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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) Тази Наредба урежда здравните изисквания, управлението и 

вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребенията и 

пренасянето на покойници, ползването и благоустрояването на гробните места на 

територията на община Две могили. 

(2) Гробищните паркове на територията на Община Две могили функционират 

и се управляват в съответствие със законите на Република България, тази Наредба и 

Решенията на Общинския съвет. 

(3) Гробищата в кметствата на територията на Общината се управляват и 

стопанисват от съответния кмет или кметски наместник на населеното място.     

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична  общинска собственост. 

(2) Площта им се определя съгласно общия и подробните устройствени 

планове на Община Две могили. 

Чл. 3. (1) Създаването на нови и разширяването или закриването на 

действащите гробищни паркове и гробища на територията на община Две могили 

става с решение на Общински съвет Две могили, в съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията, приложимите разпоредби на нормативните 

актове по прилагането му в Република България, касаеща тази дейност. 

(2) Гробишните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания. 

Чл. 4. (1) 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 съвета.  

(2) След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът може да 

се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов 

подробен устройствен план. 

Чл. 5. (1) Теренът определен за гробище, трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. Да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към 

водоизточници, използвани за питейно-битови нужди, плажове и места за къпане. 

2. Да не крие опасност за свличане или срутване. 

3. Да не се наводнява при проливни дъждовеилитопене на снегове. 

4. Подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0.5 метра под изкопното 

ниво на гробишните места. 

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 – 4 не се прилагат, вслучай че проектът за 

изграждане на гробище предвижда дренажна система с минимална дълбочина от 2.2 

метра. 

Чл. 6. (1) Гробишните паркове се ограждат с ограда. 

(2) В гробишните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели, 

отговаряща на изискванията за качество на водата. 

(3) Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното 

място. Когато няма изградена канализационна система, отпадъчните води се 

изпускат във водоплътни изгребни ями, оразмерени съгласно нормите за 

проектиране на канализационни системи. 

(4) За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи 

съдове и се организира транспортирането им за последващо третиране. 
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Чл. 7. Изкопаването и оформянето на гробни места се извършва от лица 

(гробари), назначени от Кмета на Общината или от близки на покойника, 

съгласувано с него. 
 

ІІ. ГРОБИЩНИЯТ ПАРК – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕСТА И 
ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

Чл. 8. Територията на гробищата се разделя на: 

1. Парцели и гробищни места за погребване. 

2. Места за изграждане на гробници. 

3. Места за изграждане на урнови стени. 

4. Места за изграждане на костници. 

5. Места за разпръсване на урнова пепел. 

6. Вътрешни главни и второстепенни алеи. 

7. Площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървестна 

растителност, храсти и цветни насъждения. 

8. Сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на 

гробището. 

9. Тоалетни за посетителите. 

10. Места за паркиране на моторни превозни средства. 

Чл. 9. Покойниците могат да бъдат погребани в: 

1. Отделни гробни места. 

2. Урнови гробове. 

3. Урнови стени (ниши). 

4. Надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези. 

5. Подземни или надземни гробници. 

Чл. 10. (1) Отделните гробни места са такива места от гробищния парк или 

гробището, предназначени за полагане на ковчег с покойника, включително на два 

ковчега при фамилни гробни места, които се разполагат един до друг или в 

подземни стоманобетонни или полимерни камери един над друг. 

(2) Едно гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както 

следва: 

1. Дължина – 2 метра. 

2. Широчина – 1 метър, а за фамилно гробно място – най-малко 1.5 метра. 

3. Дълбочина – 1.5 метра. 

(3) При погребване на деца дълбочината на гроба, трябва да бъде най-малко 

1.2 метра. 

(4) Разстоянието между два гроба не трябва да бъде по-малко от 1 метър по 

дългите им страни и 0.5 метра по късите им страни. 

(5) При извършване на погребението над гробното място се създава земен 

насип, висок около 0.5 метра. Този насип в последствие може да се оформи с рамка 

с паметна плоча. 

 Чл. 11. (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 метра и 

полагане на дренажен пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната 

камера не може да бъде по-малко от 1.25 метра. 

(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери: 

1. Дължина – 2.2 метра. 

2. Широчина – 1 метър. 
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3. Обща дълбочина – 1.5 метра. 

(3) Погребването на покойнок в стоманенобетонна или полимерна камера се 

извъшва в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система. 

(4) При погребването на втори покойник в стоманенобетонната или 

полимерната камера не се прилага срокът по чл.25, ал. 1 от тази Наредба, а 

погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно. 

 Чл. 12. (1) Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробишния 

парк или гробището. 

 (2) Урновите гробове са с размери 0.7 метра на 1 метър, предназначени за 

полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници. 

 Чл. 13. Урнополагането може да се извършва в обикновенни или фамилни 

гробни места на близки на покойника. 

(2) Полагането на урни в гробно мястотрябва да става на 0.7 – 0.8 метра 

дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0.3 метра пръст. 

Чл. 14. Урновите стени (ниши) са обособени части от специално изградени 

стени в гробишния парк за полагане на урни с пепел от кремирани покойници. 

Чл. 15. При надземни погребвания (в надземни стени (ниши) за поставяне на 

ковчезиили в надземни гробници) покойниците се поставят в запоени метални 

ковчезис филтрираща система, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се 

затваря плътно.  

Чл. 16. Изграждането на надземна урнова стена (ниша), надземна стена (ниша) 

за поставяне на ковчези, стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, 

когато представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията, се 

допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и реда на 

горепосочения закон. 

Чл. 17. (1) Правото на ползване на единичен гроб или фамилно гробно място 

обхваща:  

1. Извършване на последващи погребения в него в съответствие с действащото 

законодателство. 

2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметна плоча, ограда, 

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

и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери. 

3. Засаждане на декоративни цветя и треви.  

4. Извършване на траурни и възпоминателни обреди.  

(2) Оформяне и благоустрояване на единични и фамилни гробове се допуска 

само след предварително съгласуване с Кмета на Общината.  
 

ІІІ. УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ, ПРЕНАСЯНЕ, ПОГРЕБВАНЕ И 
ИЗРАВЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ 

Чл. 18.  (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 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 запазване и 

съхранение на трупа и в съответствие с действащата нормативна уредба.  
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Чл. 19. (1) При съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал 

наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението 

се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия. 

  (2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или 

транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да 

стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа 

на трупа, извършен на местопроизшествието от компетентните органи. 

Чл. 20. (1) Пренасянето и превозването на покойници се извършва със 

специализиран транспорт, предназначен само за тази цел 

(2) Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния 

сектор чрез плътна преграда. 

Чл. 21. (1) Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист 

тиф, коремен тиф, антракс, туберколоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична 

треска с бъбречен синдром и плиомиелит или от установено ново, непознато опасно 

заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, 

поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, 

дъното на които се посипва с хлор съдържащ биоцид, разрешен за употреба от 

министъра на здравеопазването. 

(2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на 

покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния 

ритуал. 

Чл. 22. (1) Пренасянето на покойници от едно до друго населено място в 

страната се извършва, като тялото се поставя във: 

1. Транспортен плик за покойници. 

2. Плътен дървен ковчек, облицован отвътре с ламарина. 

3. Плътно затворен транспортен контейнер. 

Чл. 23. (1) В гробищните паркове, които се намират в населените места в 

Община Две могили се погребват починалите техни жители, както и пребиваващи 

към датата на смъртта им в тях лица, ако погребването им по постоянен адрес е 

невъзможно или затруднено.  

(2) Покойници-чужди граждани се погребват в гробищния парк на съответното 

населеното място, в което са починали, освен в случаите, когато близките на 

покойника са потърсили тялото. 

Чл. 24. (1) След разрешение на Кмета на Общината или упълномощено от него 

лице, съгласувано с Директора на Регионалната здравна инспекция в град Русе, 

може да се извърши погребване на покойник извън гробището, ако той има особени 

заслуги на лицето за развитието на общинана и на съответното населено място.  

(2) Ако покойникът  е лице с вероизповедание, различно от традиционното за 

страната ни, при погребването му следва да се вземе предвид битът и традициите на 

съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското 

законодателство. 

Чл. 25. (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) Допуска се изравянето на трупове на починалите или на останките им 

преди изтичане на срока по ал. 1 само по нареждане на съда или на прокурора по 

реда и при условиятана чл. 157 от Наказателнопроцесуалния кодекс, след писмено 

уведомяване на Регионалната здравна инспекция град Русе. 
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Чл. 26. (1) По решение на Общинския съвет могат да се подпомагат разходите 

за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, 

неданъчните и другите общински приходи. 

(2) В помощта та по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, 

некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на 

гроба по цени, утвърдени от Общинския съвет. 

(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистринани в 

Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили. 
 

ІV. ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
Чл. 27. Гробищните паркове са отворени за посещения: 

1. За времето от 1април  до  30 септември – от 7.00  до  20.00 часа.  

2. За времето от 1 октомври  до  31 март – от 8.00  до  18.00 часа. 

Чл. 28. В гробищните паркове се забранява : 

1. Влизането на лица извън времето определено в чл. 27. 

2. Посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са съпроводени от 

пълнолетни лица. 

3. Въвеждането на кучета и други животни. 

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

пътищата, без разрешение, както и изоставянето на строителни материали 

5. Не се разрешава хвърлянето на пръст, хранителни и други отпадъци, както и 

увехнали цветя върху съседни гробове и по алеите освен на определените за целта 

места. 

5. Отсичането на дървета без съответното разрешение 

6. Засаждането на храсти, високостеблени декоративни и плодни дървета в 

парцелите и на гробните места. Ако има такива – същите се премахват без 

предупреждение. 

7. Палене на огньове. 

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

други извън определените  за целта места. 

9. Извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението 

на територията на гробищните паркове. 

Чл. 29. Поставянето на пейки и маси от ползвателите на гробните места, по 

изключение, става с разрешение на Кмета на Общината или упълномощено от него 

лице, при условие, че поставеното съоръжение не пречи за извършване на 

последващи погребения в гробните места. 

Чл. 30. (1) Наследниците на починалия са длъжни да поддържат в добър вид 

гробовете и пътеките около тях.  

(2) Трайно неподдържане на гробното място по смисъла на ал.1 от този член 

се разбира системното неполагане на необходима грижа от страна на близките на 

покойника, в резултат на което външният изглед на гробното място и прилежащите 

междинни пътеки не позволяват то да бъде идентифицирано (например- наличието 

на храсти, друг вид растителност, липсата на надгробни символи и т.н.). 

Чл. 31 (1) Служители от общинската администрация извършват на всеки 6 

месеца инвентаризация на гробищните паркове на територията на Община Две 

могили. 

            (2) За всеки отделен случай на констатирано трайно неподдържане на гробно 

място и прилежащите междинни пътеки се съставя протокол. Данните за гробното 

място и за наследниците на покойника се вземат от Общината. 
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           (3) За всяко констатирано неподдържане на гробното място населдниците на 

покойника се уведомяват. Уведомлението може да се извърши и чрез публикация в 

един местен вестник или чрез поставяне на уведомлението на определено за целта 

място в гробищния парк. 

          (4) При наличието на две последователни, надлежни уведомления за 

неподдържане по отношение на едно и също гробно място и по доклад, изготвен от 

служител от общинската администрация, наследниците на починалия могат да 

бъдат санкционирани с глоба в размер определен в чл. 33 от тази Наредба. 
 

V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ  
Чл. 32. Контрол по прилагането на настоящата Наредба са осъществява от Кмета 

на Общината или упълномощени със заповед от него лица.  

Чл. 33. Нарушителите на настоящата Наредба се санкционират с глоба от 20.00 до 

500.00 лв.  
 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1. По смисъла на тази наредба:  

       1. „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. 

         2. „Религиозни празници” са дните, в които различните религиозни общности 

почитат своите мъртви.  
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2. Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробишните паркове, 

погребването и пренасянето на покойницина територията на Община Две могили, 

област Русе се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с Наредба № 2 от 21 

април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници и е приета с Решение № 1024 по 

Протокол  № 62/25.07.2011 г. на Общински съвет – Две могили 

 § 3. Съществуващите гробищни паркове (гробища) следва да се приведат в 

съответствие с изискванията на тази наредба в срок до10.05.2013 година  

§ 4. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

 § 5. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общинския 

съвет.  

 § 6. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема 

отделни решения.  

 § 7. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се 

осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 

 § 8. Наредбата влиза в сила от 01.08.2011 г.  

 

           Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
 
            ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


