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НАРЕДБА 

ЗА 
УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И 
ГРОБИЩНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 

 
РАЗДЕЛ І 

Общи положения 
 

Чл.1. (1) Тази наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в 
гробищните паркове и гробищните места, реда и условията за погребения, 
ползването и благоустройството на гробищните места и свързаните с тази цел 
услуги. 

(2) Гробищните паркове функционират и се управляват в съответствие със 
законовата уредба в страната и решение на Общински съвет-Банско. 

Чл.2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално 
предназначение. Те са публична общинска собственост. 

(2) На територията на Община Банско действат: 
Гробищен парк – гр. Банско; 
Гробищен парк – гр. Добринище; 
(3) Гробищни паркове в с. Места, с. Филипово, с. Кремен, с. Обидим, с. 

Осеново и с. Гостун. 
Чл.3. (1) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, 

разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните 
паркове се извършва въз основа на ПУП, изготвен по реда на ЗУТ, приложимите 
разпоредби на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на 
Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

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

 
РАЗДЕЛ ІІ 
Управление 

 
Чл.4. (1) Общото ръководство по управлението на гробищните паркове се 

осъществява от кмета на Община Банско. 
(2) Кметът делегира със заповед правомощията си по организацията и 

поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности на територията 
на Община Банско на управителя на Обреден дом – Банско. 

(3) Организацията и поддръжката на гробищните паркове по населените места 
на територията на общината и свързаните с тях дейности се организират от 
кметовете на кметства и кметските наместници. 

Чл.5. Лицето по чл.4 ал.2 осъществява следните дейности: 



(1) осигурява гробно място за покойника, издава разрешение за погребение, 
като при уреждане на всяко погребение най-близкият родственик дава информация 
за съставяне на личен регистрационен картон, необходим за обратна връзка с 
наследниците. При липса на наследници се предоставя служебна справка от 
„ГРАО” или от съответното кметство по последно местоживеене на покойника; 

(2) води регистъра на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни 
места, урнови гробове, като за всяко гробно място е събрана информация за: 

- идентификатор на гробното място; 
- имена на починалия в гробното място; 
- вида на гробното място – единичен/семеен или урнов гроб; 
- дата на смърт; 
- имена на лицето за контакт; 
- вид на учреденото право на ползване – срочно или вечно право и дати на 

придобиване и изтичане на правото. 
(3) изходни данни за регистрирането се вземат от регистъра на поддържаната 

система Локална база данни (ЛБД) и Национална база данни (НБД); 
(4) упражнява контрол на парцелите, обособени за различни религиозни и 

етнически групи; 
(5) обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол 

по спазване на нормативната уредба; 
(6) съблюдава подготовката на мястото за гробополагане/урнополагане, 

изкопаване и оформяне на гробното място, полагане на ковчега и закриване на 
гроба; 

(7) контролира спазването на условията при изравяне на кости, съгласно 
нормативните изисквания. 

Чл.6.  Кметовете на кметства и кметските наместници организират 
осъществяването на дейностите по чл.5 от настоящата наредба на територията на 
съответното кметство. 

Чл.7. (1) Общината е отговорна за опазването на обществения ред на 
територията на гробищните паркове, както и на общинската и личната собственост 
на гражданите. 

(2) Общината създава равни условия за всички търговски субекти, които имат 
за предмет на дейност организиране на тъжни ритуали. 

Чл.8. Изкопаването на гробове се извършва съгласно устройствена схема и след 
представянето на писмено разрешение за погребение от кмета на общината или от 
кметовете на населените места и смъртен акт. 

Чл.9. Гражданите, близки на починалия, сами оформят и поддържат гробното 
място. 

Чл.10. Поддържането и стопанисването на общите части на гробищните 
паркове: затревени площи, насаждения, алеи, огради и други се извършват от 
определените за тази дейност, със заповед на кмета на общината, изпълнители. 

Чл.11. (1) Община Банско, в рамките на своя бюджет, заделя средства за 
поддържане, обновяване и разширяване на гробищните терени, общо озеленяване и 
изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни 
комуникации и др. 



(2) Строителните и ремонтни работи в парцелите и по оградите се извършват от 
общината при съблюдаване изискванията на ЗУТ. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Гробни места и тяхното ползване 
 

Чл.12 (1) Гробните места са разделени на сектори, които обособяват редове с 
единични и семейни гробни места, съгласно изискванията на Наредба №2 от 21 
април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 
погребването и пренасянето на покойници. 

(2) Семейните гробни места /гробници/ се състоят от два и повече гробове. 
Чл.13. (1) С полагането на покойник в гроб за наследниците му по закон или 

завещание се поражда право на гробоползване. 
(2) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно 

придобиване на ползване за вечни времена. 
(3) Гробоползвател, добил безсрочно право на гробоползване в гробищен парк, 

в който не се разрешава погребение, добива същото право в друг посочен от него 
гробищен парк. 

Чл.14. (1) Възмездно преотстъпване на това право на гробоползване не се 
допуска.  

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват 
само с писмено заявление до кмета на общината и декларация от наследниците с 
нотариално заверени подписи. Заявлението се прилага към съответната партида на 
гробищния регистър. По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните 
ползватели, ако администрацията прецени, че за това има основателни причини. 
Това се разрешава от кмета на общината, кмета на кметството или кметските 
наместници. 

Чл.15. (1) Правото на ползване на обикновен гроб или семейни гробове 
обхваща: 

1. Извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба. 
2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци, паметници, огради, 

фотокерамичен портрет с лика и изписване на имената на покойника с датите на 
раждане и смъртта му. 

3. Засаждане на декоративни цветя и трева. 
(2) Индивидуално благоустрояване на отделни гробове или семейни гробове от 

ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации се 
допуска след съгласуване с кмета на общината, съответно с управителя на Обреден 
дом – Банско, кметовете и кметските наместници по населените места. 

Чл.16. Полагане на друг покойник в гробно място не се допуска преди изтичане 
на 8 (осем) години от предишното погребение. 

Чл.17. (1) Правото на гробоползване може да бъде определено за срок от 10 
(десет) години, а правоимащите да заплатят определената от Общинския съвет 
такса не по-късно от месец след изтичане срока по предходния член. 

(2) Правото на ползване може да се продължава периодически на всеки 10 
(десет) години, ако правоимащите заплатят съответните такси месец преди 
изтичане на срока по ал.1. 



(3) При последващи погребения в едно гробно място правото на ползване 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. 

(4) 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 право на гробоползване, след като декларират писмено, че и 
първият погребан няма наследници. 

Чл.18. За неуредени в предходните членове случаи се прилагат нормите на 
Закона за наследството. 

 
РАЗДЕЛ ІV 
Погребения 

 
Чл.19. (1) В гробищните паркове на Община Банско се погребват покойници, 

които са пребивавали приживе 5 и повече години в съответното населено място. 
(2) Покойници от други населени места не могат да бъдат погребвани в 

гробищните паркове на територията на Община Банско. Изключение се прави само 
в следните случаи: 

1. когато се ползва правото на гробоползване и за роднини по права линия; 
2. покойници, които са били настанени в социални заведения на територията на 

Община Банско, в случай че не са потърсени от близките си или нямат такива; 
3. при постановено прокурорско постановление. 
Чл.20. Покойниците, принадлежали към различни религиозни общности или 

етнически групи, се погребват по реда на тази наредба. Религиозните ритуали са 
допустими, доколкото не противоречат на тази наредба. 

Чл.21 (1) Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 (двадесет и 
четири) часа и не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа от настъпването на 
смъртта, по реда, определен от общината. 

(2) Близките на починалия или упълномощени от тях лица в срок от 24 часа от 
констатирането на смъртта от медицинско лице са длъжни да представят в 
общината (кметството), където е настъпило събитието: документа за самоличност и 
съобщение за смърт. Длъжностното лице съставя акт за смърт и издава препис-
извлечение от него и разрешение за погребение. До съставянето на акта не могат да 
се предприемат никакви действия за организиране на погребението. 

Чл.22. Когато има съмнения или данни за насилствена смърт общинската 
администрация организира погребението след като получи разрешение от 
компетентните органи. 

Чл.23. Слагането на предмети: пари, злато, ценности в ковчега на мъртвеца и 
гроба е забранено. 

Чл.24. Погребението в общи гробове е забранено. 
Чл.25. Индивидуални гробни места и семейни гробове могат да се ползват за 

определен срок и за вечни времена срещу такса, определена от Общински съвет-
Банско. Купуване може да се допуска само след извършване на погребение. 



Чл.26. Пренасянето и превозването на покойници се извършва в ковчези със 
затворени капаци със специален транспорт, предназначен само за тази цел. 

Чл.27. Изкопаването на гробните места се извършва от лица (гробари), 
назначени от организациите, стопанисващи гробните паркове. 

 
РАЗДЕЛ V 

Обредна и ритуална дейност 
 

Чл.28. (1) Религиозните ритуали се извършват от духовните лица съгласно 
каноните на съответната религия. 

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

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

 
РАЗДЕЛ VІ 

Обществен ред в гробищните паркове 
 

Чл.29. Посещения в гробищните паркове се допускат: 
1. За времето от 1 април до 30 септември – от 7,00 часа до 20,00 часа; 
2. За времето от 1 октомври до 31 март – от 8,00 часа до 18,00 часа. 
Чл.30. В района на гробищните паркове се забранява: 
1. Посещението на деца под 14 години, ако не са придружени от пълнолетни 

лица; 
2. Въвеждане на кучета, домашни и други животни; 
3. Отсичането на дървета без разрешение; 
4. Засаждането на многогодишни дървесни видове и храсти, както и изсичането 

на съществуващите, без разрешение на стопанисващите гробищните паркове на 
територията на общината; 

5. Поставянето на надгробни паметници и огради върху гробовете без писмено 
разрешение и съгласуване от страна на общината и кметствата; 

6. Изхвърляне на отпадъци извън определените за това места; 
7. Пашата на животни в гробищните паркове; 
8. Паленето на открит огън в района на гробищните паркове, както и оставянето 

на неизгасени свещи и пожаронеобезопасени кандила върху гробовете без надзор; 
9. Разкопаването на гробовете преди навършването на 8 (осем) години от датата 

на погребението, освен с разрешение за ексхумация от органите на съдебната 
власт; 

10. Разширяването на гробното място извън посочените размери в чл.10 от 
Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

Чл.31. (1) Поддържането на гробните места се осъществява от титуляря на 
правото на гробоползване. 

(2) Почистването и поддържането на гробните места, в които са извършени 
служебни погребения, се осигурява от лицата, управляващи съответното гробище 
или гробищен парк. Когато погребаното лице е с неустановена самоличност или 



няма наследници, поддържането на гробното място е за сметка на общинския               
бюджет или от средствата на съответното общинско предприятие. В останалите 
случаи наследниците дължат възстановяване на средствата, разходвани за 
поддържане на гробното място. 

(3) Ако правоимащите не изпълняват задължението си за поддържане на 
гробното място, засаждат растения, които създават опасност от увреждане или 
разрушаване на гроба или на съседните гробове, управляващите гробището или 
гробищния парк издават предписание за отстраняване на нарушението в подходящ 
срок. Ако нарушението не бъде отстранено в срок или никой от титулярите на 
правото на гробоползване не може да бъде открит за връчване на предписанието, 
правото на гробоползване се прекратява със заповед на кмета на общината или 
упълномощено от него лице, управляващо гробището или гробищния парк, 
независимо дали е изтекъл срокът на правото. 

Чл.32. (1) При неизпълнение на задължението за заплащане на такса за правото 
на гробоползване за повече от една година от датата, към която е следвало да се 
заплати новата такса, правото се прекратява със заповед на кмета на общината или 
друго упълномощено от него лице, управляващо гробището или гробищния парк. 

(2) Отнемането на гробни места не се прилага за тези места, в които са 
погребани видни личности. 

(3) Лицата, управляващи гробището или гробищния парк, могат да разрешат 
възобновяване на правото на гробоползване, когато останките на погребаните не са 
преместени в костница, ако таксата не е била плащана поради уважителни причини 
и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен знак. Правото 
на гробоползване се възстановява след заплащане на дължимите такси и лихви. 

Чл.33. При погасяване или прекратяване на правото на гробоползване, 
независимо от основанието, тленните останки на погребаните в съответния гроб се 
препогребват в него или се преместват в костница, а гробното място се предоставя 
за други погребения. 

Чл.34. (1) Ако наследниците на покойник притежават право на ползване на 
гроб, за което е изтекъл минимално изискуемия санитарен срок от последното 
погребение, не се предоставя ново гробно място, ако погребението може да се 
извърши в съществуващия гроб. 

(2) При заявено искане за осигуряване на нов гроб за починал се извършва 
служебна проверка за наличието или липса на валидни права на гробоползване 
върху други гробни места на територията на съответното населено място или 
заявителите декларират пред лицата, управляващи гробището или гробищния парк 
наличието или липсата на такива права. 

(3) При последващи погребения в съществуващ гроб титуляри на правото на 
гробоползване за съответното гробно място стават и наследниците на последващия 
погребан, които до момента не са били титуляри на това право. 

Чл.35. (1) Нищожни са всички сделки, с  които възмездно се прехвърля право 
на гробоползване. 

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между 
правоимащите лица. То  се извършва с писмено заявление до лицата, управляващи 
гробището или гробищния парк, с нотариална заверка на подписите на заявителите. 



Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния 
регистър. 

 
РАЗДЕЛ VІІ 

Контрол и санкции 
 

Чл.36. Контролът по тази наредба се осъществява от кмета на Община Банско, 
кметовете на кметства, кметските наместници или оправомощени от тях 
длъжностни лица. 

Чл.37. (1) За нарушения на разпоредбите на чл.29 и чл.30 на настоящата 
наредба, на нарушителите се налага глоба в размер от 20 лв. до 250 лв. 

(2) При повторно нарушение глобата е в размер от 250 лв. до 500 лв. 
Чл.38. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда 
на Закона за административните нарушения и наказания. 

Чл.39. Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от 
длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината, освен ако в закон 
не е предвидено друго. 

Чл.40. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или 
оправомощен от него заместник-кмет, освен ако в закон не е предвидено друго. 

 
РАЗДЕЛ VІІІ 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

§1. Наредбата е приета на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

§2. Наредбата е приета с Решение №944/28.03.2019г. на Общински съвет-
Банско. 

§3. Настоящата наредба влиза в сила след приемането й от Общински съвет-
Банско. 

 
 
 
 

Председател на ОбС: ....................... 
                                                                                               /Петър Баряков/ 

 
 
 
 


