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Изх. № 1 

06.01.2021 г. 

 

ДО 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС 

И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА 

 

ДО 

Г-Н РОСЕН  ЖЕЛЯЗКОВ  

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА   

 

КОПИЕ:  

Г-Н  ЖИВКО  ПЕТРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

,,МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

КОПИЕ:  

Г-Н   ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ГР. БУРГАС 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

на  

СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО 

           СДРУЖЕНИЕ БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА  

 

 

 ОТНОСНО:  Статута на пристанище гр. Приморско  

 

Един от стратегическите и приоритетни отрасли, произвеждащ до 13% от 

БВП на Република България е туризма. 
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Община Приморско е морска община в Бургаска област. Тя е създадена 

през 1997 година (Указ № 258 от 18.07.1997 година на Президента на Република 

България. 

Основна икономическа дейност на общината е туризма, а за нас е дейност, 

свързана с морския туризъм. 

Пристанище Приморско предоставя за местния бизнес морски атракции, 

условия за спорт, така и за риболов. 

До сега, по необясними причини, нямаше статут на пристанище Приморско 

по смисъла на Закона за морските пространства. Без становище на туристическия 

бранш, е взето решение на Общински съвет за определяне оператор на рибарско 

пристанище. 

За това се обръщаме  към  Вас с предложение за статута  на пристанище 

Приморско, които да е съобразен със Закона за морските пространства, приети със 

специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение, на 

които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета 

от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни 

услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата (Нов - ДВ, 

бр. 104 от 2020 г.)  

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) 

Яхтено е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на яхти и 

други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение. Обслужването на 

яхти и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение не е пътническа 

услуга по смисъла на чл. 116, ал. 2, т. 3. 

В Община Приморско туристическият сектор през последните години е 

определящ на местната икономиката. Не само допринасящ за приходите в 

бюджета, но и водещ за развитието на още сектори като земеделие, търговия, 

транспорт, строителство. 

Затова   яхтено пристанище за спорт, туризъм и развлечение определено е 

задължително да има, като морска община с национално значение. 

Ползите за яхтено пристанище   са големи и с това, че се осигурява заетост 

на младите хора.  

 

С  уважение, 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 

ГР. ПРИМОРСКО 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА 

ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 


