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С П Р А В К А  

за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие  

ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.Ирена Христова 

2.К. Куменова 

3.Михаил Станчев 

4.Радостина Петрова 

5.Красимира Канева 

6.Славян Петров 

7.Александрина Тотева 

8.Валентина Мерджанова 

9.Михаела Иванова 

10.Младелин Димитров 

11.Павел Георгиев 

12.Александър Алексов 

13.Маргарита Ириоглу 

14.Здравко Стойчев 

15.Велислава Неделкова 

16.Генчо Сарийски 

17.Дамяна Стоянова 

18.Александра Стойкова 

19.Мария Станкова 

20.Мария Великова 

21.Диана Хинова 

22.Пламен Антимов 

23.Нели Момчилова 

24.Божидар Андреев 

25.Евгени Кенанов 

26.Весела Кучева 

27.Калин Стайков 

28.Гергана Пенева 

29.Венцислав Занков 

30.Антоанета Четрафилова 

31.Ясмина Николова 

32.Пеньо Табаков 

Съгласно данни от национално представително проучване на общественото мнение на Галъп 

Интернешанъл 88.8 на сто от българските граждани считат, че е задължително да има места за 

природосъобразен туризъм, в които да не се строи. Министерство на туризма инициира през 

месец февруари първата стъпка – въвеждането на плажовете за природосъобразен туризъм.  

За да бъде изпълнени целите на направените промени в ЗУЧК, а именно запазване на останалите 

незастроени местности и за да се обособят местности по Черноморието, в които да се развива 

природосъобразен туризъм, трябва да бъдат предпазени от застрояване зоните зад плажовете за 

природосъобразен туризъм. Според 85% от гражданите е необходимо да се въведат специални 

мерки, които да гарантират защитата на незастроените местности. 

За целта предлагаме в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да се създаде зона със 

специфичен режим на териториално устройствена защита зад плажовете за природосъобразен 

туризъм. Това ще ги предпази от дейности, водещи до трайна намеса в територията, в т.ч. 

строителство, временни постройки, плътни настилки, огради, бариери или други елементи 

ограничаващи достъпа до плажа, с изключение на изграждането на техническа, пешеходна и 

транспортна инфраструктура за обслужване на територията, както и за нуждите на националната 

сигурност и отбраната на страната. Местата, обособени за туризъм ще се определят със 

съгласуване с компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за 

биологичното разнообразие. 

Предложението за въвеждане на забрана за строителство на 1 км. зад плажната ивица се 

подкрепя от 82 на сто от българските граждани, против са 5.3 % .  

Предлагаме в ЗИД на ЗУЧК, предложен за обществено обсъждане да бъдат включени следните 

допълнения: 

Чл. 9 ал. 3 (нова) зона „В“ със специфичен режим на превантивна устройствена защита 

... 

чл. 12б. (Нов) (1) Зона "В" обхваща териториите, попадащи в ивицата с широчина 1 км от 

границите на морските плажове за природосъобразен туризъм, измерени по хоризонтала . 

(2) В зона "В" се забраняват: 

1. дейностите по чл. 10, ал.2  

2. всякакви дейности, водещи до трайна намеса в територията, в т.ч. строителство, временни 

постройки, плътни настилки, огради, бариери или други елементи ограничаващи достъпа до 

плажа, или фрагментиращи територията, с изключение на изграждането на техническа, 

пешеходна и транспортна инфраструктура за обслужване на територията, както и за нуждите на 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

33.Розалия Колева 

34.Емил Мангуров 

35.Вяра Ризова 

36.Цветелина Трендафилова 

37.Ина Колева 

38.Тодор Христов 

39.Iju sto@yahoo.com 

40.Илияна Митова 

41.Галина Иванова 

42.Янка Трифонова 

43.Милена Зимбилева 

44.Мария Иванова – Стоянова 

45.Мирослав Мичев 

46.Александър Гюров 

47.Веселина Николова 

48.Георги Осенски 

49.Айхан Исмаилов 

50.Любомир Найденов 

51.Георги Чакъров 

52.Иван Христов 

53.Нана Крачева 

54.Цветка Венкова 

55.Зори Боянова 

56.Ангелина Ангелова 

57.Людмила Влаева 

58.Милена Желязкова 

59.Светлана Узунова 

60.Милена Бокова 

61.Нора Голешевска 

62.Хриси Начева 

63.Росен Митаков 

64.Цветан Пецев 

65.Варвара Чакърова 

66.Милена Цветкова 

67.Неда Петрова 

68.Пламен Маринов 

националната сигурност и отбраната на страната. 

(3) В зона „В“ се разрешават: 

1. разполагане на химически тоалетни, съдове за събиране на отпадъци и информационни 

елементи, устройване на места за паркиране, на разстояние не по-малко от 100 м от плажната 

ивица, без полагане на трайна настилка и огради;  

2. устройване на места за разполагане на палатки, кемпери и каравани по реда посочен в Закона 

за туризма и издаваните въз основа на него наредби. 

(4) Дейностите по предходната алинея се извършват след съгласуване със съответните 

компетентни органи по опазването на природни местообитания и местообитания на видове, 

включени в защитени зони или други подобни режими, съществуващи на територията. 

(5) В зона “В” не се прилагат режимите и териториално-устройствените защити предвидени за 

зони “А” и “Б” по този закон. 

.... 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1 Действащите устройствени планове се съобразяват с условията на зона “В” в срок от 6 месеца 

от влизане на закона в сила. 

 

. 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

69.Магдалена Симеонова 

70.Владимир Малчев 

71.Ина Григорова 

72.Българска фондация 

„Биоразнообразие“ 

73.Вера Николова 

74.WWF България 

75.Ани Иванова 

76.Адриана Иванова 

77.Албена Соколова 

78.Александър Чобанов 

79.Александър Беровски 

80.Александър Дойчинов 

81.Александър Дуцов, СДП 

Балкани 

82.Александър Иванов 

83.Александър Константинов 

84.Ангел Султанов 

85.Антон Шопски 

86.Антония Дочева 

87.Антония Караколева 

88.Биляна Спиродонова 

89.Борис Туечки 

90.Борислава Начева 

91.Боряна Панчева 

92.Бояна Куюмджиева 

93.Валентин Димитров 

94.Валентин Константинов 

95.Валентин Маринков 

96.Велислав Веселинов 

97.Венелина Гяурова 

98.Венера Лазова 

99.Вера Калъчева„ 

100.Вероника Неделкова 

101.Весела Симеонова 

102.Весела Стоянова 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

103.Веселина Качакова 

104.Виктор Божиков 

105.Виктория Живкова 

106.Виолета Георгиева 

107.Владимир Димитров 

108.Владимир Колев 

109.Владислав Чакъров 

110.Владо Чифлиджанов 

111.Галин Григоров 

112.Георги Велев 

113.Георги Данов 

114.Георги Ранчев 

115.Гергана Георгиева 

116.Гергана Димитрова 

117.Гьошева 

118.Даниел Радев 

119.Дарин Сачев 

120.Деница Генова 

121.Десислава Алексова 

122.Десислава Йоргова 

123.Деян Димитров 

124.Деян Янков 

125.Джанет Хаджиева 

126.Диана Досева 

127.Димитър Лилов 

128.Драгомира Иванова 

129.Егоп Ервантян 

130.Елверина Котларова 

131.Елена Авджиева 

132.Елена Филчева 

133.Елена Хамбарджиева 

134.Елеонора Михалкова 

135.Елиза Самарас 

136.Елиза Чакова 

137.Елизабет Данова 

138.Ефросина Христова 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

139.Жана Гьоселова 

140.Жана Иванова 

141.Ивайло Несторов 

142.Иван Велков 

143.Иван Церовски 

144.Иван Александър Иванов 

145.Иванка Колчакова 

146.Ивета Манчева 

147.Йонко Добрев 

148.Ирена Велева 

149.Ирена Егова 

150.Ирена Савова 

151.Ирина Драгнева 

152.Ирина Попчева 

153.Христо Куцаров 

154.Калина Тихолова 

155.Калоян Калоянов 

156.Калоян Пеев 

157.Кирил Георгиев 

158.Климент Калчев 

159.Константин Горов 

160.Константин Константинов 

161.Красимир Комитов 

162.Кристина Димитрова 

163.Кристина Филчева 

164.Кристина Хаджиева 

165.Кристина Христова 

166.Кристиян Масленков 

167.Кристиян Найденов 

168.Кристияна Ал Атаси 

169.Кристо Балкански 

170.Люба Маринкова 

171.Любен Методиев 

172.Любомир Авджийски 

173.Любомир Ангелов 

174.Мадгдалина Лазарова 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

175.Мадлен Василева 

176.Максим Ганчев 

177.Мануела Малеева 

178.Маргарита Рафаилова 

179.Мариана Дончева 

180.Мариета Кирова 

181.Марина Йорданова 

182.Мария Госа 

183.Мария Кавлакова 

184.Мария Кънева 

185.Мариян Балтаджиев 

186.Мартин Маринов 

187.Методи Герасимов 

188.Методи Христов 

189.Миглена Найденова 

190.Милена Ганчева 

191.Милена Георгиева 

192.Мирослав Дамянов 

193.Мирослава Петрова 

194.Михаела Димитрова 

195.Момчил Стоев 

196.Момчил Стоянов 

197.Надя Дюлгерова 

200.Наталия Илиева 

201.Невена Кюранова 

202.Неделчев 

203.Нели Найденова 

204.Никола Николов 

205.Николай Костадинов 

206.Николай Ненков 

207.Николай Стайков 

208.Николина Богданова 

209.Нона Кацарова 

210.Орлин Конов 

211.Павлина Бялкова 

212.Павлина Николова 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

213.Пепа Гиргинова 

214.Петър Георгиев 

215.Петър Евтимов 

216.Петя Бойнова 

217.Петя Димитрова 

218.Петя Иванова 

219.Петя Михайлова 

220.Петя Полихронова 

221.Петя Топалова 

222.Петя Христова 

223.Пламен Киров 

224.Пламен Петков 

225.Пламена Георгиева 

226.Пламена Петрова 

227.Полина Атанасова 

228.Полина Чернева 

229. Радка Стоева 

230.Ралица Ангелова 

231.Ралица Николова 

232.Рая Найденова 

233.Росен Бонев 

234.Росен Маринов 

235.Росица Иванова„ 

236.Светла Търнин, 

237.Светлана Котларска 

238.Светлана Михова 

239.Севдалина Пеева 

240.Силвия Бояджиева 

241.Симона Минчева 

242.Сияна Филчева 

243.Снежа 

244.Софи Шушкова 

245.Сребрина Айлъдънова 

246.Станимир Станев 

247.Станислав Стоянов 

248.Станислав Шекерджийски 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

249.Станислава Алексиева 

250.Стиляна Механдижийска 

251.Таня Банялиева 

252.Таня Бозукова 

253.Теодор Тодоров 

254.Теодора Гецова 

255.Теодора Колева 

256.Теодора Мусева 

257.Теодора Николаева 

258.Теодор Гълъбов 

259.Тома Баев 

260.Тони Стойков 

261.Филип Шавов 

262.Фондация MOVE.BG 

-Ива Таралежкова 

-Диана Андреева, 

-Анна Генчева 

263.Христина Христова 

264.Христо Василев 

265.Христо Райчев 

266.Христо Туечки 

267.Христофор Иванов 

268.Цветан Петров 

269.Чавдар Йорданов 

270.Явор Пенков 

271.Яница Славенова 

272. НПО „За Земята“ 

272.Владимир Мартинов 

273.Т. Канчев 

274.Софроний Иеремиев 

 

 

275.Евгени Кенанов Не желая застрояване в зона Б зад плажовете за природосъобразен туризъм ! 

 

276.Елисавета Мусарлиева Разпространяват се някакви писма, които ние, любителите на незастроеното трябва да копираме 

и изпратим. В текстовете са включиени някакви неща, които не са ми напълно разбираеми. Има 
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ДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

изключения (за правене на пътища), с които не съм съгласна. По този повод, желая да израза 

моята позиция и тази на още много млади хора, българи в този свободен текст: 

Оставете намира Карадере. Молим от сърце. Има достатъчно много места, на които да бъдат 

посрещани туристи, но само едно, на което любителите на природата да си починат. 

Разберете, омръзна ни от бетон. Това показват и последните проучвания и статистики. 

Наясно съм, че в тези схеми и проекто закони и всякакви врътки свързани със застрояването 

играят много пари, но това ли е най-важното? 

Ние сме временно на този свят, парите също са временни, но е важно какво ще оставим на децата 

си.  

Лично аз от години не съм посещавала презастроените ни курорти, защото такова посещение не 

води до отмора, каквато всъщност трябва да е почивката на морето. Напротив, напряга, когато 

дори на разходка на плажа, трябва да заобиколиш хотел (Несебър), построен незнайно как върху 

дюни. 

Някак си съм сигурна, че и вие самите не ходите на нашето Черноморие, защото вече е ужасно. 

В заключение: зная, че вие сте там, за да прилагате волята на народа. А тя е еднозначна. Оставете 

ни поне това местенце.  

Или с други думи: Нас няма да ни има, но нека да оставим малко природа след нас: 
 

Стоян Иванов Заявявам нежелание от застрояването на зона Б! 

 

Огнян Стоянов Предлагам да се забрани строителството в зона Б зад плажовете за природосъобразен туризъм. 

Собствениците на земи да се компенсират с общински и държавни земи в района. 

Михаил Станчев Искам да ви изразя позицията си, относно въпроса със застрояването на зона Б зад плажовете за 

природосъобразен туризъм. Категорично съм против застрояването на поне 2км зад въпросните 

плажове. Смятам че те са национално богатство и управлението им, както и на териториите зад 

тях, трябва да бъде съгласувано с обществото. Всякакви икономически (частни) интереси и 

апетити към тези територии, нямат никаква тежест пред волята на народа! 

В случай че не сте запознати със социологическото проучване, направено от Галъп, по въпроса 

със застрояването на българското черноморие, над 80% от запитаните са против застрояването на 

която и да е територия от нашето черноморие. 

Надявам се да имате в предвид моята гражданска позиция, при вземане на по нататъшни 

решения, касаещи териториите зад плажовете за природосъобразен туризъм. 

 
 

Мартина Узунова Моля не позволявайте застрояването на малкото останали красиви и диви плажове в България. 

Има достатъчно засроени такива за любителите на урбанизираните плажове, нека остане нещо и 
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за любителите на природата.  
 

Калин Лиловски Като член на Работна група за изготвяне на регламент за къмпингуването в МТ, бих искал да 

изразя становище по ЗИД на ЗУЧК, тъй като ЗТ и ЗУЧК са много тясно свързани в областта на 

работа на работната групата.  

Представителите на неправителствените организации, защитаващи интересите на къпингуващите 

около плажовете за природосъобразен туризъм, са изготвили общо предложение посредством 

Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да се създаде зона със специфичен режим на 

териториалноустройствена защита зад тях. 

Считам, че МТ следва да подкрепи предложението за създаване на Зона "В", обхващаща 

териториите попадащи в ивицата с широчина 1 км. от границите на морските плажове за 

природосъобразен туризъм към сушата, в която строителство и всякакви дейности водещи до 

трайна намеса в територията са забранени. 

Това значително ще улесни работата по изготвяне на регламент за къмпингуването извън 

категоризираните къмпинги, защото ще гарантира съхраняването на тези места. 

Законодателят вече е създал прецедент с даването на по-особен статут на плажовете за 

природосъобразен туризъм. Природосъобразен туризъм и застрояване са несъвместими. Не е 

възможно плажът да е защитен, а зад него да има строителство. 

Забраната за строителство ще даде възможност за частна инициатива по изграждането на места 

специално пригодени за къмпинг туризъм в тези терени и ще реши окончателно всякакви 

конфликти  свързани с къмпингуването около тези плажове. 
 

Александра Смит 

 

 

I am writing to ask about Karadare beach and the wild beaches on the Bulgarian Black Sea coast. 
 
I have been extremely concerned about plans to develop the last remaining wild beaches of Bulgaria which 
should actually be protected for future generations to enjoy.  
 
Over the last two years I have visited Karadere and have learnt about the threat that development poses to the 
wildlife there in the name of short-term profit and unbelievably short-sighted greed on the part of the bulgarian 
government and the already wealthy, whose sole aim it is to proliferate and multiply their greed.  
 
As a Swiss national, I find it staggering that the government which you represent fails to perceive wildlife, 
ecology and nature itself as a national resource that should be kept safe not only for future generations but for 
the precious ecosystems themselves. God and most mentally healthy human beings know there is enough 
destruction of the Earth's resources. We cannot afford ourselves more of the same.  
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Българска асоциация на 

собствениците в туризма 

Във връзка с  предложения Проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие, предоставяме на Вашето внимание Становище на Българска 

асоциация на собствениците в туризма. 

Във всички документи, регламентиращи черноморското ни крайбрежие няма тълкувание каква 

роля играе то за бита на населението, за туризма и българската икономика. Всички  документи, 

които са създадени до сега, в голямата си част поставят акцента върху това, как да се печели от 

тях, а не как да бъдат опазени. Всички туристи, които идват от страната и чужбина, искат то да е 

чисто и безопасно, а плажовете ни, които са неповторими в Европа, да бъдат достъпни и да 

отговарят на всички европейски норми, но нормативната ни база не дава такава възможност.  

Досега предложенията на МРРБ и концесионерите акцентират върху максимална печалба от 

плажовете и морето, а не ги разглеждат като съпътстваща /обслужваща дейност/ към 

предлагания основен туристически продукт. Стигна се до там, че  концесионерите влияят върху 

развитието на туризма по черноморието и печелят повече от собствениците на хотели и 

туристически бази, които пък обират негативите от лошото отношение  по плажовете, скъпите 

чадъри и шезлонги и насищеното му  със заведения и магазини. Всичко това е в конфликт с 

хотелиерите и собствениците на туристически бази, които вложиха милиони в изграждането на 

перфектна база за привличане на качествени туристи.        

Затова всички трябва да се обединим в една основна цел – Законите, наредбите и техните 

поправки трябва да служат за опазване на нашето море, нашите плажове и 

крайбрежните ни зони, за да ги превърнем в привлекателно място за всички 

туристи, които ги посещават. 

Досега предложенията за наредби и закони, свързани с туризма, се пишеха без да се търси 

помощта на НПО и туристическия бранш.  При написването или коригирането им  трябва да се 

взема мнението на неправителствените организации, хотелиерите и туроператорите на всеки 

етап от тяхното изготвяне и приемане.  

Настоящото предложение за промяна на ЗУЧК в т.6 кореспондира  с изискванията на туристите, 

които посещават нашето черноморско крайбрежие и заедно с Наредбата, която ще се подготви 

трябва да представляват неразделна част от туристическия продукт.  

Заведенията са основен замърсител на плажовете и морето и затова е необходимо да се търсят 

промени в тази насока  и на плажовете, зад които има изградена сериозна урбанизирана 

територия / хотели, ресторанти, места за настаняване/ на самия плаж трябва да се допускат само 

заведения, които предлагат пакетирани храни, безалкохолни и алкохолни напитки. Ако няма 

такива инфраструктура, заведенията, които се разрешават на плажовете трябва да са свързани с 

канализационната мрежа и да имат разрешение от ВиК. Същото трябва да важи и за 

преместваемите обекти по плажовете, които осъществяват търговска дейност. С последните 
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изменения в ЗУЧК площта на преместваемите обекти се увеличи със 100%, а площта , полагаща 

се на туристите на плажа бе намалена. До всеки плаж, в зависимост от неговата дължина, трябва 

да има подходи или пътища за автомобилите на Бърза помощ, Пожарна и МВР, за да може да се 

реагира при различни инциденти по плажните ивици. 

Високите цени на чадърите и шезлонгите, както и множеството заведения и сергии отблъснаха 

българските туристи и дават възможност за непрестанни конфликти. Изключително добър 

пример за добре стопанисвани плажове е плажът „Бургас-централен”, където безплатните чадъри 

и шезлонги карат много българи да го дават за пример. 

 Може да се даде възможност на концесионерите да отделят част от плажовете за предоставяне 

на повече развлекателни атракции , нудистки плажове или луксозно обслужване.  

 Общините със средствата, получени от концесиите, могат да осигуряват минимално 

обезопасяване на плажовете, които не са отдадени на концесия или наем тъй като там има най-

много случаи на удавени.  

При приемането на  схемите по чл.22 от ЗУЧК  да се спазва одобряването по следната 

последователност: а) Морска администрация б) Община  в) Областна управа г) МРРБ д) МТ 

 Прилагаме снимки от плажовете на Сл. Бряг, където са скъпите чадъри и шезлонги, а хората се 

настаняват зад тях, както и  от плажа „Бургас-централен”. Разликата е огромна.    

Димитър Кацов  

В рамките на обявеното обществено обсъждане на проект на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) внасям до вас предложение за 

допълнение на проекта на ЗИД на ЗУЧК с оглед по-доброто опазване на крайбрежната плажна 

ивица. 

1. По отношение на всички морски плажове е необходимо да бъде забранено движението, 

спирането и паркирането на моторни превозни средства на морския плаж (по смисъла на ЗУЧК, 

тоест забраната трябва да важи и за дюните, разположени непосредствено зад плажната ивица 

или попадащи върху морския плаж). За съжаление се превърна в често срещано явление хора да 

се забавляват карайки АТВ и кросови мотори по плажа и дюните, срещат се и бъгита и джипове. 

Също така, там където това е възможно, коли навлизат и паркират и на дюните и на морския 

плаж. Тези действия увреждат дюните, замърсяват плажа с капещо от моторните превозни 

средства масло, нарушават спокойствието на летуващите и с шум, и с миризмата на изгорелите 

газове, и стрес от инциденти. Всичко това влошава туристическото изживяване на морския плаж. 

За да има ефект такава забрана е нужно да предвидите и система за контрол и санкция. 

Естествено по смисъла на ЗАНН извън тази административна отговорност остават случаите на 

крайна необходимост, като спасителни операции, линейки и др. подобни. 

2. С оглед гражданския контрол над определянето и ползването на изключителната публична 

държавна собственост - морския плаж, е необходимо със ЗИД на ЗУЧК да осигурите безплатен и 
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публичен достъп до картите на морските плажове във цифров формат. Оставям на вас да 

прецените технически как е най-удачно да се въведе тази норма - дали чрез Преходни и 

заключителни разпоредби да се приеме допълнение в Закона за кадастъра и имотния регистър 

или по-друг начин. Картите на морските плажове и към настоящия момент са публични на сайта 

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но в пдф формат, с който е много трудно, да 

не кажа невъзможно, точно да се сравняват с цифрови карти на територията, като гугъл мапс, и 

да се откриват разминавания между картите и фактическото състояние и ползване на 

територията. По информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър те разполагат с 

тези карти в цифров вид, но нямат законово основание да ги предоставят. Добре е с настоящия 

проект за изменение на ЗУЧК да създадете такова законово основание. 

3. Относно плажовете за природосъобразен туризъм, ако наистина намеренията са ви там да се 

развие нова форма на алтернативен туризъм, насочена към туристи търсещи девствени плажове, 

е необходимо да осигурите опазването на ландшафта и биоразнообразието зад тези плажове чрез 

забрана на строителството и други дейности зад тях, които биха увредили естествената им 

природна красота. Ако се допусне строителство в зона А зад тези плажове, няма да имате 

девствен плаж, а просто пясък и море пред урбанизирана територия, каквито плажове имаме 

достатъчно. Туристът ще бъде лишен от естетическото изживяване, заради което търси девствен 

плаж, и ще се насочи към турското крайбрежие на Черно море или към Гърция, където плажове, 

зад които не се виждат сгради и асфалт има повече, отколкото у нас. 

Ще съм щастлив и благодарен, ако ме уведомите за резултата от общественото обсъждане, тоест 

моля ви да ми изпратите окончателния проект на ЗИД на ЗУЧК, който ще внесете в МС. 
 

Управителен съвет на  

Национална асоциация 

„Българско Черноморие“ 

 

Във връзка с публикувания на страницата на министерството на туризма проект за изменение и 

допълнение Закона за Черноморското крайбрежие управителния съвет на Национална асоциация 

„Българско Черноморие“  упълномощен да изрази следното становище: 

1.Предложения от вас принцип за категоризиране на българските плажове е добър.  

2.Като се вземе предвид факта, че в голямата си част българските плажове нямат изградена 

инфраструктура и инвеститорите, които наемат или концисионират дадени плажове трябва да 

вложат средства за изграждането на такава. Тези разходи инвеститорите ще калкулират от цената 

на услугите, които те ще предоставят на плажовете. Средствата вложени за изграждане на 

инфраструктура ще бъдат по-малко, ако инвеститора притежава имот, граничещ с дадения плаж. 

По този начин ще се намали и цената на услугите, които той ще предостави на плажа, ако е 

наемател или концесионер. По тази причина Ви предлагаме при изготвяне регламентите за 

търгове за наем и концесия, ако участниците предложат близки цени, то собственика на терен 
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зад плажа, ако е участник в търга, да има предимство за спечелването му. 

3.Отделно от това разбрахме, че има изпратено становище, в което се иска забрана за 

строителство до 100 метра от границите на плажовете за природосъобразен туризъм.  

4.Това искане е антиконституционно, защото ограничава правото на владение и управление на 

частната собственост.  

5.То не е и законно във връзка с разпоредбите на ЗУЧК. 

6.Предложението не касае територията на морските плажове, за които министерството на 

туризма е отговорно и компетентно, а касае  територии зад морските плажове, за които 

компетенцията е в друго министерство 

 

Красимир Станев – 

изпълнителен директор на 

„Албена“ АД 

С §30 на ЗИД на ЗУЧК се изменя чл. 10, ал. 4, т. 1, като се заличава цифрата „50“, а след 

думата „Посетителите“ се добавя изразът „като конфигурацията на активната плажна площ за 

свободно разполагане на плажни принадлежности се определя от концесионера или Държавата. 

Свободната площ се определя с промяната на видове категории плаж с актове на министър на 

туризма 

Добавя се ново изречение: „Сключените вече концесионни договори, се привеждат в 

съответствие с тази разпоредба“ 

В чл. 12, ал. 1 се създава нова т. 6: „Паркирането и престоя на пътно-транспортни 

средства в „зона Б“ се осъществява съгласно предвижданията в ОУП, ПУП и действащите 

планове по § 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ. 

В чл. 22а, ал. 1, т. 1 след думата „концесии“, се добавя ново изречение: „Общините 

разходват целево набраните средства след подадени от тях и одобрени от министъра на туризма 

проекти, които са свързани с инвестициите на концесионера, като източник на набраните 

парични средства по този член и приходите бъдат използвани само за дейностите по ал. 3“ 

Асоциация на концесионерите 

на морски плажове 

1. В § 1 се прави следното допълнение:  

В новия чл. 6а се предлагат следните допълнения  

1. в ал. 2 след думите „по чл. 6а, ал. 5.“ Се добавя ново изречение – „Класифицирането на 
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морските плажове се предлага на министъра на туризма от комисия в която равно участие с 

представителите на държавата имат представители на браншовите организации на 

концесионерите и наемателите на морски плажове“. 

2. в ал. 5 след думите „или отдаването му под наем“ се добавя ново изречение – „За срока 

на действие на концесионен или наемен договор определената група и подгрупа на морския плаж 

не могат да се променят“.  

2. Да се създаде нов § 2а със следното съдържание:  

 „§ 2а. В чл. 7, ал. 1 цифрата „20“ се заменя с „35“. 

3.В § 3 се правят следните изменения и допълнения – след думите „като се отчитат“ да се 

вмъкне текста - „разходите и инвестициите за осигуряване на задължителните дейности по § 1, т. 

1 за конкретния морски плаж“, да се добави запетая и продължи досегашния текст. 

 


