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Дейности за 
ограничаване на 

силния урбанистичен 
натиск от всички 

посоки към 
ПП”Златни пясъци”

В изпълнение на дейността бе органи-
зирана публична кампания за обсъждане на 
въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на 
предвижданията в Общите Устройствени пла-
нове (ОУП) на Община Варна, Аксаково и Бал-
чик. В срещата взеха участие представители 
на заинтересованите страни от двете области, 
трите общини, РИОСВ, ДАГ, РДГ, неправител-
ствени организации и консултантски фирми, 
имащи отношение към опазване на територи-
ята и биоразнообразието в парка и предвиде-
ната за изграждане инфраструктура по ОУП. 
В кампанията взеха участие представители 
на Междинното звено на OП” Околна среда” 



2007-2013г. на МОСВ и медии. На снимката – Предста-
вителите на медиите отразиха в местната преса и ТВ 
станции по подходящ начин резултатите от дискусии-
те по време на срещата. 

Бе създадена междуведомствена комисия с учас-
тието на 12 представители от Община Варна, Община 
Балчик, Община Аксаково, РДГ Варна, ДГ-Варна, РИОСВ 
- Варна, Държавно ловно стопанство Балчик и др. По 

време на срещите, комисията направи оглед и описа 
наличието на множество стари, рушащи се сгради и 
временни постройки на територията на парка. Коми-
сията обобщи резултатите от огледите и излезе с ини-
цииране на предложения пред МРРБ/МОСВ/ИАГ във 
връзка с направената инвентаризация за освобожда-
ване на паркови площи от нестопанисвани и рушащи 
се необитаеми постройки.

Представителите на медиите отразиха в местната преса и ТВ станции по подходящ начин резултатите 

от дискусиите по време на срещата.



Част от работата на участващите в нея експерти 



Дейности, 
насочени към 

възстановяването 
на черната елша 

в лонгозните 
съобщества в 

ПП”Златни пясъци”
През периода септември, 2009г. - септември, 

2010г. бяха проведени консултации и работни 
срещи с експерти на Опитна станция за бързо 
растящи горски дървестни видове (ОСБРГДВ) от 
гр. Свищов за уточняване на процедурите и ета-
пите по възстановяването на черната елша като 
характерен вид за горите с лонгозен характер 
и алувиалните гори. Бе извършено първоначал-
но планиране на дейността по засаждане (за-
лесяване) с черна елша с разработен подробен 
план-график и подготовка на документите във 
връзка с утвърждаване на плана от Регионална 



Дирекция по горите (РДГ) - Варна. Бе изготвен 
Технологичен план за залесяване с черна елша, 
който бе  съгласуван с Държавно Горско Сто-
панство - Варна и одобрен от РДГ – Варна.

Бе извършена подготовка на почвата за за-
лесяване - измерване и маркиране на площта в 
границите на определената площадка на тери-
торията на парка. Бяха подготвени площадки 
за залесяване с фиданки черна елша съгласно 
схема в Технологичния план. Бе извършена под-
готовка на почвата, включваща отстраняване 
на нежеланата растителност и ръчно обръщане 
с права лопата на площадката от 3 х.а. През м. 
октомври, 2010г. официално бяха прегледани и 
приети площадките за залесяване с черна елша 
от специалист на ОСБРГДВ гр.Свищов.

През м. март, 2010г. ръководстсвото на пар-
ка с координаторите по проекта взеха участие 
в Трудовата борса за кадри в туризма, орга-
низирана всяка година от Дирекция „Бюро по 
труда”-Варна. По време на борсата бяха пред-
ставени възможностите на регистрирани в бю-
рото по труда безработни лица да работят като 
паркови работници по проекта. Допълнително 



Момент от официалното откриване на Трудовата борса от Директора на Дирекция ”Бюро по труда” г-жа Димитричка Ганева в 

присъствието на г-н Пламен Начков - Началник „Регионална служба по заетостта” и г-н Георги Шипковенски- Секретар на Варненска 

Туристическа Камара, както и среща на Координатор модул 3 и 5



бяха уточнени процедурите и необходимите документи 
за кандидатстване за наемане на работа на две от  безра-
ботни лица - участници в борсата. 

Бяха направени събеседвания с 25 безработни лица, 
явили се на интервю за работа в администрацията на 
Парка, с двама от които бяха сключени трудови дого-
вори. С тях броят на назначените директно по проекта 
експерти и изпълнителски състав към момента стана 14 
човека. Разкриването на нови  работни места  чрез ди-

Парковите работници, назначени по проекта 

в момент при обработка на почвата



ректно наемане на експерти за работа по проекта и чрез 
сключените до момента над 10 договори за ремонти, 
доставки и услуги с под-изпълнители е един от странич-
ните резултати по проекта, който е с много голям социа-
лен ефект впредвид състоянието на финансова криза и 
растяща безработица в страната.

Участниците в проекта под ръководството на г-жа 
Красимира Аскерова - Координатор Модул 3 и 5 извър-
шиха събиране на семенен материал от парка и орга-

низираха производството на посадъчен материал . Бе 
осъществявана постоянна връзка и координиране на 
дейността по производството на фиданките - черна елша 
с  представителите на ОСБРГДВ от гр. Свищов. 

Предстои организиране на залесителни кампании 
на площ от 3 ха в парка за засаждане на подготвения по-
садъчен материал. 



През периода на изпълнение на проекта от негово-
то стартиране на 31.07.2009г. до момента бяха разрабо-
тени тръжните документи, необходими за стартиране и 
провеждане на тръжни процедури за избор на под-из-
пълнители по основните дейности в модула. Част от тези 
дейности включваха естетизиране на съществуващата 

Дейности за подобряване на информационно-
туристическата инфраструктура в парка 

и възможностите за наблюдения и опазване 
на биоразнообразието

сграда на посетителски и информационен център на Ди-
рекция ПП ”Златни пясъци” с оформление на околното 
пространство, както и реновация на обект „Сцена - ек-
стериорно оформление”. През месец юли, 2010г. старти-
ра ремонта на административната сграда на Дирекцията 
на парка, включващ направата на нова хидроизолация, 



топлоизолация, външна мазилка и други СМР по пред-
варително одобрена калкулация. Постигнатите резул-
татите от дейността са очевидни при сравняване състо-
янието на сградата преди и след ремонта на снимките 
по-долу: 

Стартира и дейността по екстериорното обноваване 
на външната сцена в парковото пространство до адми-
нистративната сграда. Бе изработен дизайнерски про-
ект за екстериорно обновление на сцената. Част от съ-
ществуващите пейки бяха ремонтирани, допълнително 
бяха изработени и монтирани нови пейки. Бе изграден 

нов декор за сцената. Предстои довършителната дей-
ност по оформлението на зона за техническо обслужва-
не, нейното озвучаване и осветление.

За успешното изпълнение на заложените дейности 
в този и останалите модули по проекта значителен при-
нос с работата си имат експертите по проекта, които раз-
работваха и съгласуваха проектната документация за 
всеки търг за избор на изпълнители за доставки, услуги 
и СМР. Документацията по НВМОП за 18 тръжни проце-
дури бе приета и одобрена от звеното „Предварителен 
контрол” в МОСВ без никакви забележки.

Състояние на сградата по време и след ремонта



Моменти от работните срещи на членовете на екипа от експертите, участващи в разработката на тръжната документация по 

проекта и в тръжните процедури за избор на изпълнители.



Част от дейностите по възстановяване на сцената и 
изграждането на нов декор



Дейности свързани 
с популяризиране на 

проекта
През м. октомври, 2009г. по 

проектът бе създаден и пуб-
ликуване в интернет първият 
електронен бюлетин с публи-
кации и снимки за дейностите 
и напредъка по проекта. Бю-
летинът бе разпространение 
по електронна поща до над 
1000 организации и лица от 
гр.Варна и региона.

Бе изработена и пред-
ставена пред общественост-
та PowerPoint презентация за 
старта на проекта, включваща 
информация за неговите цели, 
партньори и дейности. Съща-
та бе публикувана в интернет 
страниците на ДПП”Златни пя-
съци”. Баха публикувани анон-
си за проекта в интернет стра-
ниците на ДПП ”Златни пясъци” 
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и на сдружение „Агенция за икономическо развитие Ва-
рна”, както и покани към потенциални под-изпълнители 
за предстоящи търгове по проекта.



Дейности за повишаване 
капацитета на екипа за 
изпълнение на проекта

Във връзка с препоръки на Междинното звено на 
ОПОС при МОСВ-София от проверката на място в Дирек-
цията на ПП”Златни пясъци” в края на 2009г., през лятото 
на 2010г. по проекта стартираха допълнителни дейности 
свързани с повишаване капацитета на членовете на еки-

па за изпълнение на проекти. В тази насока бе разрабо-
тен План за действие с времеви график на планираните 
за провеждане обучения по месеци, теми и отговорници. 
През м. юни и юли, 2010г. бяха разработени обучителните 
материали. През м. август, 2010 бяха проведени първите 
две обучение за членовете на екипа на проекта по теми 
„Финансово управление на проекти” и „Обществени по-
ръчки”. В допълнение, част от проектния екип взе участие 
в среща-обучение на бенефициенти от Североизточен 
регион за планиране с министъра на  европейските въ-
проси г-н Томислав Дончев и представители на управля-

Част от участници в обучението през м. август, 2010г..



ващите органи по оперативните програми, организирана 
от Областна Администрация – Добрич.

През м. септември, 2010г. бе проведена проверка 
на място в Административната сграда на Дирекцията на 
ПП”Златни пясъци” от представители на Междинното зве-
но на ОП”Околна среда” при Министерството на околна-
та среда и водите. Бе проверена тръжната и финансова 
документация по проекта от стартирането му до момента, 
всички сключените договори с подизпълнители и физи-
ческото изпълнение на дейностите по отделните модули. 
Бяха обсъдени съвместно текущи въпроси, касаещи по-
добряване на работата и комуникацията между бенефи-
циента и звеното за наблюдение от София. 

Среща на членовете на екипа по проекта и директора на парка 

инж. Юлия Тумбаркова с представителите от МОСВ по време на 

проверката на място в парка на 16-17.09.2010г.


