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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Този правилник урежда управлението и вътрешния ред в
гробищните паркове на територията на община Раднево, реда и условията
за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и
свързаните с тази дейност услуги.
Чл.2. Гробищните паркове са обществени терени със специално
предназначение. Те са общинска собственост по силата на чл.140 във
връзка с чл.17,ал.2 и ал.4 от Конституцията на РБългария и на чл.3,ал.2,т.2
от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Чл.3. Създаването на нови и разширяването или закриването на
действащите гробищни паркове и гробища на територията на община
Раднево става с решение на Общински съвет – Раднево.
Чл.4.(1) Паркоустройственият гробищен план се приема на
Общински експертен съвет по устройство на територията и се одобрява
със заповед на Кмета на Община Раднево.
(2) С плана по предходната алинея се определят алеите на
гробищния парк, 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.
(4) Местата, в които се извършва погребване и урнополагане,
се определят от Община Раднево – Обреден дом.
РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.5.(1) Гробищният парк на територията на гр.Раднево, както и
намиращите се в него сгради и съоръжения, общинска собственост, се
управляват от Общината.
(2) Гробищата в кметствата на територията на община
Раднево се управляват пряко от кмета и кметските наместници в
населените места.
(3) Община Раднево – звено Обреден дом, води регистър на
покойниците за гробищния парк, по парцели, редове и гробни места и
определя гробното място за покойника.
Чл.6. С решение на Общинския съвет, Община Раднево поема
разходите за обикновено погребение на самотни граждани без близки и
роднини, бездомни и безпризорни и настанени в заведения за социални
услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане, при

възникване на особени случаи и пациенти на Психиатрична болница гр.
Раднево, на които близките отказват да ги погребат.
Чл.7.(1)Изкопаването на гробни места в Гробищен парк – Раднево
се извършва от лица – гробокопачи, назначени от Общината.
(2) Гробокопачите, които изравят труповете на починалите
лица и останките им за последващо използване на същото гробно място,
работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3
от 2001 г., съгласно чл. 26 от Наредба 2 на МЗ от 2011 г.
РАЗДЕЛ ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.8. По регулацията си гробищният парк се дели на гробни
парцели, в които се оформят гробните места по редове.
Чл.9.(1)Размерите на гробните места са определени от Наредба 2/
21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници, съгласно чл. 10
(2)Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални
размери, както следва - дължина – 2 м, ширина – 1 м, а за фамилно гробно
място най-малко 1,5 с, дълбочина – 1,5 м
(3) При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба
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 в последствие може да
се оформи с рамка с паметна плоча.
Чл.10 (1) С полагането на покойник в гроб, за наследниците му по
закон или завещание се поражда правото на гробоползване (по реда на
Закона за наследство).
(2) Правото на гробоползване при погребване на покойник в
нов гроб се погася след изтичане на минималния санитарен срок 8 години
от датата на погребението.
(3) Правото на гробоползване е срочно и за вечни времена,
съгласно ЗМДТ.
(4) Правото на гробоползване гробно място за първите 8
години е безвъзмездно.
(5) Правото на гробоползване обхваща:
- извършване на последващи погребения;
- поставяне на временни и трайни надгробни знаци: паметник – с
имената на погребаните с датите на раждането и смъртта;
- гробното място да е поддържано.

(6) наследниците на покойника запазват правото си за
гробоползване след изтичане на 8 години от датата на
погребението, като заплатят такса за ползване на гробно място за
срок, посочен от тях в Общината в ЦУИГ, съгласно ЗМДТ
Чл.11. Ново гробно място се предоставя по постоянен адрес на
починалия.
Чл.12. Не се разрешава предварително запазване на индивидуални
гробни места.
Чл.13.(1)Благоустрояване на гробното място – монтажа на
паметник и огради трябва да отговаря на размерите, посочени в чл.9, ал. 2.
(2) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи,
декорации и др. елементи, без да се излиза извън установените за гробно
място размери.
(3) Монтирането на надгробни паметници, бордюри – огради и
др. не бива да възпрепятстват извършването на последващи погребения.
РАЗДЕЛ ІV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
Чл.14. В гробищните паркове на територията на община Раднево
се погребват лица, жители на общината, както и лица, живели при своите
близки или на лица, ако погребението им в гробище по техния постоянен
адрес е невъзможно или затруднено.
Чл.15 Погребенията в гробищен парк – Раднево се извършват в
определените към датата на събитието гробен парцел, ред и гробно място.
Чл.16 Погребението на покойници се извършва най-рано 24 часа
след установяване на смъртта по реда на Наредба 14 от 2004 г. за
медицинските критерии и реда на установяване на смърт и получаване на
препис –извлечение от акта за смърт, съгласно чл. 19 от Наредба 2.
Чл.17 Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се
разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в
специализирана хладилна камера или консервация на трупа, съгласно
изискванията БДС ЕN 15017:2006г. „Погребални услуги”.
Чл.18 Погребението се извършва само през деня.
Чл.19 Погребенията се извършват при представяне на преписизвлечение от акта за смърт, за платена такса за изкоп на гробно място и
издадена служебна бележка /разрешение/ за гробно място от обредния
дом и спазване на Наредба 2 на МЗ.
Чл.20 (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 м
– 0,8 м дълбочина, така че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 м
пръст.

Чл.21 Урновите гробове се разполагат на обособени места от
гробищния парк
Чл.22 Пренасянето и превозването на покойници се извършва със
специализиран транспорт, предназначен само за тази цел, след извършено
уведомление по реда на Наредба 9 от 2005 г., контролирани от РЗИ чл.21
и 23 от Наредба 2 на МЗ
Чл.23 (1)Община Раднево, звено Обреден дом определя деня, часа и
мястото в гробищния парк за изкопа на гроб, полагане на покойник,
заравяне и оформяне, като издава служебна бележка /разрешително/ за
извършване на погребението.
(2) Първото погребение в Гробищен парк – Раднево е в 11.00
часа, когато то се извършва на ново гробно място и в 12.00 часа – върху
старо гробно място.
Чл.24 Община Раднево, звено Обреден дом води регистър –
картотека на покойниците по гробни парцели, редове и гробни места в
Гробищен парк – Раднево и Гробищен парк в кв. „Гипсово”, като при
всяко уреждане на всяко погребение най-близкият родственик дава
информация за попълване на картотеката, необходима за обратна връзка с
наследниците.
Чл.25 Общинска администрация – ЦУИГ събира такси за
извършени услуги/изкоп на гроб, полагане, заравяне и оформяне на гроб/
и ползване на гробни места, съгласно Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите на територията
на Община Раднево
РАЗДЕЛ V
ОБЩЕСТВЕН РЕД
Чл.26. Посещения в Гробищен парк – Раднево се допускат:
1.За времето от 1 април до 30 септември от 07.00 до 19.00 часа.
2.За времето от 1 октомври до 31 март от 07.00 до 17.00 часа.
Чл.27. В района на гробищния парк гражданите са длъжни:
- да поддържат в добър вид гробовете и междугробните
пространства (пътеки) на близките си
- да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете на
определените места – контейнери, кошове и др;
- да разлепват некролози и други съобщения само на
поставените за тази цел табла.
Чл.28.(1) Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове
/строително-монтажни дейности – изграждане на огради, паметници и др./
в парцелите на гробищния парк се извършват след издаване на
съответното разрешително от звено Обреден дом, съгласно изискванията
на чл. 13 от настоящия правилник и Наредба 2 на МЗ.

(2) Монтирането на надгробните паметници, бордюри, оградии
др. не бива да възпрепятства последващи погребения
(3) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи,
декорации и др. елементи, без да се излиза извън установените за
гробно място размери.
Чл.29. В гробищния парк се забранява:
- влизането на лица извън регламентираното за посетители
време;
- влизането с и движението на МПС;
- увреждането на паметници, паметни плочи, снимки и надписи;
- посещението
на
малолетни
лица
без
пълнолетни
придружители;
- изоставянето на строителен материал върху алеите;
- хвърлянето на пръст, треви, клони и др. отпадъци върху
съседни гробове, междугробните пространства и алеите;
- пущането на паша на животни;
- паленето на огньове;
- Засаждане на високостеблени и плодни дървета в гробовете и
междугробните пътеки
- извършването на всякакъв вид непристойни действия.
- Извършване на строително-монтажни дейност, без съгласуване
със звено Обреден дом
- Изграждане на огради, паметници и др. извън общоприетите
стандарти за гробищните паркове
- Влизането на погребалните агенции и др. в Гробищен парк –
Раднево за благоустрояване на гробно място и др. дейности без
съответния документ от звено Обреден дом преди 08,00 часа и
след 17,00 часа.
Чл. 30 В Гробищен парк – Раднево се разрешава извършването на
граждански услуги от стопански субекти с предмет на дейност
„Погребални и траурни услуги”, както и съпътстващите ги
дейности с изключение на гробоизкопаване - погребение.
Чл.31 Изискванията на настоящия правилник важат за всички
физически и юридически лица.
Чл.32 Стопанските субекти са длъжни да спазват разпоредбите на
настоящия правилник на територията на всички гробищни паркове
в общината, като при нарушения подлежат на санкции, съгласно
Раздел VІ от настоящия Правилник.

РАЗДЕЛ VІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.33. Контролът за спазване на изискванията на този правилник
се осъществява от длъжностни лица на Общината – звено Обреден дом.
Чл.34.Установяването на нарушенията и налагането на
административни наказания се извършват по реда на ЗАНН.
Чл.35. За нарушения по Раздел V от Правилника се налага глоба в
размер на 200.00/двеста/ лева.
РАЗДЕЛ VІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За всички неупоменати в този правилник въпроси, касаещи
реда в гробищните паркове на територията на община Раднево, важат
разпоредбите на Наредба 2 на МЗ за здравните изисквания към
гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на
покойници.
§2. Правилникът е утвърден със Заповед № 2092/07.10.2013 г. на
Кмета на Община Раднево и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

