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ПРОЕКТ ! 
НАРЕДБА 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В 

ГР.ПЕРНИК И КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 
 

Раздел І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1.(1) Тази Наредба урежда статута, управлението и вътрешния ред в 
гробищните паркове на територията на община Перник, реда и условията за 
погребенията, както и ползването, поддържането и благоустрояването на 
гробните места. 

(2) Наредбата определя правомощията на общинската администрация и 
общинското предприятие “Обредни дейности” при извършването на услуги от 
обществен интерес, свързани с траурната дейност, както и задълженията на 
гражданите , физическите и юридическите лица съгласно целите на 
предходната алинея. 

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 Закона за общинската собственост. 

(2) На територията на Община Перник действат: 

1. Централен гробищен парк ; 

2. Гробищен парк в квартал “Мошино”; 

3. Гробищен парк в квартал. “Църква”; 

4. Гробищен парк в квартал “Калкас”; 

5. Гробищен парк в квартал “Бела вода”; 

6. Гробищни паркове в кметствата на общината; 

Чл.3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите 
гробищни паркове и гробища на територията на община Перник става с 
решение Общински съвет -Перник. 

Чл.4. Площта на гробищните паркове се определя съгласно 
градоустройствените планове на общината. 

Чл.5.(1) В гробищните паркове на гр.Перник се погребват починали с постоянен 
или настоящ адрес в града, както и лица от други населени места, починали в 
гр. Перник, при основателна причина или с право на гробоползване. 
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(2) В гробищните паркове в кметствата се погребват починали с постоянен или 
настоящ адрес в съответното населено място, както и лица от други населени 
места, починали в  съответното населено място, по желание на наследниците 
или с право на гробоползване. 

Чл.6.(1) Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда изменя от 
ОбС-Перник. 

(2) С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни 
алеи на гробищния парк и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове, 
които се броят от изток на запад, а гробовете – от юг на север. Редовете и 
гробовете се отделят с междинни пътеки. 

(3) Допуска се обособяването на отделни парцели за различните религиозни 
общности и етнически групи. 

Чл.7. Гробищните паркове с прекратена в тях погребална дейност се 
поддържат от общината и кметствата, на територията на които се  намират. 

 

Раздел II 

УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.8.(1) Гробищните паркове на територията на гр. Перник, както и намиращите 
се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват, както 
следва:Централен гробищен парк – ОП “Обредни дейности”, в кварталите и 
кметствата–съответните кметове/кметски наместници или определени от тях 
лица, при спазване на разпоредбите на Наредба № 2 от 21 април 2011г. за 
здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето 
на покойници издадена от  Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 36 от 
10 май 2011 г.). 

(2) Управляващите гробищни паркове на територията на Община Перник 
събират такси съобразно ЗМДТ и Наредба № 2 на ОбС-Перник, за 
определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Перник. 

Чл. 9. (1) ОП “Обредни дейности: 

1. Провежда траурни ритуали от името на общината по желание на гражданите 
срещу заплащане. 

2. Води електронен регистър и картотеки на покойниците и гробните места по 
гробищни паркове, парцели, редове, гробни места и право на гробоползване. 

3. Координира благоустрояването, почистването, поддържането, 
озеленяването,охраната и т.н. в централен гробищен парк. 
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4. Оказва методична помощ на кметовете и кметските наместници 
управляващи гробищни паркове на територията на Община Перник. 

5. Поддържа гробни места като услуга срещу заплащане по  желание на 
гражданите.  

(2) За извършените от ОП “Обредни дейности” услуги от обществен интерес, 
свързани с траурната дейност и с целите на настоящата наредба, директора се 
отчита периодично пред длъжностно лице от общинската администрация и се 
контролира от Кмета на Община Перник. 

Чл.10. Община Перник финансира ежегодно  със специално заделени средства 
от общинския бюджет необходими за покриване на разходите, за 
обезпечаването на действията по чл.15 и чл.19, поддържане, обновяване, 
охрана и озеленяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, които са 
общинска собственост. 

 

Раздел III 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

Чл.11.(1) Гробните места са: единични, двойни (фамилни), урнови  и урнови 
ниши, съобразени с изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011г. на 
Министерството на здравеопазването.   

(2) Гробовете са обособени в определени размери , части от гробищният парк 
за полагане на ковчег с тялото на покойник или урна.    

(3) Урна с праха на покойник се полага в гроб или урнова ниша.  

Чл.12. Отпускането на нови гробни места става с разрешение на 
управляващите  гробищни паркове или определени от тях лица. 

Чл.13.(1) С полагането на покойник или урна с праха му се поражда правото на 
гробоползване за наследниците му. 

(2) Правото на гробоползване на единичен гроб, на урнов гроб, гробница и 
фамилен гроб обхваща извършване на последващи погребения в него (нея); 
поставяне на трайни надгробни символи: паметник, рамка, фото керамични 
портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и 
смъртта му; засаждане на нискостеблени растения; извършване на траурни и 
възпоменателни обреди. 

(3) Правото на ползване на урнова ниша (колумбарий) обхваща: извършване на 
последващо урнополагане; поставяне на табела с изписване на името на 
покойника, датите на раждането и смъртта и фото керамичен портрет с лика 
му; полагане на цветя; извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
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Чл.14. (1) Правото на гробоползване е срочно и безсрочно. 

(2) Гробното място се ползва безплатно само за срок от 8 (осем) години, при 
погребване на първи покойник. 

(3) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по ал.2, се 
придобива за срок от 10 години, след заплащане на регламентираната в ЗМДТ 
и определена с решение на Общинския съвет такса. То може да се продължава 
периодично, при условие че преди изтичането на предшестващия срок, 
правоимащите лица са заплатили съответната такса. 

(4) Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от ползватели с 
редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни 
символи, след заплащане на определена такса от Общинския съвет. 

(5) Предварително запазване на индивидуални гробни места, места за 
гробници и урнови ниши  не се допуска. 

(6) Полагането на друг покойник върху вече положен, не се разрешава преди 
изтичане на 8(осем)-годишния санитарен период от предходно погребение. 
Това ограничение не се прилага при урнополагане. 

Чл.15.(1) Когато правото на гробоползване не е продължено съобразно чл.14, 
гробното място може да се предостави за ново погребение, след разрешение 
на кмета на общината, кмета на кметството, кметския наместник или 
упълномощено от тях лице.  

(2) В случай, че гробното място е поддържано и благоустроено, с поставен 
траен надгробен символ, гробното място се предоставя за ново погребение 
само след уведомяване на наследниците на погребаното лице от общинската 
администрация.Гробното място не се предоставя за друго погребение, в 
случай, че наследниците на погребаното лице удължат срочното право на 
гробоползване, респ. придобият безсрочно право на гробоползване. 

(3) Останките на погребания се изваждат и полагат в костница. В случай, че в 
гроба или ковчега бъдат открити предмети, същите се описват и предават за 
съхранение на управителя на гробщния парк, кмета или кметския наместник. 

Чл.16. 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, като с 
предимство се ползва най-рано починалото лице измежду тях. 

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 наследниците по низходяща линия на погребания. 
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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) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се 
допуска. 

 (2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между 
правоимащите лица по чл.16 и се вписва в гробищния регистър. 

Чл.18. (1) Индивидуалното благоустрояване на гробните места се допуска, при 
условие че не ограничава правото на гробоползване на други лица и не се 
нарушават добрите нрави. 

(2) Благоустрояването може да се изразява в поставянето на паметници, 
паметни плочи, кръстове, с височина до три метра, декоративни огради и 
засаждане на декоративни цветя и треви. 

(3) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни 
знаци, да ги поддържат в добър вид и да полагат системни грижи за гробното 
място, в т.ч. и по отношение растителността върху гроба.  

Чл.19.(1) Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени 
паметници и други трайни надгробни знаци,се отстраняват от ползвателите по 
предписание на директора на ОП“Обредни дейности“ или на съответния 
управляващ гробищен парк. 

(2) Ако ползвателите на гробното място не извършат предписаните работи в 
срока,определен от гробищната администрация,по предложение  на директора 
на ОП “Обредни дейности“ или на Управляващия гробищен парк ,със заповед 
на кмета на Общината траурните надгробни знаци се отстраняват и се 
прекратява правото на ползване на гробното място. 

(3) Предписанията и заповедите по чл.19 ал.1и чл.15 ал1 и ал.2 се съобщават 
на ползвателите на гробното място по реда на ГПК или АПК,а на тези ,чиито 
адреси не са извести – 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 
на интернет страницата на общинската администрация. 
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(4) За заповедите за отстраняване на изоставени , изпочупени и неподдържани 
паметници  и други трайни надгробни паметници и за отнемане правото на 
ползване на гробно място се прилагат разпоредбите на Административно 
процесуалния кодекс. 

Чл.20.(1) Изграждането и монтирането на паметници , рамки и други трайни 
знаци и съоръжения се допуска само с издадено разрешение.Въз основа на 
разрешението , длъжностно лице на Управляващия гробищния парк определя 
подробните точки  на гробното място и контролира изпълнението му.  

(2) Поставянето на пейки и маси от ползвателите на гробните места не се 
допуска. 

 

Раздел  IV 

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

Чл.21. Погребенията се извършват в светлата част на денонощието, но не по-
рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпване на смъртта. Погребения 
след 48 часа от настъпване на смъртта се извършват , при условие че са взети 
мерки за запазване и консервиране на трупа. 

Чл.22.(1) Погребението на покойници се извършва в отделни гробни места. 
Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 метър по 
дългите им страни и 0,5 м. по късите им страни.  

(2) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери: 
дължина 200 см, широчина 100 см и дълбочина 150 см. Широчината на семеен 
гроб трябва да бъде най-малко 150 см.  

(3) При осигуряване дълбочина на изкопа над 2,20 м се допуска извършване на 
второ погребване преди изтичане на минималния санитарен срок, при условие 
че първият ковчег се поставя в бетонова камера. Камерата се изгражда от 
масивни ограждащи стени с височина 0,60 м, покрити със стоманобетонни 
ивични елементи със замонолитени фуги. Над втория ковчег се осигурява 
минимален слой пръст 1метър. 

(4) При погребение на трупове на деца, дълбочината на гроба трябва да бъде 
най-малко 120 см. 

(5) При извършване на погребението над гробното място се създава земен 
насип висок около 50 см. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка 
или паметна плоча. 

Чл.23.(1)Погребения се извършват след представяне на препис- извлечение от 
акта за смърт на покойника. 
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(2) Изкопаването, полагането на покойник ,заравянето и оформянето на 
гробните места се извършва от лица (гробари), назначени от организациите, 
стопанисващи гробищните паркове, а при липса на такива от лица, определени 
от съответния кмет на кметство или кметския наместник. 

Чл.24. (1) Поставянето на предмети в ковчега на мъртвеца и в гроба се 
извършва от близките на починалото лице, по тяхна преценка. 

(2) В урнова ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен 
урната с праха на починалия. 

(3) Погребването на две или повече лица в общ гроб е недопустимо. 

 

Раздел  V 

V. ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

Чл.25 (1) Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или на   
определени за това места, от лица, определени от субекта, управляващ 
съответния гробищен парк. 

(2) Традиционни и обичайни обреди могат да се изпълняват на гроба от 
близките на починалия, при условие че не противоречат на добрите нрави и не 
пречат на съседните гробове. 

(3) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и 
благоприличие са недопустими.   

 

Раздел  VI 

VI. ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

Чл.26. Посещенията в гробищните паркове на територията на Община Перник 
са разрешени: 

- за периода от 1 април до 30 септември - от 7,00 ч. до 20,00 часа; 

- за периода от 1 октомври до 31 март - от 8,00 ч. до 18,00 часа. 

Чл.27.(1) В района на гробищните паркове се забранява: 

а/ водене на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на хора 
с увреждания, снабдени с отличителна екипировка и знаци; 

б/ приготвяне на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на 
строителни материали и части за паметници без надлежно разрешение за това; 
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в/ отсичане на дървета без разрешение от Kмета на Община Перник, кметове 
или кметски наместници на населени места; 

г/ изхвърляне на хранителни и други отпадъци извън определените за целта 
места; 

д/ палене на огън и изгарянето на отпадъците; 

е/ разлепване на некролози и други материали, освен на определените за 
целта места; 

ж/ действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за 
поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните 
паркове.  

 

Раздел  VII 

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Принудителни административни мерки 

Чл. 28. За предотвратяване и преустановяване на административните 
нарушения по тази наредба, както и за предотвратяване и отстраняване на 
вредните последици от тях, кметът на Община Перник или упълномощено от 
него длъжностно лице прилага следните принудителни административни 
мерки, с които задължава ползвателите на гробните места: 

а/ да поставят трайни надгробни знаци  и да  ги поддържат в добър вид. 

б/ да полагат системни грижи за гробното място, в т.ч. и по отношение 
растителността върху гроба. 

в/ преустановят всички действия, с които ограничават правото на 
гробоползване на други лица и/или се нарушават добрите нрави. 

г/ премахнат поставени паметници, паметни плочи или кръстове, с височина 
над три метра, респ. намалят същите до допустимата височина от три метра. 

Чл. 29. /1/ Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с 
мотивирана заповед на органа по чл.28. 

/2/ Производството по налагане на мярката се открива със съставяне на 
констативен протокол и/или констативен акт, за което се уведомяват 
ползвателите на гробните места. С уведомлението, органът по чл.28 посочва и 
срок за доброволно отстраняване на нарушението. В случай, че ползвателите 
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своевременно отстранят нарушението, производството по налагане на 
принудителна административна мярка се прекратява. 

 (3) В заповедта по ал. 1 се определят видът на принудителната 
административна мярка, начинът на прилагането и срок за доброволното й 
изпълнение. 

 (4) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересуваното лице, по реда на 
Гражданския процесуален кодекс или Административнопроцесуалния кодекс. 

 (5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 30. След изтичане на определения срок за доброволно изпълнение по 
чл.29, ал.2, наложената принудителна административна мярка се изпълнява от 
Община Перник, за сметка на съответните ползватели. 

 

Админастративнонаказателни разпоредби 

Чл. 31. (1) Наказва се с глоба в размер на 100 лева физическо лице, което 
изхвърля отпадъци на територията на гробищен парк. 

(2) При повторно нарушение по ал.1, глобата в размер на 150 лева до 500 лева. 

Чл. 32. (1) Наказва се с глоба в размер до 200 лева физическо лице, което 
нарушава чл.27, ал.1,  “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е” или “ж”.  

 (2) При повторно нарушение по ал.1, глобата е в размер от 150 лева до 500 
лева. 

Чл. 33. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер до 500 лева едноличен 
търговец или юридическо лице, което:  

1. наруши чл.27, ал.1,  “б”; 

2. наруши чл.27, ал.1,  “в”; 

3. наруши чл.27, ал.1,  “г”; 

4. наруши чл.27, ал.1,  “д”; 

5. наруши чл.27, ал.1,  “е”; 

 (2) При повторно нарушение, се налага имуществена санкция, както следва: 

1. по ал.1, т.1 - в размер от 500 до 1000 лв.; 

2. по ал.1, т.2 - в размер от 300 до 500 лв.; 
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3. по ал.1, т.3 - в размер от 150 до 300 лв. 

4. по ал.1, т.4 - в размер от 150 до 200 лв. 

5. по ал.1, т.5 - в размер от 50 до 100 лв. 

Чл. 34. За нарушения на разпоредбите на тази наредба, извън тези по чл.31 и 
чл.32 на физическите лица се налага глоба в размер до 500 лева, а на 
едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер 
до 1000 лева. 

Чл. 35. (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се 
съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед 
на кмета на Община Перник. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Перник или 
упълномощен от него заместник-кмет. 

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

 

Раздел VIII 

Преходни и заключителни разпоредби 

Чл.36. Тази наредба отменя НОУГП в гр.Перник и кметствата на територията 
на Община Перник, приета от Общински съвет на 19.07.2001г.р изменена и 
допълнена с решение№229/22.12.2004г. Протокол №15 от заседание на 
Общински съвет Перник. 

Чл.37. Наредбата е приета с реш. ...............................................на ОС Перник. 


