
           ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на 

гробищните паркове на град Шумен 
 

 
 § 1. В Раздел І „Общи положения”  се правят следните промени: 

1. Член 4 ал. 1 се изменя и придобива следния вид: 
 „(1) Подробни устройствени планове за гробищни паркове се приемат с 
решение на общинския съвет в зависимост от техния териториален обхват.” 
 2. В член 4, ал. 2 думата „главните” се заменя с думите „вътрешните 
главни” 
 
 § 2. В Раздел III „ Гробни места и тяхното ползване” се правят следните 
промени: 

1. В чл. 11 се създава нова алинея 1: 
 „ал. 1 На територията на гробищата се разполагат парцели, места, 
площи и сгради, определени в чл. 7 от Наредба № 2 от 21 април 2011г. за 
здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници”. 
 2. Предишният текст на чл. 11 става ал. 2 и се променя по следния 
начин: 
 „ал. 2 Гробищният парк се дели на гробни полета/парцели/, в които се 
оформят гробните места по редици и колони.” 
 
 3. В Чл. 12, ал. 1 думите „семейно гробно място” се заменят с 
„фамилни гробни места”; 
 4. В Чл. 12. ал. 2  се променя и придобива следния вид: 
 „ал. 2 Минималните размери на гробно място са определени в Наредба 
№ 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници”; 
 5. В чл. 12 се създава нова ал. 3: 

  „(3) Всяко гробно място за възрастен трябва да има  размери, както 
следва: 

1. дължина – от 2,25 м до 2.30 м; 
2. широчина – 1,25 м до 1.3 м, а за фамилно гробно място от 1.95 м 

до 2 м; 
3. дълбочина – минимум 1,5 м.  

6. В чл. 12 се създава нова ал. 4: 
 „(4) Разстоянието между гробовете трябва да е от 0.9 м до 1.0 м по 

дългите им страни и от 0,9 м до 1.0 м по късите им страни.” 
7. В чл. 12 се създава нова ал. 5: 

 "(5) При извършване на погребването над гробното място се създава 
земен насип, висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи 
с рамка с паметна плоча.” 

 8. В чл. 12 се създава нова ал. 6: 



   „(6) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и 
други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място 
размери.” 

  
 9. В чл. 16, алинеи 1 и 2 думата „семейно” се заменят с „фамилно”. 
 
 10. В чл. 19 накрая се добавя: „или в по-кратък срок, при спазване на 

изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните 
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето 
на покойници”. 

 
 11. Създава се нов чл. 20а 
 „чл. 20а Изграждането на стоманобетонните и полимерни камери,  на 

урнови гробове и урнови стени/ниши/, става при спазване на изискванията на 
Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищни 
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници”. 

 
 

Допълнителна разпоредба 

 § 3. Настоящата Наредба влиза в сила  след публикуване в местен 
ежедневник. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
МОТИВИ 

към проекта на Наредба за  изменение и допълнение на  
Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град 

Шумен 
 

 Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на 
град Шумен е приета с Решение на Общинския съвет № 141 от 30.06.2008 г.  

Наредбата урежда управлението, вътрешния ред в гробищните паркове 
и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и 
свързаните с тях услуги, ползването и благоустрояването на гробните места 
на територията на град Шумен. 

С Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към 
гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, в 
сила от 10.05.2011г. се отмени досега действащата Наредба № 21 на 
Министерството на народното здраве за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на 
покойници. 
  Промените в действащата нормативна уредба, обуславят нуждата  
Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град 
Шумен да бъде изменена и допълнена, с цел синхронизация с действащото 
законодателство.  

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в действащото 
законодателство, същите следва да съответстват  с правото на Европейския 
съюз. 


