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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

паркове и обредните зали, реда и условията за погребения, ползването и 

благоустрояването на гробните места на територията на община Разград. 

 Чл.2. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.140, във 

връзка с чл.17, алинея 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл.3, 

ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост. 

 /2/ На територията на Община Разград действат: 

1. Нов гробищен парк в източната промишлена зона. 

2. Гробища в кметствата на Община Разград. 

Чл.3. /1/ В гробищата в гр.Разград се погребват жители на града, както и 

лица от други населени места, починали в съответното населено място, по 

желание на техните близки. 

Чл.4. Създаването на нови и разширяването или закриването на 

действащите гробищни паркове и гробища на територията на Община Разград 

става с решение на Общински съвет – Разград. 

Чл.5. Площта на гробищните паркове се определя съгласно общите и 

подробните устройствени планове на общината. 

Чл.6. Разрешава се в общите гробищни паркове да се обособят отделни 

полета / парцели / на различните етнически общности и регистрирани по 

законите на Република България религиозни вероизповедания. 

Чл.7. Гробищните паркове, в които е прекратена погребалната дейност, се 

поддържат от Община Разград и кметствата. 

РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Чл.8. /1/ Гробищните паркове на територията на гр.Разград, както и 

намиращите се в тях сгради и съоръжения, и обредните зали – общинска 

собственост, се управляват съобразно разпоредбите на Закона за общинска 

собственост, Наредба №2 на Общински съвет – Разград и Наредба №21 на 

Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за изграждане и 

поддържане на гробищни паркове ( гробища ) и погребване и пренасяне на 

покойници. 

/2/Гробищата в кметствата на общината се управляват пряко от кметските 

управи в кметството. 

 Чл.9. Организацията, натоварена с управлението на гробищните паркове :  
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1. Изготвя и съхранява информация за покойниците по гробищни 

паркове, парцели, редове и гробни места. 

 2. Поддържа Автоматизирана информационна система “Гробищен парк”, 

в която отразява информация за погребенията в гробищните паркове в 

гр.Разград, с.Гецово, с.Пороище и с.Стражец. 

 3. Определя вътрешния ред и начин за ползване на обектите по чл.8, ал.1. 

 4. Създава организация за почистване, охрана, озеленяване и 

благоустрояване на гробищните паркове и гробищата в кметствата. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 

 Чл.10. /1/ Гробните места са: обикновени гробове, урногроб, фамилни 

гробни места / гробници / и гробове с бетонна камера. 

 /2/ Обикновените гробове са обособени части от парка на гробището, 

съобразени с изискванията на Наредба № 21 на Министерство на 

здравеопазването за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на 

гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници,  за 

полагане на ковчега с тялото на покойника. 

 /3/ Урновите гробове са обособени в определени размери части от 

Гробищния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници. 

Урна може да се положи и в обикновен гроб. 

 /4/ Фамилните гробни места / гробници / са в определени размери части 

от гробищния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници, 

или за полагане на един или повече ковчези с тялото на покойника, които се 

иззиждат с прихлупващи плочи за сметка на гражданина. 

 /5/ При осигуряване дълбочина на изкопа над 2.20 м. се допуска 

извършване на второ погребение преди изтичане на 8 годишния срок от 

първото при условие, че първият ковчег се постави в бетонова камера. 

Камерата се изгражда от масивни ограждащи стени с височина 60 см., покрити 

със стоманенобетонни ивични елементи, със замонолитени фуги. Над втория 

ковчег се осигурява минимален слой пръст от 1 м. 

 Чл.11. Изкопаването на гробните места се извършва от лица /гробари/, 

назначени от организацията по чл.9, стопанисваща гробищните паркове. 

Чл.12. /1/ Правото на гробоползване е срочно – за 8 години, освен 

случаите на възмездно придобиване на ползване на основание ЗМДТ за вечни 

времена. 

 /2/ В случаите, когато придобилите право на гробоползване за вечни 

времена трайно не поддържат гробното място, не изградят траен паметник и не 
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полагат грижи за гробното място, могат да бъдат лишени от това право чрез 

предложение за това от организацията по чл.9 пред кмета на общината. 

 Чл.13. /1/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се 

допуска. 

 /2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да 

извършват с писмено заявление до организацията по чл.9. Заявлението се 

прилага към съответната партида на гробищния регистър. По същия ред се 

допуска замяна на гробове между техните ползватели, ако ръководителя на 

организацията по чл.9 прецени, че за това има основателни причини. 

 Чл.14. Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на 

фамилна гробница, обхваща:  

1.Извършване на последващи погребения по реда и условията на тази 

наредба. 

2.Поставяне на надгробни знаци, паметни рамки, портрети и изписване 

името на покойника освен на майчиния, задължително и на български език. 

 

3.Засаждане на декоративни цветя и треви. 

4.Извършване на траурни и възпоминателни обреди. 

5.Индивидуално благоустрояване на отделните гробове и фамилни 

гробници от ползвателите им или инициативни комитети и организации се 

допуска след съгласуване с организацията по чл.9 не повече от 0.50 м. около 

всяка страна на гроба или гробницата, без да се засягат интересите на съседите. 

Чл.15. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава 

преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. 

Гробът трябва задължително да бъде откупен за вечни времена. Тези 

ограничения не се налагат при урнополагане. 

Чл.16. /1/ Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 15 

год., ако правоимащите лица заплатят определената по ЗМДТ такса, но не по-

късно от 12 месеца от изтичането на срока по чл.12. 

/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на 

всеки 15 год., ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичане на 

срока, или за вечни времена. 

Чл.17. /1/ При последващи погребения в едно гробно място правото може 

да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в 

същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на 

гробоползване и за наследниците на първия погребан. 

/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 
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придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като декларират 

писмено пред организацията по чл.9, че първият погребан няма наследници. 

Чл.18. Когото правото на гробоползване не е било продължено, гробното 

място се предоставя за нови погребения след писмено разрешение от 

съответната служба на Община Разград. Останките на преди погребания се 

изваждат и заравят в общ гроб. 

Чл.19. /1/ За закупуване на неоткупено гробно място по смисъла на 

действащата нормативна уредба, гражданите подават молба до съответната 

служба на Община Разград и имат право да получат отговор в седемдневен срок 

за възможността, която им се предлага с конкретно посочени парцел, ред и 

гроб. 

/2/ Цената на услугата за закупуване от гражданите на неоткупени стари 

гробни места се урежда с Наредба №14/2003г. на Общински съвет – Разград за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Разград.  

 

РАЗДЕЛ ІV. ПОГРЕБЕНИЯ 

 

 Чл.20. /1/ В гробищен парк гр.Разград се погребват покойници с 

постоянен или настоящ адрес приживе в гр.Разград. 

 /2/ В гробищата на останалите населени места от Община Разград се 

погребват техни жители, както и обитатели на тези селища към датата на 

смъртта им, ако погребването им в гробище по тяхното местоживенее е 

невъзможно или много затруднително. 

 /3/ Покойници – чужди граждани, се погребват след представяне на 

документ от съответните посолства, че трупът няма да бъде транспортиран. 

Чл.21. Покойници, принадлежали приживе към някои етнически 

общности или регистрираните по законите на Република България религиозни 

вероизповедания, се погребват по реда на тази наредба. Религиозните ритуали 

са допустими, доколкото не противоречат на наредбата. 

 Чл.22. /1/. Установяването на смъртта се извършва от лекар, който издава 

медицинско свидетелство за настъпилата смърт / съобщение за смърт /. 

 /2/ Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 

часа от настъпване на смъртта. В изключителни случаи се извършва погребение 

и след 48 часа при съхраняване на трупа в хладилна камера. 

 /3/ Близките на покойника или съответното болнично или социално 

заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането 

й да уведомят длъжностно лице по гражданско състояние в Община Разград, 
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като представят медицинско свидетелство за настъпилата смърт и личния 

паспорт  /лична карта / на покойника за съставянето на смъртен акт. 

 Чл.23. /1/ В случай на съмнение за насилствена смърт, констатиралият я 

лекар незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Той може да 

поиска извършването на съдебно – медицинско освидетелстване на трупа с 

аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне на кръвната група на 

покойника и взимане на проби от трупа за хистологично изследване. 

Погребението се разрешава след извършване на предписаните действия. 

/2/ Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, трудова злополука 

и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно – 

медицински експерт или друг лекар, който е участвал в оглед на трупа, 

извършен от органите на досъдебното производство на местопроизшествието. 

 Чл.24. /1/ Пренасянето и превозването на покойници от дома или мястото, 

където е настъпила смъртта, до гробището се извършва в ковчези със затворени 

капаци от специализиран транспорт. 

 /2/ Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, 

коремен тиф, антракс, туберкулоза /с бацилоотделяне/, кримска хеморагична 

треска с бъбречен синдром и полиомиелит, се поставят в плътно затварящи се 

полиетиленови чували. 

 /3/ Покойниците по ал.2 се пренасят до гробището в заковани ковчези, 

дъното на които се посипва с хлорсъдържащо дезинфекционно средство, 

разрешено от Министерство на здравеопазването. Ковчезите остават заковани 

по време и след провеждане на траурния ритуал. 

 /4/ Покойниците по ал.2 се отнасят направо в гробището в заковани 

ковчези със специализиран транспорт, или  се кремират със съгласието на 

близките. 

 Чл.25. /1/ Пренасянето на покойници от едно населено място на общината 

до друго или извън нея се допуска след разрешение, издадено от съответната 

болница или здравно заведение, на чиято територия е починало лицето. 

 /2/ Пренасянето на покойници се извършва със специализиран транспорт 

в плътни дървени ковчези, обвити отвътре с непромокаема хартия или мушама. 

Дъното им се посипва със стърготини, хлорна вар или ситно стрита негасена 

вар. 

 Чл.26. /1/ Изравянето на трупове на починали / есхумация / или на 

останките им преди изтичане на 8 год. от погребването се допуска по искане на 

съдебните органи или по искане на близките на покойниците за погребване на 

друго място и се извършва през деня от гробарите на организацията по чл.9. 

Лицата, които изравят покойниците / гробарите / трябва да работят с ръкавици, 

престилки и да използват при измиване дезинфекционни средства. 
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 /2/ Намаляването на срока по ал.1 за последващо погребване за отделни 

гробищни паркове или техни парцели се определя от дирекция “Здравна 

профилактика и държавен санитарен контрол” към МЗ, въз основа на 

представена здравно-хигиенна експертиза, извършена от експерт по оценка на 

въздействието върху околната среда / ОВОС / в областта на здравно-хигиенните 

аспекти на околната среда. Експертизата се основава на данни за климата, 

нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, рН 

и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители. 

 /3/ Пренасянето на останки за погребване в друго населено място се 

извършва съгласно изискванията на чл.24 и чл.25. 

 Чл.27. Гробовете, от които са извадени останките на погребани, трябва да 

бъдат оздравени чрез заливане с варно мляко на всеки пласт от 0.20 см. пръст 

при засипването им, при спазване на хигиенните изисквания на чл.25, ал.1 за 

гробарите.    

 

РАЗДЕЛ V. ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 

 Чл.28. Посещения в гробищните паркове и гробища на общината се 

допускат: 

1.За времето от 1.ІV. до 30 .ІХ. - от 07.00 до 20.00 часа. 

2.За времето от 1.Х. до 31.ІІІ. – от 08.00 до 18.00 часа. 

Чл.29. В районите на гробищните паркове се забранява: 

1.Посещение на деца под 14 годишна възраст, ако не се съпровождат от 

пълнолетни лица. 

2.Влизането през оградата и увреждането й. 

3.Въвеждането на домашни и други животни. 

4.Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеи и 

пътища без надлежно оформено разрешение от организацията по чл.9. 

5.Отсичането на дърветата и храстите без съответното разрешение. 

Чл.30. Не се разрешава извън определените за целта места: 

1.Изхвърлянето на хранителни отпадъци и увяхнали цветя и венци. 

2.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци. 

3.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения 

и др. 

4.Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета и храсти 

в парцелите и гробните места. 
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Чл.31. /1/ Ползвателите на гробни места са длъжни да поставят надгробни 

знаци и да ги поддържат в добър вид. 

/2/ Към ползвателите на гробни места, които са откупени за вечни 

времена преди влизането в сила на тази наредба, важи изискването да бъдат 

благоустроени и да се поддържат в добър вид. 

Чл.32. Изоставени, изпочупени и неподдържани или незаконно изградени 

надгробни знаци, пейки, огради и маси, се отстраняват с вътрешна заповед на 

организацията по чл.9. 

Чл.33. /1/ Погребални и строителни фирми, ползващи територията на 

гробищните паркове и гробища в община Разград внасят за организираните от 

тях услуги на гражданите сума за поддържане на изградената инфраструктура, 

административно- информационно обслужване и за охрана в размер, определен 

по реда на Наредба №14/2003г. на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Разград.  

/2/ Не се допуска извършването на рекламна дейност на фирмите на 

територията на гробищните паркове. 

 

РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

 Чл.34. /1/ За нарушение на разпоредбите на чл.33 на виновните лица се 

налага глоба от 20 до 50 лв., а на едноличните търговци и юридически лица 

имуществена санкция от 50 до 300 лв.  

 /2/. За нарушение на разпоредбите на чл.29 и чл.30 на виновните лица се 

налага глоба до 50 лв.  

 Чл.35. /1/ Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от 

упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица, а наказателните 

постановления се издават от кмета на Община Разград или от упълномощен от 

него зам.-кмет. 

 /2/ Административно-наказателното производство се осъществява по реда 

на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 Чл.36. За изградените и монтирани без разрешение обекти и съоръжения 

на територията на гробищните паркове или които са извършени в отклонение 

от даденото разрешение и не могат да бъдат узаконени в съответствие с 

предвижданията на действащите паркоустройствени планове се приемат 

принудителните мерки, предвидени в Закона за устройство на територията.  

 Чл.37. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на 

Община Разград. 
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РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Наредбата е приета с Решение № 568.1. по Протокол № 39 от 04.03. 

2003г. на Общински съвет гр.Разград и влиза в сила от деня на публикуването й 

в местната преса. 

 §2. Настоящата наредба отменя досега действащата Наредба №10 на 

Общински съвет Разград за организация и управление на гробищните паркове в 

гр.Разград и кметствата в Разградска община, приета с Решение №112 по 

Протокол №9 от 24.04.2000 год., изменена и допълнена с Решение №478.І. от 

Протокол №31/22.07.2002 год. на Общински съвет – Разград. 

§3. Създава се нова точка 149а в ал.1 на чл.48 на Наредба №14/2003г. на 

Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Разград, със следното 

съдържание: “Влизане с МПС /с изключение на колите, обслужващи инвалиди 

или участващи в траурни процесии/ в гробищен парк -  0,30 лв.”.   

  

 

 

  

  

      

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Не се чете 

               /Добринка Монева/ 

 

       

Вярно с оригинала. Изготвил преписа: 

      / И. Раданова / 

   

    

                                                                  

 

 

     

 

 

 
 

 


