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От месец август 2012г. Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци” работи по проект „Изпълнение на дейностите
по устройство и управление на ПП „Златни пясъци”. Продължителността на проектните дейности е 29 месеца, а стойността
на безвъзмездната финансова помощ - 2 897 723,70 лв.

Основната цел

на проекта е изпълнение на дейностите за устройство и управление на природния парк в рамките на
одобрения план за управление, като част от националната екологична мрежа Натура 2000.

Конкретни цели са:
Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати;
Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни видове в Природен парк “Златни пясъци”;
Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон ( Triturus vulgaris ) и жълтокоремна бумка (Bombina variegata ) в Природен парк “Златни пясъци”;
Подобряване на информационно – туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство;
Популяризиране значението и опазването на биологичното и ландшафтно разнообразие в парка и повишаване възможностите на обекта за развитие на екотуризъм.

Към месец декември 2013 година, всички проектни дейности са във фаза на същинско изпълнение.

Дейност „Поддържащи и
възстановителни дейности в гори,
земи и водни площи”
В изпълнение на дейността, по реда на глава 8 „А” от ЗОП е възложено извършване на предварителни и други проучвания, свързани с дейности по опазване,
възстановяване и поддържане на видове и местообитания:
1. Проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brometalia) - *6210-важни местообитания за орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 62С0 * Понто-сарматски степи. Откритите
тревни хабитати заемат доста ограничена площ в природния парк и загубата им
се отразява негативно на популациите на влечугите които са свързани с тези
местообитания, напр. консервационно значимите жълтокоремен гущер (Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius). Към настоящея момент са
проведени предварителни проучвания, разработена е схема за устойчиво управление на тревни хабитатите, проведени са пълни фитоценологични проучвания
на видовият състав на растителността в целевите тeритории.
2. Проучвания за поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius), медянка (Coronella austriaca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni
boettgeri), шипобедрена костенурка (T. Graeca ibera), Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), Слепок (Anguis fragilis), Ливаден гущер (Lacerta agilis), Зелен
гущер (L. viridis), Ивичест гущер (L. trilineata), Стенен гущер (Podarcis muralis), Кримски гущер (P. tauricus), Смок мишкар (Zamenes longissimus), Пепелянка (Vipera ammodytes).

Голям стрелец (Dolichophis caspius)

Резултатите към момента на отчитане са: проведени предварителни проучвания;
проведени теренни проучвания за установяване на популациите, наблюдения и
проучване на добри практики.

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)

Теренни проучвания

Горска жаба (Rana dalmatina)

3. Проучвания за възстановяване на местни растителни съобщества и
местообитания на мястото на неместни растителни видове, дейности и
мероприятия по възстановяване и поддръжка на местообитания: 91Н0*Панонски гори с Quercus pubescens (*Pannonian woods with Quercus
pubescens ) 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (*Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0
– Мизийски гори от сребролистна липа (Moesian silver lime woods); 91M0
– Балкано – Панонски церово горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey
oak- sessile oak forests), които в момента са залесени с култури от черен
бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид).
Приключени са първите два етапа от проучването:
Направена литературна справка на база налични публикации за
извършените залесявания на територията на парка и на културите,
намиращи се в близост до територията на парка. Проучени са данни за
иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения. Проведени
са предварителни проучвания за състоянието на културите от черен
бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид) на
територията на ПП „Златни пясъци”. Проучени са екологичните условия
и е направен анализ на абиотичните фактори.
Извършени са теренни проучвания на територията на парка и в
прилежащите територии. Анализирани са резултатите от проучванията и
са разработени указания за прилагане на лесовъдски системи и практики
за трансформация на културите от черен бор, създадени в ареала на
широколистните дървестни видове в насаждения с естествен семенен
материал. Разработени са методология и технология за възстановяване
на местни растителни съобщества и местообитания на територията на
ПП „Златни пясъци”. Резултатите са анализирани в ГИС бази дани.
4. Проучвания за поддържане популациите на консервационно значими
видове земноводни Обикновен тритон (Triturus vulgaris) и Жълтокоремна
бумка (Bombina variegatа), Червенокоремна бумка (B. bombina), Сирийска
чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), Обикновена чесновница (P.
fuscus), Голяма крастава жаба (Bufo bufo), Зелена крастава жаба (B.
viridis), Жаба дървесница (Hyla arborea), Горска жаба (Rana dalmatina) в
природния парк.
Приключени са първите два етапа: извършени са предварителни
проучвания, теренни проучвания, проучвания на добри практики и
наблюдения.

Дейности за подобряване на информационно-туристическата
инфраструктура в парка и капитално строителство
От предвидените дейности за подобряване на посетителската инфраструктура в парка през изминалите месеци е възложено
на подизпълнител възстановяване на десет чешми по туристическите маршрути в парка. Строителните работи включват пълното възстановяване на две чешми в местността „Бежаната“, както и ремонт на чешмите: Юбилейна, Ковшак, Аладжа, 1300
години България, Свети Седмочисленици, Йордан Минков, Харман ери и Янакиева чешма. Ремонтните дейности приключват
през 2014г.

В рамките на дейността e извършен:
Ремонт на експозиционна зала, при който е отстранена компрометирана мазилка; Стените и тавана са шпакловани и
боядисани; Извършен е демонтаж на
стара ел. инсталация; Монтирана е нова
ел. инсталация с осветителни тела с насочваща светлина; Доставено е оборуд-

ване за залата: маси, столове,
три вида табла – за представяне
на видове животни, звуци и билки; Доставени са експозиционни
витрини и телевизор;

Ремонт на конферентна зала, като е премахната старата подова настилка от теракотни плочи; Направена е замазка на пода
и поставена настилка от гранитогрес; Доставен е и монтиран
телевизор.

Дейности свързани с интерпретация
и образователни програми
Дейности по развитие на международни екологични
образователни програми “Екоучилища”
и “Учим за гората”
В изпълнение на дейността през месец септември 2013
беше организиран за шеста поредна година Национален
екофестивал „Златна есен“, под мотото „Багрите на
децата“. Покана за участие в събитието беше отправена
към детски градини и училища от цялата страна, работещи
по програма „Екоучилища”. В конкурсната програма с танцови и музикални изпълнения се включиха възпитаници
на 11 детски заведения от Варна, седем училища от Варна,
четири от Бургас и едно от Пловдив.

На 15 и 16 ноември 2013 Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ беше домакин на Национална работна среща
с представители на учебни заведения по програмите
“Екоучилища” и “Учим за гората”. Участие в събитието
взеха представители на 42 детски градини и училища от: Бургас, Варна, Пловдив, Силистра, Каварна, Брегово, Нова Загора,
Гълъбово, с.Стоил Войвода и Карлово. Координатори, учители
и ученици от присъстващите учебни заведения, представиха
реализирани инициативи по програма „Екоучилища”, споделиха добри практики за атрактивни занимания, стимулиране
на творческото и креативно мислене на децата и техните преподаватели. Вторият ден бе посветен на програма “Учим за
гората” като възможност за учебно средство на открито. Гости на събитието бяха представители на „Кърпатско-Дунавски
център за геоекология“, неправителствена организация от съседна Румъния, работеща по програми „Син флаг“, „Екоучилища“, „Учим за гората“ и „Млади репортери за околна среда“.

На 30-ти ноември 2013 г. беше организирана работна среща с
представители на учебни заведения, носители на приза
„Зелен флаг”. На срещата присъстваха над 70 участника, работещи по програма “Екоучилища”.
Бяха представени най-новите постижения на учебните заведения
в екологичното образование по три основни теми: енергия, вода,
отпадъци. На срещата четири нови учебни заведения бяха приети в семейството на “Екоучилищата” – Частно основно училище
“Малкият принц”, ОДЗ 10 “Приказка”, Седмична детска градина
“Горски рай” и ОУ “Йордан Йовков ” гр. Каварна. Участниците в
мероприятието получиха материали с интерпретативни образователни програми – “Птиците в ПП „Златни пясъци“; “Билките в
ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“. Вниманието беше
насочено към ползата от употребата им в учебните занятия.

Разработване на рекламни материали
за представяне на
Природен парк ”Златни пясъци”
Преиздадена беше книжка „Екоучилища в действие”;
Бяха преиздадени брошури, представящи парка на
четири езика;
Издадени бяха флаери на три езика;
Бяха отпечатани плакати, представящи защитените
видове флора и фауна;

Доставено бе оборудване за интерпретативни игри

Дейности свързани с планиране и оптимизация
на управлението
Развитие на комуникационната политика на ДПП „Златни пясъци”
Издадена бе книга и диск с Плана за управление на Природен парк „Златни пясъци”;
Издадена бе книга за историята и представяне на парка;

Беше разработена стратегия за позициониране на Природен парк „Златни пясъци” на туристическия пазар;

На 24 октомври 2013г. бе проведе среща със собственици на граничещи с парка терени и представители
на частния бизнес в КК “Златни пясъци” за представяне на плана за управление на парка, разясняване на
режимите и нормите за ползване на ресурсите и осъществявяне на дейности на територията му.

От 15 до 17 октомври беше проведен Национален фотопленер.

Кампания за оптимизиране на
границите на природен парк
„Златни пясъци“
На 17 декември 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” проведе работна
среща за обсъждане оптимизирането на границите на природния парк. Събитието сложи началото на кампания за привличане на
всички заинтересовани страни (институции,
общини, собственици, бизнес) при решаване на проблемите свързани с оптимизиране
на границите на парка.
На срещата бяха разяснени целите, необходимостта и бъдещите ползи от разширяване
границите на парка. Беше представено предложеното в Плана за управление на парка,
разширяване с три зони, целящо включване
на представителни местообитания и ограничаване на урбанистичния натиск от всички
посоки към територията на парка.

Дейности свързани с популяризиране на проекта
През месец януари 2013г. бе създаден и публикуван първия електронен бюлетин, представящ проекта и напредъка на изпълнението му към края на календарната 2012г. Бюлетинът бе разпространен по
електронна поща до над 1000 заинтересоване организации и лица.
Разработена беше Power point презентация с информация за проекта, целите, дейностите, планираните
резултати, представена на пресконференция за оповестяване на проекта през декември 2012. Същата
бе публикувана на сайта на ДПП „Златни пясъци”.
На интернет страниците на парка и на ИАГ бяха публикувани анонси и пълната документация по ЗОП
за всички търгове по проекта.
Редовно бе публикувана информация за предстоящи публични събития по проекта, на сайта на парка.
За популяризиране на проекта бяха изработени: дипляна, представяща проекта; брошура, представяща дейностите по международните образователни програми „Екоучилища” и „Учим за гората”; брошура, представяща дейностите, свързани с комуникационната политика на дирекцията на парка.
Изработени бяха рекламни и промоционални материали.

За допълнителна
информация:
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@iag.bg,
http://www.parkzlatnipiasaci.com/
Фотография
Ивайло Сакелариев

Този бюлетин е създаден с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013
г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДПП „Златни пясъци” и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и
правителството на Република България,
представлявано от Министерство на
околната среда и водите.

