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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 
 
 
 

МОТИВИ 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ 
ПАРКОВЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ, 

ПОЛЗВАНЕТО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ГРОБНИТЕ МЕСТА И 
СВЪРЗАНИТЕ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ НА 

 ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с 
чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец 
уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по 
издаване на подзаконов нормативен акт – Наредба за управлението и вътрешния ред в 
гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на 
територията на Община Лясковец. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на 
Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за 
погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и 
свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец, който е 
достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция 
Общински съвет „Проекти на нормативни актове“.  

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница 
на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на 
Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за 
погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и 
свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец. Формата за 
участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които 
могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за 
информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр.  Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните мотиви за приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните 
паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец (Наредбата). 
 
 І. Причини, които налагат приемането на Наредба за управлението и 
вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната 
дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община Лясковец: 

1. Поддържането на гробищните паркове е въпрос от местно значение за общината, 
който попада в компетентността на органа от местното самоуправление, тъй като по 
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същността си представлява комунална дейност (арг. от чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Управлението и 
поддържането на гробищните паркове е свързвано с удовлетворяване на обществените 
потребности чрез дейности, правила и услуги, свързани с погребално-обредната дейност.  

Разпоредбите на чл. 61, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
предвиждат, че гробищните паркове са озеленени площи, със специфично 
предназначение, които са публична общинска собственост. Съгласно чл. 62, ал. 12 от ЗУТ 
(обн. ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Общинският съвет приема наредба, с която урежда 
управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и 
кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с 
тази дейност услуги на територията на общината, като с наредбата се определят и 
изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и 
каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.  

Потребността от приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в 
гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец е продиктувана от факта, че обществените отношения, свързани с 
гробищните паркове и погребалната дейност са уредени основно от подзаконов 
нормативен акт - Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни 
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, но липсва закон, който да 
регламентира реда и условията като съдържание на тези обществени отношения в цялост. 
Законодателят е създал това правомощие за местната власт в лицето на общинските 
съвети именно поради липсата на действащ нормативен акт, който да урежда тази 
материя, тъй като управлението и поддържането на гробищните паркове е въпрос от 
местно значение. 

Към настоящия момент на територията на Община Лясковец действа Наредба за 
траурната дейност, приета с Решение № 467/22.04.1999 г. на Общински съвет Лясковец 
(посл. изм. и доп. с Решение № 327/30.11.2001 г. на Общински съвет Лясковец), с която са 
уредени условията, реда и правомощията на общинска администрация при Община 
Лясковец във връзка с управлението и вътрешния ред на гробищния парк, определянето и 
ползването на гробните места, реда и условията за извършване на погребения и 
свързаните с тях безплатни услуги на територията на Община Лясковец в съответствие с 
Правилника за погребенията, Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и 
поддържане на гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници и 
Наредба за гражданското състояние. Предложението от страна на общинска 
администрация за приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните 
паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец е продиктувано от факта, че нормативни актове в съответствие, с 
които е приета Наредба за траурната дейност към настоящия момент са отменени, поради 
което е необходимо привеждане на нормативната база в съответствие с Наредба № 
2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването 
и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр. 36 от 10.05.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 
10.12.2019 г.).  

От друга страна, сключеният на 10.09.2007 г. между Община Лясковец и ЕТ „РАЙ 
– НЕДКО НЕШКОВ“ договор за предоставяне на концесия „Гробищен парк“ – гр. 
Лясковец изтича на 10.09.2022 г., поради което считано от 11.09.2022 г. дейността по 
управление и поддържане на „Гробищен парк“ – гр. Лясковец ще се извършва от 
общинска администрация на Община Лясковец. С приемането на Наредбата се цели 
уреждане на управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за 
погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с 
тази дейност услуги на територията на община Лясковец, както и изискванията към 
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лицата, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски дейности на 
територията на гробищните паркове.  

2. На следващо място, изтичането на срока на сключения договор за предоставяне 
на концесия „Гробищен парк“ – гр. Лясковец и приемането на Наредба за управлението и 
вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, 
ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на 
територията на Община Лясковец, налагат промени и допълнения в Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, като бъдат определени размери на новите 
цени на услугите, свързаните с погребално-обредната дейност и благоустрояването на 
гробните места. Предвижда се да бъдат актуализирани таксите за ползване на гробно 
място за срок от 15 години и вечни времена, с оглед съизмеримостта на таксата с размера 
на минималната работна заплата за страната. През 2003 г., когато е определяна таксата за 
ползване на гробно място минималната работна заплата за страната е била 110 лв. от 
01.01.2003 г., приета с ПМС № 1/03.01.2003 г., а от 01.04.2022 г. е 710 лв., съгласно ПМС 
№ 37/24.03.2022 г., т.е. нарастването й е 645.45 %.  

За предвидените нови услуги, свързани с погребално-обредната дейност и 
благоустрояването на гробните места, за които се заплаща цена е направена финансова 
обосновка, която се базира на реалните разходи на общината за предоставянето на 
конкретната услуга. За да се стигне до крайна цена на всяка една услуга са взети предвид 
разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, извършващ услугите, 
разходите за материали, капиталови разходи и други разходи включени в Методиката за 
определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване 
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност и разходването им, като предложените цени на услугите са съобразени с 
действащото законодателство.  

 
II. Съблюдавани принципи при изработването на проекта за нормативен акт 
С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на проекта на Наредба 

за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-
обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община Лясковец, протече при съблюдаване и зачитане 
на следните общоважими принципи:  

 
1. Принцип на необходимост: 
Необходимостта от приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в 

гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец е продиктувано както от изтичането на срока на сключения на 
10.09.2007 г. между Община Лясковец и ЕТ „РАЙ – НЕДКО НЕШКОВ“ договор за 
предоставяне на концесия „Гробищен парк“ – гр. Лясковец, така и от факта, че 
нормативните актове в съответствие, с които е приета Наредба за траурната дейност към 
настоящия момент са отменени, поради което е необходимо привеждане на нормативната 
база в съответствие с Наредба № 2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни 
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Наредба № 2/21.04.2011 
г.), като бъдат уредени управлението и вътрешния ред в гробищния парк, условията и реда 
за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и 
свързаните с тази дейност услуги на територията на община Лясковец, както и 
изискванията към лицата, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски 
дейности на територията на гробищните паркове. 

Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), 
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни 
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актове от по-висока степен, обществените отношения с местно значение, като изричната 
делегация се съдържа и в чл. 62, ал. 12 от ЗУТ. 

 
2. Принцип на обоснованост: 
Проектът на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 

условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на 
гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец е 
съобразен с действащото законодателство в областта на обществените отношения, 
свързани с гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници – 
ЗУТ и Наредба № 2/21.04.2011 г., с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

 
 3. Принцип на предвидимост и откритост: 

Разпоредбите на проекта на Наредбата са съобразени изцяло с Наредба № 
2/21.04.2011 г., като същите са обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни на 
различни нива. Проектът на Наредбата, заедно с мотивите ще бъдат публикувани на 
официалната интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg, в секция 
Общински съвет „Проекти на нормативни актове“, като в 30-дневен срок от 
публикуване на обявлението, Община Лясковец приема предложения и становища 
относно проекта на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 
условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на 
гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец.  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат 
да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и 
услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

 
4. Принцип на съгласуваност: 
Проектът на Наредбата е изготвен като са взети предвид всички мнения и 

становища от различни експерти от общинска администрация на Община Лясковец, като 
отделно ще бъдат взети предвид и постъпилите писмени предложения в хода на 
общественото обсъждане при изработването на подзаконовия нормативен акт. 

 
5. Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори 

на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни мнения и 
становища по повод предложените проект на наредба. 
 

IІІ. Цели:  
С цел актуализиране и прецизиране на нормативната уредба в областта на 

обществените отношения, свързани с гробищни паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници, е изготвен настоящият проект за приемане на Наредба за 
управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-
обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община Лясковец. С този проект на нормативен акт се 
цели създаване на нова, съвременна нормативна уредба, съобразена със законовите 
разпоредби, уреждащи същата материя, като бъдат уредени управлението и вътрешния 
ред в гробищния парк, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на 
гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община 
Лясковец, както и изискванията към лицата, извършващи погребални, строително-
монтажни и каменоделски дейности на територията на гробищните паркове. 

По силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата е 
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения 
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на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК предвижда, 
че общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, а 
съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 
ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Представеният проект на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните 

паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец ще изисква допълнителни финансови средства. Разходите по 
извършване на погребално-обредната дейност се отчитат по бюджетна бланка в дейност 
„Обредни домове и зали“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 
дело“. Планират се първоначални разходи за издръжката на 4 броя щатни бройки, както и 
за подобряване на материалната база – сгради и съоръжения, благоустрояване и 
поддръжка на Гробищен парк – гр. Лясковец. 

 
V. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива: 
 Създаване на ясни правила и достъпна информация за управлението и вътрешния 
ред в гробищния парк, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на 
гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община 
Лясковец, както и изискванията към лицата, извършващи погребални, строително-
монтажни и каменоделски дейности на територията на гробищните паркове. 
 

VI. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С представеният проект на Наредба се цели както съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, уреждащи обществените отношения в областта на 
обществените отношения, свързани с гробищните паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници, така и хармонизиране на българското законодателство с 
европейското. 
 
 
СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ: 
  
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

 
Изготвил: Петя Дойчинова – Главен специалист „ГР” в общинска администрация 
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ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА  
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ, ПОЛЗВАНЕТО 
И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ГРОБНИТЕ МЕСТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТАЗИ 

ДЕЙНОСТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

РАЗДЕЛ I. 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1. (1). Настоящата наредба урежда управлението, поддържането и вътрешния ред 

в гробищните паркове, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на 
гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община 
Лясковец, както и изискванията към лицата, извършващи погребални, строително-
монтажни и каменоделски дейности на територията на гробищните паркове в Община 
Лясковец.  

(2) Гробищните паркове са озеленени площи със специфично предназначение, които 
са публична общинска собственост. 

Чл. 2. (1). Създаването на нови, разширяването или закриването на съществуващите 
гробищни паркове на територията на общината се извършва с решение на Общински съвет 
Лясковец в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните 
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници 
(Наредба № 2/21.04.2011 г.), издадена от министъра на здравеопазването. 

(2). Новите гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. 

Чл. 3. (1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ 
устройствен план на Община Лясковец. 

(2). Определят се главни и второстепенни алеи на гробищния парк и гробните 
парцели. Терените на гробищните паркове се делят на парцели (сектори). Парцелите са 
разделени на зони и редове, а редовете - на гробни места. Парцелите, редовете и гробните 
места се номерират и индивидуализират.  

(3). Урнови гробове и урнови стени могат да се създават във всички гробищни 
паркове на територията на общината. 

Чл. 4. На територията на община Лясковец съществуват следните гробищни паркове: 
1. Гробищен парк – гр. Лясковец и 
2. Гробищни паркове на територията на отделните населени места от територията на 

община Лясковец. 
 

РАЗДЕЛ II. 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 5. (1). Гробищният парк в гр. Лясковец, както и намиращите се в него сгради и 

съоръжения се управляват и поддържат от Кмета на Община Лясковец, чрез определени от 
него длъжностни лица в изпълнение на Наредба № 2/21.04.2011 г. 
 (2). Гробищните паркове в населените места от територията на общината се 
управляват и поддържат от кметовете на населените места или от определени от тях 
длъжностни лица под ръководството на Кмета на Общината. 
 Чл. 6. (1). Определените от Кмета на Община Лясковец по чл. 5, ал. 1 от наредбата 
длъжностни лица от общинска администрация на Община Лясковец извършват следните 
дейности: 
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1. Организация на погребенията:  
- въз основа на препис-извлечение от акта за смърт, издаден от лицето по гражданско 

състояние, определят гробното място, в което ще се извърши траурния обред - погребение 
или урнополагане, деня и часа на тези действия според предпочитанията на близките при 
спазване на изискванията на Наредба № 2/21.04.2011 г.; 

- осигуряват гробното място за покойника;  
- издават Удостоверение за определяне на гробно място за погребение по образец – 

Приложение № 1 към настоящата наредба. 
2. Водят регистър на Гробищен парк Лясковец по парцели (сектори) и зони, редове 

и брой гробни места и урнови гробове, в който се вписват: датата на извършените 
погребения/урнополагане във всяко едно от тях, както и информация за имената на 
починалия, вида на гробното място, дата на смъртта, номер/идентификатор на гробното 
място, вид на правото на ползване на гробното място – срочно/безсрочно, както и дата на 
придобиване и на погасяване на правото. В регистъра се вписват и трите имена на 
определеното от наследниците на покойника лице, което ще изпълнява функциите на 
грижовник, телефонен номер и адрес, на който се връчват всички съобщения по настоящата 
наредба. Грижовникът се вписва в регистъра въз основа на подадено заявление по чл. 14, 
ал. 1 от наредбата.  

3. Обезпечават условията за нормален погребален процес и осъществяват контрол за 
спазване на настоящата наредба.  

4. Издават разрешение за извършване на строително-монтажни и каменоделски 
дейности в гробищните паркове, в случаите когато изграждането на надгробни паметници, 
надгробни плочи и кръстове, плътни огради и гробница не представляват строеж по 
смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

5. Събират и отчитат таксите за гробни места и цените на услуги съобразно 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

6. Извършват дейности по поддържане растителността на Гробищен парк – гр. 
Лясковец, поддържане на подходите и алеите на гробищния парк. 
 (2). Кметовете на населените места от територията на общината или определени от 
тях длъжностни лица извършват дейностите по ал. 1 по отношение на съответния гробищен 
парк на територията на съответното населено място. 

Чл. 7. Строително-монтажни и каменоделски дейности на територията на 
гробищните паркове на територията на Община Лясковец се извършват при спазване 
изискванията на Закона за устройство на територията и други действащи нормативни 
актове, регламентиращи тази дейност. 

Чл. 8. Община Лясковец в рамките на своя бюджет, определя средства за изграждане 
на нови, разширяване на съществуващи гробищни паркове, поддържане, благоустрояване, 
стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане 
на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и други 
дейности, необходими за осъществяването на нормалната погребално-обредна дейност. 

Чл.  9. (1). Таксите за гробни места и цените на услуги се определят от Общински 
съвет Лясковец с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 
 (2). Право на безвъзмездна помощ за погребение имат самотни, без близки и 
роднини, бездомни и безпризорни лица, като се осигурява и безвъзмездна помощ при 
погребване на покойници с неустановена самоличност след издаден акт от компетентните 
органи, ако смъртта е настъпила на територията на община Лясковец. 
 (3). Размерът на помощта по ал. 2, както и разходите, включени в нея се утвърждават 
всяка година от Общински съвет Лясковец с приемане на бюджета на общината за текущата 
година. 
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РАЗДЕЛ III. 
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 
Чл. 10. Погребването на покойници се извършва в: 
1. отделни гробни места; 
2. урнови гробове; 
3. подземни или надземни гробници. 
Чл. 11. (1). Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк, 

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). Размерът и дълбочината на гробното място, както и разстоянието между 
гробовете се уреждат с Наредба № 2/21.04.2011 г. 

(3). Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други 
елементи, без да се излиза извън установените с Наредба № 2/21.04.2011 г. размери за 
гробното място.  

(4). Не се изисква разрешение за строеж на надгробни паметници, надгробни плочи 
и кръстове с височина до 3 м., както и за леки прозирни огради на гробното място и плътни 
огради с височина на плътната част до 0,6 м.  

Чл. 12. (1). Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк 
и са предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници. 

(2). Размерът и дълбочината на урновите гробове се определят с Наредба № 2/ 
21.04.2011 г.  

(3). Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни гробни места 
на близки на покойника, като се спазват изискванията на Наредба № 2/21.04.2011 г.  

Чл. 13. Изграждането на стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, 
когато представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), се 
допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ. 

Чл. 14. (1). С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнов гроб, за 
наследниците му се поражда право на ползване на гробно място. Наследниците на 
покойника определят помежду си лице, което ще изпълнява функциите на грижовник. В 
особени случай грижовникът може да е извън кръга на наследниците на покойника. Лицето, 
определено за грижовник, се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба 
по партидата на гробното място или урновото гробно място, след подадено заявление по 
образец – Приложение № 2 към настоящата наредба. При промяна на вписаните 
обстоятелства грижовникът се задължава да уведоми за това длъжностното лице по чл. 6, 
ал. 1 от наредбата в 7-дневен срок. 

(2). Полагането на покойник в нов гроб е безплатно за срок от 8 (осем) години от 
датата на погребението. За ползване на гробното място над 8 години се заплаща съответната 
такса за ползване на гробното място за срок до 15 години или за вечни времена, определена 
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите 
в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет Лясковец.  

(3). За изтичането на срока по ал. 2 задължително се уведомява вписания в регистъра 
грижовник на гробното място и се кани да заплати определената такса. Ако той е починал 
или по други причини е невъзможно връчването на съобщение, същото се връчва на друг 
от наследниците. Уведомлението може да се извърши писмено или устно по реда на чл. 18а, 
ал. 5 от Административно-процесуалния кодекс, а при невъзможност, включително и 
поради липса на актуални данни за наследниците - чрез поставяне на уведомление на 
определено за целта място в гробищния парк и на официалната интернет страница на 
Община Лясковец за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се 
смята за връчено.  
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(4). Заплащането на таксата за ползване на гробното място се прави преди изтичане 
на срока. При наличие на уважителни причини и в случай, че гробното място е поддържано 
и/или благоустроено с траен знак, е възможно и плащане на съответната такса след изтичане 
на срока, но не по-късно от 1 година след изтичане на срока на ползване на гробното място, 
като в този случай таксата се дължи от датата на изтичане на срока за ползване на гробното 
място. 

(5). Когато правото на ползване на гробното място не е било продължено по реда на 
ал. 4 гробното място се предоставя за нови погребения. Тленните останки на погребаните 
се оставят в гроба, в случаите когато не е изградена костница. 

Чл. 15. (1). Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се допуска преди 
изтичане на 8-годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не 
се прилага при погребване на втори покойник в стоманобетонна или полимерна камера и 
при урнополагане.  

(2). При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 14,  
ал. 2 от наредбата може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите 
погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава и правото на ползване 
на гробното място и за наследниците на първия погребан покойник. 

(3). Ако наследниците на покойник притежават правото на ползване на гробно място, 
на което е изтекъл минималния санитарно необходим срок от 8 години от последното 
погребване в случай че не е изградена стоманобетонна или полимерна камера, Община 
Лясковец няма задължение да осигурява ново гробно място. 

Чл. 16. Правото на ползване на гробно място включва:  
1. извършване на последващи погребения/урнополагане по реда и условията на тази 

наредба;  
2. извършване на траурни и възпоменателни обреди;  
3. оформяне на гробното място с паметни плочи, декорации и други елементи, без да 

се излиза извън установените с Наредба № 2/21.04.2011 г. размери за гробното място; 
4. благоустрояване на гробното място чрез засаждане на декоративни цветя. 
Чл. 17. Не се разрешава запазване на гробно място приживе, освен в случаите, когато 

е починал член от семейството и наследниците му заявяват желание за ползване на фамилно 
гробно място. 

Чл. 18. (1). Не се допуска възмездно преотстъпване на правото на ползване на гробно 
място.  

(2). Безвъзмездно преотстъпване на правото на ползване на гробно може да се 
извърши с писмено заявление до Кмета на Община Лясковец, съответно - до кметовете на 
населените места от територията на общината, с нотариална заверка на подписите на 
заявителя/заявителите, към което се прилага декларация-съгласие от наследниците на 
погребаното в съответния гроб лице. В този случай заявлението се прилага към съответната 
партида и се отбелязва в съответния регистър на гробищните паркове. Лицата, на които е 
преотстъпено правото на ползване на гробно място, имат правата и задълженията, 
регламентирани в настоящата наредба. 

(3). Гробоползвателите има право да се откажат от ползването на гробното място с 
писмено заявление до Кмета на Община Лясковец, съответно - до кметовете на населените 
места от територията на общината, с нотариална заверка на подписите на заявителите. В 
този случай заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в съответния 
регистър на гробищните паркове, а гробното място се предоставя за нови погребения. 

(4). При неподдържане на гробното място и липса на трупополагане или 
урнополагане повече от 45 години в гроб или урнов гроб, платен за вечни времена, 
длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 от наредбата осъществяват контакт с наследниците на 
погребаните за установяване на желанието им за ползване на гробното място. 
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РАЗДЕЛ ІV. 
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 
Чл. 19. (1). В гробищните паркове на територията на община Лясковец се погребват 

покойници с последен постоянен или настоящ адрес в съответното населено място на 
общината, както и такива, които имат близки с постоянен или настоящ адрес в същото 
населено място, които изрично желаят това.  

(2). Предходната алинея не се отнася за случаите, когато е възникнало право за 
ползване на гробно място по смисъла на настоящата наредба. 

(3). В гробищните паркове на територията на община Лясковец се погребват и 
покойници с неустановена самоличност след издаден акт на компетентните органи, ако 
смъртта е настъпила на територията на общината. 

Чл. 20. (1). Погребването 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 и не по-
късно от 48 часа от настъпване на смъртта.  

(2). 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 на БДС EN 15017:2006 „Погребални услуги“. 

Чл. 21. (1). Не се допуска погребване в общи гробове, освен в изключителни случаи 
със съгласието на директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново при 
спазване на изискванията на Наредба № 2/21.04.2011 г.  

(2). Погребване извън гробищен парк (гробище) се допуска по изключение само на 
висши духовни лица от вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за 
вероизповеданията, след решение на управителните им органи, при спазване на 
изискванията на Наредба № 2/21.04.2011 г.  

Чл. 22. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от 
традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под 
внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно 
българското законодателство. 

Чл. 23. Урнополагане се извършва след представяне на документ, издаден от 
крематориум за извършено кремиране на покойника. 
 

РАЗДЕЛ V. 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ, 
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
 

Чл. 24. (1). Търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и 
каменоделски услуги, както и физическите лица, извършващи строително-монтажни и 
каменоделски дейности на територията на гробищните паркове на територията на Община 
Лясковец, са задължени да спазват действащото законодателство и разпоредбите на 
настоящата наредба, да спазват реда за достъп в гробищните паркове, да пазят 
имуществото, инфраструктурата и паметните плочи, декорации и други елементи на 
гробовете в съседство с изграждания от тях обект. 

(2). Търговците извършват погребални услуги в гробищните паркове на територията 
на Община Лясковец след издаване на удостоверение за определяне на гробно място за 
погребение от съответните длъжностни лица по реда на чл. 6, ал. 1, т. 1 от наредбата, като 
длъжностното лице ги съпровожда до гробното място. 

(3). Физическите лица и търговците, извършващи строително-монтажни и 
каменоделски дейности влизат в гробищния парк след подадено от грижовника, 
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респективно - от някой от наследниците на покойника или от търговеца, извършващ 
съответните услуги, заявление по образец – Приложение № 3 към настоящата наредба до 
съответните длъжностни лица по чл. 6, ал. 1 от наредбата. 

(4). Когато заявлението по ал. 3 е подадено от търговец, извършващ строително-
монтажни и каменоделски услуги, към заявлението се прилага документ за дадено съгласие 
от грижовника, респективно - от някой от наследниците на покойника, за извършване на 
съответните услуги спрямо конкретното гробно място. 

(5). Строително-монтажни и каменоделски дейности в гробищните паркове се 
допуска след издадено разрешение по реда на чл. 6, ал. 1, т. 4 от наредбата и платена такса 
за извършване на съответната дейност, в размер, определен в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет Лясковец. 

(6). Изграждането на стоманобетонна камера или гробница в случаите, когато 
представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и 
изграждане на надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина над 3 м. и 
плътни огради с височина на плътната част над 0,6 м., се допуска въз основа на разрешение 
за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ. 

Чл. 25. (1). Погребални, строително-монтажните и/или каменоделските дейности се 
извършват спрямо конкретно гробно място като задължително следва да се спазват 
размерите и разстоянието между гробовете, определени в Наредба № 2/21.04.2011 г. 
Оформянето и благоустрояването на гробното място се извършва при спазване на 
разпоредбите на Наредба № 2/21.04.2011 г., ЗУТ и други действащи нормативни актове, 
регламентиращи съответната дейност. 

(2). След извършване на погребалните, строително-монтажните и/или 
каменоделските дейности, наследниците на покойника са длъжни да възстановят за своя 
сметка засегнатите от дейността терени, да изчистят и извозят материалите и отпадъците 
извън територията на гробищния парк. 

Чл. 26. Времето, през което се изграждат и монтират паметни плочи, декорации и 
други елементи на гробното място, се съгласува с длъжностното лице по чл. 6, ал. 1 от 
наредбата.  
 

РАЗДЕЛ VI. 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 27. (1). Религиозните ритуали се провеждат от свещенослужители, съгласно 

каноните на съответното вероизповедание.   
(2). Граждански и религиозни ритуали по желание на близките на покойника могат 

да се провеждат на открито или в обредна зала, след заплащане на такса за ползването й, 
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените 
на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет 
Лясковец. 

(3). Традиционни и обичайни обреди и ритуали могат да се правят на гроба от близки 
и роднини на покойника по начин, който не нарушава обществения ред и морал.  
 

РАЗДЕЛ VII. 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 
Чл. 28. Посещения в гробищните паркове на територията на Община Лясковец се 

допускат в светлата част на денонощието.  
Чл. 29. В гробищните паркове на територията на община Лясковец се забранява: 
1. Влизане на лица извън регламентираното в чл. 28 от наредбата време. 
2. Влизането през нерегламентираните за тази цел места. 
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3. Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са придружени от 
пълнолетни лица. 

4. Въвеждането, пускането и разхождането на домашни любимци и селскостопански 
животни, с изключение на кучета на лица с увреждания. 

5. Строително-монтажни и каменоделски дейности без издадено разрешение по чл. 
6, ал. 1, т. 4 от наредбата. 

6. Строително-монтажни и каменоделски дейности в нарушение на действащото 
законодателство и без нужното разрешение за строеж, когато е необходимо.  

7. Приготвяне на циментови, бетонови и варови разтвори върху алеи и пътища на 
гробищните паркове. 

8. Изхвърляне на хранителни и други отпадъци, пръст, цветя, треви, венци и други 
върху съседни гробове, алеи, както и извън определените за целта места. 

9. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци. 
10. Прояви на вандализъм, оскверняване на гробни места, разрушаване на паметници 

и други надгробни знаци. 
11. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. 

подобни, извън определените за целта места. 
12. Отсичане на дървета без издадено разрешение от кмета на Община Лясковец по 

реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 
територията на Община Лясковец. 

13. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на 
гробните места. 

14. Действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за 
поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове.  

Чл. 30. Целогодишното почистване и поддържане в добър вид на гробните места е 
задължение на грижовника, респективно на наследниците на покойника. 

 
РАЗДЕЛ VІII. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 31. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 
Община Лясковец, кметовете на кметствата на населените места от общината и 
определените от тях длъжностни лица. 

Чл. 32. (1). За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица 
се наказват съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) с глоба в размер до 5000 лв., едноличните търговци и 
юридическите лица – с имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно 
нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или 
дейност, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание в специален закон. 

(2). Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на 
административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, 
определени със заповед на кмета на общината.  

(3). Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на 
общината издава наказателно постановление.  

(4). Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона 
за административните нарушения и наказания. 

 
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
  §1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на 



8 
 

територията, с Решение №………… по Протокол №……….…. на Общински съвет 
Лясковец. 
  §2. Настоящата наредба отменя Наредба за траурната дейност, приета с Решение № 
467/22.04.1999 г. на Общински съвет Лясковец. 
  §3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1, б. „ж” и ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси (ЗМДТ) в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Лясковец, съгласно чл. 9 от 
ЗМДТ се правят следните изменения и допълнения: 

1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел VII. „Такси за гробни места“ чл.  47 се 
изменя по следния начин: 

„Чл. 47. (1). За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно 
такси, както следва:  

„1. За ползване на гробно място в Гробищен парк – гр. Лясковец: 
1.1. за 15 години: 
- І-ва зона – 77.00 лв.; 
- ІІ-ра зона – 65.00 лв.; 
- ІІІ-та зона – 45.00 лв. 
1.2. за вечни времена: таксите по т. 1.1., увеличени 3 пъти.“ 
2. За ползване на фамилно гробно място – таксата по т. 1, увеличена 2 пъти в 

зависимост от зоната и срок на ползване“. 
3. За останалите населени места на територията на общината – таксите за 

трета зона по т. 1. и т. 2. 
4. За придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от 

таксата, определена за гробното място.“  
(2). За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1.1 и 1.2, намалени с 50%.“ 
 
2. В Глава втора „Местни такси“, в Раздел VIII. „Цени на услуги и права, съгласно 

чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически 
лица“ се правят следните изменения: 

а). Чл. 60 се изменя по следния начин: 
„Чл. 60. За услугите, свързани с извършване на същинската част на погребението 

на територията на „Гробищен парк“ - гр. Лясковец, в случаите, когато общината е 
възложила услугата на външен изпълнител се заплащат следните цени без вкл. ДДС:  

1. изкопаване на нов гроб, полагане на покойник, зариване и оформяне на гробна 
могила – 66 лева. 

2. изкопаване на стар гроб, изваждане на кости, поставяне на същите в специални 
торби и ниши, полагане на покойник, зариване и оформяне на гробната могила – 90 лева. 

3. урнополагане – 36 лева.  
4. изваждане на кости от стар гроб, поставяне в специални торби, полагане в друг 

гроб и зариване – 152 лева.“ 
 
б). Създава се нов чл. 60а със следното съдържание: 
„Чл. 60а (1). За услугите, свързани с извършването на погребални, строително-

монтажни и/или каменоделски дейности се заплащат следните цени: 
1. за издаване на Удостоверение за определяне на гробно място за погребение – 16 

лв.  
2. за издаване на Разрешение за извършване на строително-монтажни и/или 

каменоделски дейности в гробищните паркове - 17 лв.  
(2). За ползване на ритуална зала в „Гробищен парк“ - гр. Лясковец се заплаща цена 

в размер на 30 лв. 
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(3). За ползване на салон за помени в „Гробищен парк“ - гр. Лясковец се заплаща 
цена в размер на 12 лв. 

(4). За ползване на хладилна камера се заплаща цена в размер на 1.50 на час. 
(5). За почистване на гробно място се заплащат следните цени: 
1. за гробно място: 
- еднократно почистване – 12 лв. 
-  целогодишно почистване – цената за еднократно почистване, увеличена 6 пъти 
2. За фамилно гробно място – цените по т. 1, увеличени 2 пъти. 
 

 §3. Наредбата влиза в сила от 11.09.2022 г. 
 



 
Приложение № 1  

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРОБНО МЯСТО ЗА ПОГРЕБЕНИЕ 
 

№ ........./ ............. г. 
 

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-
обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община Лясковец за определяне на следното: 

 
 гробно място за извършване на погребение: парцел № …………., зона № ……, ред: 

.........., гробно място № …………….. 
 

 фамилно гробно място за извършване на погребение: парцел № …………., зона № 
………, ред: .........., гробно място № …………….. 
 
на ................................................................................................, починал/а на ...........................г., 

(трите имена на починалото лице) 
съгласно Акт за смърт № ........./....................г., издаден в ................................................., 
бивш жител на 
.....................................................................................................................................................,  

(посочва се населеното място по постоянен адрес на починалия) 
 
 

Погребението ще състои на ................... г. от ....... часа, в гробищен парк  ..................  
(описват се дата и часа )              (населено място) 

 
Погребението ще бъде организирано от следния търговец, извършващ погребални 

услуги: .............................................................................................................................................  
(посочва се наименованието на търговеца и единен идентификационен код) 

 
Заплатена такса в размер на ................лв., за което е издаден ..........................................  

 
 
………………………………....  
....................................................  
(подпис, име и длъжност на лицето, издало удостоверението) 



Приложение № 2 
 

ДО 
ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ 
В ГРОБИЩЕН ПАРК 
……………………………… 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
oт ………….…………..…………………..……………………………………………...,  

(трите имена) 
с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. ……………….…………., общ. ..……………….., обл. 
…………………….., ул. ……………………,  № …, ет. …., вх. .., ап. …, тел. 
………………………, в качеството си на ……………………………………………………….   

        (наследник или трето лице, определено за грижовник на гробно място) 
на............................................................................................., починал/-а на .............................г., 

(трите имена на починалото лице) 
съгласно Акт за смърт № ........./....................г., издаден в ................................................., 
бивш жител на .......................................................................................................................,  

(посочва се населеното място по постоянен адрес на починалия) 
погребан в парцел № …………., зона № ……, ред: .........., гробно място № …………….. 

 
 
На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за управлението и вътрешния ред в 

гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 
Община Лясковец, Ви уведомявам, че съм избран и заявявам желанието си да изпълнявам 
функциите на грижовник* на следното гробно (урново) място № ……………… парцел № 
…………., зона № ……, ред: .........., в което е погребан 
…………………………………………….………….. 

(трите имена на починалото лице) 
 
При промяна на вписаните обстоятелства в 7-дневен срок ще уведомя за това 

длъжностното лице в гробищния парк.  
 
С подписване на настоящото заявление изразявам съгласието си за съхранение и 

обработка на личните ми данни, които предоставям във връзка с изпълнението на заявената 
от мен административна услуга, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR). 
 
        

С уважение: ………….……. 
                                   (подпис) 
 

 
*Запознат съм, че целогодишното почистване и поддържане в добър вид на гробното  

място е задължение на грижовника, респективно - на наследниците на покойника. 

 



Приложение № 3  
 

ДО  
ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ 
В ГРОБИЩЕН ПАРК 
……………………….. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

oт ………….…………..…………………..……………………………………………...,  
(трите имена) 

с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. ……………….……………………., общ. 
..……………………….., обл. ………………………….., ул. ……………………,  № ………, 
ет. ….., вх. ……….., ап. …, притежаващ л.к. № ……………, издадена на …………. г. от МВР 
- …………………………….., тел. ………………………………… 
или 
от ………………………………………………………………………………………………….,  

(наименование на юридическото лице или едноличен търговец) 
с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 
………………………….., ул. ……………………,  № ………, ет. ….., вх. ……….., ап. ……, 
притежаващ л.к. № ……………, издадена на …………. г. от МВР - ………………………., в 
качеството си на ……………………………………………………………………………… 
          (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  
на ………………………………………………………………………..………….………….., 
със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………………, общ. 
……………….., обл. …………………….., ул. ……………………..……, № …….., вх. …., ет. 
……….., ап. ……….., с ЕИК ………………….……, тел. ………………………………… 
 

 
С настоящото заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за извършване 

на …………………………………………………………. спрямо следното гробно (урново)  
     (строително-монтажни и/или каменоделски услуги) 
място № ……………… парцел № …………., зона № ……, ред: .........., в което е погребан 
…………………………………………….………………………………………………………. 

(трите имена на починалото лице) 
 
      Строително-монтажните и/или каменоделските услуги се изразяват в следното: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 

(описват се строително-монтажните и/или каменоделските услуги: височина на надгробни паметници, 
надгробни плочи и кръстове, височина и вид на ограда на гробното място, изграждане на гробница и други) 
 

Прилагам следните документи: 
 1. Документ за дадено съгласие от грижовника, респективно от някой от 
наследниците на покойника  за  извършване на съответните услуги спрямо конкретното 
гробно място (в случай, че заявлението се подава от търговец, извършващ съответната 
дейност). 
 2. Документ за платена такса. 
 3. ………………………………. 



Желая да получа издадения във връзка с административната услуга документ по 
начин, отбелязан по-долу:  

 от Гробищен парк ……………………………. лично или чрез упълномощено от мен 
лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  
гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. ………………………….., ул. 

……………………,  № ………, ет. ….., вх. ……….., ап. ……,; 
 чрез изпращане на съобщение до следния персонален профил 

…………………………………………………….., регистриран в информационната система 
за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни 
административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление 

 
С подписване на настоящото заявление изразявам съгласието си за съхранение и 

обработка на личните ми данни, които предоставям във връзка с изпълнението на заявената 
от мен административна услуга, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR). 
  
 
        С уважение: ……………. 
                                  (подпис) 
 
 
 * Запознат съм, че за изграждането на стоманобетонна камера или гробница в 
случаите, когато представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), както и изграждане на надгробни паметници, надгробни плочи и 
кръстове с височина над 3 м. и плътни огради с височина на плътната част над 0,6 м., се 
допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ. 
 
 ** Запознат съм, че строително-монтажните и/или каменоделските дейности се 
извършват спрямо конкретно гробно място, като задължително следва да се спазват 
размерите и разстоянието между гробовете, определени в Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за 
здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 
покойници (Наредба № 2/21.04.2011 г.), а оформянето и благоустрояването на гробното място 
се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № 2/21.04.2011 г., ЗУТ и други действащи 
нормативни актове, регламентиращи тази дейност. 
 
 *** Запознат съм, че след извършване на строително-монтажните и/или 
каменоделските дейности наследниците на покойника са длъжни да възстановят за своя 
сметка засегнатите от дейността терени, да изчистят и извозят материалите и 
отпадъците извън територията на гробищния парк. 

 



Приложение № 4  
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И/ИЛИ  

КАМЕНОДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 
 

№ ................./....................... г. 
  

На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредбата за управлението и вътрешния ред в 
гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 
Община Лясковец, 

 
РАЗРЕШАВАМ: 

 
Извършването на следните строително-монтажни и/или каменоделски дейности: 

……………………………………………………………………………………………………... 
спрямо следното гробно (урново) място № ……………… парцел № …………., зона № ……, 
ред: .........., в което е погребан ………………………………….………….……………………. 

(трите имена на починалото лице) 
 

Строително-монтажни и/или каменоделски дейности ще бъдат извършени от: 
…………………………………....…………..……………………………………………………. 

(посочват се трите имена на физическото лице и ЕГН или  
наименованието на търговеца и единен идентификационен код) 

 
  Строително-монтажните и/или каменоделските дейности да се извършат спрямо 
конкретно гробно място, като задължително следва да се спазват размерите и разстоянието 
между гробовете, определени в Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания 
към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Наредба № 
2/21.04.2011 г.) 
 Оформянето и благоустрояването на гробното място да се извършва при спазване на 
разпоредбите на Наредба № 2/21.04.2011 г., Закона за устройство на територията и други 
действащи нормативни актове, регламентиращи тази дейност. 
 След извършване на строително-монтажните и/или каменоделските дейности 
наследниците на покойника да възстановят за своя сметка засегнатите от дейността терени, 
да изчистят и извозят материалите и отпадъците извън територията на гробищния парк. 

 
………………………………....  
....................................................  
(подпис, име и длъжност на лицето, издало разрешението) 
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