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Национална асоциация “Българско Черноморие” (НАБЧ)

Нашата цел: Опазване на природата, устойчивото развитие и икономически
просперитет.

Нашата визия: Зелена и чиста България с добра инфраструктура, предвидимо
законодателство и ясен инвестиционен хоризонт.

Нашата мисия: представителност на местните общности, които
обединяват интересите на: местни и чуждестранни собственици на
имоти и туристически обекти, хотелиери и ресторантьори, строители и
предприемачи, земеделски производители, рибари, винари и други.

Фокус: опазване на природата чрез пазарни механизми, защита на
частната собственост, правото й на ползване и предприемаческа
инициатива, както и борба срещу рестриктивното законодателство и
административната тежест.



НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ТОВА:



Обследване на “дивокъмпингуването”

• В края на летен сезон 2014 г. стартира проект
на НАБЧ “Да картираме дивакуващите”;

• Преброяване и картиране на незаконните
къмпинги по Черноморието;

• Върху дюните, плажните ивици, горските
територии и т.н. се установиха над 20
незаконни къмпинга;

• В момента на обхода бяха преброени около
5.000 дивакуващи лица.



Кадастрални данни на засегнатите 
територии



Кадастрални данни на засегнатите 
територии



Явлението “дивокъмпингуване”

• Дивакуващите завземат частни, общински и
държавни земи в противоречие на всякакви
законови и нормативни актове. Увреждат
природата и създават условия за
разпространение на заразни болести по
Черноморието.

• Основните засегнати места са: Крапец, Кара
дере, Иракли, Корал, Шкорпиловци и др.
вкл. защитени територии и зони.



Дивокъмпингуването и “опазването на 
природата”

Иракли Корал



Дивокъмпингуването и “хигиената”

Корал Корал



Нерегламентирани тоалетни

Кара дере Кара дере



Незаконно палене на огън

Арапя Арапя



Дивокъмпингуване за цял сезон

Иракли Иракли



Неправомерно къмпингуване

Корал Корал



Дивокъмпингуване

Крапец Вромос



Предприети действия

• НАБЧ сезира за своите наблюдения от
проекта “Да картираме дивакуващите” -
президента, министър-председателя,
МОСВ, МЗХ, ИАГ, както и обществото чрез
медиите;

• ИАГ разпореди спешна проверка през
2015г., потвърдила наблюденията на НАБЧ.



Реакция на институциите

• Съвместни проверки през юли 2015 г. в горски и
земеделски територии по българското Черноморие
на ИАГ, РИОСВ, РЗИ, МВР, общини, ГД ПБЗН – МВР и
НПО.

• Проверките бяха във връзка с изнесените през
2014г. от НАБЧ данни за унищожена природа и
неспазване на закони – незаконна сеч, палене на
огньове по време на пожароопасния сезон и в
горски територии, опазване на видове и
местообитания, спазване наредбите за обществен
ред на общините, нарушаване на хигиените норми
и превенции.



Инспекция 2015

Крапец Кара дере



Инспекция 2015

Кара дере Иракли



Инспекция 2015

Иракли Иракли



Инспекция 2015

Вромос Вромос



Инспекция 2015

Кара дере Кара дере



Инспекция 2015

ЗМ Камчийски пясъци и 
резерват Камчия Шкорпиловци



Инспекция 2015

Крапец Кара дере



Нормативна база в България
Закон за горите:
• Чл.137. (3) „По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит

огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от
границите на горските територии.”;

• Чл. 266. (1) „Наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите
актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва,
придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни
горски продукти.“;

• Законът за горите забранява паленето на огньове в горски територии извън
определените за това места.

Наказателен кодекс:
• Чл. 235 (1) Който без редовно писмено позволително или с редовно позволително,

но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира,
добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от
тях, включително отсечени или паднали, се наказва с лишаване от свобода до
шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

• Чл. 236. Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, 
младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник, се наказва с лишаване от 
свобода до две години или с пробация, както и с глоба от сто до триста лева, а в 
особено тежки случаи - с лишаване от свобода до пет години.



Нормативна база в България

• Закон за биологичното разнообразие – Съгласно чл. 38,
41 или 45, ако бъде доказано, че разположения бивак
обезпокоява защитени животински видове се
предвиждат санкции;

• Наредби за обществен ред на общините – забраняват
къмпингуване извън определените за това места;

• Наредба за категоризация на средствата за подслон на
Министерството на туризма – регламент за
минималните условия в къмпингите;

• Собственикът на имота, в който е разположен бивака,
може да се оплаче на полицията, ако се къмпингува без
неговото изрично съгласие;



Рискове и инциденти

22.08.2013 г. пожар в местност Иракли:

• Огънят е пламнал в района на огромния
незаконен къмпинг, който се простира върху
частни и държавни имоти години наред;

• Щети: Изгорели 150 декара с бадемови
насаждения и нискостеблена растителност;

• Опасности: да пострадат хора, както и да бъде
опожарена цялата гора в землищата на с.
Емона и гр. Обзор.



Рискове и инциденти

• НАБЧ предварително е изпратила сигнал до МОСВ,
че в района на м. Иракли има незаконно
къмпингуващи, които палят огньове и ежедневно
създават рискове от пожари. Въпреки проверка в
местността от РИОСВ – Бургас, наложените актове
за административно нарушение, пожара в Иракли е
факт!

• Пожарът е бил много бързо овладян благодарение
на земеделски арендатор, местни хора,
противопожарна служба и полиция. С трактор е
изорана бразда, която да локализира огнището.



Рискове и инциденти

Пожар на Иракли, 22.08.2013 г.



Рискове и инциденти

Пожар на Иракли, 22.08.2013



Рискове и инциденти

06.08.2015 Пожар в гориста местност
«Бостанлъка» над Слънчев бряг:
• Причина: Запален огън от дивакуващи
• Щети: изгорени живи 6 коня, напълно

изгорели лек автомобил и дървената
постройка на запалената конна база.
Километрични задръствания в пика на сезона.
Паника сред туристите;

• Опасности: да изгори гората в землищата на с.
Кошарица, Ханска Шатра, Св. Влас и защитена
зона Емине-Иракли.



местност «Бостанлъка», над Сл. Бряг

Пожар над Сл. Бряг 06.08.2015



Констатации от проверките юли 2015 г.

Установените и посочени факти в протоколите на
комисията водена от ИАГ през юли 2015г.:

• Образувани локални сметища, множество отпадъци,
изхвърлена използвана тоалетна хартия и пластмасови
бутилки;

• Импровизирани тоалетни – изкопани в земята дупки,
оградени с брезент, видими човешки екскременти и
др.;

• Мивки и бани – бидони и туби, закачени по дърветата в
оградени места с брезент по дърветата, за
приспособленията са използвани отсечени клони;

• Множество следи от огньове;
• Разположени хиляди кемпери, каравани и палатки;



Констатации от проверките юли 2015 г.

• В горските територии, на плажната ивица и
върху дюни са паркирани множество
автомобили;

• разположени палатки, скари, газови котлони и
множество загаснали огньове с обгорели
дървета;

• наличие на посуда за готвене, пластмасови
бутилки, сковани от дъски и забити в земята с
колове, оформени като барплотове и маси.



Констатации от проверките юли 2015 г.

• Инспекторите от редица институции определиха
явлението „дивокъмпингуване”, като национален
проблем;

• Необходимо е от създаване на междуведомствена
група и промяна на нормативната уредба за
разрешаването на проблема;

• Поради установения интерес към къмпингуването
като туристически продукт са необходими мерки за
облекчаване на процедурите и условията за
изграждане на нови къмпинги в Закона за
устройство на територията, отговарящи на
актуалните световни стандарти.



Основни заключения в доклада на ИАГ: 

• „Нормативната база, касаеща въпросите с къмпингуването или с
бивакуването, не е изчерпателна.“

• „У нас всеки може да се самонастани на нечия територия като си
постави палатка или каравана, да си построи заслон или тента. И това
да направи без разрешение от собственика на територията, без да
плаща, без да се съобразява с хигиенни норми, без да спазва
законите. „

• „Биваци има и в гората и до нея. Автомобилите са паркирани наблизо
и навсякъде. Направени са импровизирани тоалетни, мивки, бани.“

• „Никой не се интересува или тревожи къде отиват отпадните води и
нечистотии. Няма места за събиране на отпадъци. А боклук има в
изобилие.“

• „За да си устроят лагера много летовници отсичат дървета, клони,
храсти. Секат и събират суха дървесина, за да палят огън на открито.
Огнища, изгаснали или подготвени за ползване се забелязват
навсякъде! “



След проверките юли 2015 г.

• Безспорно е, че има проблеми и противоречия
при използването на красотите и условията,
които предоставя българското Черноморие.

• ИАГ подкрепя инициативата на НАБЧ за
създаване на междуведомствена комисия за
промяна на законите и подзаконовите
нормативни актове и създаване на ясни
правила и контрол на къмпингуването и се
ангажира с активно участие според
правомощията си.



Анализ на вредите

• Неконтролираното замърсяване от дивокъмпингуването, влияе
изключително негативно не само върху човека, но и върху
околната среда. Биваците се превръщат в благоприятна среда
за развитие на опасни болестотворни микроорганизми като
например ентерококи и ешерихия коли. Това бактериално
замърсяване се пренася на пясъчната ивица и крайбрежните
морски води.

• Крайбрежни води за къпане - качеството на морската вода се
влошава след проливен дъжд. Цялата мръсотия оставена от
дивакуващите отива в морето. Никой не може да каже как този
вид замърсяване влияе върху показателите на чистотата на
крайбрежните морски води (не се провежда мониторинг), както
пред самите пряко засегнати плажове, така и влиянието им
върху близките охраняеми плажове.



Крайбрежни води за къпане

• ДИРЕКТИВА 2006/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 февруари
2006 година за управление качеството на 
водите за къпане

Показател Отлично
качество

Добро
качество

Задоволително

Чревни ентерококи
(cfu/100 ml)

100 200 185

Escherichia coli 
(cfu/100 ml)

250 500 500



Как е в чужбина?

• Практиката в другите европейски страни
включва забрани на свободното къмпингуване
и контролът по спазването им е много по-
сериозен.

• В Гърция, Хърватия, Австрия, Швейцария,
Франция, Испания, Италия дивото
къпмингуване е абсолютно забранено.
Позволено е само в някои части на Англия и
Шотландия (ако имате разрешение от
собственика на имота).



Национална асоциация “Българско Черноморие”

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !

За контакт:
Мобилни: 0886 833393; 0887 709096
http://nabbs.eu
nachernomorie@gmail.com Присъединете се към нашите фейсбук групи:

“Българското Черноморие срещу зеления рекет”;
“Да спасим поморийското езеро от “Еколозите”

http://nabbs.eu/
mailto:nachernomorie@gmail.com

