
НАРЕДБА 

ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩАТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 Тази наредба урежда управлението, стопанисването и реда в гробищните 

паркове (гробищата), реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването 

на гробните места и свързаните с тази цел услуги на територията на община 

Калояново. 

Чл.2 Гробищните паркове (гробищата) функционират и се управляват в 

съответствие с нормативните актове в Република България, решенията на Общински 

съвет Калояново и настоящата наредба. 

Чл.3 Гробищните паркове (гробищата) са обществени терени със специално 

предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от 

Закон за общинската собственост. 

Чл.4 На територията на община Калояново действат гробищни паркове в с. 

Калояново, с. Дуванлии, с. Житница, с. Дълго поле, с. Ръжево, с. Ръжево Конаре, с. 

Главатар, с. Черноземен, с. Долна махала, с. Горна махала, с. Бегово, с. Сухозем, с. 

Отец Паисиево, с. Иван Вазово, с. Песнопой.  

Чл.5 Създаването на нови гробищни паркове (гробища), разширяването или 

закриването на действащи гробищни паркове (гробища) на територията на община 

Калояново се осъществява с решение на Общински съвет, в съответствие със 

законовата уредба в Република България, регламентираща тази дейност. 

Чл.6 (1) Местоположението, размерите и цялостното устройство на гробищните 

паркове (гробищата) се определят въз основа на действащите общи и подробни 

устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове 

за парковете и градините. При проектирането на гробищните паркове се спазват 

нормативите за площ на терена по чл. 31, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 

3 от 2004 г.).   
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(2) Подробни устройствени планове за гробищни паркове (гробища) се приемат 

с решение на общинския съвет в зависимост от техния териториален обхват. 

 

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.7 (1) Гробищните паркове (гробищата), както и изградените на територията 

на гробищните паркове (гробищата) сгради, в населените места на територията на 

община Калояново, се управляват, стопанисват и поддържат от община Калояново, 

посредством структура на общинската администрация, съобразно разпоредбите на 

Закона за общинска собственост, Закон за устройство на територията (ЗУТ), НАРЕДБА 

№ 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните 

изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 

покойници и приетите от Общински съвет Калояново наредби и заповеди от кмета на 

общината.  

(2) Гробищните паркове (гробищата), както и изградените на територията на 

гробищните паркове (гробищата) сгради, в селата на територията на община Калояново 

се управляват пряко, стопанисват и поддържат от съответните кметовете и кметските 

наместници в населените места, под общото ръководство на Кмета на община 

Калояново, както и с подкрепата на населението и близките на погребаните. 

Чл.8 (1) Община Калояново, в рамките на своя бюджет, предвижда средства за 

поддържане, обновяване и разширяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, 

общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, материални разходи, 

разходи за възнаграждения, осигуровки и други разходи.  

(2) Разходите за водоснабдяване и електроснабдяване на гробищните паркове са 

за сметка на община Калояново. 

(3) Разходите по поддържане на гробните места, провеждане на ритуали, 

съпътстващи погребението, помените и др. са за смета на близките и роднините на 

покойниците. 

Чл.9 Култовите сгради в гробищните паркове (гробищата), ако такива са 

налични, се управляват и стопанисват от ръководствата на съответните религиозни 

общности, съобразно нормативните изисквания.  

Чл.10 Строителните и ремонтни работи в парцелите и по сградите в гробищните 

паркове,  предварително се съгласуват с общинската администрация и се извършват 



при съблюдаване изискванията на Закон за устройство на територията и Правилника за 

неговото прилагане. 

Чл.11 (1) Длъжностните лица по чл.7, ал.2 от настоящата Наредба, 

осъществяват организационно-административни погребални дейности и 

благоустройствени дейности по гробищните паркове (гробищата). 

(2) Организационно-административните погребални дейности по ал.1  

включват: 

1. Определяне деня и часа за погребение, които при възможност се съобразяват 

с желанието на близките на покойника; 

2. Осигуряване на гробно място за покойника; 

3. Водене на регистър на гробните места, съдържащи местоположение на 

гробното място, име на покойника/покойниците, имена на гробоползвателите, дата на 

погребение, срок на гробоползване, № на приходна квитанция, забележка; 

4. Събиране на такси за ползване на гробни места съгласно Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново; 

5.  Обезпечаване на всички условия за нормален погребален процес и 

осъществява контрол по спазване на нормативната уредба. 

(3) Благоустройствени дейности по ал.1  включват: 

1. Контрол по отношение опазването на материалната част и инфраструктурата 

на гробищните паркове; 

2. Организация почистването на отпадъци и изхвърлянето им чрез подходящо 

превозно средство; 

3. Поддържане на зелените площи в гробищните паркове; 

4. Спазване на съответните здравни изисквания към гробищните паркове, 

съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на 

здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници. 

 

РАЗДЕЛ III. ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл.12 (1) Терените на гробищните паркове (гробищата) на територията на 

община Калояново, съгласно тяхното устройство се делят на парцели. Парцелите са 



разделени на редове, а редовете на гробни места. Парцелите, редовете и гробните места 

притежават индивидуален номер.  

(2) Съобразно устройството на гробищния парк (гробището) и при възможност, 

погребването на покойници се извършва в отделни гробни места, урнови гробове, 

урнови стени (ниши), надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези или подземни 

или надземни гробници. 

Чл.13 (1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк 

(гробището), предназначени за полагане на ковчег на покойник, 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) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както 

следва: 

1. дължина - 2 м;   

2. широчина - 1 м, а за фамилно гробно място - най-малко 1,5 м;   

3. дълбочина - 1,5 м.   

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

малко 1,2 м.  

(4) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите 

им страни и 0,5 м по късите им страни.  

(5) При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, 

висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна 

плоча.   

(6) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други 

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

Чл.14 (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 м и полагане на дренажен пласт 

под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера не може да бъде по-

малко от 1,25 м.   

(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери:  

1. дължина - 2,2 м;   

2. широчина - 1 м;   

3. обща дълбочина - 1,5 м.   



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

извършва в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.   

(4) При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната 

камера се прилагат правилата на НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на 

Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове 

(гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

Чл.15 (1) Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния 

парк (гробището), ако такива са предвидени.  

(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на 

една или повече урни с пепел от кремирани покойници.  

Чл.16  (1) Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни 

гробни места на близки на покойника.  

 (2) Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 - 0,8 м дълбочина 

така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 м пръст.  

Чл.17 Урновите стени (ниши) са обособени части от специално изградени стени 

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

Чл.18 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 ЗУТ, се допуска въз основа на разрешение 

за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ.  

Чл.19 (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова 

ниша, за наследниците по закон или завещание, се поражда право на гробоползване, 

което вклюва:  

1. Извършване на последващи погребения в гроба по реда и условията на тази 

Наредба и НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на 

здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници. 

2. Поставяне на времени или трайни надгробни знаци: паметник, декоративна 

ограда около гробното място, фотокерамични портрети с лика на покойника, изписване 

на името му на български език с датите на раждане и смърт.  

3. Засаждане на декоративни цветя и треви.  

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.  

(2) Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на семейни гробници 

от ползвателите се допуска само след предварително съгласуване с кмета на община 
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Калояново, без да се засягат интересите на съседите – изграждане и монтиране на 

паметници, пътеки, засаждане на дървета и храсти и други.  

(3) За кръстове и паметници над 3 м, както и за благоустройствени мероприятия 

- навеси, перголи, беседки и други се изисква одобрен проект, издадено строително 

разрешение от Главния архитект на общината и протокол за строителна линия.  

Чл.20 Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се допуска преди 

изтичането на 8 години от датата на последното погребение. Това ограничение не се 

прилага при урнополагане.  

Чл.21 (1) Право на гробоползване е безвъзмездното за срок от 8 (осем) години. 

(2) След изтичане на срока по ал.1, правото на гробоползване може да бъде 

продължено по искане на някой от наследниците за срок до 15 (петнадесет) години или 

за вечни времена, след заплащане на такса, определена от Общински съвет Калояново. 

 (3) Искането по ал. 2 и заплащането на таксата се прави преди изтичане на осмата 

година по ал.1. Направеното след изтичане на срока искане, но не по-късно от 1 

година, се разглежда единствено в случай, че пропускът се дължи на уважителни 

причини. 

(4) Шест месеца преди изтичане на срока за гробоползване, Кметът на общината 

или кметовете, респективно кметските наместници на съответното населено място на 

чиято територия се намира  гробищния парк (гробището) отправят до ползвателите 

писмено известие с предупреждение, че при неплащане на дължимата такса за 

гробоползване, гробните места ще преминат на разпореждане на община Калояново за 

извършване на нови погребения, съобразено с изискванията на настоящата наредба и 

НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на здравеопазването за 

здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето 

на покойници. 

Чл.22 (1) Гробоползвателят има право сам да се откаже от ползването на гроба 

на своя роднина, като за целта подаде писмена декларация до кмета на община 

Калояново и в нея упомене каква е волята му по отношение на останките на покойния.  

(2) При изваждането на кости от гробно място за преместването им в друг гроб 

по желание на наследниците, освободеното гробно място остава за нови погребения. 

Правото на гробоползване по отношение на това гробно място се прекратява, 

независимо от срока, за който мястото е откупено.  



(3) В случаите на предходната ал.2, наследниците, които са поискали 

преместването са длъжни да отстранят за своя сметка поставените на освободеното 

гробно място ограда, паметна плоча и други благоустройствени елементи. 

Чл.23 (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.  

(2) Безвъзмездно преотстъпване на правото на гробоползване се допуска между 

наследници на погребания покойник, както и в полза на трети лица. 

(3) В случаите на предходната ал.2, за доказване на преотстъпването, 

приобретателят представя в общинската администрация на община Калояново 

нотариално заверена декларация от всички наследници на погребаното в съответния 

гроб лице. Костите на погребания покойник не се изместват в друг гроб. 

(4) За прехвърлянето се прави нарочно отбелязване в регистъра по чл.11, ал.2, 

т.3 от настоящата Наредба. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 

Чл.24 (1) В гробищните паркове (гробищата) на територията на община 

Калояново се погребват покойници с адресна регистрация в съответното населено 

място.  

(2) В гробищните паркове (гробищата) на територията на община Калояново се 

погребват покойници и при наличие на някоя от следните хипотези: 

1. Родствениците им са с постоянен или настоящ адрес в съответното населено 

място; 

2. Имат право на гробоползване в съответното населено място; 

3. Не са потърсени от близките им или нямат близки, когато смъртта е 

настъпила в в съответното населено място; 

4. Лица, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно 

погребение. 

Чл.25 (1) Погребенията се извършват през светлата част на денонощието, не по-

рано от 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба №14 от 15 април 

2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 

г.) и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта. 

(2) Погребването на покойници след 48 часа от настъпване на смъртта се 

разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана 



хладилна камера или консервиране на трупа, съгласно нормативните стандарти и 

изискванията. 

(3) Близките на починалото лице или болничното заведение, в което е настъпила 

смъртта, са длъжни след констатирането да уведомят съответното длъжностно лице по 

гражданско състояние в общината или кметството като представят съобщение за 

смърт, респективно свидетелство за перинатална смърт, за настъпилата смърт, както и 

документа за самоличност на покойника ако има издадена, необходими за съставяне на 

смъртен акт. 

Чл.26 Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА 

№ 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните 

изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 

покойници 

Чл.27 Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се 

организира след като се получи разрешение от компетентните органи. 

 

РАЗДЕЛ V. ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.28 (1)  Религиозни ритуали на територията на гробищните паркове се 

провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да 

използват и изградените ритуални зали. 

(2) Близки на починалите могат да извършват на гробните места традиционни и 

обичайни обреди, ако това не нарушава разпоредбите на тази Наредба. 

(3) Извършването на обредни действия и ритуали на територията на гробищните 

паркове, противоречащи на добрите нрави и благоприличие е недопустимо. 

 

РАЗДЕЛ VI.  ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 

  Чл.29 (1) Посещенията в гробищните паркове (гробищата) на територията на 

община Калояново са свободни при спазване на следния часови диапазон: 

- от 20 март до 21 септември - от 7.00 до 20.00 часа; 

- от 22 септември до 19 март - от 8.00 до 18.00 часа. 

            (2)  Достъп за извършването на траурни, строителни и каменоделски дейности в 

гробищните паркове (гробищата) на територията на общината се допуска след 



предварително съгласуване с длъжностните лицата по чл.7, ал.2 от Наредбата не по-

малко от един ден преди започване на съответната дейност.  

  Чл.30 В гробищните паркове (гробищата) се забранява: 

1. Влизане на лица извън регламентираното в чл.29, ал.1 от Наредбата време. 

2. Посещение на малолетни лица без пълнолетни придружители. 

3. Влизане с кучета и други животни. 

4. Приготвяне на циментов разтвор върху алеите. 

5. Изхвърляне на пръст и отпадъци върху чужди гробовни места и алеи. 

6. Увреждане на паметници. 

7. Палене на огън. 

8. Лепене на некролози извън определените за целта места. 

9. Влизане с МПС, с изключение на случаите когато: 

-  МПС са с инвалидна регистрация; 

-  МПС превозват инвалиди; 

- МПС са за превоз на строителни материали и каменоделски услуги при 

спазване на чл.29, ал.2 от Наредбата; 

- МПС за извършване на траурна дейност при спазване на чл.29, ал.2 от 

Наредбата. 

  Чл.31 След извършване на строителни и/или ремонтни надгробни работи, 

лицата, които са ги извършили, са длъжни да почистят алеите от строителни 

материали, отпадъци, разтвори и др. 

  Чл.32 (1) Поддържането на гробните места е задължение на ползвателите. 

(2) Ползвателите на гробни места са длъжни да поддържат в добър вид 

надгробните знаци. 

(3) Обезличените гробни места остават на разпореждане на община Калояново 

за нови погребения. 

(4) Костите от обезличени и/или неплатени гробни места, при последващо 

погребение отново се поставят в същия гроб. 

 

РАЗДЕЛ VII.  КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

  Чл.33 (1) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на физическите 

лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лв., а на юридическите лица 

имуществени санкции от 100 лв. до 1000 лв. 



  (2) Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от Кмета на община 

Калояново, Кметове или Кметски наместници на населените места. 

  (3) Актове за установяване на нарушения се съставят от Кмета на община 

Калояново или от упълномощените от него длъжностни лица, както и от органите на 

РУ «Полиция». 

  (4) Наказателните постановления по извършени нарушения се издават от Кмета 

на община Калояново или негов заместник. 

(5) За образуването на административно-наказателни производства за 

нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и 

обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат 

разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази Наредба „Обезличени гробни места“ са тези, на които няма 

поставени временни и/или трайни надгробни знаци или същите са във вид, който не 

дава възможност да се идентифицира починалото лице, съответно неговите 

наследници, и за които е изтекъл срокът на гробоползване, без да е платена такса за 

ползване за вечни времена. 

§2. Настоящата наредба е приета с Решение № 172, взето с Протокол № 21 от 

27.05.2021 г. на Общински съвет Калояново. 

 

 

 

 


