
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
гр. Куклен  4101, област Пловдив, ул. “Ал. Стамболийски” № 43, тел.: 03115/2120, obskuklen@abv.bg,  www.kuklen.org

НАРЕДБА № 33

за организация и управление на гробищните 
паркове и за реда и условията за извършване 

на погребения на територията на община Куклен
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Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Чл. 1. Настоящата наредба урежда управлението, устройството и вътрешния ред

в  гробищните  паркове  и  реда  и  условията  за  погребения,  ползването  и
благоустрояването  на  гробните  места,  както  и  свързаните  с  тази  дейност  услуги на
територията на Община Куклен.      

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

предназначение. 
(2) На територията на Община Куклен действат: 
1. Гробищен парк  в гр. Куклен;
2. Гробищен парк в с. Руен;
3. Гробищен парк в с. Гълъбово;
4. Гробищен парк в с. Цар Калоян;
5. Гробищен парк в с. Добралък
6. Гробищен парк в с. Яврово.

Чл. 3. Гробищните паркове  (гробищата)  и обредните зали функционират и се
управляват  в  съответствие  със  законите  в  Република  България,  решенията  на
Общинския съвет и настоящата наредба.

Чл. 4. (1) Подробните устройствени планове за гробищни паркове, за създаване
на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове, гробища и
съоръжения за кремация на покойници, на територията на община Куклен се приемат с
решение на Общинския съвет Куклен, независимо от техния териториален обхват.

(2) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на
строителството  и  въвеждането  в  експлоатация  на  гробищните  паркове,  гробища  и
съоръжения  за  кремация  на  покойници  се  извършва   възоснова  на  подробен
устройствен план, който се приема с решение на Общински съвет Куклен, изготвен по
реда на Закона за устройство на терипорията (ЗУТ), съгласно приложимите разпоредби
на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на Наредба № 2 от
21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването
и пренасянето на покойници.

(3) След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът му може да
се  използва,  като  мемориален  парк  за  урнополагане  въз  основа  на  действащ  нов
подробен устройствен план.

(4) В гробищния парк (гробище) се определят и:
1. площите  за  озеленяване  около  оградата  и  край  алеите  с  дървесна

растителност, храсти и цветни насаждения;
2. сгради  и  места  за  др.  обслужващи  дейности,  необходими  за  правилното

функциониране на гробището;
3. места за паркиране на моторни превозни средства;
4. места  за  чешми  с  течаща  вода  за  питейно-битови  цели  и  тоалетни  за

посетителите, включени във ВиК мрежата на гробищния парк;
5. места с предназначение за изхвърляне на отпадъци.

Чл. 5. Допуска се в гробищните паркове (гробищата) обособяването на отделни
парцели за различните религиозни общности и етнически групи.
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Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ

 Чл. 6. (1) Общото  ръководство  и  контрол  по  управлението  на  гробищните
паркове (гробищата) се осъществява от Кмета на Община Куклен.

(2) Кметът  на  общината  делегира  със  заповед  правомощията  си  по
организацията и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности, на
територията на град Куклен, на специално определен за целта служител от общинската
администрация на общината.

(3) Организацията и поддръжката на гробищните паркове по населените места
на територията на общината и свързаните с тях дейности се организират от съответните
кметове на кметства и кметските наместници.

Чл. 7.  (1) Лицето по чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба осъществява следните
дейности:

1. Определя  деня  и  часа  за  извършване  на  траурния  обред  и  погребението,
осигурява  гробно  място  за  покойника  и  зала  за  провеждане  на  обреда,  издава
разрешение  за  погребение,  като  при  уреждане  на  всяко  погребение  най-близкия
родственик дава информация за съставяне на личен регистрационен картон, необходим
за обратна връзка с наследниците. При липса на наследници се предоставя служебна
справка  от  служител  с  функции „ГРАО“ или  от  съответното  кметство  по  последно
местоживеене на покойника.

2. Ако  покойникът  или  неговите  наследници  по  закон  притежават  право  на
гробоползване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на
чл. 11 от настоящата наредба,  служителят по чл. 6,  ал.  2 от настоящата наредба не
осигурява ново гробно място.

3.  Води  регистъра  на  покойниците  по  гробищните  паркове,  парцели,  гробни
места, като за всяко гробно място е събрана информация за:

- идентификатор на гробното място;
- имената на починалия в гробното място;
- вида на гробното място – единично или др. гробно място;
- дата на смърт;
- имена на лицето за контакт;
-  вид  на  учредено  право  на  ползване-срочно  или  вечно  право  и  дати  на

придобиване и изтичане на правото.
Изходни данни за  регистрирането  се  вземат  от  регистъра  на  поддържаната  система
Локална База Данни (ЛБД) и Национална База Данни (НБД) .

4. Упражнява  контрол  на  парцелите,  обособени  за  различните  религиозни  и
етнически групи

5. Обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по
спазване на нормативната уредба.

6. Съблюдава подготовката на мястото за гробополагане, изкопаване и оформяне
на гробното място, полагане на ковчега и зариване на гроба.

7. Контролира  спазването  на  условията  при  изравяне  на  кости,  съгласно
нормативните изисквания.

(2) Кметове на кметства и кметските наместници организират осъществяване на
дейностите,  по  чл.  7  (1) от  настоящата  наредба  на  територията  на  съответното
кметство/кметско наместничество.
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                                                             Раздел ІІІ
                                ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ.

Чл.  8.  (1) Теренът  на  гробищния  парк  се  дели  на  парцели  и  главни  и
второстепенни алеи. Парцелите са разделени на редове, а редовете – на гробни места.
Гробните места представляват обикновени гробове и фамилни гробни места, състоящия
се от два или повече единични гроба.

(2) Обикновените гробове са обособени части от гробния парк, предназначени за
полагане на ковчег на покойник.

(3)  Фамилните гробни места се състоят от два или повече гроба.

Чл. 9.  Предварително запазване на гробни места е забранено.

Чл. 10. Изкопаването, заравянето и оформянето на гробни места се извършва от
определени лица (гробари).

Чл.  11.  (1) С  полагането  на  покойник  в  гробно  място  за  наследниците  се
поражда правото на гробоползване. 

(2) Предимство  при  упражняване  на  правото  на  гробоползване  имат
наследниците  на  първия  покойник  към  датата  на  неговата  смърт.  При  полагане  на
покойник  в  стар  гроб  един  от  наследниците  декларира  от  името  на  останалите
съгласието  да  бъде  използван  гроба,  като  с  подписа  си  удостоверява,  че  носи
наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

(3) Правото  на  ползване  на  обикновени  гробове  и  фамилни  гробни  места
обхваща:

а) извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба;
б) извършване на траурни и възпоменателни обреди;
в) оформяне на гробните места с паметник, портрети с лика и надписи с името

на покойника и датата на смъртта, с декоративна ограда по установените размери на
гробното място и засаждане на цветя и треви.

(4) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза
извън установените в Наредба № 2 от 21.04.2011 г. размери на гробните места и се
осъществява  след издаване на изрично разрешение  за  това от  определения  за  целта
служител от общинската администрация по чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба.
 

Раздел ІV
ПОГРЕБЕНИЯ

Чл. 12. (1) В гробищните паркове на Община Куклен се погребват покойници с
постоянен и/или настоящ адрес приживе на територията на Общината. 

(2) Покойници от други населени места могат да бъдат погребвани в гробищните
паркове на територията на Община Куклен, ако:

1. имат родственици с постоянен адрес в Община Куклен;
2. са  починали  на  територията  на  Община  Куклен  и  са  с  неустановена

самоличност или непотърсени от близките им;
3. са покойници, чужди граждани, починали на територията на Община Куклен,

при изявена писмена воля на роднините им и след писмено разрешение на Кмета на
Община Куклен или упълномощено от него лице. 
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Чл.  13.  (1) Полагането  на  друг  покойник  в  обикновен  гроб  не  се  разрешава
преди изтичането на 8 години от предишното погребение. 

(2) Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб. В случай, че в
гроба  или  в  ковчега  бъдат  открити  предмети,  същите  се  описват  и  предават  за
съхранение на кмета или кметския наместник.

Чл. 14. (1) 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 в специализирана хладилна камера. Погребения се извършват
след представяне на препис-извлечение от акта за смърт. 

(2) 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. 

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

(4) 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 стоманенобетонна или монолитна камера при условията на
чл.  11  от  Наредба  №  2  от  21.04.2011  г.  за  здравните  изисквания  към  гробищните
паркове  (гробища)  и  погребването  и  пренасянето  на  покойници  на  Министъра  на
здравеопазването.

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

(6) 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. 15. (1) Правото на гробоползване е срочно или за вечни времена. Правото на
гробоползване на гробно място за първите 8 години е безвъзмездно.

(2)  Срокът на правото на гробоползване на гробно място е за 8 или 15 години.
(3) Правото на гробоползване по предходната алинея след изтичане на първите 8

години може да бъде продължено за срок от 15 години след заплащане на съответната
такса.

(4) Правото на  гробоползване  на  гробно място за  вечни времена може да  се
придобие след заплащане на съответната такса.

Чл.  16.  (1) Поставянето  на  предмети  в  ковчега  на  мъртвеца  и  в  гроба  се
извършва от близките на починалото лице, по тяхна преценка. 
 (2) Погребването на две или повече лица в общ гроб е недопустимо. 

Чл. 17. (1) Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани,
които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения
за  социални услуги  или регистрирани в  службите  за  социално  слаби,  в  рамките  на
определените от Общинския съвет разходи.

(2) Безплатните услуги включват:
1. издаване на смъртен акт;
2. осигуряване на ковчег;
3. превоз на покойника;
4.  осигуряване на надгробен знак;
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5. изкопаване и зариване на гробно място.

Раздел V
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.  18.  (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) 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.

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

Раздел VІ
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 19. Посещенията в гробищните паркове на територията на община Куклен са
разрешени:

- за периода от 1 април до 30 септември – от 7:00 до 20:00 часа;
- за периода от 1 октомври до 31 март – от 8:00 до 18:00 часа. 

Чл. 20. В района на гробищните паркове се забранява:
1. влизането на лица извън регламентираното време;
2. посещение на малолетни лица без пълнолетни придружители;
3. водене на кучета, домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи

на хора с увреждания, снабдени с отличителна екипировка и знаци; 
4. приготвяне  на  циментови  и  варови  разтвори  по  алеите,  струпването  на

строителни материали и части за паметници без надлежно разрешение за това;  
5. изхвърляне на пръст и отпадъци върху чужди гробове и алеи;
6. засаждане на високостеблени декоративни и плодни дръвчета  в парцелите,

алеите и на гробните места;
7. отсичане на дървета без разрешение; 
8. изхвърляне  на  хранителни  и  други  отпадъци  извън  определените  за  целта

места; 
9. палене на огън и изгарянето на отпадъците;
10. разлепване на некролози и други материали, освен на определените за целта

места; 
11. увреждане на паметници;
12. действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за

поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове. 

Чл. 21. Гробните места,  които са запустели и не се поддържат, след писмено
уведомление  до  наследниците  за  спазване  на  настоящата  наредба  и  не  предприети
мерки  за  поддържането  им  в  определения  законов  срок,  се  предоставят  за  други
погребения  след  изтичане  на  срока  по  Наредба  №  2  от  21.04.2011  г.  за  здравните
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изисквания  към  гробищни  паркове  (гробища)  и  погребването  и  пренасянето  на
покойници. 

Раздел VІІ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22.  (1) За неспазване на разпоредбите на чл.  19 и чл.  20  от настоящата
наредба  на  физическите  лица  се  налагат  глоби в  размер  от  50  лв.  до  500 лв.,  а  на
юридическите лица и еднолични търговци – имуществени санкции от 100 лв. до 800 лв.

(2) При повторно нарушение нарушителите се наказват с глоба от 100 лв. до 800
лв. за  физически лица, а с имуществена санкция в размер от 200 лв.  до 1500 лв.  за
еднолични търговци и юридически лица. 

Чл.  23.  (1) Актовете  за  установяване  на  нарушенията  на  тази  Наредба  се
съставят  от  служители  на  общинската  администрация,  определени  със  заповед  на
Кмета на Община Куклен.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Куклен 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 VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и т. 14
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и  Наредба № 2 от
21.04.2011  г.  за  здравните  изисквания  към  гробищните  паркове  (гробищата)  и
погребването и пренасянето на покойници.

§  2. Изпълнението  на  наредбата  се  възлага  на  кмета  на  Община  Куклен  и
кметовете и кметски наместници на населени места.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 484 от Протокол № 43 от 16.08.201  година
на Общински съвет Куклен.

§ 4. Тази наредба влиза в сила от  датата  на влизане в  сила на Решението за
приемането й.
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