СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

ЗАПОВЕД
№ РНИ21-РД09-586/14.12.2021г.
На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10, ал.2, т.1-3 от Наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници,
във връзка с чл.3, ал.2 и чл.44 от Наредбата за гробищните паркове и погребалнообредната дейност на територията на Столична община, и на основание чл.14 от
Устройствения правилник на СО-район „Нови Искър“,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Извършването на погребение на територията на район „Нови Искър“ да се
извършва само след издадено от районната администрация и от главните
специалисти на кметствата Разрешително за загробване, както и определяне на
гробното място от длъжностно лице от СО-район „Нови Искър“ и от Кметовете на
кметствата, съгласно утвърдена схема и на място.
2. В регистъра на съответния гробищен парк да бъдат вписани данните от всички
издадени разрешения за погребение или урнополагане.
3. Всяко гробно място за възрастен следва да има минимални размери:
- Дължина – 2 метра;
- Широчина – 1 метър, а за фамилно гробно място – най – малко 1,5 метра;
- Дълбочина – 1,5 метра;
З А Б Р А Н Я В А М:
1. В територията на гробищните паркове, находящи се на територията на СО-район
„Нови Искър“ да се загробват лица без постоянен адрес в съответното населено
място.
2. Поставянето на пейки, огради и маси в гробищните паркове на територията на СОрайон „Нови Искър“.
По изключение същите могат да се поставят само след издадено разрешение от
Кмета на СО-район „Нови Искър“ и то при условие, че поставеното съоръжение не
пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.
При неизпълнение на настоящата заповед срещу виновните лица ще бъде образувано
административнонаказателно производство.
Настоящата заповед отменя моя Заповед №РД-09-142/25.03.2013г.
Заповедта се издава в 2 (два) екземпляра на хартиен носител. На служителите на СО-район „Нови Искър“ се насочва чрез системата
АИСРНИ.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на територията на
СО-район „Нови Искър“ чрез информационния сайт на СО-район „Нови Искър“, табло за
съобщения в районната администрация, разлепване в гробищните паркове, да се връчи на
кметовете на кметства и отговорните длъжностни лица от СО-район „Нови Искър“ за
сведение и изпълнение, както и на всички траурни и каменоделски агенции на територията
на района.
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
/п/

Съгласувано с:
Златко Златков
Зам.-кмет на СО-район „Нови Искър“: /п/
Мария Златарева
Началник отдел „УОСЖФРКТД“: /п/
Изготвил: Диян Асенов
Юрисконсулт отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“: /п/

дата: 13.12.2021г.
дата: 13.12.2021г.
дата: 13.12.2021г.

Заповедта се издава в 2 (два) екземпляра на хартиен носител. На служителите на СО-район „Нови Искър“ се насочва чрез системата
АИСРНИ.

