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      КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                              

 
ОБЩ  ЗАКОНОПРОЕКТ 

за изменение и допълнение на 
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 

 

изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС 
           въз основа на приетите на първо гласуване на 7 февруари, 2014 г.: 

Законопроект № 354-01-72, 
            внесен от Снежина Маджарова и група народни представители и 

Законопроект № 354-01-86, 
            внесен от Димчо Михалевски и група народни представители 

 
 
 

 
Проект 

 
З А К О Н 

за изменение и допълнение на  
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 

(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 
82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.) 

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 9, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като се отчитат: 

1. местоположението, степента на урбанизация на прилежащите територии, 

прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, 

осигуряваща достъп до морския плаж;  

2. природно-климатичните и екологичните характеристики, площта, и характерните 

особености на морския плаж, на морския бряг и на прилежащата акватория“. 

2. Създава се нова ал.10: 

„(10)  В зависимост от местоположението си морските плажове попадат в райони: 

1. на национални курорти; 

2. на курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища; 
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3. на населени места; 

4. на къмпинги и вилни зони; 

5. извън урбанизирани територии.” 

  3. Досегашните ал.10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12. 

§ 2. В чл. 8 се създава ал. 3: 

„(3) Размерът на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се определя 

във всеки конкретен случай, като се отчитат специфичните особености и характеристики 

по чл. 7, ал. 9 и в зависимост от:  

1. икономическата изгода, която концесионерът или наемателят ще получи от 

концесията, съответно - от наема на морския плаж; 

2. справедливото разпределение на икономическата изгода между държавата и 

концесионера или наемателя; 

3. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на 

концесията или на наема.” 

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения: 

1. В ал. 3, т. 3 се изменя така: 

„ 3. поставянето на: 

а) преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, 

ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени 

показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не 

се намалява определената минимална озеленена площ, като най-високата част на 

обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има височина до 3,6 м.;  

б) елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, 

пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;  

в) рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи, 

        при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет.“ 

2. В ал. 4, т. 1 и 2 се изменят така: 

„1. поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява от 30 до 50 на сто 

от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от 

страна на посетителите, като конкретния размер се определя в наредбата по чл. 7, ал. 9 

при отчитане на специфичните особености и характеристики на отделните плажове. 
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2. поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за:  

а) осъществяване на задължителните дейности на морския плаж; 

б) спортно-развлекателна дейност и за бързо обслужване, като най-високата част 

на обектите за бързо обслужване може да има височина до 3,6 м.” 

3. Алинеи 7 и 8 се изменят така: 

„(7) Обектите по ал. 4, т.2, буква „б”  могат да заемат общо до 2 на сто от площта на 

морския плаж. 

(8) Към обектите за бързо обслужване по ал. 4, т. 2, буква „б“ се допуска ползването 

на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по ал. 7, която не може да заема 

повече от 2 на сто от площта на морския плаж.“ 

§ 4. В чл. 13, ал. 4 се изменя така: 

„(4) В зона „Б“ се допуска поставянето на: 

1. преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи 

дейности, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план 

устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на 

застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ, като най-

високата част на обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има 

височина до 3,6 м.;  

2. елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, 

пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;  

3. рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи.“ 

§ 5 . Член 15 се изменя така: 

„ Чл.15. (1) Ежегодно, но не по-късно от  1 март , по предложение на кмета, 

общинският съвет на общините, попадащи в обхвата на този закон, определя периода и 

курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и 

ваканционните селища по Черноморското крайбрежие, в които се забранява 

извършването на строителни и монтажни работи. 

(2.) В случай че общинският съвет не приеме решение по ал.1 , извършването на 

строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, 

курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие се 

забранява от 15 май до 1 октомври. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-

ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.“  
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§ 6. В § 1 от Допълнителни разпоредби се правят следните изменения: 

1. В т. 4, в изречение първо думите „под въздействието на вятъра“ се заменят с „в 

резултат от взаимодействието на море, суша и вятър“. 

  2. В т. 5, буква „б“ се отменя. 

3. В т. 7 думите „активната плажна площ“ се заменят с „площта“, а думата 

„сгъваеми“ се заличава. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 7. (1) Одобрените до влизането в сила на този закон схеми за преместваеми 

обекти в зона „А“ и зона „Б“ се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 

3-месечен срок от влизането му в сила. 

(2) Преместваемите обекти, разрешени по досегашния ред, които не отговарят на 

изискванията на този закон и на одобрените нови схеми по ал. 1 се премахват от 

собствениците на поземлените имоти в шестмесечен срок от влизането му в сила. След 

този срок обектите се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на 

територията. 

§ 8. Сключените до влизане в сила на този закон концесионни договори и 

договори за наем на морски плажове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този 

закон в  шестмесечен срок от влизането му в сила. 

§ 9. (1) Министерският съвет приема нова методика по чл. 8, ал. 2 в 3-месечен 

срок от влизането в сила на този закон. 

(2) Министърът на регионалното развитие издава наредбата по чл. 7, ал. 9 в 3-

месечен срок от влизането в сила на този закон. 

(3) Министърът на регионалното развитие утвърждава актовете за изключителна 

държавна собственост въз основа на актуализираните данни от геодезически замервания 

за морските плажове в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон. 

§ 10. Параграф 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, 

бр. 27 от 2013 г.) се отменя. 

§ 11. Параграф 28 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, 

бр. 27 от 2013 г.) се отменя. 

§  12. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 

104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 
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12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 

от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 

г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 

от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65 и 66 от 2013 г.)  чл.7, ал. 5 се изменя така: 

„(5) В случаите, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху 

имоти - изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват 

ограничени вещни права.“ 

§ 13. В Закона за туризма (обн. ДВ. бр.30 от 2013г., изм. бр.68 от 2013г.) чл. 161, 

162 и 163  се отменят. 

                    
 
 
                    ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ                                        
                    НА  КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА 
                    ПОЛИТИКА И  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
                                                                                                              Борислав Гуцанов 


