НАРЕДБА
ЗА ТРАУРНАТА ДЕЙНОСТ
изм. и доп. с решения 97/27.04.2000 г. и 327/30.11.2001 г. на Общински съвет - Лясковец
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба има за цел, в съответствие с Правилника за погребенията (ДВ
бр. 102/1970 г.), Наредба N 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на
гробищните паркове и погребване и пренасяне на покойници на МНЗ (ДВ бр. 92/1984 г.,
изм. бр. 63/1993 г.) и Наредбата за гражданското състояние (ДВ бр. 75/1975 г., изм., бр.
28/1977 г., бр. 52/1979 г., бр. 43/1980 г., бр. 38/1986 г., бр. 33/1988 г., бр. 48/1989 г.), да
уреди 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.
Чл. 2. Гробищният парк е терен с особено предназначение, постройките и
съоръженията са публична общинска собственост.
Чл. 3. Площта на гробищния парк се определя съгласно градоустройствените и
регулационните планове на общината.
Чл. 4. Разрешава се в общия гробищен парк да се обособяват отделни полета на
различни религиозни общности, след решение на общинския съвет.
Чл. 5. В гробищния парк на град Лясковец се погребват само лица с адресна
регистрация в града.
Чл. 6. Без адресна регистрация в гробищният парк на гр. Лясковец могат да бъдат
погребвани:
1) чужди граждани;
2) самотни български граждани;
3) лица, живели при свои близки в гр. Лясковец;
4) граждани, с неустановена самоличност.
Чл. 7. Всички покойници се погребват по реда на тази наредба, независимо от
своята религиозна принадлежност.
Чл. 8. Управлението на траурната дейност в Община Лясковец се осъществява от
секретаря на общината.
Чл. 9. Обособените гробни места (полета) на лица от други държави в гробищния
парк се управлява, стопанисва и поддържа от съответните дипломатически
представителства.
Чл. 10. Община Лясковец извършва безплатно за гражданите (за сметка на
общината) следните дейности:
1) приемане на документи , необходими за актосъставянето;
2) съставяне на акт за смърт и документ за участие на близките на покойника при
погребение;
3) осигуряване на ново гробно място;
Чл. 11. По желание на гражданите се извършват срещу заплащане следните услуги:
1) издаване на препис от акт за смърт на стойност 0.80 лв.;
2) извършване по желание на граждански обред “Погребение”– 11.00 лв.
Чл. 12. Специалистът по гражданското състояние води ежедневник на
погребенията и регистър на гробищния парк по сектори, зони и гробни места.
Чл. 13. Освен погребенията и свързаните с тях услуги Община Лясковец извършва
в гробищния парк следните дейности:
1) поддръжка на сградния фонд и неговото обзавеждане;
2) поддръжка на алеите, В и К и електрическите инсталации;
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3) инкасира суми от откупки на гробове и платимите услуги.
II.

ГРОБНИ МЕСТА

Чл. 14. По плана на гробищният парк същият се дели на сектори, в които се
оформят гробните места по редици от изток на запад, а редиците се броят от юг на север.
Чл. 15. Размерите на гробните места са определени от Наредба N 21 за гробищните
паркове и погребенията (ДВ бр. 92/1984 г.), както следва:
1) дължина - 2,80 м, ширина - 1,50 м, дълбочина - 1,5 м за възрастни и за деца,
насип с височина 0,5 м;
2) разстоянието между гробовете е 0,5 м, а между редиците 1,20 м.
Чл. 16. При полагане в съседни гробни места на членове на едно семейство, може
да се оформят семейни гробни места като се спазват размерите:
1) дължина - 2,80 м, ширина - 2,50 м, дълбочина - 1,5 м
Чл. 17. Ново гробно място се предоставя безплатно за срок от 8 години от датата на
погребението.
Чл. 18. След изтичане на 8 години от датата на погребението, може да се откупи
правото за ползване на гробното място по цени, съгласно Тарифата за месните данъци и
такси, одобрени от Общински съвет - Лясковец.
Чл. 19. След изтичането на определения срок не откупените гробове остават на
разположение на Община Лясковец.
Чл. 20. Стар гроб се дава за нова употреба само след навършване на 8 години от
погребението на последното лице. Този срок не се прилага при урнополагане.
Чл. 21. Отварянето на гроб преди навършване на 8 години от последното
погребение може да става само с разрешение на Прокуратурата по искане на близките на
покойника или на съдебните органи.
Чл. 22. Стар гроб може да се откупи за ползване само от наследниците на
починалото лице след представяне на удостоверение за наследници и спазване степента на
родство.
Чл. 23. Откупуването на правото на ползване на гробно място за вечни времена се
разрешава при следните условия:
1) да се спазва реда на живите наследници по удостоверение;
2) да не са изтекли 8 години за първо погребение;
3) да не са изтекли платените 10 или 15 години и без да се приспадат платените порано суми за откупуване;
4) след изтичане на безплатния или платения срок, ако до момента на откупуването
гробното място вече не е дадено за ползване от други лица.
Чл. 24. Наследниците на починалото лице могат да предоставят правото за
ползване на откупения от тях гроб на техни роднини след собственоръчно писмено
съгласие с дата, ЕГН , нотариално заверено.
Чл. 25. Наследственото право за ползване на гроб е валидно за наследниците на
първия покойник до тяхното изчерпване по удостоверение, след което правото се
прехвърля върху наследниците на втория покойник и т. н.
Чл. 26. Не се разрешава откупен наследствен гроб да се продава за ползване на
чужди лица от наследниците.
Чл. 27. Не се разрешава предварително запазване на свободни гробни места.
III. ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
Чл. 28. Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа (с изключение на
аутопсирани в болница лица) и не по-късно от 48 часа от настъпва-нето на смъртта според
медицинския акт за смърт.
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Чл. 29. Смъртта се удостоверява с медицинско свидетелство за смърт, издаден от
медицинско лице там, където е настъпила смъртта.
Чл. 30. Веднага след получаването на медицинското свидетелство за смърт и с
личния паспорт на починалото лице се отива в Община Лясковец, където се уреждат
всички подробности по погребението.
Чл. 31. Без представен смъртен акт или препис от него погребение не се урежда.
Чл. 32. Уреждащите погребението са длъжни да заявят в Община Лясковец дали ще
ползват граждански или църковен обред.
Чл. 33. Обредникът не носи отговорност за предадени от заявителя неверни
биографични данни за обредното слово.
Чл. 34. Гражданските и църковните обреди са по желание и не могат да се
дублират.
Чл. 35. Община Лясковец не е задължена да осигурява на гражданите религиозен
обред.
Чл. 36. Траурното шествие през гр. Лясковец “пешком” е забранено.
Чл. 37. Извадени кости от изоставени гробове се погребват в общ гроб.
Чл. 38. Неидентифицирани трупове или части от тях, доставени от здравни
заведения, се погребват в общ гроб, с необходимите документи.
Чл. 39. Урнополагането се извършва в нормални по размер гробове по реда на
погребенията.
IV. ВЪТРЕШЕН РЕД
Чл. 40. Гробищен парк - Лясковец е отворен за посетители, както следва:
1) от 01 април до 30 септември
от 7 до 19 часа
2) от 01 октомври до 31 март
от 8 до 18 часа
Чл. 41. Допуска се влизането с лични МПС само до паркинга пред Дома на
покойника в гр. Лясковец.
Чл. 42. Допуска се влизането в гробищния парк с лични МПС с инвалидна
регистрация.
Чл. 43. В гробищния парк се забранява:
1) влизането на лица извън регламентираното време, съгл. чл. 40;
2) посещението на малолетни лица без пълнолетни придружители;
3) влизането с кучета и други животни;
4) приготвянето на варов или циментов разтвор върху алеите, освен на
определеното за тази цел място;
5) хвърлянето на пръст и отпадъци върху чужди гробове;
6) хвърлянето на пръст и отпадъци върху алеите;
7) паленето на огньове;
8) лепенето на некролози, афиши, реклами и съобщения извън определените за
целта места;
9) засаждането на дървета и храсти извън зелените площи;
10) монтирането на пейки около гробовете;
11) използването на водата от чешмите за други нужди освен за измиване след
погребение и поливане на цветята в гробните места.
Чл. 44. Поддържането на гробните места е задължение на гражданите.
Чл. 45. Огражденията в гробищния парк могат да се извършват след издаване на
писмено разрешение от общината.
Чл. 46. При извършено незаконно строителство, нарушение на строителната линия
на гробните места и други подобни, Община Лясковец отправя към нарушителите
писмено предупреждение. След изтичане на предупредителния срок незаконно
построеното се разрушава и се съставя констативен протокол от длъжностните лица.
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Чл. 47. Паметниците от изоставени гробни места се демонтират.
Чл. 48. Наследниците на изоставени гробни места нямат право на материално
обезщетение за извършени от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното
ползване (огради, облицовки, пътеки и др.).
Чл. 49. Задължава общинска администрация да осигури охрана на гробищния парк
на територията на Община Лясковец.
V. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 50. Община Лясковец финансира дейностите по тази наредба, както следва:
1) от бюджета на общината за:
а) заплатите на специалист “Гражданско състояние” и заплащане по граждански
договор за еднократни услуги;
б) поддръжката на основните фондове (сгради и съоръжения);
в) безплатните услуги за погребенията.
2) от фондации, доброволни вноски и дарения на граждани, фирми и организации.
VI. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 51. Контрол по изпълнението на настоящата наредба се възлага на секретаря на
общината.
Чл. 52. Нарушителите на наредбата се наказват, съгласно чл. 31 от Закона за
административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92/1969 г., изм. ДВ бр. 59/1992 г.,
102/1995 г., 11/1998 г.), ако деянието не представлява престъпление.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 53. Настоящата Наредба е приета с Решение N 467/22.04.1999 г., взето с
протокол N 53 от 22.04.1999 г. на Общински съвет - Лясковец и влиза в сила от
01.06.1999г.
Чл. 55. Настоящата наредба се изменя и допълва по реда на приемането й.
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