
Наредба № 13 

за организация и управление на гробищните паркове  

на територията на Община Кубрат 

  
(Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 264 от Протокол № 19 / 
08.07.2009 год., взето  на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, обнародванa на 17.07.2009 г. в интернет сайта на общината.) 
  

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и 
условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на 
община Кубрат. 

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, ал. 2 и 4 от Конституцията 
на Република България и на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост. 

(2) На територията на община Кубрат действа гробищен парк в града и в кметствата на 
общината. 

Чл.3. (1) В гробищата в гр. Кубрат се погребват жители на града, както и лица от други 
населени места, починали в съответното населено място, по желание на техните близки. 

Чл.4. (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Създаването на нови и 
разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на 
община Кубрат става с решение на Общинския съвет в съответствие със законовата уредба на  
Р България, касаеща тази дейност. 

Чл.5. (1) Площта на гробищните паркове се определя съгласно общите и подробните 
устройствени планове на общината.  

(2) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Паркоустройственият гробищен 
план се приема и при нужда се изменя от Общинския съвет. С него се определят главните и 
второстепенни алеи на гробищния парк и гробните парцели. 

Чл.6. Разрешава се в общите гробищни паркове да се обособят отделни парцели на 
различните религиозни общности и регистрирани по законите на Република България религиозни 
вероизповедания. 

Чл.7. Гробищните паркове, в които е прекратена погребалната дейност, се поддържат от 
Община Кубрат и кметствата. 

  
РАЗДЕЛ II 

УПРАВЛЕНИЕ 
Чл.8. (1) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 

Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Гробищните паркове на територията на гр. Кубрат, както и 
намиращите се в тях сгради и съоръжения се управляват от Кмета на Община Кубрат чрез служител 
от общинската администрация - експерт „Културни и религиозни дейности" /КРД/, съобразно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредба № 4 на Общински съвет - Кубрат и 
Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и 
погребването и пренасянето на покойници. 

(2) Гробищата в кметствата на общината се управляват пряко от кметовете на кметства. 
Чл.9. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 

Протокол №52 / 27.02.2019 г.)  
Експертът „КРД” осъществява цялостната дейност, свързана с управлението на гробищните 

паркове: 
1. Определя и осигурява изкопаването на гробното място, в което ще се извърши 

погребението, както и съгласува деня и часа на провеждането на траурните ритуали на територията 
на съответния гробищен парк; 

2. Води регистър на погребенията по гробищни паркове, парцели и гробни места, който 
съдържа данни за извършените погребения във всяко гробно място: трите имена, дата на раждане и 
смърт на погребания, плащанията на таксите по ЗМДТ и срока за които е платено, безвъзмездното 
преотстъпване на правото на гробоползване и други. 

3. Събира и отчита гробищните такси по Закона за местните данъци и такси и Наредба №11 на 
ОбС. 

4. Следи за обезпечаване на нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване 
на нормативната уредба; 

5. (отм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.); 
6. (отм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.). 



РАЗДЕЛ III 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

Чл.10. (1) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Гробните места са: 
обикновени гробове, урногроб, фамилни гробни места (гробници) и гробове с бетонна камера. 

Предоставянето на нови гробни места става по поредност в парцелите от експерт „КРД“ в общ. 
администрация и кметовете или кметските наместници – за останалите населени места. 

Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване и в 
гробното място може да се извърши погребението при условията на чл.10, ал.3 и ал.5, не се 
осигурява ново гробно място. 

(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) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 
Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, 
както следва: 

1. дължина - до 2,30 м;  
2. широчина - до 1,30 м, а за фамилно гробно място - до 2 м; 
3. дълбочина - 1,5 м. минимум. 
(4) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) При погребване на трупове на 

деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.  
(5) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 

Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м /да 
бъде до 1 м/ по дългите им страни и 0,5 м по късите им страни. 

(6) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) При извършване на 
погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. Този насип 
впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.  

(7) (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Гробните места могат да се 
оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за 
гробното място размери. 

Чл.11. Изкопаването на гробните места се извършва от изкопчии /гробари/ или от други 
лица, съгласно религиозните обичаи. 

Чл.12. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) (1) Урновите гробове се 
разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.  

(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или 
повече урни с пепел от кремирани покойници. 

(3) 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. 

(4) 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.12А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) (1) Стоманобетонни и 
полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или две погребвания, с възможност 
за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата, които се 
монтират след извършване на изкоп с дълбочина не по-малко от 2,2 м и полагане на дренажен 
пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера не може да бъде по-малко от 
1,25 м.  

(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери:  
1. дължина - 2,2 м;  
2. широчина - 1 м;  
3. обща дълбочина - 1,5 м.  
(3) Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва в 

херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.  
(4) При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната камера не се 

прилага срокът по чл. 25, ал. 1, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно. 
Чл.1З. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 
(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да из¬вършват с писмено 

заявление до общината чрез експерт „КРД”. Заявлението се прилага към съответната партида на 
гробищния регистър. По същия ред се допуска замяна на гробно място между упълномощени 
наследници – ползватели. 

Чл.14. (1) 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. (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Поставяне на временни или трайни 
надгробни знаци, като: паметник или друг монумент включващ името на покойника и датите на 
раждането и смъртта му, ограда, фото или керамичен портрет с лика му и др. Монтаж на надгробни 
знаци се извършва след заплащане на такса по чл. 116, 116.1, 2, 3, 4 от Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Кубрат, издаване на строителна линия и оразмеряване на мястото за монтаж от експерт „ТСУ“, 
експерт „КРД“ на гробищните паркове или упълномощено от него лице. 

З. 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 след съгласуване с експерт „КРД”, не повече от 0.50 м. 
около всяка страна на гроба или гробницата, без да се засягат интересите на съседите. 

(2) Строителните и ремонтни работи на гробните места се извършват при съблюдаване 
разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

Чл.15. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на 8 
годишния санитарен срок от предишното погребение. Тези ограничения не се налагат при 
урнополагане. 

Чл.15А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) С полагането на покойник в 
нов гроб, или на урна с пепелта му в нов урнов гроб или нова урнова ниша /колумбарии/, за 
наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване. 

Чл.15Б. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) С полагането на покойник в 
гроб на наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване. 
Наследниците определят лице за контакти, което се вписва в регистъра на гробищния парк. На 
лицето за контакти се връчват всички съобщения по настоящата наредба. Лицето за контакти 
уведомява управата на гробищния парк за всички промени в обстоятелствата.  

Чл.15В. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Правото на гробоползване 
при полагането на покойник в нов гроб се погасява след изтичането на минималния санитарно 
необходим срок от датата на погребението, при положение, че преди това то не е било продължено. 

Чл.16. (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) (1) Правото на ползване може 
да бъде продължено за срок от 15 год., ако правоимащите лица заплатят определената по Наредба 
№11 на ОбС гр. Кубрат такса, но не по-късно от срока по ал.3. 

(2) Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 год., ако 
правоимащите лица заплатят определената по ЗМДТ такса, но не по-късно от срока по ал.3. 

(3) Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на предходната алинея и 
гробното място е напълно запустяло, след писмено предизвестие със срок от 1/един/календарен 
месец до наследниците, предоставени от служителите при Отдел ГРАО гробното място се предоставя 
за нови погребения. Останките на погребания се изваждат и поставят в обща костница. 

(4) 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. 

(5) Възмездно преотстъпване на гроба не се допуска, освен ако ползвателите подадат писмена 
декларация в свободен текст, без условия за родство. По същият ред се допуска и замяна на 
гробове, ако се прецени, че е налице основателна причина. 

Чл.16А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) При условие, че правото на 
гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса,  в същия гроб могат да бъдат погребани: 

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му. 
2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - 

със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието на наследниците по 
низходяща линия на погребания. 

3. Съгласие по т.2  не се изисква при полагане на урна с праха на починали: родители, братя 
и сестри на погребания. 

4.Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб, могат да 
бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора 
степен /братя и сестри/ и техните низходящи до първа степен. 

5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб 
могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа 
степен. 

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 придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като 
декларират писмено пред експерт „КРД”, че първият погребан няма наследници. 

(3) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Безвъзмездно преотстъпване на 
правото на гробоползване може да се извършва с писмено заявление до общинската администрация 



с нотариално заверени подписи. Заявлението се прилага към съответната партида на гробищния 
регистър. По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните ползватели, ако 
администрацията прецени, че за това има основателни причини. 

Чл.18. (1) Когото правото на гробоползване не е било продължено, гробното място се 
предоставя за нови погребения след писмено разрешение от съответната служба на Община Кубрат. 
Останките на преди погребания се изваждат и заравят в общ гроб. 

(2) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Експертът „КРД“ към общината 
или кметствата на общината може да разреши възмездното продължаване на правото на 
гробоползване и след изтичане на срока по чл.16, ал.1, ал. 2, ако се увери, че просрочването на 
определената такса се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и 
благоустроено с траен надгробен символ. 

Чл.19. (1) (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) За закупуване на 
неоткупено гробно място по смисъла на действащата нормативна уредба, гражданите подават молба 
до съответната служба на Община Кубрат и имат право да получат отговор в  14-дневен  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 №11 на Общински съвет - Кубрат за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат. 

Чл.20. (1) Погребалните и строителни фирми могат да ползват територията на гробищните 
паркове по ред определен в договор, сключен с кмета на общината. 

(2) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Каменоделски фирми и др. 
фирми работещи в Гробищния парк – заплащат цени определени в Наредба №11 - за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. 

(3) Погребалните и строителни фирми се задължават при влизане в гробищния парк за 
извършване на погребение да уведомяват съответното длъжностно лице, което да съпроводи 
погребението до гробното място. 

(4) Погребалните фирми се задължават при организиране на погребение в “стар гроб” да 
осигуряват представител на правоимащите по чл.17 в съответния гробищен парк за идентификация 
на гроба, за установяване състоянието му, оформяне на документи за гробното място и заплащането 
му. 

(5) (нова с Решениe № 350 от Протокол № 27 / 31.03.2010 г.) Достъпът на моторни превозни 
средства на погребални и строителни фирми на територията на гробищните паркове се осъществява 
съгласно сключения договор. 

(6) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Ползването на зали и 
съоръжения на територията на гробищните паркове от траурни агенции се извършва след 
предварително заплащане на цена, определена от Общински съвет – Кубрат с Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кубрат. 

(7) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Изкопаването и зариването на 
гробните места се извършва само от определените от Община Кубрат лица (гробари) след 
предварително заплащане на такса или цена, определена от Общински съвет – Кубрат с Наредба 
№11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Кубрат. 

(8) (нова с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Погребенията се извършват след 
съгласуване на ден, час и място с администрацията на Община Кубрат. 

Чл.20А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 
Протокол №52 / 27.02.2019 г.) (1) Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни 
надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение издадено от  „КРД“ на ползвателя на 
гробното място. Въз основа на разрешението, длъжностното лице от същото управление определя 
точните координати на гробното място. 

(2) Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни частни 
лица, проектите предварително се съгласуват с управлението на гробищния парк. Същите 
декларират, че ще спазват изцяло и напълно определените в разрешителното размери за 
благоустрояване на гробното място. 

(3) В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в 
гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в 
съседство с изграждания от тях обект. 

(4) Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на 
гробищната инфраструктура. При установени нарушения, длъжностни лица упълномощени от кмета 
на Община Кубрат имат правото да съставят акт. 

(5) Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на 
гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето 
от 1 октомври до 31 март-от 8.00 до 17.00 часа. Цялостната организацията на погребение, поето от 
траурна агенция е за нейна сметка и се извършва с нейни служители с изключение на дейностите от 
чл.20, ал.7. 



(6) Ежегодно - до 30 октомври на текущата година, Експертът „КРД" в Община Кубрат 
извършва преглед на състоянието на гробните места и представя писмена информация за гробните 
места, които са запустели до Община Кубрат. 

(7) В случаите, когато правото на ползване не е продължено или гробните места са запустели 
експертът „КРД" в Община Кубрат представя докладна записка с мотивирано предложение, въз 
основа на която гробните места се представят за извършване на нови погребения. Останките от 
погребения се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки покойника пожелаят те да бъдат 
кремирани. 

(8) Поддържането на гробното място и прилежащите междинни пътеки в добър хигиеничен и 
естетически вид е задължение на близките на покойника. 

(9) Нередностите по неподдържаните гробни места и прилежащите междинни пътеки се 
отстраняват от грижовника или наследниците на погребания в три /3/ месечен срок от констатиране 
на нарушението. 

(10) Общинска администрация предлага предплатени целогодишни услуги за поддържане на 
гробните места. 

(11) Предписанията, заповедите и нарушаването им по чл.20е и чл.20ж се съобщават на 
ползвателите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни – с 
обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на информационното табло 
в районната администрация по последния известен адрес на титуляра на гробното място и в 
интернет страницата на Община Кубрат. 

Чл.20Б. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) В дейността си 
каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да 
пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания 
от тях обект. 

Чл.20В. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Забранява се бъркането на 
бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При 
установени нарушения,  длъжностни  лица  упълномощени  от  кмета на Община Кубрат имат 
правото да съставят акт. 

Чл.20Г. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Каменоделските фирми имат 
право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април 
до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март-от 8.00 до 17.00 
часа. Цялостната организацията на погребение, поето от траурна агенция е за нейна сметка и се 
извършва с  нейни служители 

Чл.20Д. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Ежегодно – до 30 октомври 
на текущата година, Експертът „КРД“ в Община Кубрат извършва преглед на състоянието на 
гробните места и представя писмена информация за гробните места, които са запустели до Община 
Кубрат. 

Чл.20Е. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) В случаите, когато правото 
на ползване не е продължено или гробните места са запустели експертът „КРД“ в Община Кубрат 
представя докладна записка с мотивирано предложение, въз основа на която гробните места се 
представят за извършване на нови погребения. Останките от погребения се изваждат и заравят в 
общ гроб, освен ако близки покойника пожелаят те да  бъдат кремирани. 

Чл.20Ж. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Поддържането на гробното 
място и прилежащите междинни пътеки  в добър хигиеничен и естетически вид е задължение на 
близките  на покойника. 

  
РАЗДЕЛ IV  

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 
Чл.21. (1) В гробищните паркове се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес 

приживе в населеното място на община Кубрат, както и обитатели на тези селища към датата на 
смъртта им, ако погребването им в гробището по тяхното местоживеене е невъзможно или много 
затруднено. 

(2) Покойници-временно пребиваващи чужди граждани, починали на територията на 
общината, се погребват след представяне на документ от съответните посолства, че трупът няма да 
бъде транспортиран, като се заплащат предвидените такси по определени тарифи за стойност на 
гробно място, погребение, транспорт и др., освен ако е предвидено друго в междудържавни 
договорености, по които Р България е страна. 

Чл.22. (1) Установяването на смъртта се извършва от лекар, който издава медицинско 
свидетелство за настъпилата смърт (съобщение за смърт). 

(2) Погребенията се извършват през деня, 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. 

(З) Близките на покойника или съответното болнично или социално заведение, в което е 
настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят длъжностното лице по 
гражданско състояние в Община Кубрат, като представят медицинско свидетелство за настъпилата 
смърт и личната карта (личният паспорт) на покойника за съставянето на акт за смърт. 



(4) Погребенията се извършват само след представяне на препис - извлечение от акта за 
смърт, който служи за разрешение на погребението и документ за платена такса за създаване и 
оформяне на гробно място. 

(5) В ковчега на покойника е забранено поставяне на пари, злато и други ценни предмети. 
(6) В урновата ниша е забранено поставянето на други предмети, освен урната с праха на 

покойника. 
Чл.23. В случай на съмнение за насилствена смърт, незабавно се уведомяват органите на МВР 

и прокуратурата. 
Чл.23А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Задължения на наследници 

при погребване в стар гроб: 
1. Предоставяне на препис – извлечение от смъртен акт за починалото лице. 
2. Предоставяне на препис – извлечение от смъртен акт за титуляра на стария гроб с причина 

за смъртта. 
3. Квитанция платена гробна такса. 
4. Документ доказващ родствена връзка с първия починал /удостоверение за наследници, акт 

за граждански брак, акт за раждане, удостоверение за родствена връзка или за семейно 
положение/. 

5. Ако починалия не е пряк наследник се изисква писмено съгласие от всички наследници с 
декларация по образец. 

Чл.23Б. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Стария гроб, може да се 
използва повторно, ако е в добър вид, т.е. без дървета, без декоративни храсти / чемшири/, да не е 
закрит отгоре. 

Чл.23В. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) В стар гроб, ако ковчега на 
починалото лице е покрит от дървени талпи, дъски, бетонени греди, строителни платнища или 
цялостно е покрит с бетон, костите да не се вадят. 

(1) Техническо време за изкопаване на стар гроб през лятото е четири часа, а през зимата пет 
часа. Когато има вадене на кости или изкопаване на допълнителни улей за покриване на ковчега с 
дървени талпи, това допълнително отнема още два часа.  

(2) При изливане на нов или стар гроб – регламент /размер/, да отговаря на архитектния 
/строителния/ план на гробищния парк.  

Чл.24. (1) Пренасянето и превозването на покойници от дома или мястото, където е 
настъпила смъртта, до гробището се извършва в ковчези.  

(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. 

(З) 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 съответното лечебно заведение, на чиято територия е 
починало лицето. 

(2) Пренасянето на покойници се извършва със специализиран транспорт като тялото се 
постави в полиетиленов чувал и в плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина. Дъното им 
се посипва със стърготини, хлорна вар или ситно стрита негасена вар. 

Чл.26. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) (1) Изравянето на трупове 
или останките им за последващо използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 
години от последното погребване и се извършва през деня. 

(2) Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този по ал. 1, 
за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях въз основа на данни за климата, нивото 
на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, pH и степента на замърсяване 
на почвата с екзогенни химични замърсители.  

(3) За намаляване на срока по ал. 1 за отделни гробищни паркове или обособени парцели 
експертът „КРД“ в Община Кубрат подава заявление до главния държавен здравен инспектор, към 
което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото намаление на срока, изготвена 
от експерт в областта на оценка на въздействието върху околната среда.  

(4) При необходимост главният държавен здравен инспектор може да изисква от експертът 
„КРД“ в Община Кубрат допълнителна информация за обстоятелствата по ал. 2.  

(5) Изваждане на тленни останки за последващо използване на надземна ниша за поставяне 
на ковчег, стоманобетонна или полимерна камера и подземна или надземна гробница се извършва 
през деня и се разрешава най-малко след изтичане на 20 години от последното погребване.  

(6) Експертът „КРД“ в Община Кубрат носи отговорност за спазването на условията и 
сроковете по ал. 1, ал. 2 и ал .5. 

Чл.26А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) (1) Изравянето на трупове 
на починали или на останките им преди изтичане на 8 години от погребването или преди изтичане 



на срока по чл. 25, ал. 2 се допуска само по нареждане на съда или на прокурора по реда и при 
условията на чл. 157 от Наказателно-процесуалния кодекс и след писмено уведомяване на 
съответната регионална здравна инспекция.  

(2) Лицата (гробарите), които изравят трупове на починали лица и останките им, работят с 
лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните 
изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 
предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). След приключване на работа 
гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с биоцид, разрешен за употреба от министъра на 
здравеопазването. 

(3) Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с 
подходящи хлор, съдържащи биоциди, разрешени за употреба от министъра на здравеопазването. 

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  

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 
Чл.28. (1) (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Религиозните ритуали се 

провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия, доколкото не противоречат 
на тази Наредба. 

(2) (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Гражданските ритуали по 
желание на близките на покойника се провеждат в обредната зала или на гробното място. По 
изключение, с разрешение на кмета на общината, гражданските ритуали могат да се провеждат и в 
зали, общинска собственост. Словото се изготвя от обредника, като представител на държавната 
власт, по данни дадени от близките. За подадени неверни данни обредникът не носи отговорност. 

(3) Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат на 
Националната сигурност, обществен ред, здравето и морала и не засягат правата и свободите на 
другите граждани. 

(4) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави са недопустими. 
(5) Не се разрешава внасянето на покойници в обредните зали в случаите, когато са 

нарушени изискванията на чл.9, ал.2 и чл.11 от Наредба №21 на Министерството на 
здравеопазването.  

  
РАЗДЕЛ VІ  

ФИНАНСИРАНЕ 
Чл.29. (1) Общината осъществява самостоятелно или съвместно с други юридически лица 

дейността на територията на гробищните паркове и осигурява финансови средства за издръжка на 
назначените или наети допълнително физически лица. 

(2) В общинския бюджет се заделят средства за погребения на самотни, без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни и социално слаби. 

Чл.30. (1) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са 
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги 
(домове).  

(2) (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Безплатните услуги включват: 
1. издаване на смъртен акт; 
2. осигуряване на типов ковчег (платно); 
3. превоз на покойника от дома му до гробищния парк; 
4. изкопаване и зариване на гробно място; 
5. осигуряване на надгробен знак (кръст). 

 
РАЗДЕЛ VІІ 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
Чл.31. 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.32. В районите на гробищните паркове се забранява: 
1. Посещение на деца под 14 годишна възраст, ако не се съпровождат от пълнолетни лица. 
2. (изм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Въвеждането на домашни и други 

животни, с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителни знаци. 
3. Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеи и пътища и превозването 

на строителни материали без заплащане на такса. 
4. Отсичането на дърветата и храстите без съответното разрешение. 
5. Влизането през оградата и увреждането й. 
6. Изкопаване на гробно място без да се съгласува с общинската администрация. 



7. Струпване на пръст от изкопания гроб, части за паметници, строителни материали и 
хвърлянето на отпадъци до оградата, върху съседни гробове, по алеите и в близост до гробищния 
парк. 

8. (изм. с Решениe № 350 от Протокол № 27 / 31.03.2010 г.; изм. с Решение №527 от 
Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Извършването на нерегламентирана търговска дейност и услуги. 

9. (нова с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 
Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Влизането на лица извън регламентираното работно време. 

Чл.32А. (нова с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) При извършено незаконно 
строителство, нарушение на строителната линия на гробните места и др. подобни, Община Кубрат 
отправя към нарушителите писмено предупреждение. След изтичане на предупредителния срок 
незаконно построеното се разрушава и се съставя констативен протокол от длъжностните лица. 

Чл.33. Не се разрешава извън определените за целта места: 
1. Изхвърлянето на хранителни отпадъци и увехнали цветя и венци. 
2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци. 
3. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета и храсти в парцелите и 

гробните места. 
4. Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. 
Чл.34. (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.35. (1) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 

Протокол №52 / 27.02.2019 г.) Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци 
/метални огради, пейка до гроба и т.н./ се отстраняват от гробовете от работниците в парка, след 
изтичане на предупредителния срок, предвиден в чл.20А, ал. 9. 

(2) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Наследниците на изоставени 
гробни места нямат право на материално обезщетение за извършените от тях строителни дейности 
по гробовете по време на тяхното ползване /паметници, огради, пътеки и др./. 

(3) Предписанията и заповедите по ал.4 се съобщават на ползвателите на гробното място по 
реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в 
съответния гробищен парк, на информационното табло в общинската администрация и в интернет 
страницата на Община Кубрат. 

(4) (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Паметниците от изоставени 
гробни места се демонтират. 

(5) Не се допуска извършването на рекламна дейност на фирмите на територията на 
гробищните паркове. 

(6) (нова с Решениe № 350 от Протокол № 27 / 31.03.2010 г.) Забранява се длъжностни лица 
да посредничат при избора на погребална фирма или да допускат трети лица да извършват такива 
действия. 

  
РАЗДЕЛ VIІІ 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
Чл.36. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.; изм. с Решение №527 от 

Протокол №52 / 27.02.2019 г.) (1) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на 
физическите лица се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв., а на юридическите лица – 
имуществени санкции от 200 до 2000 лв. 

(2) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от служители на 
общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община Кубрат, от органите на РУ 
„Полиция“ и Регионалната здравна инспекция. 

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Кубрат или упълномощен от 
него заместник – кмет. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда  на Закона за административните нарушения и 
наказания. 

Чл.36А. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) (1) Актовете за 
установяване на нарушенията се съставят длъжностни лица, упълномощени със заповед от кмета на 
Община Кубрат.  

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Кубрат или упълномощени 
от него длъжностни лица. 

(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази 
Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните 
постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл.37. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни 
знаци и съоръжения се извърши без съгласуване с общинската администрация, на ползвателя на 



гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 35 и се налага глоба в размер 
от 100 до 300 лв. 

(2) (доп. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) На лица извършващи прояви на 
вандализъм на територията на общинските гробищни паркове се налага глоба в размер от 100 лв. 
до 300 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК. При нарушаване 
на предписанията и заповедите от чл.18, чл.20А, ал.8, чл.20А, ал.9 и чл.34, ал.1 и ал. 2 правото на 
гробоползване се прекратява.  

Чл.38. (отм. с Решение №527 от Протокол №52 / 27.02.2019 г.) 
Чл.39. 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.40. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на община Кубрат. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. По смисъла на тази наредба: „Прояви на вандализъм" - е събаряне, издраскване, 
разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на 
оскверняване на гробното място. 

  
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Тази наредба отменя Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове, 
обредните зали и дейността по погребенията и свързаните с тях обреди на територията на община 
Кубрат, приета с Решение № 11 от Протокол № 9/12.10.2004 г. на Общински съвет Кубрат. 

§2. Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват. 
§3. Наредбата е приета с Решение № 264 от Протокол № 19/08.07.2009 г. на Общински съвет 

- Кубрат и влиза в сила 14 дни след обнародването й в интернет сайта на Община Кубрат. 
§4. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Тази наредба отменя Наредба № 

13 за организация и управление на гробищните паркове, обредните зали и дейността по 
погребенията и свързаните с тях обреди на територията на община Кубрат, приета с Решение №264 

от Протокол № 19 / 08.07.2009 г. на Общински съвет - Кубрат, и влиза в сила от момента на 
приемането й. 

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

      НА ОБЩИНА КУБРАТ:  /П/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ 
 


