РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от ........................ 2016 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА МОРСКИТЕ
ПЛАЖОВЕ - ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3 ОТ
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ,
ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ
19.01.2015 г. (ОБН. ДВ. БР.7 ОТ 27 ЯНУАРИ 2015Г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 5 цифрата „1“ се заменя с „3“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст цифрата „1“ се заменя с „3“;
2.

В таблицата на ред „Изградената леглова база е по-малка от броя плажни

места на плажа“ коефициентът „0,90“ се заменя с „0,70“.
3.

Досегашният текст става ал. 1

4.

Създава се ал. 2:

„(2) Изградената леглова база се отчита въз основа на информационните карти по
чл. 13.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Формулата се изменя така:
„ПППМ = БППМ х I х КК, (3)“;
2. Описанието на корекционните коефициенти КК1 и КК2 се отменя;
3. Създава се описание на корекционен коефициент КК:
„КК - корекционен коефициент, отразяващ спецификата на морския плаж, чрез
оценка на природно-климатичните и екологичните характеристики, прилежащата
туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща
достъп до морския плаж и местоположението на морския плаж - в близост до национални
курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища, населени

места, къмпинги и вилни зони или неурбанизирани територии, съгласно чл. 8, ал. 3 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (0,5 < КК < 2,5)“.
§ 4. В чл. 10 числото „2014“ се заменя с „2016“, съответно числото „2015“ се заменя
с „2017“.
§ 5. Чл. 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Корекционният коефициент КК се определя по следната формула:
М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 + М8 + М9
КК =

, (5).
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(2) Показателите от М1 до М9 се определят съгласно приложение № 1.“
§ 6. Чл. 12 се отменя.
§ 7. Чл. 13 се изменя така:
„Чл. 13. Стойностите на конкретните показатели, формиращи корекционния
коефициент КК, както и коефициентът, отчитащ съответствието на изградената леглова
база Клб, се определят към годината на приемане на решението за откриване на
процедурата за предоставяне на концесията въз основа на информационна карта,
изготвена по образец, одобрен от министъра на туризма.“
§ 8. Чл. 14 се изменя така:
„Чл. 14. Броят плажни места се определя по формулата:
АПП
БПМ = 0,9 х

, (6)
Н

където:
АПП е активната плажна площ на плажа (кв.м);
Н - нормативът за едно плажно място (кв.м).“
§ 9. В чл. 16 след думите „8 кв.м“ се поставя точка и тексът след нея се заличава.
§ 10. Приложението към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2
Основни показатели
определящи, природно-климатичните и екологичните характеристики, прилежащата
туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща
достъп до морския плаж и местоположението на морския плаж - в близост до национални
курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища, населени

места, къмпинги и вилни зони или неурбанизирани територии, за определяне на
корекционния коефициент КК

Индекс

Показател

Значение
(точки)

М1

Преобладаващ вид на плажната повърхност:
-

фин морски пясък

2,5

-

дребни камъни

1,5

-

скали с пространства от пясък или

0,5

дребни камъни между тях
М2

М3

М4

М5

Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата:
-

полегат, близко до морското равнище

2,5

-

висок, стръмен, без скали

1,5

-

висок, стръмен, скалист

0,5

Широчина на плажната ивица, използвана от туристите:
-

над 20 м

2,5

-

до 20 м

1,5

Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите:
-

плавен наклон, покрит с пясък

2,5

-

плавен наклон, покрит с дребни камъни

1,5

-

стръмен наклон

0,5

Екологични характеристики на плажа, които се определят по формулата:
М5.1 + М5.2 + М5.3
М5 =

,
3

където:
М.5.1 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане:
-

висока

2

-

средна

1

-

ниска

0

М.5.2 Наличие на опасни течения в зоната за къпане:

-

има

0

-

няма

2

М.5.3 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на брега, ограничаващ
плажа откъм сушата:

М6

М7

-

има

0

-

няма

2

Отдалеченост на морския плаж от републиканската пътна мрежа:
-

до 3 км

1

-

над 3 км

0,5

Изградена инженерна инфраструктура в зоната, тангираща с морския плаж:
-

има

1

няма

0

-

канализация

има

1

няма

0

-

М8

водопровод

електрификация

има

1

няма

0

Местоположение на морския плаж:
- в близост до курортни комплекси, ваканционни,
вилни и туристически селища

5

- в близост до населени места - общински центрове
или с население над 10 000 души
-

М9

4

в близост до населени места с население

под 10 000 души

3

- в близост до къмпинги и вилни зони

2

- в близост до неурбанизирани територии

1

Наличие на зони за паркиране в зоната до 1 км от морския плаж:
-

има

1,5

-

няма

0“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 12. В § 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на
концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2
и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на Методика за определяне
на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Обн. ДВ. бр.7 от 2015г.) думите
„министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на
туризма“.
§ 13. В Методиката за определяне на минималния размер на наемната цена за
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (Обн. ДВ. бр.7
от 2015г.) се правят следните изменения:
1.

В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и

благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“;
2. В чл. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".
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