
 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА 

 

 

 З А П О В Е Д  
 

№ РД-22-7706-34/24.03.2022 г. 

 

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365,  http://www.vn.government.bg 

БЛАГОМИР КОЦЕВ – областен управител на област с административен център 

Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-2/11.01.2022 г. на министъра на 

туризма на Република България, актуализирана със заповед № Т-РД-16-70/11.02.2022 г. 

 

УСТАНОВИХ: 

 

Със заповед № Т-РД-16-2/11.01.2022 г. на министъра на туризма на Република 

България, актуализирана със заповед № Т-РД-16-70/11.02.2022 г. е обявен списъкът на 

неохраняемите морски плажове за летен сезон 2022г., съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедите. Заповедите са 

публикувани в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии 

и наем на плажове“. 

Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от 

постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се 

разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на 

територията на съответната община, включително и на морските плажове за 

природосъобразен туризъм. 

Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти 

с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на 

водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 

от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-2/11.01.2022 г. на 

министъра на туризма на Република България, актуализирана със заповед № Т-РД-16-

70/11.02.2022 г.  
 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Кметовете на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да 

организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис 

„Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски 

език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва: 

 

I. На територията на Община Аксаково за плажове: 

1. „Кранево – юг 2“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

54145.25.507. 

 

II. На територията на Община Варна за плажове: 

1. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131; 

2. „Чайка – централен 1“, представляващ ПИ 10135.2573.1135; 

3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113; 

4. „Кабакум – юг – част 1“ с площ 20 839 кв. м., съставляващ реална част от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2572.206 по кадастралната карта и 
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кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 

г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със заповед № 18-

10957/08.08.2014 г. на началника на СГКК – гр. Варна, целият с площ от 30 670 

кв.м., описан в акт за изключителна държавна собственост № 1466/07.10.2014 г. 

5. „Минерален басейн-север“, представляващ ПИ 10135.2569.288; 

6. „Минерален басейн-юг“, представляващ ПИ 10135.2569.281; 

7. „Евксиноград 1“, представляващ ПИ 10135.2567.159; 

8. „Евксиноград 2“, представляващ ПИ 10135.2567.162; 

9. „Евксиноград 3“, представляващ ПИ 10135.2567.150; 

10. „Буните 2“, включващ следните два морски плажа: 

10.1. „Буните 2-изток“, представляващ ПИ 10135.2536.187; 

10.2. „Буните 2-запад“, представляващ ПИ 10135.2536.186;  

11. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16; 

12. „Рибарски“, включващ следните два морски плажа: 

12.1. „Рибарски-изток“, представляващ ПИ 10135.2561.10; 

12.2. „Рибарски-запад“, представляващ ПИ 10135.2561.11; 

13. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156; 

14. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150; 

15. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34; 

16. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832; 

17. „Фичоза - юг“, представляващ ПИ 10135.5511.842; 

18. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517; 

19. Реална част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, с площ на реалната 

част в размер на 15 302 кв. м. от ПИ 10135.5103.519, целият с площ от 31755 кв. м. 

Останалата част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“ с площ на частта в размер на  

16453 кв. м. е предоставена на концесия на „Орхи“ ЕООД, с ЕИК 131376610 – партида 

№ D-00855. 

20. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22. 

 

III. На територията на Община Аврен за плажове:  

1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22; 

2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374; 

3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377; 

4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365; 

 

IV. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:  

1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54; 

2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7; 

3. „Шкорпиловци–север“, представляващ реална част от ПИ 83404.502.36. 

 

V. На територията на Община Бяла за плажове:  

1. „Самотино“; 

2. „Бяла – Карадере“, представляващ ПИ 07598.306.9; 

3. „Бяла – Карадере – 2“, представляващ ПИ 65259.501.61; 

4. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10; 

5. „Бяла – централен I“, представляващ ПИ 07598.307.31; 

6. „Бяла – централен III“, представляващ ПИ 07598.307.33; 

7. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35; 

8.  „Бяла – „Чайка“, представляващ ПИ 07598.116.139, 

9. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132; 
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10. „Бяла-юг“, представляващ ПИ 07598.115.140. 

 

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи 

достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 10.05.2021 г.  

В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен 

доклад, придружен със снимков материал. Върху снимките да бъде посочен морския 

плаж, за който се отнасят същите. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна 

администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна 

администрация Варна. 

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен 

контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация 

Варна. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорния заместник – областен 

управител на област с административен център Варна. 

Заповедта се изготви в седем еднообразни екземпляри и се копира в два 

екземпляра. 

Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Аксаково, 

Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й 

към преписка с № РД-22-0418-1/14.01.2022 г., послужила за издаването на заповедта; и 

деловодството на Областна администрация Варна. 

Копия от заповедта да се връчат на ресорния заместник – областен управител на 

област с административен център Варна и директора на Дирекция „Административен 

контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация 

Варна. 

 

 

 

БЛАГОМИР КОЦЕВ  / П / 

 

Областен управител на област  

с административен център Варна 
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