ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИРОДЕН ПАРК “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

ДИРЕКЦИЯ НА ПП ”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Планът за управление е:
- инструмент за управление на Природния
парк, отчитайки изискванията и целите на
природозащитата
- средство за действие на парковата
администрация в рамки и конкретни
бъдещи програми и проекти за постигане
на определени цели с подкрепата и
участието на държавата, заинтересованите
страни и европейските фондове
- обоснована система от конкретно насочени
дейности и мерки

Природен парк Златни пясъци
Разположение

ПЛОЩ НА ПП “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” - 1324,7 ха
от ДГС Варна - 1091,4 ха
от ДЛС Балчик - 233,3 ха
ЗМ”Аладжа манастир” – 16,6 ха
Паметник на културата”Аладжа манастир” 22,1ха

Oбласт Варна: 1 091,4 ха
Oбщина Варна: 493,4 ха
Землище на кв.Виница: 493,4 ха
Oбщина Аксаково: 598,0 ха
Землище на с.Осеново: 597,9 ха
Землище на с.Кичево: 0,1 ха

Oбласт Добрич: 233,3 ха
Oбщина Балчик: 233,3 ха
Землище на с.Кранево – община Балчик: 233,3 ха
СОБСТВЕНОСТ
Гори и земи – публична държавна собственост: 1301,4 ха – 98,2%;
Гори частна собственост: 11,6 ха – 0,9%;
Общински гори, собственост на община Аксаково: - 0,3 ха;
Собственост на юридически лица: 8,8 ха – 0,7%;
Собственост на религиозни организации: 2,5 ха – 0,2%;
Временно стопанисвана площ от община Аксаково: 0,1 ха

ОСОБЕНОСТИТЕ НА НАЙ-МАЛКИЯ ПРИРОДЕН ПАРК
Наличие в границите на парка на застроени и оградени площи
и свързаните с тях: необходимост от регламентиране на
показателите за преустройствени и ремонтни строителни
дейности и необходимост от въвеждане на режими и норми за
опазване на биологичното разнообразие в тези площи.
Близост на парка до голям курортен комплекс, вилни зони,
селищни образувания и земи за земеделско ползване и отдих и
свързаните с тях: строителни интереси, антропогенен натиск и
нарушения от замърсяване с отпадъци, сеч на единични
дървета, разрушаване на алеите с настилка.

ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
НАЙ-МАЛКИЯ ПРИРОДЕН ПАРК
Необходимост да бъдат преодолени последствията от липса
на съответстващи режими, норми за посетителски достъп с
цел
ограничаване
влиянието
върху
биологичното
разнообразие в историко-археологичния комплекс ”Аладжа
манастир” и „Катакомбите” и пещерната фауна в галериите в
Парка, в съответствие с Препоръка №36 на Бернската
конвенция за опазване на подземните хабитати.
Очаквани отрицателни последици от строителство на
ваканционно селище над ЗМ”Аладжа манастир”.
Постигане на балансирано развитие на туристически
дейности и обекти, което да се осъществява като част от
единна система за природозащита и екотуризъм в Област
Варна, Област Добрич и Североизточен район за планиране.
Региона се отличава със значими защитени територи и зони
по Натура 2000.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА
НА ПРИРОДНИЯ ПАРК:
Проблеми
свързани
с
управление
на
предоставени без изключване от горския фонд:

площите

- ограждане на горски насаждения и площи, което
възпрепятства свободното движение на посетителите и
животните;
- лошо поддържана
обслужващи обекти;

или

необитаема

леглова

база

и

- строителни намерения за полуразрушените бани-тоалетни в
разрез с функциите на ПП

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА
НА ПРИРОДНИЯ ПАРК:
Проблеми свързани със замърсяване:
- от изхвърляне на строителни и битови отпадъци на
територията на Парка от строителството в съседния к.к.
”Златни пясъци” и вилните зони и зони за земеделско
ползване и отдих около ПП
Проблеми свързани с контрола:
Недостатъчна
кадрова
и
материално-техническа
осигуреност на ДПП ”Златни пясъци” за ангажиране с функции
по охрана и стопанисване на насажденията

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА
ГЛАВНИ ЦЕЛИ
 Опазване и възстановяване нa приоритетни природни
местообитания и видове с консервационна стойност
 Опазване на национален паметник на културата”Аладжа
манастир” и „Катакомбите” и природни местообитания с
европейска значимост
 Адаптиране на зоната с обектите за настаняване и
обслужване да функционира за целите на Природния парк
 Оптимизиране границите на ПП с включване на
представителни местообитания и ограничаване на силния
урбанистичен натиск от всички посоки към ПП”Златни пясъци”

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА
ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ
 Провеждане на научни изследвания и
мониторинг на територията на природния парк

екологичен

 Усъвършенстване политиката на управление на природния
парк
чрез
допълнителни
функции
на
парковата
администрация по охраната и възстановителни и
поддържащи мерки в горските местообитания
 Развитие на възможностите за балансиран екотуризъм и
образователни екологични дейности. Възможности за
финансови постъпления

ЗОНИРАНЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
Зона за опазване на приоритетни природни местообитания
и видове с консервационна стойност
Включва приоритетни природни местообитания от ЗБР, Натура 2000 и
Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите с национално и европейско значение

Зона за опазване на Национален паметник на културата
”Аладжа манастир”
и
„Катакомбите”
и природни
местообитания с европейска значимост
Включва границите и режимите за ползване на територията и охранителната
зона на археологически паметник на културата”Аладжа манастир” и
„Катакомбите”

Зона за рекреационни обекти и дейности с познавателни
туристически маршрути
Включва застроените площи и оградените дворни пространства,
туристическите и специализирани маршрути като линейни обекти,
архитектурни елементи за целите на отдиха

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 Програма: Опазване и възстановяване нa приоритетни природни
местообитания и видове с консервационна стойност;
 Програма:
Опазване
на
национален
паметник
на
културата”Аладжа
манастир”
и
„Катакомбите”
и
природни
местообитания с европейска значимост;
 Програма: Провеждане на научни изследвания и екологичен
мониторинг на територията на ПП;
 Програма: Оптимизиране границите на ПП”Златни пясъци”;
 Програма: Адаптиране на зоната с обектите за настаняване и
обслужване да функционира за целите на Природния парк;
 Програма: Усъвършенстване политиката на управление на
Природния парк;
 Програма: Развитие на възможностите за балансиран екотуризъм
и образователни екологични дейности. Възможности за финансови
постъпления.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ОТ ФАКТОРИ
ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДНИЯ ПАРК
Регионални и местни икономически тенденции,
влияещи върху природния парк:
-

Смяна предназначението на всички гранични земеделски
територии за строителство

-

Включване в помощни планове на зони за земеделско
ползване и отдих на площи от защитената територия

-

Инвестиционно
намерение
за
ваканционно
селище”Аладжа манастир” над скалния масив на
паметника на културата”Аладжа манастир”

-

Тенденция за смяна на предназначението на горски
територии по Северното Черноморско крайбрежие

Благодаря
за вниманието

