното място.
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/5/ Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни и
възрастни немощни хора.
/6/ Други действия несъвместими с гробищния парк.
Чл.41 С разрешение на отговорното длъжностно лице, в гробищния парк, може да се допусне
влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и
други особени случаи, но по точно определени за целта маршрути.
Чл.42 Лица и фирми, които са извършили работа по оформянето, благоустрояването и
поддръжка на гробните места са длъжни за своя сметка да възстановят терените, засегнати от
дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят
отпадъците извън гробищния парк.

Чл. 43 Не се разрешава извън определените за целта места:
/1/ Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя и треви.
/2/ Паленето на огън и изгарянето на отпадъците.
/3/ Разлепване на некролози, съобщения и други подобни.
/4/ Засаждане на плодни и декоративни дървета и храсти в гробните места.
Чл.44 /1/ Наследниците на починалите лица са длъжни да поставят трайни надгробни знаци на
гробните им места и да ги поддържат в добър вид.
/2/ Наследниците на починалите лица са длъжни да почистват гробовете и пространството
около гробовете.

РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.45 /1/ Контролът по спазване изискванията и изпълнението на наредбата се осъществява от
длъжностните лица, Кмета на общината или се възлага със заповед на ресорен зам.кмет.
/2/ При констатиране на нередности и нарушения отговорните лица предприемат всички
необходими действия за незабавното им отстраняване.
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Чл.46/1/ На нарушителите се съставят актове, установяващи отделни нарушения, от обредника,
кметовете и кметски наместници по населени места или друго упълномощено от кмета на
общината лице, 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 нарушения по всички членове от наредбата се налагат глоби и/или имуществени санкции
в размер на:
- за физически лица -глоба и/или имуществена санкция - от 20 до 500 лв.
- за еднолични търговци и юридически лица - глоба и/или имуществена санкция от 200 до 500
лв.
Чл.47 За неизпълнение на служебните им задължения посочени в длъжностните им
характеристики и настоящата наредба, съответните длъжностни лица и обслужващият
гробищните паркове персонал носят дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на КТ.

Наредбата е приета от Общински съвет – Елхово на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА и чл. 62 ал. 12 от ЗУТ, с решение № 142/15/5/ от Протокол № 14
от 25.02.2.21 г.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово

