НАРЕДБА
ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1). Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните
паркове (гробища) и обредните зали, реда и условията за погребения, ползването и
благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на
територията на община Горна Малина.
(2) Гробищните паркове (гробищата) и обредните зали на територията на Община
Горна Малина се управляват и поддържат в съответствие със законите в Република
България, Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове
(гробища) и погребване и пренасяне на покойниците, издадена от МЗ, тази Наредба и
решенията на Общинския съвет – Горна Малина.
Чл. 2.(1). Гробищните паркове представляват обществени терени със специално
предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от
ЗОС.
(2) Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове (гробищата) и
обредните зали.
(3) На територията на Община Горна Малина действат гробищни паркове (гробища)
в следните населени места: Горна Малина, Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево,
Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осойца, Саранци,
Стъргел, Чеканчево.
Чл. 3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащите
гробищни паркове (гробища) на територията на общината става с решение на Общински
съвет.
Чл. 4.(1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ
устройствен план на Община Горна Малина.
(2) Определят се главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните
парцели и местата за урновите стени. 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.
(3) Урнови стени и урнови гробове могат да се създават във всички гробищни
паркове на територията на общината.
Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. Гробищните паркове (гробищата) на територията на Община Горна Малина,
както и намиращите се в тях съоръжения са общинска собственост и се управляват от
Община Горна Малина.

Чл. 6. (1) Общото ръководство и контрол по управлението на гробищните паркове
се осъществява от Кмета на община Горна Малина.
(2) Кметът на общината делегира правомощията си по предходната алинея, на
назначен за целта служител в общинска администрация на общината.
(3) Служителят по предходната алинея осъществява управлението, организацията и
контрола на гробищните паркове и свързаните с тях дейности и изпълнението на
изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища), погребването и пренасянето на покойници.
(4) Управлението и поддръжката на гробищните паркове по населените места на
територията на общината и свързаните с тях дейности, се организират от съответните
кметове на кметства и кметски наместници, а гробищният парк на територията на Горна
Малина - от лицето, назначено от Кмета на общината.
Чл. 7(1) Лицата по чл. 6, ал. 4 осъществяват дейности по организация на
погребенията, определят местата, в които ще се извършва погребване или урнополагане,
ден и час на погребението, изкопаване, заравяне и оформяне на гроб, ползване на обредна
зала.
(2) Денят и часът на траурния обред, погребението (урнополагането) се определя по
възможност според предпочитанията на близките при спазване изискванията на Наредба №
2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници.
(3) Лицата по чл. 6, ал. 4 водят регистър на гробните места за конкретното населено
място, картотека на покойниците в гробищните паркове и издават Удостоверение за
определяне на гробно място за погребение по образец – Приложение № 1, като при
уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация за съставяне на
личен регистрационен картон, необходим за обратна връзка с наследниците. При липса на
наследници, се предоставя служебна справка от отдел „ГРАО” при Община Горна Малина
или от съответното кметство по последно местоживеене на покойника.
(4) Регистърът на гробните места съдържа следните данни: парцел, ред, гробно
място, трите имена на покойника, дата на извършеното погребение, имена на
наследниците, платена такса и срок за ползване на гробното място.
Чл. 8. Всички гробни места, урнови ниши и урнови гробове на територията на
общината, се вписват в специален Гробищен регистър, който се поддържа от лицето по чл.
6, ал. 4 за с. Горна Малина, от кметовете и кметските наместници по населени места.
Чл. 9. (1) Община Горна Малина, в рамките на своя бюджет, определя средства за
покриване разходите за почистване, поддържане, разширяване и обновяване на гробищните
паркове, обслужващи сгради и съоръжения, озеленяване и изграждане на алеи,
водопроводи, общо осветление, охрана, транспортни комуникации и други.
(2) Сумите, събрани от такси за гробоползване, се предоставят на съответните кметства за
ползване по ал.1, по ред, определен от Кмета на Община Горна Малина.
Раздел ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 10. (1) Гробните места обхващат: единични гробове, семейни гробни места,
състоящи се от два гроба, урнови ниши и урнови гробове.

(2) Единичните гробове са обособени части от гробищния парк, съгласно
изискванията за полагане на ковчега на покойника, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011 г.
за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на
покойници.
(3) Урновите гробове, са обособени в определени размери части от гробищния парк
или гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойниците.
(4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк
стени (урнови стени), в определени размери, за полагането на урни с праха на покойници.
(5) Урна с праха на покойник може да се положи, както в урнова ниша, така и в
урнов или в обикновен гроб.
(6) Размерите на урновите стени и ниши се определят с архитектурен проект за
съответния гробищен парк.
Чл. 11. (1) С полагането на покойник в нов гроб, на урна в нов урнов гроб или в
урнова ниша, за наследниците му по закон, се поражда право на гробоползване.
Наследниците на последващо положените в гробното място имат същите права, като тези
на първоначално положените.
(2) Правото на гробоползване на единичен гроб, урнов гроб и семейно гробно място
обхваща:
1. извършване на последващи погребения/урнополагания в него по реда и при
условията на тази Наредба;
2. поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, ограда,
фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и
смъртта му, епитафия;
3. засаждане на цветя и треви;
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(3) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
1. извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази
Наредба.
2. поставяне на табела с изписване на името на покойника, на датите на раждането и
смъртта му и фото керамичен портрет с лика му;
3. полагане на цветя в монтирана край нишата ваза;
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(4) Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб се погасява след
изтичане на минималния санитарно необходим срок от 8 /осем/ години, съгласно Наредба
№ 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници при положение, че преди това не е било
продължено от наследниците на покойника.
(5) Правото на ползване на урнова ниша се придобива след заплащане на
съответната такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на Община Горна Малина. Това право може да се
загуби, ако правоимащите лица изнесат урната с праха на наследодателя с разрешение на
лицата по чл. 6, ал. 4.
Чл. 12. (1) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно и възниква след
заплащане на първоначална такса, съгласно Наредбата за определянето и
администрирането на такси и цени на услуги.

(2) Срочното право на гробоползване се придобива за срок от 15 години след
заплащане на съответната такса, определена в Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Горна
Малина. То може бъде продължено за нов 15 годишен срок или трансформирано в
безсрочно - за вечни времена, при условията на настоящата Наредба. Заплащането на
съответната таксата се дължи преди изтичане на срока по чл. 120, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси.
(3) Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от правоимащите лица с
редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци, след
заплащане на такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Горна Малина. Заплащането на
таксата за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по
предходното изречение. Заплащането на съответната таксата се дължи преди изтичане на
срока по чл. 120, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(4) Лицата по чл. 6, ал. 4 могат да разрешат продължаване правото на гробоползване
и след изтичането на срока по предходните алинеи, ако пропускането на този срок се
дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен
паметник.
(5) Семейните гробни места могат да бъдат устроени като такива, ако е заплатена
съответната такса за безсрочно право за гробоползване, определена в Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Горна Малина.
Чл. 13. Индивидуалното благоустрояване на гробните места се допуска, стига да не
се ограничи правото на гробоползване на други граждани, да не се нарушава обществения
ред и да се осъществи във възможно най-кратки срокове, след предварително съгласуване и
под контрола на лицата по чл. 6, ал. 4.
Чл. 14. (1) Предоставянето на нови обикновени гробове, семейни гробни места,
урнови гробове или урнови ниши, се извършва от служителите по чл. 6, ал. 4 от Наредбата.
(2) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на
гробоползване за гробно място, в което може да се извърши погребение при условията на
чл. 18, лицата по чл. 6, ал. 4 нямат задължение да осигурят ново гробно място.
Чл. 15. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.
(2) Безвъзмездното преотстъпване на гробоползване може да се извършва с писмено
заявление до лицата по чл. 6, ал. 4, с нотариална заверка на подписите на заявителите.
Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.
Лицата, на които е преотстъпено право на гробоползване по предходното изречение, имат
правата и задълженията, регламентирани в тази Наредба.
Чл. 16 (1) Полагането на друг покойник в обикновен гроб или семейно гробно място
не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от 8 години
от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
(2) Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този
по ал. 1, за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях, въз основа на данни
за климата, нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, pH
и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители, при спазване на

процедурата в Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
Чл. 17. (1) Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и
прилежащите им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез
трети лица.
(2) За правоимащи, които не поддържат гробните места, се прилагат разпоредбите
на чл. 34 и чл. 36.
Чл. 18.(1). При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по
чл. 12 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 за
наследниците на първия погребан.
(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е
продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на
извършваните погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно правото на
гробоползване, след като лицата по чл. 6, ал. 4 извършат служебна проверка дали първият
погребан няма наследници.
(3) По въпросите за наследяване по закон се прилагат разпоредбите на Закона за
наследството.
Чл. 19. (1) При условие, че правото на гробоползване е продължено чрез заплащане
на съответната такса, съгласно чл. 12, в същия гроб може да бъдат погребани:
1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му. За
погребване на починало лице от този кръг, не се изисква съгласие на останалите роднини;
2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техните съпрузи и
низходящи – със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв няма – със съгласието на
наследниците по низходяща линия на погребания;
(2) Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг, в същия гроб
може да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие – и низходящите им до
първа степен.
(3) Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в
същия гроб може да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие – и
низходящите им до първа степен.
Чл. 20. (1) Правото на гробоползване се прекратява:
1. в случай, че не бъде продължено по реда на тази Наредба, след изтичане на срока,
за който е възникнало, респ. продължено;
2. трайно неподдържане повече от 8 години от погребението на гробното място и
прилежащите пътеки, системно неполагане на необходимите грижи от страна на близките,
липсата на надгробни символи, наличие на храсти и др., без значение за какъв период от
време е платена таксата.
(2) За действията по ал. 1 се съставя констативен протокол от лицата по чл. 6, ал. 4,
който се отразява в регистъра, който водят, а самият протокол се прилага в личния картон
на покойника. Въз основа на съставения протокол Кмета на Общината издава Заповед за
прекратяване правото на гробоползване. Съобщение за издадената заповед се изпраща до
наследниците, а когато такива няма - чрез обявление, поставено на табло в гробищния
парк, на информационното табло на общината, респективно кметството на територията на

което се намира гробищния парк, в който е погребан покойника и в интернет страниците на
Община Горна Малина.
(3) Гробното място може да се предостави за нови погребения или урнополагания,
като останките на предходния погребан остават на същото гробно място, при спазване
изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища), погребването и пренасянето на покойници.
Раздел ІV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНИЯ
Чл. 21. В гробищните паркове на територията на Общината се допуска
извършването на следните погребения:
1. традиционни – с полагане в гроб;
2. чрез кремация – полагане на урна в урнова ниша, в урнов или обикновен гроб;
3. в семейни гробни места.
Чл. 22. (1) В гробищните паркове на територията на Община Горна Малина се
погребват покойници с постоянен адрес приживе на територията на Общината, след
заплащане на определената с Наредбата за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на Община Горна Малина такса.
(2) Покойници, с постоянен адрес приживе в едно населено място на територията
на Общината, могат да бъдат погребани в друго населено място на територията на
Общината, ако в него е установена смъртта и е налице някоя от следните хипотези:
1. близките им са с постоянен адрес в това населено място;
2. имат право на гробоползване в това населено място;
3. не е установена самоличността им;
4. не са потърсени от близките си или нямат близки.
(3) Покойници, които приживе не са били с постоянен адрес на територията на
Община Горна Малина, могат да бъдат погребани в гробищен парк на територията на
Общината, след заплащане на определената с Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Горна
Малина такса и издаване на Удостоверение за определяне на гробно място за погребение.
Чл. 23. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или
етническа група, извън традиционното източноправославно вероизповедание, се погребват
по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не
противоречат на Закона за вероизповеданията и тази Наредба.
Чл. 24. (1) Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба №
2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници.
(2) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатиране
настъпването на смъртта да уведомят лицата по чл. 6, ал. 4, като представят медицинското
свидетелство за настъпилата смърт и личната карта на покойника за съставянето на
смъртен акт и отразяване в личния регистрационен картон.
(3) Погребения се извършват след представяне на препис-извлечение от акта за
смърт и заплащане на съответната такса, определена с Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Горна

Малина, отразена в издадена от лицата по чл. 6, ал. 4 квитанция и издадено Удостоверение
за определяне на гробно място за погребение.
(4) Погребенията се извършват не по - рано от 24 часа и не по – късно от 48 часа от
установяването на смъртта. 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".
(5) Служебни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги или лечебни заведения или регистрирани в службите като социално слаби, като
разходите за извършването им са за сметка на Общината.
(6) Служебни погребални услуги включват:
1. превоз на покойник;
2. изкопаване и заравяне на гробно място;
3. осигуряване на ковчег;
4. надгробен знак;
5. траурен ритуал.
(7) В случаи на съмнение за насилствена смърт, погребението се извършва след
писмено разрешение от компетентните органи.
Чл. 25. (1) В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари, злато и др.
ценни предмети.
(2) В урнови ниши не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с
праха на покойника.
Чл. 26. Предварително заплащане на право на гробоползване за индивидуални
гробни места, урнови гробове и урнови ниши е забранено.
(2) Предварително заплащане на правото на гробоползване се допуска само по
изключение, за създаване на семейни гробни места.
Чл. 27. (1) Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи
със съгласието на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на
изискванията по чл. 17, ал. 1 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания
към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
(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.

Раздел V
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл. 28. (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на
съответната религия.
(2) Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в
обредната зала или на гробното място.
(3) Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не
противоречат на националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал и не
засягат правата и свободите на другите граждани.

Чл. 29. (1) В гробищен парк се допуска извършването на граждански услуги от
еднолични търговци или търговски дружества с предмет на дейност погребални и траурни
услуги, без да извършват граждански ритуали.
(2) Не се допуска извършване на рекламна дейност от лицата и дружествата,
предоставящи траурни и/или каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.
Чл. 30. (1) В гробищните паркове и гробищата на територията на Общината се
допуска извършването на услуги от каменоделци – физически и юридически лица и
еднолични търговци, след уведомяване на лицата по чл. 6 , ал. 4 от Наредбата.
(2) В дейността си физическите, юридическите лица и едноличните търговци,
извършващи каменоделски услуги, са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в
гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на
гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.
(3) След приключване на дейностите от лицата по предходната алинея, последните
са длъжни да изнесат всички материали и стари надгробни знаци.
(4) Лицата, извършващи каменоделски услуги, имат право да ги извършват на
територията на гробищните паркове и гробищата само в работни дни, за времето от 08:00
часа до 17:00 часа.
Раздел VІ
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
ГРОБНИТЕ МЕСТА
Чл. 31. В гробищните паркове се забранява:
1. посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са съпроводени от
пълнолетни лица;
2. въвеждането на кучета, на домашни и други животни;
3. въвеждане на животински впряг; извършването на всякакъв вид търговска
дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове и гробищата;
4. продажбата на религиозни потреби в култовите сгради на съответните религиозни
общности;
5. приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и
пътеките;
6. отсичането на дървета без съответното разрешение от Общината;
7. навлизането на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове
без съответното разрешение за това;

8. изграждането на пейка, маси и огради в парцелите без разрешение;други
действия, несъвместими с предназначението на гробищния парк.
Чл. 32. Не се разрешава извън определените за целта места:
1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя;
2. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и
др.подобни, освен на определените за целта места;
3. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на
гробните места.
Чл. 33. Лицата, с право на гробоползване, са длъжни лично или чрез трети лица да
поставят трайни надгробни знаци, да почистват гробните места и около гробното
пространство и да ги поддържат в добро състояние.
Чл. 34. (1) Изпочупени и незаконно изградени паметници и други трайни надгробни
знаци, се отстраняват от правоимащите лица, в срок, определен в предписание, издадено от
лицата по чл. 6, ал. 4. Срокът за отстраняването започва да тече от връчване на
предписанието.
(2) Ако правоимащите не предприемат надлежни действия в срока, определен в
предписанието, със Заповед на кмета на Общината се отстраняват надгробните знаци и
правото на гробоползване се прекратява.
(3) Предписанията и заповедта по ал. 1 и ал. 2 се съобщават на правоимащите с
изпращането им по пощата или чрез куриерска служба, а на тези, чиито адреси не са
известни – с обявление, поставено на табло в гробищния парк, на информационното табло
на общината, респективно кметството по последния известен адрес на правоимащите и в
интернет страниците на Община Горна Малина.
Раздел VII
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 35. Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от
лицата по чл. 6, ал. 2 и 4, като имат право да съставят предписания, фишове и актове за
установяване на административно нарушение.
Чл. 36. (1). Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други
трайни надгробни знаци и съоръжения, се извърши без разрешение, когато такова се
изисква, или в нарушение на издадено, на правоимащия се съставя предписание за
премахване по реда на чл. 34, ал. 2 и им се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.
(2) В случай, че не бъдат премахнати в срока, определен в предписанието, кмета на
Общината издава заповед, с която нарежда съоръженията по ал. 1 да бъдат премахнати.
(3) При неспазване от лицата, които извършват каменоделски услуги, на
разпоредбите по чл. 30, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 31, т. 1.5 и т. 1. 7, се налага глоба в размер
от 100 до 500 лева за физическите лица, респективно имуществена санкция в размер от 200
до 1 000 лева за еднолични търговци и юридическите лица.
(4) На физически, юридически лица и еднолични търговци, които извършват
търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове и
гробища в нарушение на разпоредбата на чл. 31, т. 1-3, се налага глоба в размер от 50 до
200 лева за физическите лица и имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева за

едноличните търговци и юридическите лица. При констатирано повторно нарушение
глобата е в размер от 100 до 400 лева, респективно имуществената санкция е в размер от
400 до 2 000 лева.
(5) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на гробищните
паркове и гробища, се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, доколкото деянието не
представлява престъпление по смисъла на НК.
(6) На правоимащи, които не поддържат гробните места на своите наследодатели
или тези, които по реда на чл. 15, ал. 2 са придобили права на гробоползване, се налага
глоба в размер от 50 до 100 лева. При установяване на повторно нарушение, глобата е в
размер от 100 до 200 лева.
Чл. 37. (1). Предписания и актове, установяващи отделни нарушения, се съставят от
лицата по чл. 6, ал. 2 и ал. 4, а наказателните постановления се издават от кмета на
общината.
(2). За образуването на административно наказателно производство за нарушения по
тази Наредба, съставянето на фишове и актове, издаването, връчването и обжалването на
наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.
Раздел VIII
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази Наредба отменя досега действащата Наредба за гробищните паркове на
територията на Община Горна Малина, приета с Решение № 53 по Протокол № 4 от
16.04.2002 г. на Общински съвет – Горна Малина.
§2. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от
кмета на Община Горна Малина и/или определени от него лица.
§3. В срок до влизане в сила на Наредбата, кметовете и кметските наместници да
изработят гробищен регистър на съответното село.
§4. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на
територията.
§5. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2022 г.
§6. Настоящата Наредба е приета с Решение № 100 по Протокол № 4 от 25.06.2021
г. от Общински съвет Горна Малина.

Приложение № 1

Удостоверение
за определяне на гробно място за погребение
№ ........./ .............
(посочва се номера и датата, на която е издадено удостоверението)

Настоящото се издава на основание Наредба за гробищните паркове на територията
на Община Горна Малина на ........................................................................................................,
(посочват се трите имена на един от наследниците на починалото лице)

ЕГН: ......................................, с постоянен адрес ....................................................................,
в качеството му на наследник на починалия ...........................................................................,
(посочват се трите имена на починалото лице)

починало на .............................., издаден Акт за смърт № ........................ от ........................,
бивш жител на ...........................................................................................................................,
(посочва се населеното място и постоянния адреса на починалия)

1) за определяне на следното гробно място за извършване на погребение: ред:
..................,
парцел № .........................., ........................................................................................................
(описват се съседни гробни парцели)

2) за определяне на семейно гробно място: ред: .........., парцел № ....... и парцел
№……….,
.....................................................................................................................................................
(описват се съседни гробни парцели)

Заплатена е такса в размер на ...................., за което е издаден
......................................................................................................................................................
Погребението ще състои на ................ от ............ часа, в гробищен парк в
с. .............................
(описват се дата и часа )

Погребението ще бъде организирано от следната фирма, предоставяща погребални
услуги:...........................................................................................................................................
(посочва се наименованието на фирмата и единен идентификационен код/ЕИК)

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

Приложение № 2
РЕГИСТЪР
НА ГРОБНИТЕ МЕСТА В ГРОБИЩЕН ПАРК С………………………………..,
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
№
Парцел/
№
гробно
място

Трите имена на
покойника

Дата на
извършеното
погребение

Платена
такса и
срок на
ползване
на
гробното
място

Имена на
наследниците

