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Наредба за устройството, управлението, 

стопанисването и вътрешния ред на гробищните 
паркове на територията 
на Община Мъглиж 

 
                                           I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1.(1)   Тази   Наредба     урежда     управлението,    стопанисването   и   
вътрешния     ред   в  гробищните  паркове,  реда  и условията  за   погребения, 
ползването и благоустрояването на гробните места на територията на Община 
Мъглиж. 
        (2) Гробищните паркове и обредните зали функционират и се управляват в 
съответствие със законите в Република България, тази Наредба и решенията на 
Общинския съвет. 
Чл.2.(1) Гробищните паркове са обществени терени със специално 
предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, 
т.2 от ЗОС, и са част от инфраструктурата на Община Мъглиж. 
         (2) На територията на Община Мъглиж действат общински гробищни 
паркове във всички населени места. 
Чл.3.Създаването на нови, разширяването и закриването на действащи 
гробищни паркове на територията на Общината става с решение на Общинския 
съвет. 
Чл.4.(1) Площта на гробищния парк се определя съгласно градоустройствените 
и регулационните планове на Общината. 
         (2) С плана се определят главните и второстепенни алеи в гробищния парк 
и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове, а редовете и гробовете се 
отделят с междинни пътеки. 
Чл.5. В    гробищните   паркове   могат   да  се   обособят    отделни  парцели   
на   различни религиозни общности и етнически групи след решение на 
Общински съвет. 
 
                                                        ІІ.УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл.6. (1)  Гробищните паркове и намиращите се в тях сгради  и  съоръжения на  
територията на Община Мъглиж са общинска собственост и се управляват, 
стопанисват и поддържат от Община Мъглиж, съобразно разпоредбите на 
Закона за общинската собственост, Наредба № 21 на Министерството на 
здравеопазването за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на 
гробищни паркове  и погребване и пренасяне на покойници. 
         (2) Гробищните паркове на територията на кметствата се управляват и 
стопанисват от съответните кметове/кметски наместници/.    
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Чл.7.(1) Общинска администрация осъществява дейности по организация на 
погребенията - определяне на ден, час и място на погребението и ползване на 
обредна зала. 
         (2) Изкопаване, заравяне и оформяне на гроб се извършва от лица – 
гробари (наети от близките или  от погребална агенция). 
          (3) Специалистът по гражданско състояние води регистър на починалите от 
съответното селище и на гробищния парк по парцели, редове и гробни места. 
        (4) Общинска администрация събира такси за ползване на гробни места в 
размер и по ред предвиден в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж 
         (5) Общинска администрация осъществява дейностите по подддържане и 
благоустрояване на гробищните паркове на  територията на Община Мъглиж 
         (6)Община Мъглиж в рамките на своя бюджет определя средства за 
обновяване и разширение на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо 
озеленяване и изграждане на алейнамрежа, водопроводи, общо осветление, 
транспортни комуникации и други. 
         (7) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право 
на гробоползване и в гробното място може да се извърши погребение при 
условията на чл. 12,  длъжностното лице не осигурява ново гробно място. 
         (8) С решение на Общинския съвет, Общината поема разходите за 
погребение на самотни граждани без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в общинската служба 
за социално подпомагане. 
        (9) Община Мъглиж извършва безплатно за гражданите следните 
дейности: 

               1.Приемане на документи, необходими за актосъставяне; 
               2.Съставяне на акт за смърт и документ за участие на близките на     

покойника при погребение; 
 

                               ІІІ. ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 
 
Чл.8. (1) Гробните места са:  обикновени гробове и семейни гробни места. 
          (2) Обикновените   гробове    са   самостоятелно    обособени    части    от  
гробищния   парк, съгласно изискванията на Наредба № 21  на Министерството 
на здравеопазването. 
          (3) Семейните гробни места са самостоятелно обособени гробни места от 
гробищния парк, състоящи се от две обикновени гробни места, като в размера е 
включена и съответната част от алейната мрежа между тях. 
          (4) В обикновените или семейни гробни места (гробове), може да се 
положи урна с праха на покойник, при възникнало по-рано и съществуващо 
право на гробоползване. 
          (5) Размерите на гробните места са определени в Наредба № 21 за 
гробищните паркове,  както следва: 
                1. Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери: 
ширина 1м, дължина  2 м и дълбочина 1,5 м; 
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               2.При погребване 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.9. С полагане на покойника в гроба,  за наследниците му по закон или 
завещание, се поражда правото на гробоползване. 
Чл.10. Правото на гробоползване е срочно право за осем години, освен в 
случаите на възмездно придобиване за вечни времена, след заплащане на 
необходимите такси. 
Чл.11. (1) Правото на ползване на обикновени и семейни гробни места 
обхваща: 
             1.Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на 
тази  Наредба. 

                   2.Поставяне   на   временни   или   трайни  надгробни  знаци: паметник,      
     ниско решетъчно метално ограждение с височина до 30 см,  градински бордюр,     
     фотокерамични портрети с лика и изписване  името  на  покойника с датите на     
     раждане и смъртта му: 
                   3.Засаждане на декоративни цветя и треви; 
                   4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

            (2) Ползвателите  на  гробни  места  са  длъжни  да  ги  благоустроят  и 
поддържат  в  добър  вид:  

 1. Счупени и неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват в  
3-месечен срок от ползвателите от гробните места – в противен случай се 
отстраняват по   нареждане на кмета или кметски наместник. 

  2.Изоставени,  изпочупени,   неподдържани   или   незаконно  изградени  
паметници и  други трайни надгробни знаци се отстраняват от ползвателите по 
разпореждане   на кмета или кметския наместник 
             3.Ако ползвателите на гробното място не извършат предписаните  
работи в срок, се прекратява правото на ползване на гробното място. 
Чл.12. Полагане на друг покойник в обикновен гроб  се допуска само след 
изтичането на осем години от предишното погребение.                                       
Чл.13.(1) Преди изтичане на осемгодишния срок от погребението правото на 
гробоползване  може   да     бъде    продължено  с  още    петнадесет    години,  
ако   правоимащите   заплатят необходимата  такса;  
            (2) Правото на гробоползване за вечни времена може да се придобие 
след заплащане на съответната такса. 
Чл.14. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 
13 и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се предоставя 
за нови погребения. 
Чл.15. Лицата, платили такса за вечни времена, запазват правата си върху тях и 
за своите наследници, но нямат право да ги преотстъпват или продават на други 
лица. 
                                                 

IV. ПОГРЕБЕНИЯ 
 

Чл.16. (1) В гробищните паркове на Община Мъглиж се погребват покойници с 
постоянен и настоящ адрес  от населените места . 
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            (2) Покойници от други населени места могат да бъдат погребани в 
Община Мъглиж, ако има  основателна  причина за това  или  се  ползва право 
на   гробоползване. Това се разрешава от Общинска администрация – Мъглиж. 
Чл.17 (1) Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 часа и не по-
късно от 48 часа от настъпването на смъртта, по ред определен от лицата, 
отговарящи за гробните паркове на съответните населени места. 
               (2) Смъртта се удостоверява с медицинско свидетелство за смърт, 
издадено от лекар  там, където е настъпила смъртта. 
            (3) Веднага след получаването на медицинското свидетелство за смърт и 
с личната карта или личния паспорт на починалото лице се отива в Общината 
или в кметството, където се уреждат всички подробности по погребението. 
              (4) Без представен смъртен акт или препис от него погребение не се 
извършва. 
Чл.18. Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се 
извършва след  получаване разрешение от компетентните органи. 
 

                    V. ВЪТРЕШЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ  
 

Чл.19. (1) Посещения в гробищните паркове и гробищата на общината се 
допускат:  

 1.За времето от 01.04 до 30.09. - от 7.00 до 20°° часа:  
 2.3а времето от 01.10 до 31.03. - от 8.00 до 18.00 часа.  

Чл.20. (1) В района на гробищните паркове се забранява: 
                   1.Посещение на деца под 10 годишна възраст, ако не са придружени от 
пълнолетни  лица;  

             2.Въвеждането на кучета, на домашни и други животни;  
             3.Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и   
 пътищата; 
             4.Отсичане на дървета без съответното разрешение. 
    5. Хвърлянето на пръст и отпадъци върху чужди гробове; 
             6.Хвърлянето на пръст и отпадъци върху алеите; 

             7. Засаждането на дървета и храсти извън зелените площи; 
             8. Монтирането на пейки около гробовете. 
 

            (2) Не се разрешава извън определените за целта места:  
 1.Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увяхнали цветя и       

 венци; 
 2.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци; 

                 3.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами,   
      съобщения и други  подобни; 
                  4.Засаждането на плодни и високостеблени дървета в парцелите на   
      гробните места. 
Чл.21. За  извършване на строителни надгробни работи от граждани - 
гробоползватели, се депозира заявление  в Общината за издаване на 
разрешение. 
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                                              VI. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
Чл.22. Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от 
Кмета на Общината и Кметовете на населените места. 
Чл.23. На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба от 15 до 500 
лева. 
Чл.24. Установяването на нарушенията и налагане на административните 
наказания се извършват по реда на ЗАНН. 
                                 

                              
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1.За неуредени в настоящата   Наредба   въпроси  се   прилагат   разпоредбите 
на Наредба   № 21 на Министреството   на  здравеопазването    за    хигиенните   
изисквания  за  изграждане и поддържане  на гробищните паркове и погребване. 
  § 2. Наредбата е приета с Решение № 218. взето с Протокол № 17.от 
27.09..2012г. на Общински съвет – гр.Мъглиж. 

  

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет: 

 

Младен Чернаков 

                                                
 
 
 
                                                                                                                                              
 


