ИНФОРМАЦИОННЕН
БЮЛЕТИН
Проект ВO_ПП “Златни пясъци”
- Опазване, поддържане
и възстановяване
на биоразнообразието в
природен парк ”Златни пясъци”.

Проектът се финансира
от Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и от
държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”

Природен парк Златни пясъци
Природен парк Златни пясъци (13,2 кв.км) се намира на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен
комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина
1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната
надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с.
Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. В границите на парка са включени преобладавщо отдели от ТП ДГС “Варна” и няколко отдела от ТП ДЛС
“Балчик”.
Идеята за създаване на парк е документирана още през
1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943
година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука”
на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес
природен парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на
парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.
Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой
не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху
тогавашния народен парк, но и взема името му.
Природният парк е Защитена зона за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, част от
екологичната мрежа Натура 2000.

Обща цел: Опазване, поддържане и възстановяване нa благоприятен природозащитен
статус на местообитания и видове с консервационна стойност в ПП ”Златни пясъци” и
определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.
Конкретни цели на проекта
1. Опазване и поддържане на значимо подземно местообитание за 6 вида пещеролюбиви прилепи, сред които два вида строго защитени по националното и европейското законодателство Miniopterus schreibersii (Kuhl,
1817) и Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

2. Възстановяване на благоприятно природозащитно
състояние на местообитание тип 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) - 2 поляни, обща площ 1.2 ха

3. Изграждане на система за видеонаблюдение - за
наблюдение, охрана и опазване на биоразнообразието в парка и възможностите за балансиран екотуризъм и образователни екологични дейности

4. Изработване две брошури за прилепите и орхидеите, за повишаване на информираност на населението и туристите в парка за консервационно значимите
растителни и животински видове в парка.

6. Двегодишно наблюдение и проучване на мигриращите птици по прелетния път Via Pontica с цел определяне значението на парка за мигриращите птици
по прелетния път Via Pontica

5. Проведени две двегодишни научни изследвания на
територията на природния парк с цел увеличаване на
научните знания в областта на горската фауна и приоритетни местообитания.

7. Усъвършенствана политиката на управление на
Природния парк чрез допълнителни функции на парковата администрация по управление на възстановителни и поддържащи мерки в горските местообитания

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
I. ДЕЙНОСТИ ПО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА
II. Дейности свързани с опазване и поддържане местообитания на горската прилепна фауна
III. Дейности свързани с Опазване и Възстановяване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)
IV. Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите
за наблюдения и опазване на биоразнообразието

V. Дейности насочени към проучване значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелетен път
н VIA PONTICA
VI Дейности свързани с популяризиране на
проекта, редките растителни и животински видове и поеищаване на капацитета. на
парка за еко-туризъм
VII. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОТЧИТАНЕТО
НА ПРОЕКТА

Продължителност и период
на изпълнение
Продължителност на проекта 36 месеци
Планирано начало на изпълнение на проекта
Юли 2011г.(месец/година)
Планиран край на изпълнение на проекта
Юли 2014г. (месец / година)

Резултат/продукт

Конкретни резултати

Мерна единица

Количество

Решетки на два входа на галериите - местообитание на пещерната прилепна фауна

брой

2

Доклад от проучване на горската прилепна фауна в парка и миграциите им

брой

1

брой

1

брой

25

хектара

1,2

Преносими видеозаписни устройства

брой

4

Доклад от проучване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)

брой

1

Информационни табели за видовете от горската прилепна фауна на входовете на
галериите
Специални къщички за прилепи, (тип Schwegier)
Възстановяване на хабитата (тип 6210)

Център за видеонаблюдение на биологичното разнообразие

1

Cистема за наблюдение на местообитания и видове

брой

1

Доклад от Проучване значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелетен път VIA PONTICA

брой

1

брой

2

Работна среша с медиите, туроператори и заинтересовани страни

брой

1

Изработка на дипляна за проекта (бъл, и анг език)

брой

1000

Брошура «Прилепите в ПП Златни пясъци»

брой

500

Брошура «Орхидеите в ПП Златни пясъци

брой

500

брой

200

Изработена и монтирана информационна табела за: приноса на ЕС - 1, видове орхидеи – 1 и
мигриращи птици -1

брой

3

Обучени специалисти за работа със системата за видеонаблюдение

брой

10

Пресконференция с медиите

брой

2

Електронен бюлетин

брой

3

Прессъобщения до медиите

брой

10

Публикации в интернет страници за проекта

брой

2

PowerPoint презентация за проекта.

Стикери

ЗА КОНТАКТИ
Дирекция на Природен парк
„Златни пясъци”
гр. Варна 9007, пк. 20
тел: 052/ 355 591,
052/ 355 561 (директор)
факс: 052/ 355 541
e-mail: dnpzlatni@nug.bg,
dppzlatni@abv.bg
Директор – инж. Юлия Тумбаркова
Офисът на Дирекция на природен парк
„Златни пясъци” се намира в сградата
на Посетителския център.

