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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

25.01.2023 г.                                  № ОХ-73                       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 и чл. 5, във връзка с чл. 11, ал. 5 и чл. 4, ал. 1, т. 5, б. “Б”  от 
Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело,  
 

З А П О В Я Д В А М: 
 
 

1. 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 лица извън Министерство на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от 
ЗОВСРБ и Българската армия и 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, след 
изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма, както 
следва: 
 
 

1.1. 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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НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
11.09-19.06 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел “Флагман” / експлоатационен период – целогодишен / 

Апартамент ВИП  146 128 

0,67 0,74 

Апартамент 2 стаи  129 120 

Апартамент море  120 112 

Апартамент парк  113 106 

Студио  112 105 

Стая/море, корпус 108 103 

Стая/парк  105 100 
Двойна за единична 
стая 57 54 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

 
 
 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

 

 
Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
11.09-19.06 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

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

Апартамент ВИП  141 124 

0,57 0,62 

Апартамент с 3 
стаи  136 118 
Апартамент  112 104 
Апартамент / парк  109 103 
Стая 107 100 
Стая/парк  105 98 
Двойна за единична 
стая 57 53 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

 
Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
11.09-19.06 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

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

Мезонет  110 101 
0,57 0,62 Стая/море  106 99 

Двойна за единична 
стая 56 51 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

 
Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

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

Апартамент 3 стаи  110 

0,57 0,62 

Апартамент 2 стаи  109 
Апартамент М / 
парк  107 
Стая/море  106 
Стая/парк  103 
Двойна за единична 
стая 56 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
11.09-19.06 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел “Созопол - МО” /експлоатационен период - 01.06. – 20.09./ 

Вила “Сирена”  145 124 

0,57 0,62 
Апартамент с 3 
стаи  136 118 

Стая  
107 100 
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Двойна за единична 
стая 57 53 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
11.09-19.06 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел “ Несебър - МО” и Бунгала „Несебър - МО” /експлоатационен период - 11.06. 
– 20.09./    
Апартамент с 3 
стаи  136 118 

0,51 0,56 

Вила  136 118 

Апартамент 112 104 

Стая  106 99 
Унгарско бунгало 
“Несебър” 
/нереновирано/  100 97 
Двойна за единична 
стая 56 51 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел „Сарафово - МО” – помещение в блок № 2 и 3  /експлоатационен период - 
21.06. – 10.09./ 

Апартамент 2 стаи  112 

0,46 0,50 Стая/море  106 
Двойна за единична 
стая 56 
Хотел „Сарафово - МО” – помещения в блок № 4, 5, 6,7, 9, 10 и 11 
/експлоатационен период - 21.06. – 10.09./ 

Апартамент 3 стаи  110 

0,46 0,50 
Апартамент 2 стаи  108 

Стая/парк  103 
Двойна за единична 
стая 56 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 
  

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон 
01.05-19.06 
11.09-30.09 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

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

Апартамент  
103 99 

0,35 0,38 Стая  99 96 
Двойна за единична 
стая 54 51 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Неактивен сезон Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

01.04-19.06 
11.09-30.11 

Хотел "Рибарица" /експлоатационен период – целогодишен/ 

Апартамент ВИП 
112 108 

0,24 0,26 

Апартамент  104 100 

Стая   99 96 

Единична стая 50 48 
Двойна за единична 
стая 54 51 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Неактивен сезон 
01.04-30.11 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел "Хармония" /експлоатационен период – целогодишен/ 

Апартамент ВИП  127 

1,33 1,46 Апартамент  115 

Стая  100 
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Двойна за единична 
стая 53 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с вкл. ДДС на 
база нощувка и закуска за двама възрастни  

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Неактивен сезон 
01.04-30.11 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Хотел "Олимп" /експлоатационен период – целогодишен/ 

Апартамент ВИП 127 

1,11 1,22 

Апартамент 2 
стаи 

115 

Стая делукс 108 

Стая „Олимп“ 100 

Стая балкон 97 

Стая без балкон 95 

Двойна за 
единична стая 53 

 
Забележки: 
     - Туристическият данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция са 
на човек на ден и се прибавят към цената на помещението. 

- При настаняване в помещение на един възрастен с дете /до навършване на   
3 г./, възрастният заплаща 50% от цената на помещението на база нощувка и 
закуска, а детето ползва безплатна нощувка. Към цената се добавя туристическия 
данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

- При настаняване в помещение на един възрастен с дете /след навършване на 
3 г. до навършване на 13 г./, възрастният заплаща 50% от цената на помещението 
на база нощувка и закуска, а детето ползва съответното намаление. Към цената 
се добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна 
станция. 

- Възрастен, допълнително настанен на редовно легло /след настаняване на 
двама възрастни на редовни легла/, заплаща 40% от цената на помещението на 
база нощувка със закуска, като към цената се добавя туристическия данък и 
застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

-  Възрастен, настанен на допълнително легло, заплаща 30% от цената на 
помещението на база нощувка със закуска, като към цената се добавя 
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. 
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- Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., настанено на редовно 

легло, заплаща 25% от цената на помещението на база нощувка със закуска, като 
към цената се добавя туристическия данък и застраховка за съответния 
хотел/почивна станция. 

- Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., настанено на 
допълнително легло, заплаща 20% от цената на помещението на база нощувка 
със закуска, 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). 

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

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 

ПОЧИВНАТА БАЗА 

Цена на помещение на ден в лева с 
вкл. ДДС на база нощувка  

 

Туристически данък и 
застраховка на човек 
на ден в лева с вкл. 

ДДС 

Активен сезон 
20.06-10.09 

Възрастен / 
дете от 3 до 
13 години 

Дете до 
навършван

е на 3 
години 

Къмпинг “Чайка”  
 

Бунгало – къща 96 

0,51 0,56 

Бунгало 92 

Бунгало тип “Алпи” 81 
  

Цена на възрастен на ден в лева с вкл. ДДС на база нощувка 
Къмпингуващ на 
палатка/каравана 10 
Забележки:  
- Крайната цена се формира, като към цената за съответното помещение се прибавя 
туристическия данък и застраховка за съответния брой настанени в помещението. 
- Гостите, настанени в бунгала ползват безплатен паркинг (до изчерпване на свободните 
паркоместа). 
- Цените за къмпингуващ на палатка/каравана са за нощувка, като се прибавя 
туристическия 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 туристическия данък и застраховка на ден за дете до навършване на 3 г. 
- Дете след навършване на 3 г. до навършване на 13 г., къмпингуващо на палатка/каравана, 
заплаща 50% от цената на възрастен, като към цената се добавя туристическия данък и 
застраховка на ден. 

 
 



8 
 

 
 
 
2. При съвместно настаняване в едно помещение по т. 1.1. на външно лице 

с военнослужещи 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, ползващи почивка по социална 
програма, външното лице заплаща 40% от цената на съответното помещение по 
т. 1.1., когато е настанено на редовно легло и 30% от цената на съответното 
помещение по т. 1.1., когато е настанено на допълнително легло. Към цената се 
добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

 3. При съвместно настаняване в едно помещение по т. 1.1. на външно лице 
с пенсиониран военнослужещ и/или резервист за времето на разположение за 
активна служба, външното лице заплаща 50% от цената на съответното 
помещение по т. 1.1. Към цената се добавя туристическия данък и застраховка за 
съответния хотел/почивна станция. 

 4. При съвместно настаняване в едно помещение по т. 1.1. на външно лице 
/дете, след навършване на 3 г. до навършване на 13 г./, с военнослужещи 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, ползващи почивка по социална 
програма, външното лице заплаща 25% от цената на съответното помещение по 
т. 1.1., когато е настанено на редовно легло и 20% от цената на съответното 
помещение по т. 1.1., когато е настанено на допълнително легло. Към цената се 
добавя туристическия данък и застраховка за съответния хотел/почивна станция. 

 5. При съвместно настаняване в едно бунгало по т. 1.2. на външно лице с 
военнослужещи 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  
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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, ползващи почивка по социална 
програма, външното лице заплаща 30 % от цената на съответното помещение по 
т. 1.2, когато е настанено на редовно легло. Към цената се добавя туристическия 
данък и застраховка за къмпинг „Чайка“. 

 6. При съвместно настаняване в едно бунгало по т. 1.2. на външно лице 
/дете, след навършване на 3 г. до навършване на 13 г./ с военнослужещи 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, ползващи почивка по социална 
програма, външното лице заплаща  20 % от цената на съответното помещение по 
т. 1.2., когато е настанено на редовно легло. Към цената се добавя туристическия 
данък и застраховка за къмпинг „Чайка“. 

Настоящата заповед влиза в сила от датата на подписването ѝ и важи за 
сезон “ЛЯТО 2023” в периода 01.06.2023 г. – 31.10.2023 г.  

Изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на ИА 
“Военни клубове и военно-почивно дело”. 

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/ 


