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НАРЕДБА  

ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ  
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА 

 
Р а з д е л I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда управлението, реда и начина за извършване на 
погребения в гробищните паркове, ползването и благоустрояването на гробните места 
на територията на 19-те населени места в Община Марица. /Приложение 1/ 

(2) Гробищните паркове на територията на всяко населено място функционира и 
се управляват в съответствие със законите на Република България, решенията на 
Общинския съвет на Община Марица и тази Наредба.  

(3) На територията на Община Марица действат: 
1. Гробищен парк в село Труд; 
2. Гробищен парк в село Рогош; 
3. Гробищен парк в село Маноле; 
4. Гробищен парк в село Калековец;  
5. Гробищен парк в село Скутаре; 
6. Гробищни паркове в село Царацово; 
7. Гробищни паркове в село Войводиново; 
8. Гробищен парк в село в село Костиево; 
9. Гробищен парк в село Граф Игнатиево;    
10. Гробищен парк в село Строево;             
11. Гробищен парк в село Бенковски;                  
12. Гробищен парк в село Войсил;                 
13. Гробищен парк в село Динк;                        
14. Гробищен парк в село Трилистник;             
15. Гробищен парк в село Радиново;               
16. Гробищен парк в село Манолско Конаре;   
17. Гробищен парк в село Ясно поле;                
18. Гробищен парк в село Крислово;                
19. Гробищен парк в село Желязно.                

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално 
предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от 
Закона за общинската собственост. 

Чл. 3. Площта на траурните паркове се определя съгласно общия и подробните 
устройствени планове на Община Марица.  

Чл. 4. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи 
гробищни паркове на територията на Общината се осъществява с решение на 
Общинския съвет.  

Чл. 5. Община Марица създава и поддържа публичен регистър на съществуващите  
на територията ѝ действащи гробищни паркове, както и на отделни гробни места извън 
тях при условия и по ред, определени с  настоящата наредба на Общинския съвет.  

Чл. 6. Подробните устройствени планове за гробищата и гробищните паркове се 
приемат с решение на Oбщинския съвет Марица.  

(1) Кмета на населено място определя местоположението на гробищния парк, 
както и разположението на главните и второстепенни алеи, гробните парцели и 



гробните места в тях, по одобрен проект, съгласуван и приет от главния архитект на 
Община Марица. 

(2) Гробните парцели 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, 
съгласно действащата нормативна уредба в Република България. 

(3) Единичните гробни места са обособени части за полагане ковчега на покойник 
в гробищния парк, съгласно изискванията на Наредба № 2 на Министерство на 
здравеопазването (ДВ, бр. 36/2011 г.)  

• В подробния устройствен план се определя зоните със съответното 
функционално предназначение и тяхното устройство; пешеходен, комутационен 
и транспортен достъп, заедно с местата за спиране на превозни средства, 
общественото обслужване на посетителите на гробищния парк; площите за 
благоустрояване и озеленяване; Местоположенията на постройки и съоръжения 
за обслужване и поддръжка на гробищния парк; местата за събиране обработка и 
извозване на сметта и на строителни отпадъци; местата на обществените 
тоалетни, чешми и огради; 

• Схема за разположение и монтаж на информационни табла и указателни табели; 
места за събиране на отпадъците по алеите. 

• Гробищните паркове и гробищата се ограждат с ограда – по одобрен проект, 
съгласуван и приет от главния архитект на Община Марица. 

• В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно битови цели, 
отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата / ДВ, бр. 30 
от 2001 г./ 

• Отпадъчните води се включват в канализационната система на населеното място 
или се изпускат във вода плътни из гребни ями, оразмерени съгласно нормите за 
проектиране на канализационни системи. 

• За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и 
се организира транспортирането им за последващо третиране. 

• Засаждането и рязането на дървета, трайни насаждения в района на гробищните 
паркове става само с разрешение на кмета на населеното.  
 

Р а з д е л II 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 7. (1) Гробищните паркове на територията на Община Марица, както и 

намиращите се в тях сгради и съоръжения – общинска собственост се управляват, 
опазват и стопанисват от кмета на населеното място и от упълномощени от него лица, 
който влизат в състава на кметския съвет, църковното настоятелство или други 
организации на територията на населеното място. 

(2) Всички отговарящи за Гробищните паркове на територията на Община 
Марица от изпълнителната власт и местното самоуправление нямат право чрез своите 
действия или бездействия да създават условия за господстващо или монополно 
положение, както и условия за нелоялна конкуренция при осъществяването на 
погребална и траурно-обредна дейност. 

(3) Общинският съвет утвърждава разходите на населените места в Община 
Марица за закупуване на дълготрайни материални активи, за поддържане и обновяване 
на гробищните терени, сгради и съоръжения.  

(4) Общинският съвет Марица със свое решение от преходна година утвърждава  
график и координира дейностите за основно почистване на траурните паркове във 
всяко едно населено място територията на Община Марица.  



(5) Гробищните паркове в населените места на Община Марица не могат да се 
отдават на концесия по смисъла на Закона за концесиите, както и не могат да бъдат 
обект на публично-частно партньорство по Закона за публично-частно партньорство. 
 

Р а з д е л III 
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 
Чл. 8. (1) В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен 

адрес в съответното населено място на Община Марица. 
(2) Покойници с постоянен адрес в друго населено място приживе, могат да бъдат 

погребани на територията на Община Марица, ако е налице някой от следните случаи: 
• близките им са с постоянен адрес в населеното място; 
• имат право на гробоползване в населеното място (имат наследствен гроб); 

(3) На територията на Община Марица се погребват покойници, които не са 
потърсени от близките им или нямат близки.  

(4) Покойници – чужди граждани се погребват в гробищните паркове на 
територията на Община Марица, освен случаите, когато близките на покойника са 
потърсили тялото. 

Чл. 7. Покойници принадлежали приживе към някоя религиозна общност или 
етническа група, се погребват по реда им след съгласуване със съответната религиозна 
общност. Религиозните погребални ритуали са допустими, когато не противоречат на 
тази наредба. 

Чл. 8. (1)  Длъжностното лице по гражданско състояние съставя препис – 
извлечение от акта за смърт след представяне на съобщение за смърт и документ за 
самоличност на покойника, не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.  

(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 за забавянето. 

(3) Погребенията се извършват при представяне на препис-извлечение от акта за 
смърт, който служи за разрешение за погребение. 

(4) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа след 
установяването на смъртта. Погребение  след 48 часа се извършва при условие, че се 
взети мерки за запазването или консервирането на трупа. 

(5) Погребването на покойници извън гробищните паркове се допуска в 
изключителни случаи с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него 
лице съгласувано с органите на държавния здравен контрол. 

Чл. 9. Най – удобните услуги по погребение за населените места в Община 
Марица са условията, които предоставя Общинско предприятие „Траурна дейност“ 
град Пловдив. То  извършва следните възмездни погребални услуги: 
         1. осигуряване на ковчег и надгробни знаци /кръст или пирамида/; 
         2. осигуряване на съхранение на покойник в хладилна камера и осигуряване на 
преносима хладилна камера за съхранение на покойника в дома му; 
         3. транспортиране на покойника до населеното място за погребение; 
         4. изработване на скръбни вести и възпоменания (некролози); 
         5. осигуряване на траурни атрибути и принадлежности, свързани с извършване на 
погребение;  

Чл. 10. (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 службите за социално слаби. За тази цел социалните 
заведения, в които е настъпила смъртта представят писмо – декларация за наличие на 
условията. 

(3) С безплатни погребални услуги могат да се подпомагат и разходите за 
погребения, извършени от семействата на починалия или съжителствалите с починалия 
негови близки, ако има такива, когато и едните, и другите получават месечни помощи 
по реда и при условията на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)“. 

(4)  Погребални услуги в случаите по ал. 2 и ал. 3 включват услугите по издаване 
на пет броя некролози, осигуряване на ковчег, превоз на покойника, поставяне на 
надгробен знак, изкопаване и заравяне на гробно място по цени, утвърдени от 
Общинския съвет. 
 

Р а з д е л IV 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 
Чл. 11. С полагане на покойник в нов гроб или урна за наследниците по закон се 

поражда право на гробоползване.  
(1) Гробните места представляват обикновени гробни места, семейни гробни 

места, урнови гробове и урнови ниши /там където има/. 
(2) Обикновените гробни места са обособени части от траурния парк (гробището), 

съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011г./обн. ДВ., бр.36 от 10.05.2011г./ 
за полагане на ковчега с тялото на покойника. 

(3) Семейните гробни места (гробници) се състоят от два или повече гроба и се 
предоставят (при възможност) на гражданите, ако в рамките на 8 (осем) години са 
починали двама или трима човека от фамилията. 

(4) Урновите гробове са обособени части на гробищния парк за полагане на една 
или повече урни с праха на покойници. 

 (5)  Урна с праха на покойника може да се положи и в обикновен гроб, за който е 
било възникнало от по-рано и продължава да съществува право на гробо ползване. 

(6) Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и прилежащите 
части е задължение на правоимащия.  

Чл. 12. (1) Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено. 
Чл. 13. (1) Предимство при упражняване правото на гроба ползване имат лицата – 

наследници на първия покойник към датата на неговата смърт. След изчерпването на 
лицата, които са били наследници на първия покойник към датата на смъртта му, 
правото преминава върху лицата – наследници на втория покойник към датата на 
неговата смърт не по-рано от осем години след предшестващото погребение. и т. н. 

(2) Правото на ползване на обикновено гробно място и урнов гроб, както и 
семейна гробница обхваща: извършване на последващи погребения по реда и условията 
на тази наредба; извършването на траурни и възпоменателни обреди; оформяне и 
благоустрояване на гробните места с траен надгробен знак (паметник).  

(4) Благоустрояването по отношение на отделните гробове и семейни гробници, 
което не се включва в правото на гроба ползване по предходната алинея, се допуска по 
искане на наследниците или на инициативни граждански организации след съгласуване 
с Кмета на населеното място. 

(5) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза 
извън установените норми и  размери на гробните места.       



(6) По утвърден план на Общинския съвет при Община Марица два пъти в 
годината се извършва основно почистване на гробищните паркове в населените места в 
общината.   

Чл. 14 (1) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не включва 
извършване на строежи по смисъла на §5, т.38 от Закона за устройство на територията и 
свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

(2) Благоустрояването на гробните места по чл.14, ал.3, б. „в” и ал. 4 може да 
включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.57, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават 
параметрите, зададени в чл.147, ал.1, т.7 от Закона за устройство на територията, както 
и извън установените размери на гробните места. 

(3) Възможността по ал.2 може да се реализира единствено след издадено 
разрешение за строеж или разрешение за поставяне, издадено от компетентните органи 
на Община Марица.  

Чл. 15. (1) Гробните места се ползват безплатно само за срок от осем години при 
погребване на първия покойник.   

(2) Правото на гроба ползване е срочно, освен в случаите на възмездно 
придобиване за вечни времена на основание Закона за местните данъци и такси. 

(3) Възмездно преотстъпване на правото на гроба ползване не се допуска. 
(4) Преотстъпено право на гробоползване между наследници се доказва пред 

съответните длъжностни лица на населеното място въз основа на удостоверение за 
наследници. 

Чл. 16. (1) Правото на гробоползване след първите осем години може да бъде 
продължено периодически за срок до 15 (петнадесет) години по искане на някой от 
наследниците, след представяне на удостоверение за наследници и заплащане на 
таксата по Закона за местните данъци и такси след изтичане на 8-годишния санитарен 
срок за последващи погребения. 

(2) Кмета на населеното място може да разреши възмездното продължаване на 
правото на гробоползване и след изтичане на срока му, по искане на заинтересованото 
лице и след като се увери, че закъснението се дължи на уважителни причини и 
гробното място е добре оформено и поддържано. 

Чл. 17. (1) Ексхумация 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.   

(2)  Ексхумация на трупове и останките им на лица с неустановена самоличност за 
използване на същото гробно място се разрешава след изтичане на 35 години от 
погребението. 

(3)  Полагането на друг покойник в обикновено гробно място не се разрешава 
преди изтичането на осемгодишния санитарен срок от предишното погребение. Това 
ограничение не се прилага за урни полагане. 

Чл. 18. (1) След изтичането на определения срок ме откупените гробни места 
остават на разпореждане на кмета на населеното място 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 кмета на населеното място  за нови погребения. Правото на 
гроба ползване по отношение на този гроб се прекратява независимо от срока, за който 
мястото е откупено.  

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гроба 
ползване се прилагат разпоредбите на Закона за наследството. 



 
Р а з д е л V 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
 

Чл. 20. (1) Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:       
•  за времето от 01.04 до 30.10 от 07.00 до 21.00 часа;  
•  за времето от 01.11 до 31.03 от 07.00 до 18.30 часа. 

(2) На територията на гробищните паркове се забранява: посещението на деца под 
10 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други 
животни; 

(3) В гробищните паркове се забранява извършването на дейности и услуги, които 
са несъвместими с траурно-обредно предназначение. 

(4) Забранява се отсичането и засаждането на дървета, намиращи се в гробните 
места без разрешение на  населеното място и съответните институции. 

Чл. 21. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове 
се осъществява съгласно определените с решение на общинските съвети такси. 

Чл. 22. (1) Не се разрешава извън определените за целта места: 
а. Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци; 
б. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, съобщения и други подобни; 
в. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите, 

алеите и на гробните места. 
(2) Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци. 
(3) Забранява се извършването на всякакъв вид търговска дейност, услуги и 

мероприятия с рекламна цел на територията на гробищните паркове.  
(3) Лицата, които са извършвали благоустройствени работи по оформяне, 

поддръжка и благоустрояване на гробни места, са длъжни незабавно за своя сметка да 
възстановят терените, засегнати от дейността, както почистването на работните 
площадки и изхвърляне на отпадъците на определените за целта места. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 24. Настоящата наредба влиза в сила от датата на приемането ѝ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
     



№ НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИЩЕ  

/в кв. км/ 
ТРАУРЕН ПАРК  

/площ в дка/ 

1 Труд 3874 39.797  13 339  
2 Рогош 3044 27.538 15 770 
3 Маноле 2804 31.881 25 583 
4 Калековец 2588 17.994 18 454 
5 Скутаре 2396 18.239 17 272 
6 Царацово 2033 14.368 14 462 
7 Войводиново 1980 13.031 1 994 
8 Костиево 1772 23.695           8 692 
9 Граф Игнатиево    1740 28.493 19 892 
10 Строево             1524 24.743 16 150 
11 Бенковски                  1406 16.284 2 900;  2 561;  2 812 
12 Войсил                  1038 18.191            8 916 
13 Динк                        847 6.118 8 227 
14 Трилистник             785 11.540 5 825 
15 Радиново               641 13.065 4 454 
16 Манолско Конаре  786 13.429 7 165 
17 Ясно поле                585 10.963 7 761 
18 Крислово                684 6.743 9 386 
19 Желязно                424 6.545          2 456 
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