ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

НАРЕДБА
№4
ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ
ПАРКОВЕ /ГРОБИЩАТА/ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ В ТЯХ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Приета с Решение № 267 по Протокол № 46/28.08.2009 г.
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РАЗДЕЛI
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. /1/ Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове
/гробищата/, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тази дейност
услуги на територията на Община Ценово.
/2/ Гробищните паркове/гробищата/ и обредните зали на територията на Община Ценово
функционират и се управляват в съответствие със законите в РБългария, тази Наредба и
решенията на Общинския съвет.
Чл. 2 ./1/ Гробищните паркове/гробищата/ са обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3 , ал. 2 т. 2 от
ЗОС.
/2/ Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове/гробищата/ и обредните
зали.
/3/ На територията на Община Ценово действат:
1. Гробищен парк – Ценово;
2. Гробищни паркове в следните населени места: Долна Студена, Белцов, Пиперково,
Караманово, Новград, Джулюница, Кривина и Беляново.
Чл.3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи гробищни
паркове/гробища/ на територията на Община Ценово се осъществява с Решение на
Общински съвет.
Чл.4.Площта на гробищните паркове се определя съгласно градоустройствените планове
на Общината.

Р А З Д Е Л II
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.5. / 1 /Гробищните паркове на територията на Община Ценово и намиращите се в тях
съоръжения , са публична общинска собственост и се управляват от Община Ценово.
/2/ Поддръжката на гробищата по селата се организира от кметовете на кметства по
населени
места.
Чл. 6. Община Ценово в рамките на своя бюджет определя средства за обновяване и
разширение на гробищните терени, съоръжения, общо озеленяване и изграждане на
алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др. след
решение
на
Общински
съвет
–
Ценово

Р А З Д Е Л III
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.7./1/ Гробните места представляват: обикновени гробове, семейни гробни места и
урногроб.
/2/ Обикновените гробове са обособени части от гробищния парк за полагане на ковчега с
тялото на покойника, съгласно изискванията на Наредба № 21 на министъра на
здравеопазването.
/3/ Семейните гробни места/гробници/ се състоят от два или повече гроба.
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/4/ Урновите гробове са обособени в определени размери части на гробищния парк или
гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници.
Чл.8./1/ Индивидуалното благоустрояване на гробните места от ползвателите им или от
инициативни граждански комитети и организации или от юридически лица с нестопанска
цел се допуска, стига да не се нарушава правото на гробоползване на други граждани, да
не се нарушава обществения ред и да се осъществи във възможно най-кратки срокове.
/2/ Благоустрояването може да се изразява в поставяне на паметници, паметни
плочи,ограда около гробното място и др.
/3/ За благоустройствени мероприятия – навеси, пейки и др. по одобрен проект се издава
строително разрешение от главния архитект на Общината, а от техническата служба –
протокол за строителна линия.
/4/ Строителните и ремонтните работи на гробните места се извършват при съблюдаване
на изискванията на ЗУТ.
Чл.9.Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичане на осем
години от последното погребение.Това ограничение не се допуска при урнополагане.
Р А З Д Е Л IV
ПОГРЕБЕНИЯ
Чл.10./1/ В гробищните паркове /гробищата/ на населените места на територията на
Община Ценово 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 близките хипотези:
1. близките им са с постоянен адрес в това населено място
2. не е установена самоличността им
3. не са потърсени от близките им или нямат близки
Чл.11.Покойници принадлежали приживе към религиозна общност извън традиционното
източноправославно вероизповедание също се погребват по реда на тази Наредба.
Чл. 12 /1/ Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 21 за
хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и
погребване и пренасяне на покойници.
/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.
/4/ Изравянето /есхумацията/ на трупове на починали или на останките им преди
изтичането на санитарния срок – 8 години от погребението, се допуска по искане на
съдебните органи и се извършва при спазване на Наредба № 21 за хигиенните изисквания
за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне
на покойници на МЗ.
Чл.13./1/ В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари и злато и др. ценни
предмети.
/2/ В урновата ниша е забранено поставянето на др.предмети, освен урната с праха на
покойника.
Чл.14. /1/По решение на Общинския съвет могат да се подпомагат разходите за
погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
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/2/ В помощта по ал.1 се включват разходите за ковчег, превоз на покойника и изкопаване
и заравяне на гроб по цени, утвърдени от Общинския съвет.
РАЗДЕЛV
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.15./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/Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат на
националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал и не засягат
правата и свободите на другите граждани.
РАЗДЕЛVI
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ /ГРОБИЩАТА /
Чл.16./1/ Гробищните паркове /гробищата/ може да се посещават:
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 18.00 часа
Чл.17 /1/ В района на гробищните паркове се забранява:
1. Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни
лица.
2. Влизането с транспортни средства, освен когато с тях се транспортира покойник или се
обслужват инвалиди,болни или възрастни немощни хора.
3. Въвеждането на кучета,на домашни или други животни.
4. Отсичането на дървета без съответното разрешение от службата по опазване на
околната среда в Общината.
Чл.18.Не се разрешава извън определените за целта места :
1. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя и венци.
2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци.
3. Разлепването и поставянето на афиши, реклама, съобщения и др. подобни на места,
които не са определени за тази цел.
4. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета и храсти в парцели и
гробни места.
Чл.19. Ползвателите на гробни места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да
ги поддържат в добър вид, както и да почистват гробовете и около гробното пространство.
Чл.20. Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци или незаконно
изградени трайни надгробни знаци, пейки, огради и др. подобни – се отстраняват от
гробните места от работниците по ПВЗ към общината с вътрешна заповед на кмета на
общината.
РАЗДЕЛ VIІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.21.(1) Кметът на общината е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху
спазването на Наредбата, действащите нормативни актове и решенията на Общинския
съвет.
(2) При констатиране на нередности и нарушения лицето по предходната алинея е
длъжно да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване.
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Чл.22.(1) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от длъжностни лица,
определени от кмета на Община Ценово или кметовете на кметствата. Наказателните
постановления се издават от кмета на Община Ценово или от упълномощено от него
длъжностно лице.
(2) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази
Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на
наказателните постановения и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона
за административните нарушения и наказания.
(3) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби в размер от
20 /двадесет/ до 100 /сто/ лева.
РАЗДЕЛVIII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 . Наредбата е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС.
§ 2. Наредбата е приета с решение на Общински съвет - Ценово и влиза в сила три дни
след обнародването й на интернет страницата на общината.

Зам. председател на ОбС:
/Й. Йорданов/
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