
СХЕМА

за  охраняваните части от 
прилежащ ата към морски плаж  

„ИРАКЛИ“ акватория и 
разположението на спасителните

постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Иракли“ се намира на територията на община Несебър и 
представлява поземлен имот с идентификатор 27454.30.31.

Съгласно чл.7, ал.9 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
морският плаж е определен за природосъобразен туризъм.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
577/05.01.2000 год., според който общата площ на плаж „Иракли“ е 53 002 кв.м, от 
които 37 804 кв.м активна пясъчна площ.

Достъпът до плажната ивица е решен посредством неасфалтиран път през горски 
територии.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Иракли“ включва обекти за водно-спасителна дейност -  2бр. спасителни поста.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителните постове с инвентар и съоръжения ще се спазят 
изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се поставят и табла с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепени към вишките на спасителните постове.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

*

Изготвил:
Н.Кирова /
ст.специалист в ОА Бургас
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. БУРГАС
8000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ -526, Бул. “СТ.СТАМБОЛОВ" №120,ет.4, 056/813518, 549701, 
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СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89640-04.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 27454.30.31

С Емона, общ Несебър, обл. Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/03.10.2005 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на поземления имот: местност---------------
Площ: 53949 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица 
Номер по предходен план: 305, квартал: 0

седи: 27454.30.49, 27454.1.141, 27454.23.67, 27454.30.32, 27454.30.48

Собственици:
1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Няма данни за идеалните части
Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) № 577 от 05 01 2000г., издаден от 
МРРБ

Сгради, които попадат върху имота

Координатна система БГС2005

Скица № 15-89640-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

mailto:burgas@cadastre.bg
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за  охраняваните части от 

прилеж ащ ата към морски пл аж  

„НЕСЕБЪР - ИЗТОК“ акватория и 

разполож ението на спасителните
постове

СХЕМА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Несебър-изток“ се намира на територията на стария град Несебър и 
представлява поземлен имот с идентификатор 51500.501.456 по кадастралната карта на 
гр. Несебър.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
1422/09.06.2014 год.

Плажът е достъпен пешеходно от всички части на града, а до самия него се 
намира и обществен паркинг, който се регулира с бариера.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Несебър - изток “ включва обект за водно-спасителна дейност -  спасителен пост -  1 
бр.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителния пост с инвентар и съоръжения ще се спазят изискванията 
на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяване на 
водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се постави и табло с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепено към вишката на спасителния пост.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

Изготвил:
Н.Кирова
ст. специалист в ОА Бургас
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР БУРГАС
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I
СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ j

I ЗА М

Гр. Несебър, общ Несебър, обл Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК
Последно изменение със заповед: 18-4276-04.04.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС 
Адрес на поземления имот: гр. Несебър, Несебър - изток 
Площ: 6202 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица

юрдинатна система БГС2005

М 1:5000
Номер по предходен план: няма _п
Съседи: 51500.501.455, 51500.501.466, 51500.501.420, 51500.501.457, 51500.501

Собственици:
1 Република България
Няма данни за идеалните части
Акт за изключителна държавна собственост № 1422 от 09.06.2014г., издаден от р
регионалното развитие

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-89579-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

http://www.cadastre.bg
mailto:burgas@cadastre.bg


СХЕМА

за  охраняваните части от 
прилежащ ата към морски плаж  

„ПОМОРИЕ -  СЕВЕР“ акватория и 

разположението на спасителните
постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Поморие -  север“ се намира на територията на община Поморие, 
на север от гр.Поморие.

Общата площ на плаж „Поморие -  север“ е 28 465 кв.м, като 23 553 кв.м от нея 
представляват активна пясъчна площ. За плажа има съставен акт за изключителна 
държавна собственост № 472/02.04.1999 год.

Достъпът до плажната ивица е решен посредством асфалтиран път от западната 
страна до граница.та на обекта.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Поморие -  север“ включва обекти за водно-спасителна дейност -  спасителни поста -  2
бр.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителните постове с инвентар и съоръжения ще се спазят 
изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и
обезопасяване на водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата
наредба.

Ще се постави и табло с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепено към вишката на спасителния пост.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

л /

Изготвил:
Ьцгсирова 
ст. специалист в ОА Бургас



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. БУРГАС
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СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89672-04.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 57491.501.441

Гр. Поморие, общ Поморие, обл. Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на поземления имот: гр. Поморие, п.к. 8200, ул. проф. Стоянов, местност МАЛКОТО ЕЗЕРО
Площ: 28742 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица 
Номер по предходен план: квартал: 0
~ъседи: 57491.501.451, 57491.501.10, 57491.501.701, 57491.501.13, 57491.501.544, 57491.501.14, 
./491.501.543, 57491.501.15, 57491.501.453, 57491.501.523, 57491.501.1, 57491.501.2, 57491.501.3, 
57491.501.4, 57491.501.5, 57491.501.672, 57491.501.6, 57491.501.671, 57491.501.673, 57491.501.674, 
57491.501.8, 57491.501.9

Собственици:
1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Няма данни за идеалните части
Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) № 472 per. 1 от 02.04.1999г., 
издаден от МРРБ

Сгради, които попадат върху имота

Координатна система БГС2005

Скица № 15-89672-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

mailto:burgas@cadastre.bg


С офия 1618, кв. Павлово , ул. М усала №1
тел .: 02/818 8 3 , ^  г о т  2Р-/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.6G

докумен

mailto:ACAD@CADASTRE.BG
http://www.cadastre.bg


СХЕМА

з а  охраняваните части от 
прилежащ ата към морски плаж  

„АТАНАСОВСКА КОСА“ (БЕЗ ЧАСТ 1) 
акватория и разположението на 

спасителните постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Атанасовска коса“ се намира на територията на община Бургас и 
представлява поземлен имот с идентификатор 07079.618.1 по кадастралната карта на 
гр. Бургас.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
1375/05.12.2013 год. според който общата площ на плажа е 92 943 кв.м.

Достъпът до плажната ивица е решен посредством подходи от асфалтиран път, 
водещ към Черноморски солници Бургас, от западната страна до границата на обекта.

Част от плажната ивица (наименувана част 1) с дължина 244 м е отдадена под 
наем от Министерството на туризма.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Атанасовска коса“ без част 1 включва обекти за водно-спасителна дейност -  2 
бр.спасителни поста.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
устройството и обзавеждането на спасителния пост с инвентар и съоръжения ще се 
спазят изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се поставят и табла с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепени към вишките на спасителните постове.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

Изготвил:
Н.Киройа I
ст.специалист в ОА Бургас



/ЯГСШИЯ ПО ГС0 4 ЕЗИП,
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. БУРГАС
8000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ -526, Бул. “СТ.СТАМБОЛОВ” №120,ет.4, 056/813518; 549701, 

burgas@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

София 1618, кв. Павлово. ■ \ 

ACAD@ CADASTR^;' 3 w w i '

м
W. c a d a s t r e .bg

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89535-04.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 07079.618.1 

Гр Бургас, общ Бургас, обл. Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: КД-14-02-1753/04.11.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС 
Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, морски плаж "Атанасовска коса"
Площ: 92931 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица 
Номер по предходен план: няма

ъседи 07079.622.162, 07079.618.2, 07079.618.1041, 07079.622.145, 07079.618.1042, 07079.622.149, 
07079.622.141

Собственици
1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Няма данни за идеалните части
Акт за държавна собственост - изключителна № 1375 от 05.12.201 Зг, издаден от Министерство на 
регионалното развитие

Сгради, които попадат върху имота

Координатна система БГС2005

Скица № 15-89535-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

mailto:burgas@cadastre.bg
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за  охраняваните части от 

прилеж ащ ата към морски плаж  
„РОСЕНЕЦ - ИЗТОК“ акватория и 

разполож ението на спасителните
постове

СХЕМА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Росенец-изток“ се намира на територията на лесопарк „Росенец“, 
гр.Бургас, община Бургас и представлява поземлен имот с идентификатор 07079.831.63 
по кадастралната карта на гр. Бургас.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
968/14.11.2006 год.

До плажа има пешеходен достъп.
Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 

„Росенец - изток “ включва обекти за водно-спасителна дейност -  спасителни поста -  2 
бр.

Спасителният пост представляват платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За
оборудването на спасителния пост с инвентар и съоръжения ще се спазят изискванията 
на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяване на 
водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се постави и табло с означенията на международната флагова сигнализация,
закрепено към вишката на спасителния пост.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

Изготвил:
Н.кл/фова(_
ст.специали^т в ОА Бургас



АСЕННИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

С офия 1618, кв. П авлов-
тел,: 02/818 83 83 ‘
ACAD@CADASTRtQrP*1 ОТ Л.-. CADASTRE. 86

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР БУРГАС
8000, ПОЩЕНСКА КУ ТИ Я -526, Бул. "СТ.СТАМБОЛОВ" №120,ет.4, 05(|813Я?;5 4 W T E  ГС Т В О  Н А  Т У Р И З М А  

burgas@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 L............................ .............. .............._...................

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ О Д О Б Р Я В А М
№ 15-89604-04.02.2019 г.

М кмистц»:... ___

Поземлен имотс идентификатор 07079.831.6%,. о.фия 20 О . г.

Гр Бургас, общ Бургас, обл Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, ЛЕСОПАРК РОСЕНЕЦ 
Площ: 5722 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица

М 1:5000
Номер по предходен план: няма
Съседи: 07079.831.64, 07079.831.101, 07079.831.102, 07079 
07079.831.85, 07079.831.171, 07079.831.211, 07079.831.62

831.103, 07079.831.104, 07079.831.48,

Собственици:
1 ДЪРЖАВАТА
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственост

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-89604-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

mailto:burgas@cadastre.bg


СХЕМА

за  охраняваните части от 
прилежащ ата към морски плаж  

,АЛЕПУ“ акватория и разположението  
на спасителните постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Алепу“ се намира на територията на община Созопол и 
представлява поземлен имот с идентификатор 67800.49.6 по кадастралната карта на 
гр. Созопол.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
591/04.02.2000 год. според който общата площ на плажа е 218 620 кв., от които 86 950 
представляват активна пясъчна площ..

Достъпът до плажната ивица е решен посредством асфалтиран път от западната 
страна до границата на обекта.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Алепу“ включва обекти за водно-спасителна дейност -  спасителни поста -  2 бр.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителните постове с инвентар и съоръжения ще се спазят 
изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се поставят и табла с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепени към вишките на спасителните постове.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

Изготвил:

■ ст в ОА Бургас



4 ГЕНИИЯ ПО ГЕ0 4 ЕЗИЯ, 
К4 РТОГР4 Ф И Я  И К4 4 4 СТЪР

София 1618, кв. Павлово , va. М усала №1
т е л .. 02/818 83 83, Фа кс . .12/955 53 33
ACAD@CADASTRE СТР' CADASTRE.BG

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. БУРГАС
8000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ -526, Бул. “СТ.СТАМБОЛОВ" №120,ет,4, 056/813518; 549701, 

burgas@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89683-04.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 67800.49.6 

Гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: 18-4992-30.06.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС 
Адрес на поземления имот: местност Морски плаж "Дюни - Апепу" - акт 591 
Площ: 206601 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица 
Номер по предходен план: 488
Съседи: 67800.49.10, 67800.49.22, 67800.49.36, 67800.49.11, 67800.11.37

Собственици:
1 Република България
Няма данни за идеалните части
Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) № 591 от 04.02.2000г., издаден от 
МРРБ

Сгради, които попадат върху имота

Координатна система БГС2005

Скица N8 15-89683-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

mailto:burgas@cadastre.bg


АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

София 1618, кв. П авлово , ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAD®CADASTRE Щ р.• Й/ОЛЯ1. CADASTRE. BG

Скица № 15-89683-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.



за  охраняваните части от 

прилеж ащ ата към морски плаж  

„КРАЙМОРИЕ -  ЮГ 2 “  акватория и 

разполож ението на спасителните
постове

СХЕМА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Крайморие -  юг 2“ се намира на територията на община Бургас, 
южно от кв.“Крайморие“ и е с идентификатор 07079.10.1222 по кадастралната карта на 
гр.Бургас.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
1643/29.01.2018 год. съгласно който площта на плажа е 10 141 кв.м.

Достъпът до плажната ивица е решен посредством неасфалтиран път от 
западната страна до границата на обекта, намиращ се на около 1 км в посока югоизток 
от кв.“Крайморие“.

Схемата за охраняваната част от прилежащата акватория на морски плаж 
„Крайморие юг 2“ включва обекти за водно-спасителна дейност -  спасителни поста -  2
бр.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителния пост с инвентар и съоръжения ще се спазят изискванията 
на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяване на 
водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се постави и табло с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепено към вишката на спасителния пост.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

Л

Изготвил:
Н.Кирова
ст.специалист в ОА Бургас



л г е н и и я  ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К^етОГР^ЩИП И К<ч4 4 СГЪР ACAD@CADASTRE.BG

БА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР БУРГАС
8000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ -526, Бул. “СТ.СТАМБОЛОВ" №120,ет4, 056/813516г549764

С офия 1618, кв. Павлово , ул. М усала №1 
тел .: 02/818 83 вф .а*от V2/955 53 33

WWW.CADASTRE.BG

burgas@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89601-04.02.2019 г.

М И НИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ОДОБРЯВАМК I I

Mi.iini i.ji:.
Поземлен имот с идентификатор 07079.10.1222

гр. Ссфия ,„ / 9 .
Гр Бургас, общ Бургас, обл Бургас
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: гр. Бургас, местност морски плаж "Крайморие юг 2"
Площ: 10141 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване Крайбрежна плажна ивица

Соординатна система БГС2005

Номер по предходен план: няма 
Съседи: 07079.10.1223

Собственици:
1 000093360, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Няма данни за идеалните части
Акт за собственост - изключителна държавна № 1643 от 29 01.2018г., издаден от МРРБ 

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-89601-04.02.2019 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

Н Т т т

ва /

mailto:ACAD@CADASTRE.BG
http://WWW.CADASTRE.BG
mailto:burgas@cadastre.bg


СХЕМА

за  охраняваните части от 
прилежащ ата към морски плаж  

КОРАЛ“ акватория и разположението  
на спасителните постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Корал“ се намира на територията на община Царево, на север от 
с.Лозенец и представлява поземлен имот с идентификатор 44094.22Л 9.

Съгласно чл.7, ал.9 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
морският плаж е определен за природосъобразен туризъм.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
675/09.10.2001 год. според който общата площ на плаж „Корал“ е 83 415 кв.м и 
дължина на бреговата линия 348 м.

Достъпът до плажната ивица е решен посредством съществуващи асфалтиран 
общински път и горски пътища от западната страна до границата на обекта.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Корал“ включва обекти за водно-спасителна дейност -  спасителни постове -  2 бр.

Спасителният пост представлява платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителните постове с инвентар и съоръжения ще се спазят 
изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се поставят и табла с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепени към вишките на спасителните постове.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

л /1
Изготвил:

Н.лировгк I
ст.специалист в ОА Бургас



j а ге н ц и я  ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР БУРГАС

С офия 1618, кв. П авлово , ул. М усала №1 
те л .: 02/818 83 8 3 , ^ , '^  02/955 53 33
ACAD@CADASTR?^BG '■ wW W .CADASTRE.BG

8000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ -526, Бул “СТСТАМБОЛОВ" №120,ет4, 050 /0 1051 В, 549701
burgas@cadastre bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89569-04.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 44094.22

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ОДОБР ЯВАМ

Мийнстър! ..........СТГгтп»....... ........

О,*™ .....( М ? ...20Й. г.
С Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/24.08.2006 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: местност Морски плаж "Лозенец - Кумкашла" - акт 675 
Площ: 84406 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица

зординатна система БГС2005

Номер по предходен план: 30913
Съседи: 44094.22.32, 44094.3.954, 44094.3.2, 44094.3.955, 44094.22.22, 44094.22.41, 44094.22.42, 
44094.22.43, 44094.22.35, 44094.22.24, 44094.22.5, 44094.503.8, 44094.22.16, 44094.22.28, 44094.22.31, 
44094.22.30, 44094.22.29, 44094.22.33

Собственици:
1 Република България
Няма данни за идеалните части
Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр ) № 675 от 09 10.2001 г издаден от 
МРРБ

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-89569-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-44180-01.02.2019 г.

http://wWW.CADASTRE.BG


СХЕМА

з а  охраняваните части от 

прилеж ащ ата към морски пл аж  

РЕЗОВО“ акватория и разполож ението  

на спасителните постове



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Морски плаж „Резово“ се намира на територията на с.Резово, община Царево и 
представлява поземлен имот с идентификатор 62459.71.34 по кадастралната карта на с. 
Резово.

За плажа има съставен акт за изключителна държавна собственост № 
1015/15.09.2007 год.

Плажът е достъпен както пешеходно така и с автомобил по съществуващ 
неасфалтиран път.

Схемата за охраняваните части от прилежащата акватория на морски плаж 
„Резово “ включва обект за водно-спасителна дейност -  спасителен пост -1 бр.

Спасителният пост представляват платформа -  наблюдателна вишка, от която се 
извършва наблюдението. Над площадката е предвидено слънцезащитно покритие. За 
оборудването на спасителния пост с инвентар и съоръжения ще се спазят изискванията 
на Приложение № 2 от Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяване на 
водните площи.

На плажната ивица е предвидено поставянето на задължителни обозначителни 
табели за забранителните, предупредителни и информационни знаци по същата 
наредба.

Ще се постави и табло с означенията на международната флагова сигнализация, 
закрепено към вишката на спасителния пост.

Линията на охраняваната част от прилежащата акватория, която включва зоната 
на спасяване ще бъде означена на място с близкостоящи оранжеви плаващи знаци, 
поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, до 100 м от 
брега и при дълбочина до 2 м.

л /I

Изготвил:
Н.Кйрбва I
ст. специалист в ОА Бургас
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СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-89585-04.02.2019 г.

МИ НИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Поземлен имот с идентификатор 62459.11.5Й'1ИСГь*,;

ол О К  Р Я  В А М

гр. Спфия . ...У А 20..£3г.С Резово, общ Царево, обл. Бургас _____
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-ТВ-51/24.0ВГ2006ТГ
на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК
Последно изменение със заповед: КД-14-02-311/25.03.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС 
Адрес на поземления имот: местност Морски плаж "Резово" - акт 1015 
Площ: 706 кв.м
Трайно предназначение на територията: Защитена 
Начин на трайно ползване: Крайбрежна плажна ивица

'оординатна система БГС2005

Собственици:
1. Република България
Няма данни за идеалните части
Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) № 1015 от 15.09.2007г, издаден от 
МРРБ

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-89585-04.02.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ N8 01-44180-01.02.2019 г.
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