
 

 
 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЗИДЕНСКО ВЕТО ВЪРХУ ЗАКОНА ЗА ЧЕРНОМОРИЕТО 
 

Двадесет организации обединени в група Бетономорие излизат на 20 юни на протестен лагер за 
вето пред президентството. Събитието се подкрепя от инициативен комитет кемпер-общество. 

 
Днес, в 11 часа, представители на гражданската група Бетономорие внасят при президента на Р. 
България ценностните си искания по отношение за Закона и Черноморието, с цел спиране на 
обезобразяването и презастрояването на крайбрежието и защита на конституционните 
граждански права. Заедно с тях организациите обосновават искането си за вето със следните 
проблеми на гласувания законопроект и настояват за среща с президента.  
 
Бетономорие расте и обединява Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за 
алтернативен туризъм, Българска фондация биоразнообразие, Свободен Камен бряг, Софийски 
дискусионен форум, Интерактивна България, сдружение Да запазим Корал и съмишленици, Гражданска 
инициатива "За Делфините", ИК “За спасяване на Делфин”, Спаси Пирин, Гражданска инициатива за 
Лозенец, Организация за закрила на българските граждани, Инициативен комитет кемпер-общество, 
Камара на геодезистите в България, с председател Йоан Каратерзиян, ИК “За Лозенец”, Бивол…  
 
Исканията са подкрепени и от Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, лидери на 
мнение и обществени фигури в сферата на различни творчески и професионални съсловия. 
 
 
ЦЕННОСТНИ ИСКАНИЯ 
 
ВЪЗСТАНОВЕТЕ ДЪРЖАВНАТА ЗЕМЯ НА БЪЛГАРИЯ! 
 
Да се върнат в собственост на държавата 3272 декара продадените и заменени плажове и дюни в 
Крапец, Шабла, Камчия, Шкорпиловци, Несебър, Слънчев бряг, Аркутино, Корал и да се забранят 
бъдещи отчуждавания в полза на частноправни субекти. Да се отразят морските плажове (включително 
дюните) в кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие със специализираните карти. 
 
СПАСЕТЕ НАЦИОНАЛНОТО НИ БОГАТСТВО! 
 
Да се създаде превантивна устройствена защита за терените зад незастроените плажове и да не се 
допуска строителство по крайбрежната ивица, в потвърждение на наднационалното значение на 
природното ни наследство до изработване на национална устройствена схема на Черноморското 
крайбрежие. 
 
НАКАЖЕТЕ ВИНОВНИТЕ И УВАЖАВАЙТЕ СВОБОДНИТЕ! 
 
Да се защитят конституционните граждански права, качеството на живот и здравето на хората като 
отпаднат забраните за свободно къмпиране и драстично се засилят и прилагат стриктни санкции за 
замърсяване и увреждане на природата. 

https://www.facebook.com/events/870798253269120/


 
НЕКА ПРАВОТО СЛЕДВА ЖИВОТА! 
 
Да се устроят зони за къмпинг на естествените им благоприятни места - зад плажовете и в страната, в 
потвърждение на българските традиции и световните тенденции за начин на живот и почивка, с 
регулации на гарантирано устойчиво управление на туризъм близо до природата. 
 
ГАРАНТИРАЙТЕ ПРОСПЕРИТЕТА НА СТРАНАТА! 
 
Да се създадат държавни политики в полза на развитието на къмпинг-туризма и поощряване на къмпинг 
- културата - с подкрепата и експертизата на неправителствения сектор. 
 
СПРЕТЕ ТЕРОРА НАД БЪЛГАРИТЕ НА СОБСТВЕНОТО ИМ ЧЕРНОМОРИЕ! 
 
Да се създадат мерки против узурпирането на плажовете чрез концесии и наеми, които превръщат 
туристически бизнес в заложник на сенчестия сектор. 
 
ГАРАНТИРАЙТЕ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО, А НЕ НА ЗАДКУЛИСИЕТО! 
 
Да се подложи този 22-ри по ред ЗИД и самия ЗУЧК на анализ на прилагането му от влизането му в сила 
на 1.01.2008 г. Само прозрачната публична дискусия ще избегне противоконституционните и лобистски 
поправки и възможностите за тежки корупционни практики, които днес ни държат вън от Шенген и 
Еврозоната. 
 
 
 
• Законопроектът нарушава конституционните задължения на държавата да осигури 
поддържането и разнообразието на живата природа, допускайки увреждането на дюните с най-
голяма площ - зараждащите се дюни, които непонятно са  изключени от регламента;  
• Законопроектът ограничава правото на гражданите на свободно придвижване, като на 
практика забранява палатките, кемперите и караваните на собственото им българско  
черноморско крайбрежие;  
• Законопроектът ограничава правото на физическите лица по черноморското крайбрежие 
да управляват земите, горите или урбанизираните си имоти, само след нова неясна категоризация;  
• Законопроектът нарушава основния конституционен принцип на правовата  държава, 
създавайки условия централните и местни власти, по свое усмотрение и без ясни правила, да 
наказват туристи и собственици. 
• Законопроектът на практика не създава устойчива регулация срещу увреждането и 
замърсяването, а по недопустим съсловен принцип, предварително уличава къмпинг–културата 
като единствен нарушител на законността по Черноморието. 
 
Бетономорие расте и обединява Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за 
алтернативен туризъм, Българска фондация Биоразнообразие, Свободен Камен бряг, Софийски 
дискусионен форум, Интерактивна България, сдружение Да запазим Корал и съмишленици, Гражданска 
инициатива "За Делфините", Спаси Пирин, Гражданска инициатива за Лозенец, Организация за закрила 
на българските граждани, Инициативен комитет кемпер-общество, камара на геодезистите в Бълария, с 
председател Йоан Каратерзиян. Исканията са подкрепени и от Румен Драганов от Института за анализи 
и оценки в туризма, лидери на мнение и обществени фигури в сферата на различни творчески и 
професионални съсловия. 
 
 
 


