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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
 25.01.2023 г.                                     № ОХ-72                                           гр. София 
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно определяне на цени за сезон “ЛЯТО 2023” във военно-

почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна 
агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”. 

 
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 5 б. „в“ и „г“, т. 6 и  т. 10, и чл. 5 от Наредба 
№ Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело, и във връзка с утвърдена от 
министъра на отбраната с докладна записка с рег. № 22-25-155/01.12.2022 г. 
себестойност на почивките през 2023 г., с ползване само на нощувка или с ползване 
на нощувка и пълен храноден за един човек във военно-почивните домове и хотели, 
управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, 
 

З А П О В Я Д В А М : 
 

I.  Определям следния размер на цените и условията за настаняване във 
военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-
почивно дело” за военнослужещите и цивилни служители от Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по 
чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и 
български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български 
граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в 
международни организации или в други международни инициативи на 
територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства, 
военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически 
въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в 
други международни инициативи на територията на страната, както и 
придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в 
международен договор, и курсантите, обучавани за нуждите на 
Министерството на отбраната, съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и 9 от 
Наредбата за военно-почивното дело: 

 
1. Цена по социална програма с включена нощувка и пълен храноден за 

хотел „Флагман“, хотел „Адмирал“, хотел „Фрегата“, хотел „Маяк“, хотел 
„Созопол-МО“, хотел „Несебър-МО“ и Бунгала „Несебър-МО“, хотел „Сарафово-
МО“, ПС „Картела“, хотел „Рибарица“, хотел „Хармония“ и хотел „Олимп“. 
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Цена на човек в  лева за  един пълен пансион: нощувка, закуска (с включени  топли и студени 
безалкохолни напитки), обяд и вечеря (без включени напитки),  

туристически данък и застраховка, с вкл. ДДС  

М О Р С К И  Б А З И  И  Х О Т Е Л И  

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка, 
закуска, 
обяд и 

вечеря )  

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за допълнително 

легло 

Туристичес- 
ки данък и 

застраховка 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

11.09-19.06 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

11.09-19.06 

Възрасте
н / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Хотел “Флагман” /експлоатационен период - целогодишен/ 
 
Апартамент ВИП 

30,44 

11,00 8,80 5,50 4,40 

 0,67 
 

0,74 
 

Апартамент 2 
стаи  9,90 7,90 4,90 4,00 

Апартамент/море  8,80 7,00 4,40 3,50 
Апартамент/парк 7,70 6,20 3,80 3,00 
Студио 7,70 6,10 3,80 3,00 
Стая/море, корпус 6,60 5,20 3,30 2,60 
Стая/парк 5,50 4,40 - - 
Хотел “Адмирал” /експлоатационен период - 21.06. – 20.09./ 

Апартамент ВИП 

30,44 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,57 0,62 

Апартамент 3 
стаи  9,90 7,90 4,90 3,90 

Апартамент 8,80 7,00 4,40 3,50 
Апартамент/парк 
“Адмирал” 7,70 6,10 3,80 3,00 

Стая  5,50 4,40 2,70 2,20 
Стая/парк 
“Адмирал” 4,40 3,30 2,70 2,20 

Хотел “Фрегата” /експлоатационен период - 21.06. – 20.09./ 

Мезонет  
30,44 

5,60 4,20 2,30 1,60 
0,57 0,62 

Стая/море 4,50 3,40 1,70 1,20 
Хотел “Маяк” /експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 
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Апартамент 3 
стаи 

30,44 

7,80 - 3,40 - 

0,57 0,62 

Апартамент 2 
стаи 6,70 - 2,80 - 

Апартамент М 5,60 - 2,30 - 
Стая/море 4,50 - 1,70 - 
Стая/парк 3,40 - 1,20 - 
Хотел “Созопол-МО” /експлоатационен период - 01.06. – 20.09./ 

Вила “Сирена” 
ап. 

30,44 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,57 0,62 Апартамент 3 
стаи 9,90 7,90 4,90 3,90 

Стая 5,50 4,40 2,70 2,20 
Хотел “Несебър-МО” и бунгала “Несебър-МО” /експлоатационен период - 11.06. – 
20.09./ 

Апартамент 3 
стаи 

30,44 

9,90 7,90 4,90 3,90 

0,51 0,56 

Вила 9,90 7,90 4,90 3,90 
Апартамент 8,80 7,00 4,40 3,50 
Стая 5,50 4,40 2,70 2,20 
Унгарско бунгало 
“Несебър” 
/нереновирано/ 

0,70 0,50 0,30 0,20 

Хотел “Сарафово-МО” – помещения в блок № 2 и 3 /експлоатационен период - 
21.06. – 10.09./ 
Апартамент 2 
стаи 30,44 

6,70 - 2,80 - 
0,46 0,50 

Стая/море 4,50 - 1,70 - 
Хотел “Сарафово-МО” – помещения в блок № 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11   
/експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 

Апартамент 3 
стаи 

30,44 

3,40 - 2,30 - 

0,46 0,50 Апартамент 2 
стаи 2,30 - 1,20 - 

Стая/парк 1,20 - 0,20 - 
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Цена на човек в  лева за  един пълен пансион: нощувка, закуска (с включени  топли и студени 

безалкохолни напитки), обяд и вечеря (без включени напитки),  
туристически данък и застраховка, с вкл. ДДС  

П Л А Н И Н С К И  Б А З И  И  Х О Т Е Л И  

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка, 
закуска, 
обяд и 

вечеря ) 

Доплащане за категория 
стая/апартамент по 

сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за 

допълнително легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

01.05-19.06 
11.09-30.09 

Активен 
сезон  
20.06-
10.09 

Неактивен 
сезон  

01.05-19.06 
11.09-30.09 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Почивна станция “Картела” /експлоатационен период - 01.05. – 30.09./ 
 
Апартамент  

30,44 
9,90 7,90 4,90 3,90 

0,35 0,38 
Стая  

7,70 6,10 3,80 3,00 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка, 
закуска, 
обяд и 

вечеря ) 

 
Активен 

сезон 
20.06-10.09 

Неактивен 
сезон 

01.04-19.06 
11.09-30.11 

 
Активен 

сезон 
20.06-
10.09 

Неактивен 
сезон  

01.04-19.06 
11.09-30.11 

 
 
 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

 
Дете до 
навърш
ване на 
3 години 
 

Хотел „Рибарица“ /експлоатационен период - целогодишен/ 

Апартамент ВИП 

30,44 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,24 0,26 
Апартамент 

7,70 6,10 3,70 3,00 

Стая 
6,60 5,20 3,30 2,60 

  НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка, 
закуска, 
обяд и 

вечеря ) 

Доплащане за категория 
стая/апартамент по 

сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за 

допълнително легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Неактивен сезон  
01.04-30.11 

Неактивен сезон  
01.04-30.11 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Хотел “Хармония” / експлоатационен период - целогодишен / 
 
Апартамент ВИП  

30,44 11,00 4,40 1,33 1,46 
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Апартамент 
8,80 3,30 

Стая 6,60 2,20 

Хотел “Олимп” /експлоатационен период - целогодишен/ 

Апартамент 
ВИП 

30,44 

8,80 4,40 

1,11 1,22 

Апартамент 2 
стаи 

7,90 3,90 

Стая делукс 7,00 3,50 

Стая „Олимп“ 6,10 3,10 

Стая балкон 5,30 2,60 

Стая без балкон 4,40 2,20 

   
Забележка: 

- Крайната цена на човек на ден се формира, като към цената по социална 
програма (с вкл. нощувка, закуска, обяд и вечеря) се прибавя доплащането за 
категория стая/апартамент по сезони за редовно/допълнително легло, както и 
туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

- Дете до навършване на 3 г., настанено в помещение с минимум един възрастен, 
ползва безплатна нощувка, като заплаща туристическия данък и застраховка за дете 
до навършване на 3 г. за съответния хотел/почивна станция. 

   - Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., настанено в помещение 
с минимум един възрастен, заплаща 50% от цената за възрастен, като към цената се 
добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

    - Гостите на съответния хотел/почивна станция ползват безплатно паркинг (до 
изчерпване на свободните паркоместа) и басейн (при наличие на такъв в обекта). 
 
 2. Цени по социална програма с ползване само на нощувка  

  
2.1. За хотел „Флагман“, хотел „Адмирал“, хотел „Фрегата“, хотел „Маяк“, хотел 
„Созопол-МО“, хотел „Несебър-МО“ и Бунгала „Несебър-МО“, хотел „Сарафово-
МО“, ПС „Картела“, хотел „Рибарица“, хотел „Хармония“ и хотел „Олимп“:  
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Цена на човек в  лева за  нощувка,  

туристически данък и застраховка, с вкл. ДДС  
 

М О Р С К И  Б А З И  И  Х О Т Е Л И  

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка)  

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за допълнително 

легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

11.09-19.06 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

11.09-19.06 

Възрасте
н / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Хотел “Флагман” /експлоатационен период - целогодишен/ 

Апартамент ВИП 

11,54 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,67 0,74 

Апартамент 2 
стаи  9,90 7,90 4,90 4,00 

Апартамент/море  8,80 7,00 4,40 3,50 
Апартамент/парк 7,70 6,20 3,80 3,00 
Студио 7,70 6,10 3,80 3,00 
Стая/море, корпус 6,60 5,20 3,30 2,60 
Стая/парк 5,50 4,40 - - 
Хотел “Адмирал” /експлоатационен период - 21.06. – 20.09./ 

Апартамент ВИП 

11,54 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,57 0,62 

Апартамент 3 
стаи  9,90 7,90 4,90 3,90 

Апартамент 8,80 7,00 4,40 3,50 
Апартамент/парк 
“Адмирал” 7,70 6,10 3,80 3,00 

Стая  5,50 4,40 2,70 2,20 
Стая/парк 
“Адмирал” 4,40 3,30 2,70 2,20 

Хотел “Фрегата” /експлоатационен период - 21.06. – 20.09./ 

 
Мезонет 
 

 
11,54 5,60 4,20 2,30 

 
1,60 

 
0,57 0,62  

Стая/море 4,50 3,40 1,70 
 

1,20 
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Хотел “Маяк” /експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 

Апартамент 3 
стаи 

11,54 

7,80 - 3,40 - 

0,57 0,62 

Апартамент 2 
стаи 6,70 - 2,80 - 

Апартамент М 5,60 - 2,30 - 
Стая/море 4,50 - 1,70 - 
Стая/парк 3,40 - 1,20 - 
Хотел “Созопол-МО” /експлоатационен период - 01.06. – 20.09./ 

Вила “Сирена” 
ап. 

11,54 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,57 0,62 Апартамент 3 
стаи 9,90 7,90 4,90 3,90 

Стая 5,50 4,40 2,70 2,20 
Хотел “Несебър-МО” и бунгала “Несебър-МО” /експлоатационен период - 11.06. – 
20.09./ 

Апартамент 3 
стаи 

11,54 

9,90 7,90 4,90 3,90 

0,51 0,56 

Вила 9,90 7,90 4,90 3,90 
Апартамент 8,80 7,00 4,40 3,50 
Стая 5,50 4,40 2,70 2,20 
Унгарско бунгало 
“Несебър” 
/нереновирано/ 

0,70 0,50 0,30 0,20 

Хотел “Сарафово-МО” – помещения в блок № 2 и 3 /експлоатационен период - 
21.06. – 10.09./ 
Апартамент 2 
стаи 11,54 

6,70 - 2,80 - 
0,46 0,50 

Стая/море 4,50 - 1,70 - 
Хотел “Сарафово-МО” – помещения в блок № 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11   
/експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 

Апартамент 3 
стаи 

11,54 

3,40 - 2,30 - 

0,46 0,50 Апартамент 2 
стаи 2,30 - 1,20 - 

Стая/парк 1,20 - 0,20 - 
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Цена на човек в  лева за  нощувка,  
туристически данък и застраховка, с вкл. ДДС  

П Л А Н И Н С К И  Б А З И  И  Х О Т Е Л И  

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка) 

Доплащане за категория 
стая/апартамент по 

сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за 

допълнително легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Активен 
сезон  

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

01.05-19.06 
11.09-30.09 

Активен 
сезон  
20.06-
10.09 

Неактивен 
сезон  

01.05-19.06 
11.09-30.09 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Почивна станция “Картела” /експлоатационен период - 01.05. – 30.09./ 
Апартамент  

11,54 
9,90 7,90 4,90 3,90 

0,35 0,38 
Стая  

7,70 6,10 3,80 3,00 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма  

 
(с вкл. 

нощувка) 

Активен 
сезон 

20.06-10.09 

Неактивен 
сезон  

01.04-19.06 
11.09-30.11 

Активен 
сезон 
20.06-
10.09 

Неактивен 
сезон  

01.04-19.06 
11.09-30.11 

 
Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Хотел „Рибарица“ /експлоатационен период - целогодишен/ 

Апартамент ВИП 

11,54 

11,00 8,80 5,50 4,40 

0,24 0,26 
Апартамент 

7,70 6,10 3,70 3,00 

Стая 
6,60 5,20 3,30 2,60 

  НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма  

(с вкл. 
нощувка) 

Доплащане за категория 
стая/апартамент по 

сезони за редовно легло 

Доплащане за 
категория 

стая/апартамент по 
сезони за 

допълнително легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Неактивен сезон  
01.04-30.11 

Неактивен сезон  
01.04-30.11 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 години 

Хотел “Хармония” / експлоатационен период - целогодишен / 

Апартамент ВИП  

11,54 

11,00 4,40 

1,33 1,46 Апартамент 
8,80 3,30 

Стая 6,60 2,20 
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Хотел “Олимп” /експлоатационен период - целогодишен/ 

Апартамент 
ВИП 

11,54 

8,80 4,40 

1,11 1,22 

Апартамент 2 
стаи 

7,90 3,90 

Стая делукс 7,00 3,50 

Стая „Олимп“ 6,10 3,10 

Стая балкон 5,30 2,60 

Стая без балкон 4,40 2,20 

 
  Забележка: 

   - Крайната цена на човек на ден се формира, като към цената по социална 
програма (с вкл. нощувка) се прибавя доплащането за категория стая/апартамент по 
сезони за редовно/допълнително легло, както и туристическия данък и застраховка 
за съответния хотел/почивна станция. 

   - Дете до навършване на 3 г., настанено в помещение с минимум един 
възрастен, ползва безплатна нощувка, като заплаща туристическия данък и 
застраховка за дете до навършване на 3 г. за съответния хотел/почивна станция. 

   - Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., настанено в помещение 
с минимум един възрастен, заплаща 50% от цената за възрастен, като към цената се 
добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

    - Гостите на съответния хотел/почивна станция ползват безплатно паркинг (до 
изчерпване на свободните паркоместа) и басейн (при наличие на такъв в обекта). 

 
2.2. За къмпинг „Чайка“ /експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 

 

Цена на човек в лева за нощувка, туристически данък и застраховка, с вкл. ДДС. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПОЧИВНАТА 

БАЗА 

Цена по 
социална 
програма 

(с вкл. 
нощувка) 

Доплащане за категория бунгало по сезони за 
редовно легло 

Туристичес-
ки данък и 

застраховка 

Активен сезон  
20.06-10.09 

Неактивен сезон  
11.09-19.06 

Възраст
ен / дете 
от 3 до 

13 
години 

Дете до 
навърш
ване на 

3 
години 

Къмпинг “Чайка” – Обзор /експлоатационен период - 22.06. –10.09./ 

Бунгало - къща 

10,65 

3,30 2,80 

0,51 0,56 

Бунгало 2,20 1,70 
Бунгало тип 
“Алпи” 1,10 0,60 

Къмпингуващ на 
палатка/каравана 7,00 
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Забележки: 
Крайната цена на човек на ден се формира, като към цената по социална програма се прибавя 
доплащането за категория бунгало по сезони за редовно легло, както и туристическия данък и 
застраховка. 
Гостите, настанени в бунгала ползват безплатен паркинг (до изчерпване на свободните 
паркоместа). 
Цените за къмпингуващ на палатка/каравана са за нощувка, като към цената се прибавя 
туристически данък и застраховка, и не включват ползване на терен и паркинг. 
Цените за ползване на терен и паркинг се определят и заплащат по реда на чл. 8, ал. 1 от 
Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело. 
Дете до навършване на 3 г., къмпингуващо на палатка/каравана, ползва безплатна нощувка, 
като заплаща туристически данък и застраховка на ден за дете до навършване на 3 години. 
Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., къмпингуващо на палатка/каравана, 
заплаща 50% от цената за възрастен, като към цената се добавя туристическия данък и 
застраховка на ден. 

 
 
II. Определям следния размер на цените и условията за настаняване във военно-

почивните домове и хотели, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“ за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участвали в 
операции и мисии извън територията на страната и членовете на техните 
семейства: 

 
Цена на човек в лева за един пълен пансион: нощувка, закуска (с включени топли 

и студени безалкохолни напитки), обяд и вечеря (без включени напитки), с включен 
ДДС е: 

 
- 89,43 лв., към която се добавя съответното по т. 1 доплащане за категория 

помещение по сезони за редовно/допълнително легло, както и туристически 
данък и застраховка.   

  Забележка: 
  - Дете до навършване на 3 г., настанено в помещение с минимум един 

възрастен, ползва безплатна нощувка, като заплаща туристическия данък и 
застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

   - Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., настанено в помещение 
с минимум един възрастен, заплаща 50% от цената за възрастен, като към цената се 
добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

 
Настоящата заповед влиза в сила от датата на подписването ù и важи за сезон 

„ЛЯТО 2023”, за периода 01.06.2023 г. – 31.10.2023 г. 
 
Изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”. 
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Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник– 

министър на отбраната на Република България. 
 

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и 
военно-почивно дело” следва да изготви заключителен доклад до ресорния 
заместник-министър на отбраната на Република България, осъществяващ контрола 
по изпълнението на настоящата заповед в срок до 09.11.2023 г.  

 
 
 

       МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  
       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
               ДИМИТЪР СТОЯНОВ 
 

         /П/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


