
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 

(Обн. ДВ. бр.48 от 2007г., изм. ДВ. бр.36 и бр.67 от 2008г., изм. ДВ. бр.19, бр. 82 и бр. 92  от 

2009г., , изм. и доп. ДВ. бр.45 и бр. 82 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27, бр. 28, бр. 66 и бр. 105 

от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 и бр. 98 от 2014г., изм. ДВ. бр.9, бр. 61 и бр. 101 от 2015г изм. 

и доп. ДВ. бр.20 и бр. 36 от 2016г.,., изм. ДВ. бр.58, бр. 96 и бр. 103 от  2017г., доп. ДВ. бр.28 

от 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.56 и бр. 60 от 2019г изм. ДВ. бр.21 от 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.16 

и бр. 17 от 2021г.) 

 

§ 1. В чл. 6, ал. 10 след думите „кадастралните регистри“ се добавя „за обектите по  ал. 3“, а 

думите „след приемане на специализираните карти на морските плажове“ се заменят с „въз 

основа на приетите специализирани карти на морските плажове или приетите им 

изменения“. 

 

§ 2. В чл. 8б, ал. 1 след думите „морските плажове“, се добавя „или части от тях“. 

 

§ 3. В чл. 8ю, ал. 4, т. 2 думите „§ 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за 

концесиите“, се заменят с „§ 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за концесиите“. 

 

Преходни и заключителни разпоредби: 

§ 4. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн. 

ДВ. бр.28 от 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34, бр. 38, бр. 44, бр. 55, бр. 60, бр. 64, бр.71, бр. 92, бр. 

98, бр. 101, бр. 103, бр. 105, бр. 107 и бр. 109 от 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 и бр. 14 от 2021г.,) 

се създават чл. 29-32: 

„Чл. 29 (1) За договори за концесия на морски плаж, които са сключени или са влезли 

в сила след 25.05.2020 г. и през летен сезон 2020 г. или част от него концесионерите са 

предоставяли на посетителите на морския плаж плажните принадлежности по смисъла на § 1, 

т. 6, предложения първо и второ от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие – чадъри и шезлонги, на цени, намалени с не по-малко от 50 на 



сто от максималните по съответния договор, по предложение на министъра на туризма, 

Министерският съвет с решение намалява размера на дължимото през 2020 г. концесионно 

възнаграждение. 

(2) Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение за 2020 г., което да 

съответства на намалението на плажните принадлежности по ал. 1, се определя с Методика за 

определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна 

цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 

2020 г., и за удължаване срока на концесията и на наема, приета с Постановление на 

Министерския съвет № 111 от 28.05.2020 г. 

(3) Намалената част по ал. 1 се приспада от следващо дължимо концесионно 

възнаграждение. 

Чл. 30 В случаите, когато наематели по договор за наем на морски плаж са изпълнили 

задължението си по § 23, ал. 1 и 2, но за тях не може да се приложи изцяло или частично ал. 

3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 2020 г.), съответната намалена част на наемната цена за 2020 г. 

се връща в полза на наемателите от приходите от действащ през 2021 и/или 2022 г. 

концесионен или наемен договор за същия обект – морски плаж, за което между страните 

се подписва споразумение в срок до 31.12.2021 г. 

Чл. 31 (1) За летен сезон 2021 г., считано от 1 юни 2021 г., концесионерът по действащ 

договор за концесия за морски плаж, съответно наемателят по действащ договор за наем на 

морски плаж може да предоставя на посетителите на плажа плажните принадлежности по 

смисъла на § 1, т. 6, предложения първо и второ от допълнителните разпоредби на Закона за 

устройството на Черноморското крайбрежие – чадъри и шезлонги, на цени, намалени от 

цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор. 

(2) В срок до 1 юни 2021 г. концесионерът, съответно наемателят уведомява министъра на 

туризма за цените на плажните принадлежности за летен сезон 2021 г. в съответствие с ал. 1. 

За сключените концесионни и наемни договори след тази дата, концесионерът, съответно 

наемателят уведомява министъра на туризма за цените на плажните принадлежности за летен 

сезон 2021 г. в съответствие с ал. 1 в срок до 10 дни от влизането в сила на съответния договор.  

(3) За концесионер и наемател по ал. 1, по предложение на министъра на туризма 

Министерският съвет с решение намалява размера на дължимото концесионно  



възнаграждение за 2021 г., а министърът на туризма със заповед намалява размера на 

дължимата наемна цена за 2021 г. Когато възнаграждението или цената е вече заплатена 

изцяло или частично или размерът на същите е недостатъчен за покриване на цялата сума на 

намалението, съответната намалена част се приспада от приходите от следващите дължими 

концесионни възнаграждения, и/или наемни цени за същия обект – морски плаж. 

(4) В съответствие с решението или заповедта по ал. 3 министърът на туризма и 

концесионерът, съответно наемателят сключват допълнително споразумение към 

концесионния договор или договора за наем. 

(5) Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена, което 

да съответства на намалението на плажните принадлежности, се определят с методика, приета 

до 30.06.2021 г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.  

(6) На лице, което не изпълни поетото задължение по ал. 2 да предоставя плажните 

принадлежности по смисъла на § 1, т. 6, предложения първо и второ от допълнителните 

разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – чадъри и шезлонги, 

на цени, намалени от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор, се 

налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно извършване на 

същото нарушение – наказанието е имуществена санкция в размер от 40 000 до 100 000 лв. 

Повторно нарушение е нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за 

същия морски плаж. 

(7) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от 

министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра на туризма или 

оправомощени от него длъжностни лица. 

Чл. 32 (1) За летен сезон 2021 г. на територията на морските плажове през 2021 г. се допуска 

към обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2, буква „б“ от Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по 

чл. 10, ал. 7 от същия закон, но не повече от 4 на сто от площта на морския плаж. 

(2) На лице, което наруши разпоредбата на ал. 1, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. или 

имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. При повторно извършено нарушение глобата е от 

2000 до 6000 лв., а имуществената санкция е от 4000 до 40 000 лв. Повторно нарушение е 



нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, 

с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж. 

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, 

определени от министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра 

на туризма или оправомощени от него длъжностни лица.“ 

 

§ 5. Законът влиза в сила от датата на обнародването му.  

 

Законът е приет от … Народно събрание на …………………… г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 


