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Р А З Д Е Л І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 
организацията и осъществяването на обредните погребални услуги, реда и условията за 
извършване на погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места 
и свързаните с тази цел услуги в гробищния парк на територията на град Казанлък и 
населените места в общината. 
 
Чл.2. (1) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл.140 във 
връзка с чл.17, ал.2 и ал.4 на Конституцията на Република България и чл. 3, ал.2, т.2 от 
Закона за общинската собственост и са част от инфраструктурата на гр. Казанлък и 
населените места в общината. 
(2) На територията на община Казанлък действат: 

- гробищен парк в гр. Казанлък 
- гробищни паркове в населените места 

 
Чл.3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни 
паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет. 
 
Чл.4. По желание на религиозни общности или етнически групи могат да се обособят 
самостоятелни парцели, при спазване изискванията на съответните нормативни актове. 
 
 
Р А З Д Е Л ІІ  
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл.5. (1) Гробищният парк на територията на гр. Казанлък, сградите и съоръженията в тях 
са публична общинска собственост и се управляват, стопанисват и поддържат от Общинско 
предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата”. 
(2) Гробищата на територията на кметствата се управляват и стопанисват от съответните 
кметове или кметски наместници 
 
Чл.6.  Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата” 
(1) осъществява дейности по реализацията на погребенията –ползване на ритуална зала, 
изкопаване, заравняване и оформяне на гроб. 
(2) отговоря за опазване на обществения ред на територията на гробищния парк. 
(3) поддържа и обновява гробищните терени, сгради и съоръжения, извършва озеленяване и 
изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и 
други. 
(4) Длъжностно лице от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на 
инфраструктурата” лице се задължава при необходимост да съдейства при установяване на 
нахождението на старо гробно място и да  уведомява служителите от отдел ГРАО. 
 
Чл.7. (1) Култовите сгради в гробищния парк и гробищата се поддържат и стопанисват от 
ръководствата на съответните общности. 
(2) Строителните и ремонтните работи в парцелите и по сградите от предходната алинея се 
извършват при спазване изискванията на Закона за устройство на територията. 
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Чл.8. Общинска администрация Казанлък има задължения за: 
 -    определяне на ден и час на погребението, 

- определяне на гробно място, съгласно изискванията на настоящата наредба 
- водене на регистър на покойниците по парцели, гробни места, урнови гробове 

или урнови ниши. 
- събиране на гробищните такси съгласно Наредба №26 на Общински съвет 

Казанлък 
- създаване на равни условия за всички търговски субекти, които имат за предмет 

на дейност организиране на погребения и траурни ритуали. 
 
Чл.9. Община Казанлък, в рамките на своя бюджет, осигурява средства за поддържане, 
обновяване и разширяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване 
и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации, 
охрана и др. 
 
 
Р А З Д Е Л ІІІ 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 
 
Чл.10. (1) Гробните места представляват: обикновени и урнови гробове, урнови ниши и 
фамилни гробни места. 
(2) Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището, съгласно 
изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни 
паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници на Министерството на 
здравеопазването. 
(3) Фамилни гробни места/гробници/ се състоят от два или повече гроба и може да се 
предоставят ако в рамките на 3 месеца са починали двама или повече човека от фамилията. 
(4) Урнови ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени 
/урнови стени/ в определени размери за полагане на урни с праха на покойници. 
(5) Урна с праха на покойника може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или 
обикновен гроб. 
 
Чл.11. (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за 
наследниците му по закон или завещание се поражда право на ползване на гробното място. 
(2) Правото на гробоползване при погребване на покойник в нов гроб се погасява след 
изтичане на минималния санитарно необходим срок от 8 години от датата на погребението, 
при положение, че преди това то не е било продължено.  
(3) Придобиване на правото на гробоползване по ал. 2 е безвъзмездно.  
 
Чл. 12. (1) Правото на гробоползване може да е  срочно или безсрочно.  
1. Срочното право на ползване на гробно място се придобива за срок от 15 години след 
изтичане на срока по чл.17 или чл.18 при заплащане на такса, определена в действащата 
към момента на плащане Наредба  на ОбС.  Правото на срочно ползване може да бъде 
продължавано периодично, ако титулярът заплати таксата преди изтичането на срока. Този 
срок може да бъде възстановен от длъжностно лице гл.специалист „Тъжни обреди” в 
общинска администрация при наличието на основателни причини за пропускането му. 
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2.  След изтичането на срока по т.1 може да се предостави безсрочно право на ползване 
/право за вечно ползване/ на титуляра на гробното място, ако е поддържано и благоустроено 
с трайни надгробни знаци и след заплащане на съответната такса съгласно действащата 
Наредба  на ОбС. 
(2) Безсрочно право на ползване се загубва при липса на трупополагане или урнополагане 
повече от 50 години и/или липса на наследници на титуляра. 
 
Чл.13. (1) Възмездно преотстъпване на трети лица на право на ползване на гробно място не 
се допуска. 
(2) Безвъзмездно преотстъпване на право на ползване на гробно място може да се извършва 
между роднини без ограничение в степените, или на трети лица, с нотариално заверено 
писмено заявление до общинска администрация/кметства.  
 
Чл. 14. (1) Правото на гробоползване се упражнява от наследниците по реда на Закона за 
наследството.  
(2) При последващи погребения в едно гробно място правото на ползване по чл. 12 може да 
бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно 
място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на 
първия погребан. 
(3) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е 
продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на 
извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на 
гробоползване, след като декларират писмено пред длъжностното лице при общинска 
администрация, че първият погребан няма наследници. 
 
Чл. 15. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 12 и след 
писмено предизвестие до наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения с 
писмено предписание от длъжностното лице от ОП „Комунална дейност и поддръжка на 
инфраструктурата” и гл.специалист „Тъжни обреди” от отдел ГРАО.  
 
Чл. 16. (1) Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилната гробница 
обхваща: 
1. Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази наредба; 
2. Поставянето на временни или трайни надгробни знаци: паметници, огради, фото-
керамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и 
смъртта му; 
3. Засаждане на декоративни цветя и треви; 
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
 
(2) Правото на ползване на урнова ниша обхваща : 
1. Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба. 
2. Поставяне на табела с изписване името на покойника, датите на раждане и смърт и фото-
керамичен портрет с лика му. 
3. Полагане на цветя в монтирана край нишата ваза. 
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 
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(3) Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от 
наследниците на починалите лица или от инициативни граждански комитети и организации 
се допуска само след предварително съгласуване с управителя на гробищния парк като не се 
допуска да се завземат части от определените за между гробни пространства и алеи. 
 
Чл. 17. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 8 
/осем/ години от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане. 
 
Чл. 18. В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води, 
съгласувано с РИОКОС, може да се определи и по-дълъг срок за погребване в стар гроб, ако 
определеният в чл. 17 срок за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен. При 
тези особености наследниците на покойника се уведомяват писмено. 
 
Р А З Д Е Л ІV 
ПОГРЕБЕНИЯ 
 
Чл. 19. (1) В гробищните паркове на територията на община Казанлък се погребват 
покойници с последен постоянен или настоящ адрес в общината. 
(2) Лицата с адресна регистрация в друго населено място могат да бъдат погребани в 
гробищните паркове ако: 
- преките наследници на покойника са с постоянен или настоящ адрес в населеното място 
- покойникът е наследник на гробно място /има право на ползване на гробно място/  
- чужди граждани 
- самотни, бездомни или лица с неустановена самоличност ,  с разрешение от секретаря на 
общината 
 
Чл. 20. Погребението може да се организира от близките на покойника, от фирма 
извършваща погребални услуги или от общината. 
(1) Погребението се извърша от:    
1. наследници по закон или завещание, 
2. по договор с/у гледане и издръжка 
(2) Ако покойникът няма наследници, роднини, които да организират погребението му, то 
се организира от общината. 
(3) Общината има право да възстанови разходите си по погребението. 
В случаите на отказ на задължените лица по чл.20 ал.1, при поискване за издаване на 
удостоверение за наследници и/или препис извлечение от акт за смърт, същите могат да се 
получат от наследници само срещу възстановяване на извършените разходите за 
погребението.  
 
Чл. 21. Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е 
настъпила смъртта, са длъжни веднага, но не по-късно от 48 часа след констатирането на 
смъртта да уведомят длъжностното лице от общинска администрация за съставяне на акта 
за смърт и издаване на препис – извлечение от него, съгласно чл. 54 и чл. 55 от ЗГР. 
Медицинското съобщение за смърт и документ за самоличност на починалия се представят 
в общинска администрация от близките на починалия или упълномощено от тях лице. До 
съставянето на акта за смърт не могат да се предприемат никакви действия за организация 
на погребението. 
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Погребение може да се извършва единствено след представяне на препис-извлечение от акт 
за смърт (чл.61 от ЗГР) и разрешение на длъжностното лице от общинска администрация. 
 
Чл. 22. Поставянето на предмети, пари, злато и др. подобни в ковчега с покойника и гроба е 
забранено. 
 
Чл. 23. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с 
праха на покойника. 
 
Чл. 24. Погребването в общи гробове е забранено. 
 
Чл. 25. Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено. 
 
Чл. 26. (1) В гробищния парк могат да се заделят парцели за семейни гробници, изградени 
по утвърден от гл. архитект проект за пространствено и естетическо оформление с две и три 
гробни места. Те се предоставят за вечни времена. 
(2) Семейните гробници могат да се купуват само при извършване на погребение, като 
предварително закупуване не се допуска. 
(3) Условията за ползване и поддържане на семейните гробници са както при 
индивидуалните гробове. 
 
 
Р А З Д Е Л V 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИЯ ПАРК 
 
Чл. 27. Посещения в гробищния парк се допускат : 
1. За времето от 01 април до 30 септември - от 7.00 ч. до 20.00 ч. 
2. За времето от 01 октомври до 31 март - от 8.00 ч. до 18.00 ч. 
 
Чл. 28. В района на гробищния парк се забранява : 
1. Посещението на деца под 10-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни 
лица; 
2. Влизането с лични превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни 
или възрастни немощни хора; 
3. Въвеждането на животни; 
4. Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни 
материали и части за паметници без надлежно разрешение; 
5. Отсичането на дървета без разрешение от Община Казанлък. 
 
Чл. 29. (1) С разрешение на длъжностното лице от ОП „Комунална дейност и поддръжка на 
инфраструктурата” в гробищния парк може да се допусне влизането на превозни средства 
за превозване на строителни материали, паметници, огради и при други особени случаи. 
(2) Лицата, извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни 
места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените, засегнати от дейността 
и да почистят работните площадки. 
 
 
 



Н А Р Е Д Б А № 25 
за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък, 

Страница 7 от 9 
 

 

Чл. 30. Не се разрешава извън определените за целта места : 
1. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя и треви; 
2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъците; 
3. Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни; 
4. Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места. 
 
Чл. 31. (1) Наследниците на починалия или откупилите гробни места са длъжни да поставят 
трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. 
(2) Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и окологробното 
пространство.  
 
Чл. 32. Гробните места, за които не са плащани таксите за гробоползване и са напълно 
запустели, се предоставят за други погребения по реда на чл. 15. 
 
Чл. 33. Търговци, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност обредна погребална дейност 
могат да извършват погребални услуги до полагането на покойника в гробното място след 
писмено уведомяване на Община Казанлък за започване на дейността. 
 
 
Р А З Д Е Л VІ 
АДНИМИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 34. Контролът по изпълнение Наредбата се осъществява от Кмета на общината или 
упълномощен от него заместник-кмет и кметовете на населените места. 
 
Чл. 35. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по настоящата Наредба, се 
наказва с глоба от 50 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. За повторно 
нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 100 до 1000 лева.  
(2) За констатирани нарушения на граждани по настоящата Наредба, на нарушителите се 
налага глоба от 10 и 500 лева, съответно имуществена санкция от 50 до 1000 лв. 
(3) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни 
лица, определени от Кмета на общината. 
(5) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или писмено 
упълномощено от него лице от общинската администрация 
(6) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
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Р А З Д Е Л VІІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Наследниците на погребаните лица, придобили правата си за ползване на гробни места 
преди влизането в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на 
настоящата наредба. 
§ 2. Цените за услугите, извършвани на територията на гробищния парк се определят 
съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата Наредба 
§ 3. За неуредените въпроси за здравните изисквания към гробищните паркове, погребване 
и пренасяне на покойници да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за 
здравните изисквания към гробищни паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на 
покойници на Министерството на здравеопазването. 
§ 4. С настоящата Наредба се отменя Наредба №25 за Гробищния парк на територията на 
град Казанлък, приета с Решение № 387 от 27.06.2002 г., пром. с Решение № 437 от 
19.11.2002 г. на Старозагорски окръжен съд. 
 
 
 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /п/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
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Приложение № 1 към Наредба № 25  
за Гробищните паркове на територията на община Казанлък 

   
 
 
№ 

 
 

Видове услуги 

 
Цени на услуги, без ДДС от ОП 
”КД и ПИС” 

 
1. 

Изкопаване,оформяне и заравняване на 
гробно място 

 

 
1.1. 

Изкопаване на ново гробно място-механизирано 
и ръчно 

 
40,00 

 
1.2. Старо гробно място - ръчно 50,00 
2 Изваждане на насъждения в и край гробно 

място при отваряне на гроб 
 

2.1. Рози, храсти и други подобни 5,00 
 

2.2 Трайни насаждения 15,00 
 

3. Разбиване на бетонова плоча, плочник и други  
15,00 

4. Поддържане на гробните алеи целогодишно 
Отм. с Решение №5802/20.05.2015 г. на ВАС!  

 
60,00 

 
5. 

Полагане на кости/урни/ от друг гробищен 
парк; изваждане на кости от стар гроб и 
поставяне отново 

 
10,00 

 
6. 

Издаване на строително разрешение за 
ограждане на гробно място 
Отм. с Решение №5802/20.05.2015 г. на ВАС! 

 
8,00 

 
7. 

Доставка на стомано-бетонови плочи с 
размер 100-75/230 см с дебелина 4 см 

 
65,00 

8. Зацветяване на гроб с посадъчен материал на 
ОП, по желание 

 
25,00 

 
9. 

Подрязване декоративна растителност, по 
желание 

 
15,00 

10. Окосяване на гроб, по желание 5,00 
11. Оформяне на нов гроб с пръст, по желание  

10,00 
12. Ползване на ритуална зала от обслужващите 

фирми 
 

5,00 
 


