НАРЕДБА
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ЧИРПАН И
ГРОБИЩАТА В ДРУГИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. / 1 / Тази наредба урежда статута, управлението и вътрешния ред в
гробищните паркове /гробищата/ на територията на Община Чирпан, реда и условията
за погребенията, както и ползването, поддържането и благоустрояването на гробните
места.
/ 2 / Наредбата определя правомощията на общинската администрация и
общинското търговско дружество “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД при
извършването на услуги от обществен интерес, свързани с траурната дейност, както и
задълженията на гражданите и фирмите, съгласно целите на предходната алинея.
Чл. 2. / 1 / Гробищните паркове са обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост.
/ 2 / На територията на Община Чирпан действат:
1. Гробищен парк Чирпан;
2. Гробища в кметствата на общината.
Чл. 3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите
гробищни паркове и гробища на територията на Община Чирпан става с решение на
Общински съвет Чирпан, в съответствие със законовата уредба на Република България,
касаеща тази дейност.
Чл. 4. Площта на гробищните паркове се определя съгласно
градоустройствените планове на общината.
Чл. 5. / 1 / В гробищата на гр. Чирпан се погребжат жители на града, както и
лица от други населени места, починали в гр. Чирпан, по желание на техни близки.
/ 2 / В гробищата в кметствата се погребват жители на съответното населено
място, както и лица от други населени места, починали в съответнот населено място, по
желание на техните близки.
Чл. 6. / 1 / Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда изменя
от Общински съвет Чирпан.
/ 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.

Чл. 8. Всички покойници се погребват по този правилник независимо от
религиозната им и етническа принадлежност.
Чл. 9. Всички траурни услуги са платими.

РАЗДЕЛ II
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. / 1 / Гробищният парк на територията на гр. Чирпан, както и
намиращите се в него сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват,
стопанисват и поддържат от специализирано общинско търговско дружество “Обредни
дейности – Чирпан” ЕООД, регистрирано по Търговския закон с капитал 100 %
общинска собственост, наричано за краткост Дружеството.
/ 2 / Гробищата в кметствата на територията на Община Чирпан са на
методическо осигуряване от Дружеството и се управляват пряко от кмета и кметските
наместници в населените места.
Чл. 11. / 1 / Дружеството по чл.10 осъществява дейност по реализация за
погребенията – определяне на ден, час, място, извършва изкопаване на гроб, полагане и
заравяне на покойника, както и провеждането на траурни ритуали от името на
общината. По желание на близките дружеството осигурява ковчег, надгробен знак,
специализиран превоз, погребални потреби за траурни ритуали срещу заплащане.
Дружеството произвежда и търгува с траурни атрибути и аксесоари в гробищния парк.
Дружеството извършва комунална дейност.
/ 2 / Търговското дружество извършва следните дейности:
1.Води регистър на покойниците по гробищни парцели, редове, гробни места;
2.Извършва служебни погребения, помени и други;
3.Извършва благоустрояване, почистване, поддържане, озеленяване на
терените, както и стопанисване на обектите и съоръженията, общинска собственост в
района на гробищата;
4.Определя строителните граници, нивото и разположението на оградите,
паметниците и пътеките в Гробищния парк. Извършва други съпътстващи работи по
строителството на паметници и огради – еднократно почистване, транспорт /пренасяне/
на строителни материали, доставка на вода и ел. енергия до гробното място.
5.Полага грижи за опазване на общинската и лична собственост на гражданите.
/ 3 / За извършваните от Дружеството услуги от обществен интерес, свързани с
траурната и цялостна дейност и с целите на настоящата наредба, Управителя му се
отчита периодически пред Общинския съвет и Кмета на Община Чирпан.
Чл. 12. / 1 / Община Чирпан финансира ежегодно Дружеството със специално
заделени средства от общинския бюджет за покриване на разходите, свързани със
служебни погребения, както и за поддържане и обновяване на гробищните терени,
сгради и съоръжения, които са общинска собственост, за охрана и озеленяване на
гробищния парк.
/ 2 / Управителят на Дружеството сключва договор с Кмета на Община Чирпан
относно превеждането, отпускането и изразходването на средствата по предходната
алинея и се отчита пред упълномощено длъжностно лице от общинската
администрация.

Чл. 13. Минималната сума на средствата, предвидени за поддържане и
обновяване на ПОС в гробищния парк, е в размер на събраните такси за гробоползване
през предходната година.

РАЗДЕЛ III
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 14. / 1 / Гробните места са: обикновени гробове, урнови гробове и семейни
гробни места /гробници/, съобразени с изискванията на Наредба
№
21 на
Министерството на здравеопазването /ДВ, бр. 92/84 г. изм. бр. 63/93 г./
/ 2 / Обикновените гробове са обособени в определени размери, части от парка
или гробището за полагане на ковчега с тялото на покойника.
/ 3 / Урновите гробове са обособени в определени размери, части от
гробищния парк или гробище за полагане на една или повече урни с праха на
покойници. Урна може да се положи и в обикновен гроб.
/ 4 / Семейните гробни места /гробници/ са обособени в определени размери,
части от парка или гробището за полагане на една или повече урни с праха на
покойниците, или за полагане на един или повече ковчези с тялото на покойника, които
се иззиждат с прихлупващи плочки за сметка на гражданина.
/ 5 / Отпускането на нови гробни места става с разрешение на Управителя на
Дружеството.
Чл. 15. / 1 / С полагането на покойник или на урна с праха му в гроб или в
урнова ниша, за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на
гробоползване.
/ 2 / Правото на гробоползване е срочно – до 15 / петнадесет / години, освен в
случаите на възмездно придобиване на ползването за вечни времена.
Чл. 16. / 1 / Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се
допуска.
/ 2 / Безвъзмездното преотстъпване на това право наследниците могат да
извършват с писмено заявление до Управителя на ТД. Заявлението се прилага към
съответнета партида на гробищния регистър. По същия ред се допуска и замяна на
гробове между съответните наследници, ако Управителя прецени, че за това има
основателни причини.
Чл. 17. / 1 / Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на
семейна гробница обхваща:
1.Извършване на последващи погребения в него / нея / по реда и при условията
на тази Наредба.
2.Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, памка или
ограда, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на
раждането и смъртта му освен на майчиния, задължително и на български език.
Монтажа на паметници и огради не трябва да възпрепятства извършването на следващо
погребение. Отстраняването на тези препятствия да става за сметка на лицата имащи
право да ползват гроба.
3.Засаждане на декоративни цветя и треви.

4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
/ 2 / Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на семейни
гробници от ползвателите им или от инициативни комитети и организации се допуска
след съгласуване с Управителя на Дружеството, не повече от 0,5 м. около всяка страна
на гроба или гробницата, без да се засягат интересите на съседите. Управителят
разрешава строителство след като се убеди, че предложения проект гарантира трайност,
стабилност и естетически вид на оградата и паметника.
Чл. 18. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди
изтичането на 8 / осем / може да стане по искане на прокурора или ако в картата на
гробните места е отбелязано, че ковчегът е поставен минимум на 2,2 м. дълбочина и е
поставена бетонна камера. Изкопаването и заравянето на гробове, монтажа на дъски,
отварянето на гробове, полагането на покойника и урните се извършва от гробари от
ОбТД.
Чл. 19. / 1 / Правото на ползване може да бъде продължено за нов срок от
петнадесет години, ако правоимащите лица по членове 16 и 21 заплатят определената
от Общински съвет Чирпан такса, но не по-късно от 12 месеца след изтичане сроковете
по предходния член.
/ 2 / Правото гробоползване може да се продължава периодически на всеки
петнадесет години, ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичането на
срока или за вечни времена.
/ 3 / По заявление на гражданите до Управителя на Дружеството, той може да
разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на
срока му ако се докаже, че просрочването на плащане на определената такса се дължи
на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен
паметник.
/ 4 / По желание на гражданите Дружеството организира целогодишно
поддържане и озеленяване на съответното гробно място като услуга срещу заплащане.
Чл. 20. / 1 / При последващи погребения в едно гробно място, правото на
ползване по членове 16 и 19 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 на следващите
покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват
самостоятелно право на гробоползване, след като декларират писмено пред Управителя
на ТД, че първият погребан няма наследници.
/ 3 / За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на
Закона за наследството /ЗН/.
Чл. 21. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на
членове 19 и 20, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено
предписание на Управителя на Дружеството. Останките от погребания се изваждат и
заравят в общ гроб, освен ако близките на покойника пожелаят да го кремират.
Чл. 22. Общински съвет ежегодно утвърждава размера на таксите за закупуване
от гражданите на неоткупени стари гробни места по тарифата за Закона за местните
данъци и такси, като сумите постъпват в бюджета на Община Чирпан.

РАЗДЕЛ IV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 23. / 1 / В гробищния парк / гробищата / на населените места на територията
на Община Чирпан се погребват покойници с постоянен адрес приживе в същото
населено място.
/ 2 / Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място могат да
бъдат погребани в друго, ако в него е установена смъртта и е налице някои от следните
хипотези:
1.Близките им са с постоянен адрес в това населено място;
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. 24. / 1 / Покойници, принадлежали приживе към религиозна общност извън
традиционното източноправославно вероизповедание, също се погребват по реда на
тази Наредба.
Чл. 25. / 1 / Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на
Наредба № 21 за хигиенните условия за изграждане и поддържане на гробищните
паркове / гробища /.
/ 2 / Погребенията се извършват при представяне на препис – извлечение от акта
за смърт, който служи за разрешение за погребение.
/ 3 / Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се
извършва след писмено разрешение от компетентните органи.
Чл. 26. / 1 / В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари, злато и
други ценни предмети.
/ 2 / В урнова ниша е забранено поставянето на други предмети, освен урната с
праха на покойника.
Чл. 27. Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено.
Чл. 28. / 1 / Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно
каноните на съответната религия.
/ 2 / 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.
Чл. 29. / 1 / Дружеството организира служебни погребения.
/ 2 / Условията и цените за служебните погребения се определят с решение на
Общински съвет.
/ 3 / Погребения по фактически разходи могат да се организират и на почетните
граждани на гр. Чирпан в знак на признателност за приноса им към Общината и
нейните граждани.
/ 4 / Услугите по ал. 1 и 3 се заплащат от Община Чирпан срещу издадена
фактура.
Чл. 30. Общински съвет Чирпан утвърждава цените на услугите, извършени от
Дружеството при служебни погребения.

РАЗДЕЛ V
ПОСЕЩЕНИЯ В ГРОБИЩНИЯ ПАРК / ГРОБИЩАТА /

Чл. 31. Посещения в Гробищния парк / гробищата / се допускат:
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
Чл. 32. В района на гробищния парк се забранява:
1.Влизането на лица извън регламентираното за посетители време;
2.Посещението на деца под 14 години без пълнолетен придружител;
3.Въвеждането на кучета, на домашни и на други животни;
4.Извършването на друг вид търговска дейност и услуги за населението освен
предвидената в настоящата наредба;
5.Строителна и ремонтна дейност без съгласуване с отговорника на гробищния
парк;
6.Производството на каменни изделия;
7.Изграждането на огради и паметници извън общоприетите стандарти на
гробищния парк, без необходимите за целта проекти и разрешителни;
8.Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и между
гробните пространства без разрешение;
9.Отсичането на дървета;
10.Влизането с превозни средства, освен когато с тях се транспортира покойник
или се обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора.
Чл. 33. Не се разрешава извън определените за целта места:
1.Изхвърлянето на хартиени и други отпадъци и увехнали цветя;
2.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци без наблюдение;
3.Разлепването на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни;
4.Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дръвчета в парцелите и
гробните места;
5.Други действия, несъвместими с предназначението на гробищния парк.
Чл. 34. / 1 / Поддържането на гробните места и междугробните пространства е
задължение на гражданите. Търговското дружество, стопанисващо парка, може да
извърши услугата срещу заплащане.
/ 2 / Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни
знаци и да ги поддържат в добър вид.
Чл. 35. Гробните места, за които не са плащани такси и са напълно запустели,
остават на разположение на ТД, стопанисващо парка и се предоставят за други
погребения.
Чл. 36. Паметниците от изоставени и отнети гробни места се демонтират от
работниците на гробищния парк. Тази услуга се заплаща от новите ползватели.
Чл. 37. Наследниците на изоставени и отнети неплатени гробни места нямат
право на обезщетения за извършените от тях строителни дейности по гробовете по
време на тяхното ползване / паметници, огради, облицовки, пътеки и други /.

РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 38. Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от
Кмета на Община Чирпан.
Чл. 39. При констатиране на нарушения на разпоредбите на тази Наредба
контролните органи съставят актове на виновните физически и юридически лица.
Чл. 40. / 1 / На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба до 500
лева.
/ 2 / Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта на
нарушението и степента на виновност на нарушителя.
Чл. 41. / 1 / Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или
негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностните лица на общинската
администрация.
/ 2 / Административно наказателното производство се осъществява по реда на
ЗАНН.

РАЗДЕЛ VII
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.Дружеството по чл. 10 задължително снабдява населените места в Общината с
ковчези и надгробни знаци, които се заплащат от близките на покойника.
3.Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС с
Решение на Общинския съвет – Чирпан.
Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

