Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4
ЦЕНТРАЛА  06141 / 41-41, 41-42, ФАКС 06141 / 69 54
e-mail: obshtina_pt@abv.bg

понеделник, 11.03.2013г.
ПРОЕКТ!
За изменение на „Наредба за гробищните паркове на територията на община Полски Тръмбеш”
1.Изменя наименованието на „Наредба за гробищните паркове на територията на община Полски
Тръмбеш” в „Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията
на община Полски Тръмбеш”.
2.Изменя и допълва съответния чл. както следва:
Чл.8/1/ 1. Било: Определят място за гроб , ден и час на погребението ; Издава разрешение за
извършване на погребение , в което се определят място за гроб , ден и час на погребението.
Става: Определят място за гроб , ден и час на погребението; Издават разрешение за извършване
на погребение /Приложение № 1 към наредбата/, в което се вписват парцела , гробното място ,
деня и часа на погребението.
2. Било: Водят регистър на гробните места;
Става: Водят регистър на покойниците по гробищни паркове , парцели и гробни места
/Приложение № 2 към наредбата / , като за всеки покойник е събрана информация за :
- Имената на починалия за гробното място;
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- Вид на гробното място – единично или семейно гробно място;
- Дата на смъртта;
- Имената на грижовника – близък родственик – лице за контакт;
- Вид на учреденото право на ползване – срочно или вечно право и дати на придобиване и
изтичане на правото.
3. Било: Събират гробищни такси – Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш.
Става : Събират гробищни такси на основание Наредба № 14 на ОбС – П.Тръмбеш.
4. Било: Водят регистър на покойниците по парцели , гробни места;
Става : Водят регистър на гробните места / Приложение № 3 към наредбата/
/ 2 / Било : Разрешението за извършване на погребение се издава въз основа на смъртен акт.
Става :Не се разрешава извършването на погребение без издадено разрешително по ал.1,т. 1.
/ 3/ Било :Разрешението за извършване на погребение се издава по образец, приложен към
настоящата наредба.
Става : Длъжностното лице , водещо регистъра на гробните места:
1.Съвместно с близки на покойника на основание на издаденото разрешително посещават
гробищния парк и посочва отредения парцел и гробно място , като се уверява за спазването на
настоящата наредба по отношение на размерите и разположението на гробното място , както и че
са информирани за размерите и вида на паметните плочи , декорациите , огражденията и други
елементи на гробното място;
2.Отговаря за подготовката на мястото за гробополагане;
3.Контролира и следи за гробополагането на покойника;
4.Грижи се за реда и поддържане на подходите и алеите на гробищния парк;
5.Следи за режима на влизане на моторните превозни средства и извършването на строителните и
благоустройствени работи от страна на близките на покойника или наети от тях юридически лица
, притежаващи разрешително по чл. 25 ;

6.Обезпечава цялостно условията за нормален погребален процес и осъществява контрол по
спазване на нормативната уредба.
Досегащна ал. 5 става ал. 4.
Досегашна ал. 6 става ал.5
Чл. 10 /2/ Било :Обикновените гробни места са самостоятелно обособени части от гробищния
парк , съгласно изискванията на Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването за
полагане на ковчега с тялото на покойника.
Става : Обикновените гробни места са самостоятелно обособени части от г робищния парк ,
съгласно изискванията на Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011 г. за здравните изисквания за
изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето
на покойници.
Чл. 10 /3/Било :Семейните гробни места са самостоятелно обособени гробни места от гробищния
парк , състоящи се от две обикновени гробни места , като в размера е включена и съответната част
от алейната мрежа между тях.
Става :Семейните гробни места са самостоятелно обособени гробни места от гробищния парк ,
състоящ се от две обикновени гробни места без алея между тях.
Чл. 15 /1/ Било:Преди изтичане на осемгодишния срок от погребението правото на гробоползване
може да бъде продължено с още десет години , ако правоимащите заплатят съответната такса.
Става : Преди изтичане на осемгодишния срок от погребението правото на гробоползване може
да бъде продължено с още петнадесет години , ако правоимащите заплатят съответната такса.
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/2/ Било : Правото на гробоползване може да продължава периодично на всеки десет години , ако
правоимащите заплатят съответната такса преди изтичане на срока , и гробоползване за вечни
времена , ако заплатят съответната такса за вечни времена.
Става : Правото на гробоползване може да продължава периоидично на всеки петнадесет години
, ако правоимащите заплатят съответната такса преди изтичане на срока , и гробоползване за
вечни времена , ако заплатят съответната такса за вечни времена.
Чл. 21 /2/ Било :Всяко гробно место за възрастен трябва да има размери : ширина 100
см.;дължина 200 см. и дълбочина 150 см.
Става :Всяко гробно място за възрастен трябва да има размери : ширина 120 см.;дължина – 230
см. и дълбочина не по – малко от 150 см.
/3/ Нова :Семейните гробни места са самостоятелно обособени гробни места от гробищнишя парк
с размери : ширина – 180 см.;дължина – 230 см. и дълбочина – ни по – малко от 150 см.
Ал. 3 става ал. 4;
Ал. 4 става ал. 5;
Ал. 5 става ал. 6
Чл.25. Било :Едноличните търговци и юридически лица с регистриран предмет на дейност
„Погребална и траурна дейност” могат да извършват погребални услуги на гражданите по
организация на погребението след заплащане на такси съгласно Наредба № 14 на община Полски
Тръмбеш и спазване радпоредбите на настоящата Наредба.
Става :Юридическите лица с регистриран предмет на дейност „Погребална и траурна дейност”
могат да извършват погребални услуги на гражданите по погребално – обредната дейност след
заплащане на такса съгласно Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш за издаване на
разрешително за извършване на погребално – обредни услуги на територията на
гробищните паркове / Приложение № 4 към Наредбата /,сключване на договор с общината и
при спазване разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл. 28. /1/ Било :Лицата по чл. 25 , които извършват погребални услуги на граждани, без да са
платили такси , съгласно Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш , се наказват с глоба от 100 до
500 лв.
Става :Лицата по чл. 25 , които извършват погребални услуги на граждани , без да са платили
таски , съгласно Наредба № 14 на ОбС – Полски Тръмбеш , се наказват с глоба от 200 до 2000 лв.
/2/. Било : При повторно нарушение , извършено от същия нарушител в едногодишен срок , след
издаването на наказателното постановление,наказанието е глоба от 250 до 500 лв.
Става : При повторно нарушение , извършено от същия нарушител в едногодишен срок, след
издаването на наказателното постонавление,наказанието е глоба от 1000 до 3000 лв.
МОТИВИ:
1. Привеждане наименованието на досегашната наредба и съдържанието й в съответствие с
Наредба № 2 от 21.04.2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и
погребване и пренасяне на покойници.
2. Регламентиране на необходимите предпоставки за създаване на геоинформационна система за
управление на гробщните паркове на територията на община Полски Тръмбеш чрез по-обстойно и
актуално дефиниране задълженията на съответните длъжностни лица по Наредбата.
3. Подобряване нормативните и организационни предпоставки за благоустрояване и поддръжка
на гробищните паркове.

