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Проект ВИ_ПП ”Златни Пясъци” - 
Варненски Инициативи 

за опазване, подържане и 
възстановяване 

на ПП ”Златни пясъци”
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта бе опазването, 

поддържането и възстановяването на биоразнообразието в 
ПП ”Златни пясъци” в рамките на одобрения план 
за управление на парка като част от националната 

екологична мрежа „Натура 2000” и средище 
на ценни местообитания и видове.

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от 
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България 



Дейности, насочени към възстановяването 
на черната елша в лонгозните съобщества 

в ПП”Златни пясъци”



След отстряняване-

то на нежеланата расти-

телност и ръчното обръ-

щане с права лопата на 

площадката от 3 х.а  през 

есента на 2010 год. се 

проведе залесителната 

кампания на произведе-

ните в разсадник на Оп-

итна станция за бързо 

растящи горски дървест-

ни видове (ОСБРГДВ) от 

гр. Свищов фиданки от Черна елша. Залесени бяха 

900 броя фиданки. През пролетта на 2011 год. за-

почна тяхното отглеждане, като бе премахната не-

желаната растителност с ръчно окопаване с мотика 

и права лопата и изнасяне в страни от площадката. 

При направената инвентаризация се констатира че 

прихващаемостта е 100%. Фиданките са в добро със-

тояние и нямат видими повреди от вредители, боле-

сти и дивеч.



Дейности 
за подобряване 

на информационно-
туристическата 

инфраструктура 
в парка 

и възможностите за 
наблюдения 
и опазване 

на биоразно-
образието



През периода на изпълнение на проекта от момен-

та на неговото стартиране на 31.07.2009г. до сега бяха 

разработени тръжни документи, необходими за старти-

ране и провеждане на тръжни процедури за избор на 

изпълнители по основните дейности в модула. Част от 

тези дейности включваха изграждане и оборудване на 

заслон - информационен пункт за ПП ”Златни пясъци”, 

изграждане и монтиране на дървена площадка за орни-

тологични наблюдения, монтиране на бариери, бесетки, 

маси с пейки и декоративна дървена ограда.

През Декември 2011г. стартира изграждането на За-

слон - информационния пункт на ПП „Златни пясъци” 

намиращ се в месността Аладжа манастир. Дейността 

включваше цялостно изграждане и оборудване на Заслон-

информационен пункт за повишаване информираността 

на туристите и посетители в парка, за провеждане на об-

разователни беседи, за извършване на проучванияна би-

ологичното разнообразие и пр. И още пресъединяване 

към ВиК и Ел. мрежите, цялостно интериорно оформле-

ние и оформяне на околното пространство, включващо 

озеленяване и поставяне на улично осветление и пейки.



Дизайна и обзавеждането на новоизградения ин-

формационен център са по изготвен проект за инте-

риорно оформление. Пространството на двете зали е 

проектирано максимално да покрива нуждите на посе-

тителите при изнасяне на лекции, беседи, презентации 

и запознаването им с биоразнообразието на Защитената 

територия.

Стаите на втория етаж са обзаведени за нуждите на 

научни работници при посещения на природен парк 

„Златни пясъци” за научни проучвания и изследвания.



Дейности, свързани с популяризиране 
на редките растителните и животински видове 

в парка и  повишаване капацитета му 
за развитие на еко-туризъм



През 2011г. бяха отпечатани в тираж от 1000 бр пла-

кат „Определител за птици”, 1000 бр. книжка „Определи-

тел за птици” и 1000 бр. „Дипляна за проекта”. Те имат за 

цел да подпомогнат природолюбителите, орнитолозите 

и туристите при посещението в природен парк „Златни 

пясъци” за разпознаване на птиците в техните естестве-

ни местообитания. Може да бъде използван и като спра-

вочник или при изучаване на птиците в други части от 

страната, особенно по Черно-

морското крайбрежие.

За всеки вид птица в оп-

ределителя за улеснение са 

дадени българското и ла-

тинското наименование. 

Текстът описва размерите 

на птиците, особенните 

им белези и разпозна-

ването им в природа-

та, а също така и раз-

простанението им.



Разработени са интерпре-

тивни програми насочени из-

цяло към посетителите на при-

роден парк „Златни пясъци”. 

Зададени бяха 3 теми: „Птици-

те в ПП „Зл.пясъци”, „Пролет-

на магия”, „Билките в ПП „Зл.

пясъци”. Така подготвени и 

представени, материалите 

будят интерес в посетителите на парка. Те са изработени 

в помощ на преподаватели, педагози и родители при за-

познаване на децата и учениците с природните паркове в 

България, природен парк „Зл.пясъци” и с основните теми. 

С различните табла могат да се илюстрират различни 

теми от учебното съдържание, да се организират игри, със-

тезания, да се провокира интересът на децата към приро-

дата, да се формира положително и грижовно отношение 

към биоразнообразието. Комплектите по всяка една от те-

мите представят живота в парка по нов и интересен начин 

и ще бъдат едно добро помагало за учителите в клас.
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ЗЛАТНИ ПяСЪцИ
природен парк

Бухал 
Bubo bubo

Малък креслив орел  
Aquila pomarina

Чухал  
Otus scops

Мишелов  
Buteo buteo

Обикновена 
ветрушка
Falco tinnunculus

Mалък ястреб 
Accipiter nisus

ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
граблИвИ птИцИ 2

табло
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ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”

водолюбИвИ птИцИ

Сива чапла  

Ardea cinerea

Зеленоглава патица  

Anas platyrhynchos

Зеленоножка  
Gallinula chloropus

Лиска  
Fulica atra

Малък гмурец  
Tachybaptus ruficollis

1
табло

Бекас  
Scolopax rusticola
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ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
топографИя

8
табло

венечнаивица
страничнатеменнаивица

централнатеменнаивица

юздичка

горенполуклюн

доленполуклюн

подбрадие
подбраднаивица

плещи

гръб
страни наврата

врат
тил

теме

чело

клюн

гърло

гуша

страни нагърдите
страни натялото

крилце

пръсти

стъпало

второстепеннимахови пера

първостепеннимахови пера

подопашие

опашка

надопашие

кръст

раменни
пера

подмустачнаивица

мустак

ушнипокривки

презочнаивица

околооченпръстен

надочна ивица(вежда)
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ЗЛАТНИ ПяСЪцИприроден парк

ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”

пойнИ птИцИ - 1

Гривяк  
Columba palumbus

Кукувица  

Cuculus canorus

Кос  
Turdus merula

Сойка  

Garrulus glandarius

Зелен кълвач  
Picus viridis

Папуняк  

Upupa epops

3
табло
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ЗЛАТНИ ПяСЪцИ
природен парк

Бекас  
Scolopax rusticola

ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
ЗастрашенИ вИдове птИцИ

Голям ястреб  
Accipiter gentilis

Бухал 
Bubo bubo

Полубеловрата 
мухоловка  

Ficedula semitorquata

Козодой  
Caprimulgus europaeus

Горска чучулига  
Lullula arborea

5
табло

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ
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ЗЛАТНИ ПяСЪцИ

природен парк
ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
пойнИ птИцИ - 2

Червеношийка  Erithcus rubecula

Авлига  Oriolus oriolus

Голям синигер Parus major

Чинка  Fringilla coelebs

Червеногърба сврачка Lanius collurio

4
табло

Черешарка  Coccothraustes coccothraustes



Дейности за подобряване на информационно-
туристическата инфраструктура в парка 

и възможностите за наблюдения и опазване 
на биоразнообразието



През месец февруари 2012г. при „Голямо водно ог-

ледало” стартира монтирането на дървената площад-

ка за орнитологични наблюдения. Тя ще спомага за 

повишаване на информираността у подрастващите, 

гражданите и гостите в ПП ”Златни пясъци” за значе-

нието на местообитанията и видовете на територия-

та на парка и необходимостта от тяхното опазване и 

разширяване. 



На 3 невралгични точки бяха поставени бариери за 

ограничаване навлизането на автомобили в Защитената те-

ритория. На два от основните туристически маршрута бяха 

изградени по една бесетка, като едната е разположена по 

Червения маршрут, а другата в близост до чешма „1300 го-

дини България”. Общо 25бр. маси в комплект с по две пейки 

бяха поставени на две от най-посещаваните поляни в парка, 

превлекателно място за варненци и гостите на гр.Варна.



В началото на пролетта стартира и изграж-

дането на 2000 м. дървена декоративна ограда 

по границата на парка с първокласен път I-9 (Ва-

рна-Златни пясъци-Кранево). Оградата изцяло е 

направена от боров материал, като дървените 

части контактуващи със земята на всеки 2м. са 

инпрегнирани, а останалата част е лакирана. При 

монтажа бяха спазени сервитутните граници на 

пътното платно. Целта и е опазването на 2  прио-

ритетни местобитания принадлежащи към 91ЕО.
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Офисът на Дирекция на природен парк „Златни пясъци” се намира в сградата на Посетителския център 

в ПП „Златни пясъци”, намиращ се по пътя Варна - Кранево до х-л Зора

www.parkzlatnipiasaci.com

От пеперудите с консервационен статут са три вида.
От гръбначните животни на територията на парка се 

срещат 11 вида земноводни (три вида опашати и осем 
вида безопашати), 19 вида влечуги (три вида костенур-
ки, 10 вида гущероподобни и шест вида змии), 27 вида 
дребни бозайници (от които седем вида насекомоядни и 

20 вида гризачи) и 14 вида едри бозайници (от които 11 
вида хищници и три вида чифтокопитни). В процентно 
отношение групите съставляват - за земноводните 60 % 
от фауната на България, за влечугите 53 %, за дребните 
наземни бозайници 64% и за едрите бозайници 61%.

Гнездящите птици на територията на парка са 86 
вида. От тях 72 вида са защитени. Местоположението на 
парка на Западночерноморският миграционен път на 
птиците е предпоставка по време на пролетна и есенна 
миграция да се наблюдават още 32 вида. 45 вида от гнез-
дящите и мигриращи през територията на парка птици 

са включени в Директива 79/409 на Съвета на ЕИО за 
опазване на дивите птици. 20 вида са в Червена книга на 
България, 106 вида са защитени и 30 вида са включени в 
Директива 79/409 ЕЕС.


