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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАКОВСКИ 
 

НАРЕДБА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

В ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Чл. 1./1/ Тази Наредба урежда управлението, вътрешния ред в гробищните паркове 
/гробищата/, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тях 
услуги, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на община 
Раковски. 
/2/ Гробищните паркове /гробищата/ на територията на община Раковски 
функционират и се управляват в съответствие със законите в Република България, 
тази Наредба и решенията на Общински съвет- Раковски. 
 
Чл. 2./1/ Гробищните паркове /гробищата/ са обществени терени със специално 
предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от 
ЗОС. 
/2/ Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове /гробищата/. 
/3/ На територията на община Раковски действат: 
1. Гробищен парк – кв.Ген.Николаево; 
2. Гробищен парк – кв.Секирово; 
3. Гробищен парк – кв.Парчевич; 
4. Гробищни паркове в кметствата на общината. 
 
Чл. 3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни 
паркове /гробища/ на територията на общината се осъществява с решение на 
Общински съвет- Раковски. 
 
 
Чл. 4. Площта на гробищните паркове се определя съгласно градоустройствените 
планове на Общината. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 5./1/ Гробищните паркове в кв.Ген.Николаево, кв.Секирово, кв.Парчевич и в 
съответните кметства, както и намиращите се в тях съоръжения, са общинска 
собственост и се управляват от Община Раковски. 
/2/ Общинският съвет- Раковски със свое решение всяка година утвръждава приходите 
и разходите по поддръжката на гробищните паркове и свързаните с нея дейности 
/поддържане и обновяване на гробищните терени,сгради, съоръжения, охрана и 
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озеленяване/ на специализираното звено “Обредни дейности” към Община Раковски. 
/3/ Поддръжката на гробищата по селата се организира от кметовете /кметските 
наместници/. 
/4/ Звеното по чл.5, ал.2 води регистър и картотека на покойниците в гробищните 
паркове, като при уреждане на всяко погребение, най-близкият родственик дава 
информация за съставяне на гробния картон, необходим за обратна връзка с 
наследниците. При липса на наследници, се представя служебна справка от отдел 
"Гражданско състояние" при общинската администрация или от съответното кметство 
по последното местоживеене на покойника; 
/5/ Звеното организира погребалния процес, съобразно разпоредбите на тази Наредба. 
Всяко тримесечие представя отчет за извършените погребения пред Кмета на Община 
Раковски. 
 
Чл. 6. Общината осигурява равни условия на всички търговски субекти, които имат за 
предмет на дейност организиране на погребални услуги за осъществяване предмета им 
на дейност.  
 
Чл. 7. Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на 
гробоползване, но не е изстекъл 8 /осем/ годишния санитарен срок, звеното по чл.5, 
ал.2 осигурява ново гробно място. 
 
Чл. 8. Община Раковски в рамките на своя бюджет определя средства за обновяване и 
разширение на гробищните терени, съоръжения, общо озеленяване и изграждане на 
алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации, 
цифровизация и др. след решение на Общински съвет – Раковски. 
 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 
 
Чл. 9./1/ Гробните места представляват обикновени гробове, семейни гробни места. 
/2/ Обикновените гробове са обособени части от парка /гробището/ за полагане на 
ковчега с тялото на покойника, съгласно изискванията на Наредба №21 за хигиенните 
изисквания за изграждане и подържане на гробищни паркове на Министерството на 
здравеопазването. 
/3/ Семейните гробни места /гробници/ се състоят от два или повече гроба и се 
предоставят на гражданите, ако в рамките на 3 месеца са починали повече от двама 
човека от фамилията. 
 
Чл. 10./1/ С полагането на покойник в гроб за наследниците му по закон или 
завещание, се поражда правото на гробоползване. Наследниците на последващо 
положените в гробното място имат същите права като тези на първоначално 
положените. 
/2/ Правото на ползване на обикновен гроб, както и на фамилна гробница обхваща: 
1. Извършване на последващи погребения по реда и условията на тази Наредба; 
2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, 
фотокерамични портрети с лика и изписване на името на покойника с датите на 
раждане и смърт, епитафия;  
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3. Засаждане на декоративни цветя и треви; 
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
/3/ Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване и 
ползването за вечни времена на основание и заплащане на определените от 
Общинския съвет- Раковски такси по Закона за местните данъци и такси, при редовно 
поддържане, благоустрояване с траен паметник на гробното място. 
/4/ Гробните места се ползват безплатно само за срок от 8 /осем/ години при 
погребване на първия покойник. 
/5/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 
/6/ Безвъзмездното преотстъпване на право на гробоползване между наследниците се 
доказва пред длъжностното лице от “Обредни дейности” въз основа на удостоверение 
за наследници и нотариално заверена декларация за съгласие на наследниците. 
 
Чл. 11./1/ Индивидуалното благоустрояване на гробните места от ползвателите им или 
от инициативни граждански комитети и организации, или от юридически лица с 
нестопанска цел се допуска, стига да не се ограничава правото на гробоползване на 
други граждани, да не се нарушава обществения ред и да се осъществи във възможно 
най-кратки срокове след предварително съгласуване и под контрола на звеното, 
поддържащо гробищните паркове. 
/2/ Благоустрояването може да се изразява в поставяне на паметници, паметни плочи, 
кръстове до три метра и др. 
/3/ За кръстове над три метра, както за благоустройствени мероприятия - навеси, 
пергули, беседки и др. по одобрен проект се издава строително разрешение от 
Главния архитект на Общината, а от техническата служба - протокол за строителна 
линия. 
/4/ Строителните и ремонтни работи на гробните места се извършват при съблюдаване 
на Закона за устройство на територията. 
 
Чл. 12./1/  Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди 
изтичане на осемгодишния санитарен срок от последното погребение. 
/2/ Ексхумацията на трупове или останките им за използване на същото гробно място 
се разрешава най- малко след 8 години от последното погребване и се извършва през 
деня по чл.7, ал.5 от Наредба №21 за хигиенните изисквания. 
 
Чл. 13. В зависимост от особеността на почвата и нивото на подпочвени води, 
съгласувано с ХЕИ, може да се определи и друг срок за погребване в стар гроб, ако 
определеният в чл.13 срок за пълно разлагане на органичната материя е 
недостатъчен. При тези особености наследниците на покойника се уведомяват писмено 
от длъжностното лице на звеното по чл.5, ал.2. 
 
Чл. 14. /1/ Правото на гробоползване след първите 8 /осем/ години може да бъде 
продължено периодически за срок до 10 /десет/ години по искане на някой от 
наследниците, след представяне на удостоверение за наследници и заплащане на 
таксата, определена от Общинския съвет – Раковски за годината по Закона за 
местните данъци и такси. 
/2/ Длъжностното лице на “Обредни дейности” може да разреши възмездното 
продължаване на правото на гробоплзване и след изтичане на срока му, по поискане 
на заинтересованото лице и след като се увери, че закъснението се дължи на 
уважителни причини и гробното място е добре оформено и поддържано.  
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Чл. 15./1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване 
може да бъде продължено и по искане на наследниците на последващопогребаните. В 
тези случаи се продължава правото на гробоползване и на наследниците на първия 
погребан. 
/2/ Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е 
продължено, наследниците на следващия/ите/ покойници по реда на извършените 
погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на 
гробоползване, но трябва да декларират писмено пред звеното по чл.5, ал.2, че 
първият погребан няма наследници, като приложат служебна справка от отдел 
"Гражданско състояние" при Община Раковски. 
 
Чл. 16./1/ След изтичането на определения 8 /осем/ годишен срок неоткупените 
гробни места остават на разпореждане на отдела “Обредни дейности” при общинска 
администрация и могат да се предоставят за нови погребения. 
/2/ При изваждане на кости на единствен покойник от гробно място за преместването 
им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава на 
разпореждане на отдела “Обредни дейности” за нови погребения. Правото на 
гробоползване по отношение на този гроб се прекратява независимо от срока, за който  
мястото е закупено. 
 
Чл.17. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване 
се прилагат разпоредбите на Закона на наследството. 

 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ПОГРЕБЕНИЯ 

 
 
Чл. 18./1/ В гробищните паркове /гробища/ на населените места на територията на 
община Раковски се погребват покойници с последен постоянен адрес в община 
Раковски.. 
/2/ Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат да бъдат 
погребани на територията на община Раковски, ако в нея е установена смъртта и е 
налице някоя от следните хипотези: 
1. близките им са с постоянен адрес в община Раковски; 
2. имат право на гробоползване в това населено място; 
3. не е установена самоличността им; 
4. не са потърсени от близките им или нямат близки. 
 
Чл. 19. Покойници, принадлежали приживе към религиозна общност извън 
традиционното източноправославно вероизповедание, също се погребват по реда на 
тази Наредба. 
 
Чл.20./1/ Съответното длъжностно лице в отдела “Обредни дейности” съставя препис- 
извлечение от акта за смърт не по- къдно от 48 часа след настъпването на смъртта и 
след представяне на свидетелство /съобщение/ за смърт и документ за самоличност на 
покойника от неговите близки или от социалното или болничното заведение, в което е 
настъпила смъртта. 
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/2/ Актът за смърт може да се състави и след изтичането на срока по ал.1, без да е 
необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско 
освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно – процесуалния 
кодекс. Органът на съдебната власт, назначил съответната съдебномедицинска 
експертиза, издават документ, удостоверяващ причината на забавянето. 
/3/ Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се извършва 
след писмено разрешение от компетентните органи. 
/4/ Погребенията се извършват при представяне на препис – извлечение от акта за 
смърт, който служи за разрешение за погребение. 
/5/ Погребенията се извършват най- рано 24 часа и не по- късно от 48 часа след 
установяването на смъртта. Погребване след 48 часа се извършва при условие, че са 
взети мерки за запазването или консервирането на трупа. 
 
Чл. 21. Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено. 
 
Чл.22./1/ Разходите по погребението се заплащат от близките на покойника. 
/2/ Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са 
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в заведения за социални услуги и регистрирани в 
службите за социално слаби. За тази цел социалните заведения, в които е настъпила 
смъртта представят писмо – декларация за наличие на условията. 
 

 
 

РАЗДЕЛ V 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
 
Чл. 23./1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на 
съответната религия. 
/2/ Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в 
обредната зала или на гробното място. 
/3/ Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат 
на националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал, и не засяга 
правата и свободите на другите граждани. 

 
 
 

РАЗДЕЛ VІ 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ 

ПАРКОВЕ /ГРОБИЩАТА/ 
 

 
Чл. 24. Гробищните паркове /гробищата/ могат да се посещават: 
1. За времето от 01.04. до 30.09. - от 7,00 до 20,00 часа; 
2. За времето от 01.10 до 31.03. - от 8,00 до 17,30 часа. 
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Чл. 25./1/ На територията и  в близост до гробищните паркове /гробищата/ се 
забранява: 
1. Посещението на деца под 10 години без пълнолетен придружител; 
2. Въвеждане на животни; 
3. Изкопаване на гробно място без да се съгласува преди това със звеното по чл.5, 
ал.2. 
4. Струпването на пръст от изкопния гроб в и до оградата и в близост до гробищния 
парк. 
5. Изхвърлянето на отпадъци извън близко разположените контейнери или 
предназначените за това места. 
6. Образуването на нерегламентирани сметища в близост до гробищните паркове.  
7. Приготвяне на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни 
материали и части за паметници, превозването на строителни материали без 
съгласуване със звеното по чл.5, ал.2 и уточняване реда и сроковете за почистване и 
възстановяване на алеите в предишния им вид; 
8. Отсичането на дървета без разрешение от Общинската администрация; 
9. Паленето на огън и изгаряне на отпадъци. 
10. Разлепването на афиши, рекламни, съобщения и други подобни. 
11. Засаждане на плодни дървета в гробните места. 
12. Други действия, несъвместими с предназначението на гробищния парк. 
/2/ Лицата, които са извършили работи по оформянето, благоустрояването и 
поддръжката на гробните места, са длъжни незабавно за своя сметка да възстановят 
терените, засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят 
материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места. 
 
Чл. 26./1/ Лицата с право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни 
знаци, да почистват гробните места и окологробното пространство и ги поддържат в 
добро състояние. 
/2/ По заявка и срещу заплащане неподдържаните гробни места се почистват от 
звеното по чл.5, ал.2 или общинското дружество. 
 
Чл. 27. Гробните места, за които не се плащат таксите за правоползване и са напълно 
запустели се предоставят за други погребения, след изтичане на срока по чл.14 и 
чл.15 от настоящата Наредба. 
 
Чл.28./1/ Всички търговци с регистриран предмет на дейност - "погребална и траурна 
дейност" могат да извършват погребални услуги на гражданите, с изключение на 
дейностите по чл.6, ал.1 и ал.4, т.1 и т.2. 
/2/ За да могат да правят заявки за организиране на погребения на територията на 
гробищните паркове, търговците по ал.1 трябва да представят на звеното по чл.5, ал.2 
копие от решението за съдебна регистрация, а всяко шестмесечие удостоверение за 
актуално състояние. 
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РАЗДЕЛ VІІ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.29. Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от Кмета 
на Общината 
 
Чл. 30./1/ На нарушителите на тази Наредба и главно чл.25, ал.1 се налага парична 
глоба от 50 до 500 лева, в зависимост от тежестта на нарушението. 
/2/ Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на 
нарушението и степента на виновност на нарушителя. 
 
Чл.31. /1/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или негов 
заместник въз основа на акт, съставен от длъжностните лица:  

1. Специалист “Обредни дейности” при община Раковски. 
2. Специалист “ООС” при община Раковски. 
3. Сътрудници от общинското дружество и по спазване на обществения ред 

/екоконрольори, пазачи на гробищните паркове и др./ 
/2/ Административнонаказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН. 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ VІІІ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
§1. Задълженията на гробоползвателите, придобили правата си преди влизане в сила 
на тази Наредба, се привеждат в съответствие с нея. 
§2. Наредбата е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС. 
§3. Наредбата влиза в сила от година ___________. 
 
 
 


