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Н А Р Е Д Б А
ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ИЗГРАДЕНИТЕ В

ТЯХ ОБРЕДНИ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в
гробищните паркове и изградените в тях обредни зали, реда и условията за
погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и
свързаните с тази цел дейности в гробищните паркове на територията на
Община Силистра.

(2) Гробищните паркове и изградените в тях обредни зали се
управляват в съответствие със законовата уредба в страната и решенията
на Общинския съвет.

Чл.2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3,
ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост.

(2) На територията на Община Силистра действат:
1. Нов гробищен парк в град Силистра;
2. Гробищни паркове в останалите населени места;

(3) На територията на град Силистра съществува Стар гробищен
парк, включващ военно, християнско и турско гробища, в които не се
разрешава извършване на нови погребения.

Чл. 3. (1) Създаването на нови, разширяването или закриването на
действащи гробищни паркове на територията на Община Силистра става с
решение на Общинския съвет, в съответствие със законовата уредба в
Република България, касаеща тази дейност.

(2) Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда се
изменя от Общинския съвет.

(3) С плана по предходната алинея се определят главните и
второстепенни алеи на гробищния парк и 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.
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(4) По желание на религиозни общности или етнически групи могат
да се обособят самостоятелни парцели.

РАЗДЕЛ  II

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Гробищните паркове и изградените в тях обредни зали, общинска
собственост, се управляват от Община Силистра чрез Общинско
предприятие “Обреди” за град Силистра и кметовете или кметските
наместници. Те следят за реда за провеждане на погребенията, водят
регистър на гробните места, събират такси за гробните места по Закона за
местните данъци и такси, осъществяват контрол по спазване на
обществения ред в гробищните паркове и извършването на строителни и
ремонтни работи в тях и други дейности, определени с длъжностните
характеристики на съответните служители.

Чл. 5. (1) Общината осигурява равни условия за всички търговски
субекти, които желаят да организират погребения и други траурни ритуали
на територията на гробищните паркове и изградените в тях обредни зали
или дейности по поддръжката на гробните места.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра) Всички
дейности на територията на гробищните паркове и обредни зали,
осъществени от търговците се извършват след съгласуване с Общинско
предприятие “Обреди”.

Чл.6 (1)Община Силистра в рамките на своя бюджет заделя средства
за поддържане, обновяване и разширение на гробищните терени, сгради и
съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа,
водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и други.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Текущите разходи по поддръжка на гробищните паркове и изградените в
тях обредни зали като: сметопочистване и сметоизвозване, почистване на
обредните зали, водоснабдяване, осветление, отопление и охрана, са за
сметка на организатора на траурния ритуал и се заплащат еднократно при
съгласуване на датата и часа на събитието с Общинско предприятие
“Обреди”- за град Силистра и кметовете или кметските наместници – за
останалите населени места.



Наредба за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали
на територията на община Силистра

4

Чл.7 (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Общинско предприятие “Обреди” за град Силистра и кметовете или
кметските наместници – за останалите населени места:

1. Определя и осигурява изкопаването на гробното место, в което ще
се извърши погребението, както и съгласува деня и часа на провеждането
на траурните ритуали на територията на съответния гробищен парк;

2. Води регистър на погребенията по гробищни паркове, парцели и
гробни места, който съдържа данни за извършените погребения във всяко
гробно място: трите имена, дата на раждане и смърт на погребания,
плащанията на таксите по ЗМДТ и срока за които е платено,
безвъзмездното преотстъпване на правото на гробоползване и други.

3. Събира и отчита гробищните такси по Закона за местните данъци
и такси.

4. Следи за обезпечаване на нормален погребален процес и
осъществява контрол по спазване на нормативната уредба;

5. осъществява контрол по спазване на обществения ред в
гробищните паркове;

6. осъществява контрол по извършването на строителни и ремонтни
работи в гробищните паркове.

РАЗДЕЛ  III

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 8. (1) Гробните места обхващат: отделни гробове и фамилни
гробни места (гробници), състоящи се от два и повече гроба.

(2) Отделните гробове са обособени части от гробищния парк,
отговарящи на изискванията на чл.7 от Наредба № 21 на Министерството
на здравеопазването (ДВ бр.92/ 84 г. изм. и доп. ДВ бр.63/ 93 г.) за
хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове
и погребване и пренасяне на покойниците.

(3) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Предоставянето на нови гробни места става по поредност в парцелите от
Общинско предприятие “Обреди”- за град Силистра и кметовете или
кметските наместници – за останалите населени места.

(4). Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават
право на гробоползване и в гробното място може да се извърши
погребението при условията на чл. 15, не осигурява ново гробно място.
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Чл. 9. (1) С полагането на покойник в гроб, за наследниците му по
закон или завещание, се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на
възмездно придобиване на ползването за вечни времена.

(3) Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от
гробоползватели с редовно поддържани благоустроени с трайни знаци
гробни места, след заплащане на определените от Общинския съвет такси
по ЗМДТ.

(4) Гробоползвател, добил безсрочно право на гробоползване в
гробищен парк, в който е престанало извършването на нови погребения,
може да добие същото право в друг посочен от него гробищен парк на
територията на общината.

Чл. 10. (1) Възмездно преотстъпване на право на гробоползване не се
допуска.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Безвъзмездно преотстъпване на това право, ползвателите могат да
извършат само с писмено заявление до Общинско предприятие “Обреди” с
нотариална заверка на подписите на заявителите.

Чл. 11. (1) Правото на ползване на обикновен гроб и на фамилна
гробница обхваща:

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

2. (Изм.-Решение № 1090 от 25.02.2010 г. на ОбС-Силистра)
Поставяне на временни или трайни надгробни знаци като: паметник или
друг монумент с изписани името на покойника и датите на раждането и
смъртта му, ограда, фото или керамични портрети с лика му и други.
Монтаж на надгробни знаци се извършва след заплащане на такса по чл.
18, ал. 1, т. VIII от Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги, издаване на строителна линия и оразмеряване на
мястото за монтаж от Управителя на гробищните паркове или
упълномощено от него лице.

3. Засаждане на декоративни цветя или треви.
4. Извършване на траурни и възпоминателни обреди.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на фамилни
гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и
организации се допуска само след предварително съгласуване със
Общинско предприятие “Обреди”.

Чл. 12. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска
преди изтичането на 8 години от предишното погребение.
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Чл. 13. (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра) В
зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води,
Управителят на гробищните паркове, съгласувано с ХЕИ, може да
определя и по-висока граница за препогребване в стар гроб, ако
определеният в чл. 12 срок за пълно разлагане на органичната материя е
недостатъчен.

Чл. 14. (1) Правото на ползване може да бъде продължено за срок от
10 години, ако правоимащите заплатят определената от Общинския съвет
такса, не по-късно от 12 месеца след изтичане сроковете по предходните
членове.

(2) Правото на гробоползване може да се продължава периодически
на всеки 10 години, ако правоимащите заплатят съответните такси преди
изтичането на срока.

(3) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Управителят на гробищните паркове може да разреши възмездното
продължаване на гробоползване и след изтичане срока, ако се увери, че
пресрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното
място е поддържано и благоустроено със временни или трайни надгробни
знаци.

Чл. 15. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото
на ползване по чл. 9 и чл. 14 може да бъде продължено и по искане на
наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В
тези случаи се продължава правото за гробоползване и за наследниците на
първия погребан.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра) Когато
първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е
продължено, наследниците на следващия или следващите покойници по
реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват
самостоятелно правото на гробоползване, след като декларират писмено
пред Общинско предприятие “Обреди”, че първият погребан няма
наследници.

Чл. 16. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат
разпоредбите на Закона за наследството.

Чл. 17. (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 14 и
чл. 15 и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се
предоставя за нови погребения с писмено предписание на Управителят на



Наредба за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали
на територията на община Силистра

7

гробищните паркове. Останките на погребания се изваждат и поставят в
общата костница от Общинско предприятие “Обреди”.

РАЗДЕЛ  IV

ПОГРЕБЕНИЯ

Чл. 18. (1) В гробищните паркове на Община Силистра се погребват
покойници с постоянен или настоящ адрес приживе в съответното
населено място.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Покойници с постоянен или настоящ адрес приживе в други населени
места могат да бъдат погребвани в Силистра, ако има основателни
причини за това или се ползва правото на гробоползване Това се разрешава
от Общинско предприятие “Обреди”.

(3) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Покойници – чужди граждани се погребват в гробищния парк или в
гробището на населеното място, в което са починали, освен ако близките
им са поискали погребението да стане другаде извън територията на
Община Силистра и Общинско предприятие “Обреди” се увери, че
искането им е удоволетворимо.

Чл. 19. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна
общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба.
Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не
противоречат на тази Наредба.

Чл. 20. (1) Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24
часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта.

(2) Всяко гробно място за възрастен трябва да има максимални
размери: ширина 100 см, дължина 200 см, дълбочина 150 см.

(3) При погребение на деца дълбочината не трябва да бъде по-малка
от 120 см.

(4) Близките на починалия, упълномощено лице от болничното
заведение, където е настъпила смъртта или представител на търговския
субект, който ще организира погребението, са длъжни в срок до 48 часа
след констатирането й, да уведомят длъжностното лице по гражданско
състояние на общината или кметството за съставяне акта за смърт, като
представят личния паспорт или личната карта на починалия и
медицинското съобщение за смърт. Длъжностното лице съставя акта за
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смърт и издава препис извлечение от него, който служи за разрешение за
погребение. До съставянето акта за смърт не могат да се предприемат
никакви действия за организация на погребението.

Чл. 21. (изм. и доп. с Решение № 173 от 31.03.2016 г. на ОбС
Силистра) (1)За сметка на общинския бюджет се организира погребението
на лица, които са:

1. самотни, без близки и роднини по права линия;
2. бездомни;
3. безпризорни;
(2) Близките по права линия  на лицата по ал.1, т.2 и 3 следва да не

могат да бъдат издирени в срок от 24 часа или  да получават помощи по чл.
9 на ППЗСП, като в този случай подписват Декларация по образец и
представят необходимите документи, доказващи декларираните
обстоятелства.

(3) При погребението се осигуряват: издаване на смъртен акт, 5 броя
некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и
заравяне на гроба.

Чл. 21а. (Нова с Решение № 173 от 31.03.2016 г. на ОбС Силистра)
Извън случаите по чл.21, ал.1 и ал.2, Община Силистра може да
организира погребението на лица, след което предявява съдебен иск срещу
наследниците/роднините на лицето за възстановяване на направените
разходи пред компетентния български съд.

Чл. 22. Поставянето на предмети, пари, злата и други подобни в
ковчега с мъртвеца и гроба е забранено.

Чл. 23. Погребването в общи гробове е забранено.

Чл. 24. Предварително запазване на индивидуални гробни места  е
забранено.

Чл. 25. (1) В гробищата се заделят парцели за семейни гробници,
изградени по утвърден проект за пространствено и естетическо
оформление с две и три гробни места.

(2) Предоставянето на места за семейни гробници става само при
извършване на ново погребение, при което веднага се заплаща само
правото на ползване на второ или трето место.

(3) Предварително предоставяне ползването на семейни гробници не
се допуска.

(4) Условията за ползване и подържане на семейните гробници са
както при индивидуалните гробове.



Наредба за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали
на територията на община Силистра

9

РАЗДЕЛ  V

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.26 (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица,
съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалните
зали, ако това не противоречи на техните правила.

(2) Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от
близките на починалия, ако те не пречат на съседните гробове.

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

(4) Основните вероизповедания да имат определени петна за
изграждане на параклис и поставяне на мусала таш.

РАЗДЕЛ  VI

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 27. Посещения в гробищните паркове се допускат:
1. За времето от 1 април до 30 септември- от 7.00 ч. до 20.00 ч.
2. За времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 ч. до 18.00 ч.

Чл. 28. В районите на гробищните паркове се забранява:
1. Посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са

съпроводени от пълнолетни лица;
2. Влизането с превозни средства, освен когато с тях се

обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора;
3. Въвеждането на кучета, домашни и други животни;
4. (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)

Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на
насипни материали и части за паметници, без надлежно разрешение на
Общинско предприятие “Обреди”.

5. Отсичане на дървета без разрешение на Общинско
предприятие “Обреди”.

Чл. 29. (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра) С
разрешението на Управителят на гробищните паркове или упълномощено
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от него лице, може да се допусне влизането на превозни средства за
превозване на строителни материали, паметници, огради и при други
особени случаи след заплащане на определена такса.

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 изгаряне на отпадъците;
3.   Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами,

съобщения и др. подобни;
4.   Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните

места.
Чл. 31. Наследниците на починалия и заплатилите правото на

ползване на второ или трето место за семейни гробници са длъжни да
поставят временни или трайни надгробни знаци и да ги подържат в
добър вид, както и да почистват окологробното пространство.

РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 32.(1) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Управителят на гробищните паркове е длъжен да упражнява ежедневен
контрол върху спазването на наредбата, действащите нормативни актове и
решенията на Общинския съвет.

(2) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра) При
констатиране на нередности и нарушения Управителят на гробищните
паркове е длъжен да предприеме всички необходими действия за
незабавното им отстраняване.

Чл. 33. (1) (Изм.-Решение № 216 от 05.05.2004 г. на ОбС-Силистра)
Актовете, установяващи отделни нарушения се съставят от Управителят на
гробищните паркове, а наказателните постановления се издават от Кмета
на общината или писмено упълномощено от него лице от общинската
администрация.

(2) Административно-наказателното производство се осъществява по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) За неспазване на разпоредбите на настоящата наредба се налагат
глоби в размер до 500 (петстотин) лева.
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Чл. 34. Контролът по изпълнение на тази Наредба се възлага на
Кмета на Община Силистра.

ПРЕХОДНИ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Гробоползватели, придобили права на ползване на гробни места
преди влизането в сила на тази Наредба, могат да придобият право на
ползване на свободен отделен гроб, намиращ се в съседство за изграждане
на семейна гробница, като заплатят таксата, определена от Общинския
съвет  по ЗМДТ.

§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет - Силистра на основание
чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА с решение № 863 в заседанието му от 25.4.2002 г.,
променена с решения №, № 216 от 5.5.2004 г. и 1090 от 25.02.2010 г.; изм.
и доп. с Решение № 173 от 31.03.2016 г. на ОбС Силистра и влиза в сила в
законоустановения срок.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мария Димитрова/


	Н А Р Е Д Б А
	ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
	ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
	РАЗДЕЛ VII




