
 
 
 

 
 
 
Скъпи приятели, 
 
ОБРЪЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО 10/2019 НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО 
ЖАЛБАТА НА БЕТОНОМОРИЕ И ОТХВЪРЛЯНЕТО Ѝ ОТ СЪДА. 
 

Нашата битка не е спирала, няма да спре и сега! 
 
Конституционния съд бе сезиран от инициатива “Българско кемпер общество”, 
подкрепено от обединена група “Бетономорие” чрез Омбудсмана на Република 
България. 
 
Всички тези законови действия и граждански натиск станаха възможни 
благодарение на вас и протеста на Бетономорие през юни 2019. 
 
Жалбата ни бе във връзка с промени на Закона за Черноморието, които не търсят 
начин да спрат обезобразяването на крайбрежието ни, но удрят директно срещу 
едни от хората с най-силен глас в негова защита – хората, които го обичат, ценят и 
защитават.  
 
Последните небетонирани места и чисти морски заливи са именно местата, където се 
къмпира свободно - тридесет години след като къмпингите в България бяха 
безобразно унищожени в полза на корупционни интереси, незрели мегаломански 
инвестиции и прането на пари.  
 
Независимо от липсата на регламент и условия, с които могат да се похвалят всички 
развити европейски държави още от 50-те години, където къмпинг – културата е и 
въпрос на престиж и белег за свободно общество, именно тези хора и техните 
съмишленици бяха и са Пазителите на последните плажове, Пазителите на 
последните кътчета българска природа. 
 
Днес атаката срещу тях е по-силна от всякога, а природата ни още по уязвима 
през поредица предвидени законодателни промени, които превзетата държава се 
готви да приеме в кратки срокове в парламента. Такъв е днес примерът с 
предстоящите промени на закона за биоразнообразието и ударът, готвен срещу 



“Натура 2000”, за който днес от 18:30, 25 юни, предстоят граждански протести в над 
десет града в страната. 
 
След проведени консултации и анализ даваме яснота относно отхвърлянето на 
жалбата ни в конституционния съд и как ще продължим заедно. 
 
С РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД СТАНА ЯСНО, ЧЕ 

 

 Неорганизираното къмпиране не е противоконституционно. Допускането му 
извън къмпинги, при ясен регламент и условия е в изпълнение на 
конституцията на България. 
 

 Концесионерите нямат основания да безчинстват върху ембрионалните дюни 
или така наречената първа линия на плажа, като преминават с МПС или 
увреждат, по какъвто и да било начин, на което масово сме свидетели. 

 

 Законът за Черноморието е “плаващи пясъци”, които създават предпоставки 
за неясни тълкувания и още по неясен регламент на тази база, в които частично 
е затънал и конституционния съд. 

 

 Срещу интересите на гражданското общество, последните кътчета 
необезобразена природа и къмпинг – културата стои съмнението за 
целенасочена мрежа от организации и действия, всички изброени в решението 
на Конституционния съд, за които съдът специално отбелязва, че съдържат 
аргументация дори извън предмета на делото. 

 

 Решението не подкрепи нито един от аргументите на Омбудсмана и се 
произнесе, макар и неубедително и небрежно, относно санкцията за поставяне 
на палатка кемпер или каравана извън така наречените в неясно бъдеще 
“устроени места” за къмпиране, като я остави в сила. Тук намираме място да 
благодарим на експертите доц. д-р Гергана Боянова и доц. д-р Златимир Орсов, 
които са разбрали и подкрепили искането ни за обявяване на 
противоконституционност на промените със свои становища пред 
Конституционния съд. 

 

 След решението предстои приемане на наредба за къмпирането, на чиято 
база в едногодишен срок /след приемането ѝ/, се заковават следните санкции:  

 

 Санкцията за свободно къмпиране от 500 до 1000 лева и от 1500 до 3000 лв. – 
при повторно нарушение, което според приетото законодателство ще бъде: 
Свободно къмпиране извън така наречените “устроени” по чл. 10 а, места 
за къмпиране, които не са къмпинги. 

 

 Санкция за “устройване на места за къмпиране” извън реда на новия чл. 10 
а с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 
лв., ако не подлежи на по-тежко наказание и 6000 до 10 000 лв. или 
имуществена санкция от 12 000 до 60 000 лв.- при повторно нарушение. 



 

 Сиреч, ако наредбата бъде приета така, свободни къмпингари и кемперисти ще 
могат да бъдат глобявани навсякъде по крайбрежието ни, без алтернатива, 
където на практика да могат да къмпират!  

 

 Кой ще гарантира на обществото, че такива места въобще ще бъдат устроени, 
как ще бъдат устроени, къде и Кой ще е домакинът. Другата опция ще остане 
съществуващите няколко къмпинга на Черноморието, с печалния им стандарт в 
голяма степен и никакъв капацитет за настаняване. 

 

 Наредбата ще се изготвя от четири министерства/министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, 
министъра на околната среда и водите и министъра на туризма/, които до този 
момент по нищо не са показали, че имат и най-малка представа от къмпинг-
култура и законодателство в тази насока. Оттук може да очакваме тежки 
недоразумения. Твърдим последното поради няколкократните ни опити да 
допринесем за изготвяне на регламент с участието си в работни групи, 
създадени на правителствен ниво в тази връзка, завършили с пълно фиаско. 

 

 Към този момент, ако се намирате на общинска земя можете да бъдете 
глобявани по общинските наредби на съответната морска община, ако такава е 
в сила. Интересувайте се, търсете правата си и пишете до нас във всеки 
случай, в който имате нужда, въпрос, неправомерен тормоз или друго. 

 

 Бетономорие няма да следи тези процеси безучастно. Ще противостоим с 
всяка законова гражданска съпротива, локално и европейско 
законодателство. Няма да допуснем атаката срещу природата на България и 
гражданските интереси и свободи на хората да продължи. Ще действаме в 
много ясни стъпки, за които ще ви държим в течение и ще разчитаме на 
подкрепата ви. 

 

 Призоваваме всички свои поддръжници да къмпират свободно в природата, 
като не замърсяват по време на престоя си, не палят огън на непозволени 
места, спазват спокойствието на другите, не нараняват растения и животни и не 
оставят след себе си следа! 

 
Бъдете пример! 
 
Ваши, 
Бетономорие 

 
 
 
 


