ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДЕЙНОСТ „ОБРЕДИ“
ЗАЯВ ЛЕНИ Е
за извършване на ПОГРЕБЕНИЕ

(загробване, полагане на тленни останки в земята)
Покойник…...:.............................................................................. ЕГН:............................................,
Акт № ………………………………………………….... Жител на гр./с…..…….................. ....................................
Погребение за ……..…..20…. г. от ………..ч. , Гробищен парк: гр./с.................................. .....
в гробното място на ............................................................................................................................
Парцел …….ред………гробно място №…………
Обявител...................................................................................................ЕГН……………………..,
тел. ............................................ родствена връзка с починалото лице ………………...................
идентифи
катор

БДО.01

БДО.04
БДО.05
БДО.06
БДО.07
Деклар
ация
Състоя
ние на
гробно
място

БДО.08

ОБЕКТИВНО –НЕОБХОДИМИ ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ- ИЗВЪРШВАНИ
ЕДИНСТВЕНО ОТ БД „ОБРЕДИ“ на територията на Община Ловеч.
Организационно техническа услуга при погребение или кремация
Извършване на погребение /изкопаване на гробно място , спускане и полагане на
починалия, затваряне и оформяне на гробното място/:

В ново гробно място /след попълване на допълнителна декларация/

В ново гробно място предоставено по реда на чл.17 от НГПИОЗТОЛ


В старо гробно място

Цена
обикнове
нна с
ДДС
72,00

Цена
бърза с
ДДС
няма

360,00
720,00

900,00

360,00

900,00







в квартални и селски гробища
216,00
няма
Чисто пръст (без трева, цветя и декоративни храсти),Трева , цветя, храсти ; Запустено
Размера на надгробната рамка е по малък от 2 м. дължина и 1 м. ширина
В гроба има / няма дървета, скрити бетони, платна, железа, панели, тухли, дънери, талпи
Гроба е Единична /двойна гробница (иззидана гробна камера с тухли или вградени желязо/бетонни
панели) запечатани с железни платна или панели.

В съседство на гроба има/няма дървета.

Не съм запознат/а
При декларирани неверни данни за състоянието на гробното място, БД“Обреди“ може да промени първоначално
обявения час за извършване на погребението. БД“Обреди“ начислява не заявената но извършена услуга на
заявителя, който се задължава да я заплати .
Запознат/а съм - Подпис на заявителя
1140,00
Извършване на погребение във вертикална семейна гробница – зидана
няма

БДО.09

Изкоп за вертикална семейна гробница с вграждане на желязо-бетонни панелни
елементи

720,00

БДО.10

Препогребване на тленни останки или урнополагане в гроб.

84,00

210,00

БДО.11

Обработване на тленни останки при есхумация

54,00

Няма

няма

Няма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
БДО.23

Превоз на починал до църква, зала за поклонение, гробище
Доставка на ковчег /траурна стока/до адрес здравно заведение
адрес…………………………………………………………………………………………………………………………….

33,60

БДО.24
БДО.25

Превоз на екип до гробище, зала, хладилна камера

24,00

18,00
няма
няма

Надпис на надгробен знак плотер/маркер
БДО.13

Компютърен макет некролози № ……..,
Копия бр…..………………..……….. ,

БДО.20

Ламиниране бр…………

БДО.77

Траурна церемония с граждански ритуал в зала/на гробното място
Товарене, разтоварване носене на ковчег с покойник на териториятана грпобищния
парк

30,00

БДО.55

Съхраняване на покойник в хладилна камера за едно денонощие

21.60

няма

ОБЩО СУМА С ДДС
Подпис на заявителя:

няма

……………………..

С подписване на настоящото заявление, декларирам , че съм запознат/а с правата и задълженията ми визирани в Наредбата за
гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч.,
Запознат/а съм, че съгл. Чл.9, ал.1 Дейност „Обреди“ осъществява дейността по поддържане и благоустрояване на гробищните
паркове; организация на погребенията- определяне на ден, час и място на погребението; изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на
гробното място; води регистър на гробните места; събира такси за ползване на гробните места.
чл.12, ал.1 Поддържането на гробното място и прилежащите междинни пътеки е задължение на близките на покойника;
Чл.13, ал.1 При полагане на покойник в нов гроб се учредяват права на гробоползване за наследниците му по закон.
Чл.13, ал.2 Правото на гробоползване се погасява след изтичане на осем години от дата на погребението или урнополагането,
при положение, че преди това то не е било продължено по реда на чл.16
чл.14, ал.1 Правото на гробоползване се погасява при трайно неподдържане на гробното място.
Известно ми е че съгласно чл.22, ал.1 и ал.2 , нямам право да преотстъпвам и продавам на други лица право на гробоползване
предоставено по тази наредба.
Чл.33 Ползвателите на гробните места с право на гробоползване са длъжни да ги поддържат редовно в добър външен вид, да ги
благоустроят, да поставят трайни надгробни символи/паметник, ограда/
Чл.35, ал.1 Изграждането и монтирането на паметници , рамки и други трайни надгробни знаци се допуска са мо с разрешение на
управлението на гробищния парк.
Чл.35, ал.3 За изградените и монтирани без разрешение обекти или в отклонение на издаденото разрешение, траурните надгробни
знаци се отстраняват и се отнема правото на ползване на гробното място.
Декларирам , че ще почиствам и поддържам целогодишно, наследственото гробно място та/

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕВОЗИ И СТОКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ФИРМА /ТРАУРНА
АГЕНЦИЯ/………………………………………………………………………….………….Булстат……………………………………………………
Данни за фактура: Име ………………………………………………………………………….…….ЕГН/ЛНЧ/ИТН…………………...
Адрес…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ДАТА И ЧАС

Обявител:………..…………………………../п/

Фирма / Траурна агенция …………………………………………………………………………………..ИТН…………………………. с
представител ……………………………………………………………………………………………… Запознати сме с Наредба 2 на
МЗ от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на
покойници; Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на
Община Ловеч и ДЕКЛАРИРАМЕ спазването им. Предоставените услуги и стоки отговарят на
утвърдените стандарти, Ковчега е с размери д…………...ш………...в………… в сантиметри. Запознати сме и се
задължаваме в ………….. ч. на ……………20….г. да сме в ГП………………………………….., за погребението на
………………………………………………………………………………………….. . Всички помощни материали и отпадъци /
ръкавици, калцуни, кърпички и др./ще бъдат отстранени и изхвърлени в определените за това места.
БД „Обреди“ приема отказа на Траурните агенции да декларират горепосочените обстоятелства като не
познаване на нормативната уредба . Гражданите декларират размера на ковчега и гарантират
спазването на уговорения часови график.
ДАТА И ЧАС

Име ……………………………….…………………………………../подпис и печат/

приел „Заявлението”……………………………………………………………………….……………………………………………………/п/
Длъжност:

