
 1 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

 ЗА  УСТРОЙСТВО  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  
ГРОБИЩНИТЕ  ПАРКОВЕ  В 

 ОБЩИНА  СМОЛЯН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смолян,  юни 2007 година 
 



 2 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

 
Чл. 1.  /1/  Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в       

гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и 
благоустрояването на същите. 

/2/ Гробищните паркове и обредните зали функционират и се управляват в 
съответствие със законовата уредба в страната и решенията на Общинския съвет. 

Чл. 2. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение.  
Те са публична общинска собственост. 

/2/   На територията на Смолянска община действат гробищните паркове: 
1. Гробищни паркове в кв. Смолян, кв. Райково и кв. Устово;  
2. Гробищните паркове в населените места на общината. 

Чл. 3.  Създаването на нови, разширяване или закриване на действащи гробищни 
паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет, в 
съответствие със законовата уредба  в Република България, касаеща тази дейност. 

Чл. 4.  По желание на религиозни общности или етнически групи могат да се 
обособят самостоятелни парцели при спазване изискванията на Паркоустройствения 
гробищен план по предложение на кмета на общината и след решение на Общинския 
съвет. 

 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 
 

Чл. 5. Община Смолян в рамките на своя бюджет поддържа, обновява и разширява 
гробищните терени, сгради и съоръжения, озеленяване и изграждане на алейна мрежа, 
водопроводи и др. 

Чл. 6.  Строителните и ремонтните работи в парцелите и сградите в гробищните 
паркове  се извършват съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и 
действащата нормативна уредба. 

Чл. 7.  Обреден дом: 
1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред, погребение 

или урнополагане, както и деня и часа  на тези действия, като осигурява гробно 
място за покойника и зала за провеждане на обреди; 

2. Организира превозването на покойника до определеното по предходната 
алинея място, като осигурява необходимите траурни атрибути при поискване 
от близките му; 

3. Води регистъра на покойниците по гробищни паркове, парцели, гробни места, 
урнови гробове или урнови ниши; 

4. Събира гробищните такси съгласно Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на  услуги в Община Смолян; 

5. Обезпечава всички условия за нормален погребален процес и осъществява 
контрол по спазване на нормативната уредба. 

Чл. 8.  Ако покойникът приживе или неговите законни наследници притежават 
право на гробоползване и в гробното място може да се извърши погребение,  Обредният 
дом не осигурява ново гробно място. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 
ГРОБНИ МЕСТА И ПОЛЗВАНЕТО ИМ 

 
 

Чл. 9. /1/ Гробните места обхващат: единични гробове, фамилни гробни места, 
състоящи се от два или повече гроба  или  урнови ниши.  

/2/  Единичните и фамилни гробове са обособени части от парка или гробището, 
съгласно Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването  /ДВ брой 94/ 84г. изм. 
93 г. / за полагане на ковчега с тялото на покойника.  

/3/  Урновите гробове и ниши са обособени части с определени размери в   
гробищния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници. 

Чл. 10.  /1/  С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша 
по закон се поражда правото на гробоползване. 

/2/   Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на придобиване на право 
за ползване за вечни времена. 

Чл. 11.  /1/   Възмездно преотстъпване на гробоползване не се допуска. 
/2/   Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършат 

чрез заявление до Обредния дом  след утвърждаването му. 
Чл. 12.  /1/   Правото на ползване на единичен гроб, фамилно гробно място или  

урнов гроб обхваща: 
1. Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази 

Наредба и в съответствие с действащото законодателство; 
2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, 

фотокерамични портрети с лика и името на покойник с датите на раждане 
и смъртта; 

3. Засаждане на декоративни цветя и треви; 
4. Извършване на траурни и възпоминателни обреди. 

/2/   Правото на ползване на урнова ниша обхваща: 
1. Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази 

Наредба 
2. Поставяне на табела с изписване името на покойника. 

/3/   Оформяне и благоустрояване на единични и фамилни гробове се допуска само 
след предварително съгласуване с Обредния дом. 

Чл. 13.   Полагане на друг покойник в единичен или фамилен гроб не се допуска 
преди изтичане на 8 години. 

Чл. 14.  В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените  води, 
Обреден дом,  съгласувано с РИОКОЗ може да определя и по-дълъг срок за 
препогребване, ако определеният в чл. 13 срок е недостатъчен. 

Чл. 15.  /1/  Правото на гробоползване може да се продължава на всеки 15 години, 
ако правоимащите заплатят съответната такса, съгласно Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян. 

/2/   Обредният дом може да разреши възмездно продължаване на гробоползване и 
след изтичане на срока, ако са налице уважителни причини и гробното място е 
поддържано и обозначено. 

Чл. 16.    Когато правото на гробоползване не е  продължено по реда на чл. 15 и е 
налице писмено предизвестие до наследниците, гробното място се предоставя за ползване 
по реда на тази Наредба.  

Чл. 17.  Всяко гробно място за възрастен трябва да има максимални размери: 
ширина 100 см, дължина 200 см, дълбочина 150 см. 
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РАЗДЕЛ ІV 
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 
 

Чл. 18. В гробищните паркове се погребват починали жители на Община Смолян, 
както и пребиваващи към датата на смъртта им в нея, ако погребването им по постоянен 
адрес е невъзможно или затруднено. 

Чл. 19. /1/   Установяването на смъртта се извършва от лекар. 
/2/  Близките на починалия или упълномощено лице от болничното заведение, 

където е настъпила смъртта, са длъжни в срок до 48 часа след констатирането й, да 
уведомят длъжностното лице по гражданско състояние в Обредния дом при Общината 
или кметството за съставяне на акт за смърт, като представят документ за самоличност на 
починалия и съобщението за смърт. До съставянето на акта за смърт не могат да се 
предприемат никакви мерки по организация на погребението. 

/3/  Погребването се извършва през деня, най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа 
от настъпването на смъртта. 

/4/  Погребване след 48 часа се разрешава, ако се вземат мерки за консервиране на 
трупа и  в съответствие с действащата нормативна уредба. 

/5/    При погребение на деца дълбочината не трябва да бъде по-малка от 120 см. 
Чл. 20.  Когато има съмнения или данни за  насилствена смърт, Обредният дом 

организира погребението, след като получи разрешение от компетентните органи. 
  
 
 

РАЗДЕЛ V 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
 

Чл. 21. /1/  В гробищните паркове се извършват граждански и религиозни траурни 
ритуали.  

/2/  Гражданските траурни ритуали се провеждат от упълномощени от Кмета на 
Общината лица. 

/3/  Обредни действия и ритуали в гробищните паркове, противоречащи на добрите 
нрави и благоприличие са недопустими. 
 
 
 

РАЗДЕЛ VІ 
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 
 

 Чл. 22.   В  гробищните паркове е забранено: 
1. Посещението на деца под 10-годишна възраст, ако не са съпроводени от 

възрастни; 
2. Влизане с превозни средства, освен ако с тях не се обслужват инвалиди или 

възрастни немощни хора; 
3. Въвеждането на  домашни животни, както и пашуване в гробищните паркове; 
4. Отсичане на дървета без издадено разрешение от Кмета на Общината; 
5. Хвърляне на пръст и отпадъци върху съседни гробове и по алеите; 
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6. Приготвяне на бетонови, циментови и варови разтвори извън определените за 
това площадки;  

7. Засаждане на дървета и храсти в междугробищните пътеки и алеи; 
8. Изхвърляне на отпадъци извън определените места; 
9. Разлепване и поставяне на некролози и съобщения извън определените затова 

места.  
Чл. 23.  /1/   Наследниците на починалия са длъжни да поставят надгробни знаци и 

да поддържат в добър вид гробовете и пътеките около тях. 
 
 
 

РАЗДЕЛ VІІ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
 

Чл. 24.  Контрол по прилагането на настоящата Наредба са осъществява от Кмета на 
Общината или определени със заповед лица. 

Чл. 25. Нарушителите на настоящата Наредба се санкционират с глоба от 20.00 до 
500.00 лв. 

Чл. 26. Установяването на нарушенията и налагането на санкции се извършва по 
реда на ЗАНН /Закон за административните нарушения и наказания/. 

 
 
Настоящата Наредба е приета с Решение № 638/08.06.2007 г. на Общинския съвет – 

Смолян, Протокол № 47. 
 
 

 
 
 
 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС – Ив. Апостолов 
                                          

 


