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Уважаеми читатели,
За човека природата е онзи необятен космос, в който той търси своето място, онази въздесъща сила, с която трябва да се
бори и да другарува, да опитомява, да облагородява и пази. Защитените територии в страната ни са класическа форма за
съхраняване на дивата природа с характерни или феноменални обекти с изключителна стойност поради присъщата им рядкост,
представителност и естетичност или със значение за науката. България е изключително богата на защитени територии в това
отношение и заема едно от първите места в Европа.
Поводът за издаването на тази книга е 70-годишнината от създаването на Природен парк „Златни пясъци”. Въпреки че е наймалък по площ (1321 ха), той съчетава в едно природа, красота и история. Това е единственият парк, в който горските масиви
са съчетани с крайбрежната линия на Черно море. През последните години темата за природозащитата фокусира вниманието
на лесовъди, еколози и биолози, тя се превърна в екологична политика за много държави по света и стана обект в многобройни
международни споразумения. Природен парк „Златни пясъци” е също част от тази екологична мрежа от защитени зони. Всички
ние знаем, че защитените територии съхраняват местообитания с уникални растителни и животински видове. Когато се говори
за природата и нейните ресурси, трябва винаги да помним, че хората са част от нея. В този смисъл опазването на природата
се явява важна грижа. Всеки отделен човек трябва да осъзнае своята отговорност за защита и съхраняване на природните
дадености, всяка една от тях - неповторима по своему. От голяма важност за туристическото развитие на страната ни са
разположението и културното наследство на Природен парк „Златни пясъци”. Близостта на парка до гр. Варна и Черно море
в съчетание със средновековната скална обител „Аладжа манастир” го правят атрактивно, предпочитано и лесно достъпно
място за любителите на природата. Устойчивото и разумно ползване на богатите биологични ресурси е жизненоважно за
производството на здравословни храни и процесите, поддържащи живота на Земята. Парковите администрации осъществяват
различни инициативи за информиране и приобщаване на местното население, корпоративния сектор и обществото като цяло
към консервационните усилия в областта на опазване на околната среда. За да съхраним уникалното и незаменимо природно
богатство е необходимо всички да се грижим за него, за да можем да го запазим за идните поколения.
Тази книга е създадена в рамките на проект ИД-ПП ”Изпълнение на дейности за устройство и
управление на природен парк „Златни пясъци”, финансиран от Европейския фонд за регионално
развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”
http://ope.moew.government.bg/

This book is published within the framwok of the Executive Directorate Nature Parks project „Implementation of Nature Park Zlatni Pyasatsi planning and management activities”, financed by the European Regional
Development Fund of the European Union and Republic of Bulgaria state budget in Operational Programme
„Environment 2007-2013”.
http://ope.moew.government.bg/

Dear readers,
Nature is for us, humans, that infinite cosmos where we seek our place, that omnipresent power that we must fight and befriend at the
same time, to tame, to ennoble and to preserve. Protected areas in our country are the classical form of wildlife conservation with typical
or phenomenal objects of exceptional value because of their inherent rarity, representative and aesthetic, or of scientific significance.
Bulgaria is extremely rich in protected territories and in this respect is among the first countries in Europe. The reason for publishing this
book is the 70th anniversary of the Nature Park Zlatni Pyasatsi. Though being smallest in surface (1321 ha), this park combines in one
nature, beauty and history. It is the only park in which forests cope with the Black Sea coastline. In recent years the topic of nature conservation focuses the attention of foresters, ecologists, and biologists; it has become an environmental policy in many countries around
the world and has been the subject of numerous international agreements. The Nature Park Zlatni Pyasatsi is part of the protected areas
ecological network. We all know that the protected areas preserve habitats of unique plants and animal species. However, when talking
about the environment and its resources we must always remember that people are part of it. In this sense conservation is an important
concern. Every individual must understand his and her responsibility for the protection and preservation of natural resources, each one
of them unique in its own way.
Both location and the presence of cultural heritage in the Nature Park Zlatni Pyasatsi are of great importance for tourism development
in our country. The proximity of the park to the city of Varna and the Black Sea, combined with the medieval rock monastery Aladza
monastery make it attractive, preferred and easily accessible place for nature lovers.Sustainable and wise use of the rich biological resources is vital for the production of healthy foods and processes that support life on Earth. The Park administrations implement various
initiatives to inform and involve local population, the corporate sector and the general public to conservation efforts for environmental
protection. To preserve the unique and irreplaceable natural wealth, we all need to take care of it so that we can preserve it for posterity.
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Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

Природен парк (ПП) „Златни пясъци” навърши 70 години. Тази негова достойна и достолепна възраст го утвърждава не
само като един от най-старите природни паркове в нашата страна, но и като ярък символ на богатото биоразнообразие
и чистата природа на България. Разположен в район с интензивен туризъм, в непосредствена близост до едноименния
курортен комплекс, той е и своеобразен оазис и пример за устойчиво развитие на територията на Северното Черноморие.
Ознаменуването на 70 годишнината от създаването на ПП „Златни пясъци„ включва и поредното луксозно издание
на рекламно-издателска къща „Фил”. Чрез комбинация от оригинални изобразителни методи и средства е представен
изминатия път на втория в България природен парк през периода от неговото създаване през 1943 г. до наши дни.
Удовлетворен съм от възможността, предоставена ми от издателя и автора на тази паметна книга, по случай 70-годишния
юбилей на ПП „Златни пясъци” да отправя сърдечни поздрави и благопожелания към онези, които го създадоха,
укрепиха и утвърдиха на българската и европейската екологична и туристическа карта. От името на Варненска
туристическа камара и от свое име поздравявам всички тях, голяма част от които са членове на тази организация и им
желая здраве, дълъг живот и много успехи в реализацията на бъдещата им благородна мисия.
Отправям най-добри пожелания и към създателите на тази книга за здраве и нови творчески завоевания в благородното
им начинание за популяризиране на туристически забележителности на България.

Природен парк „Златни пясъци” заема специално място в сърцата на варненци и многобройните гости от страната и
чужбина. Това е първия крайморски народен парк, обявен в нашата страна. Близостта на парка до град Варна, курортните
комплекси „Златни пясъци”, „Св. Св. Константин и Елена” и „Албена” обуславя изключителното рекреационно
значение на парка, който целогодишно играе роля на основна база за краткотраен отдих на хиляди варненци и гости на
града и близките курортни комплекси.
Това юбилейно издание е предназначено за всички, които проявяват интерес и имат отношение към природата и към
природен парк „Златни пясъци” като част от нея. Книгата запознава читателя с историята на парка, природните условия,
растителния и животински свят, застрашените от изчезване редки и защитени видове, туристическите маршрути,
възможностите за спорт или краткотраен отдих в парка.
Паркът дава възможност за непосредствено съприкосновение с природата, което го прави частица от нашия дом. Всеки,
който тръгне по многобройните пътеки и туристически маршрути, може с часове да се наслаждава на неповторима
природа, красива панорама и чист въздух. Приседнал в заслон, на пейка или на зелената трева, човек вдишва аромата
на многобройни цветя и потъва в люлката на безкрайното. Всеки природолюбител може да бъде изненадан от внезапна
среща с див заек, хитра лисица, диво прасе или сърни, елени и други горски животни.
„Златни пясъци” е име, съчетаващо в себе си две значения – курорт с международна слава и природен парк с неповторима
природа, пазеща своите тайни за бъдните поколения.

Ladies and Gentlemen,
Nature park (NP) Zlatni Pisatsi celebrates its 70th anniversary. For humans it is a dignifying and honorable age, but for an institution, as is this nature park, it establishes not only one of the oldest in our country, but also one of the rich biodiversity and
clean environment symbols in Bulgaria. Located in an area with intense tourism, close to the homonymous spa resort, it is an
oasis and an example of sustainable growth on the northern Black sea seaside.
The celebration of the NP Zlatni Pyasatsi 70th anniversary comprises another deluxe edition by the advertising and publishing
house FIL. It follows through a combination of innovative imaging methods and means the historical path of the second nature
park in Bulgaria since its creation in 1943 until today.
I am much satisfied with the opportunity presented to me by publisher and author of this commemorative book celebrating the
70th anniversary of the NP Zlatni Pyasatsi to greet sincerely and present my best wishes to all those who created, supported and
established the park on the Bulgarian and European environmental and tourist maps. On behalf of the Varna Chamber of Tourism (VCoT) and myself, I salute them all, many of whom are members of the same organization and wish them good health,
long life and success in their future noble missions.
I extend my best wishes as well to the makers of this book for healthy life and new creative achievements in their noble endeavor to promote existing tourist attractions in Bulgaria.
							
Проф. Д-р Марин Нешков
					
Председател на Варненската туристическа камара
Prof. Marin Neshkov, VCoT Chairman
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Dear friends,
Nature park Zlatni Pyasatsi holds a special place in Varna residents and numerous home and foreign visitors hearts. This is the
first approved coastal national park in our country. The park proximity to the nearby spas to Varna such as Zlatni Pyasatsi, St.
St. Constantine and Elena, and Albena, determines its exceptional recreational significance, which is of fundamental role for
thousands locals., guests and tourists in nearby spa.
The present anniversary edition is intended for all those who are interested and have a relationship with nature and the nature
park Zlatni Pyasatsi in particular.
The book introduces readers to its park history, to its weather conditions, flora and fauna diversity, endangered rare and vanishing species, or hiking trails, threre are all opportunities for sport or short recreation in the park.
The park allows for direct contact with nature, thus making it a piece of our home. Anyone who goes on the numerous trails
and hiking for hours can enjoy the beautiful nature, beautiful views and fresh air. Sat in the shelter on a bench or on the green
grass, you can breathe the fragrance of many flowers and sank in the cradle of infinite. Any nature lover may be surprised by a
sudden encounter with a hare, sly fox, wild boar and deer and other forest animals.
Zlatni Pyasatsi – a name combining two meanings – a spa of international fame and a nature park with magnificent scenery
guarding, both keeping their secrets for future generations.
						
						

инж. Юлия Тумбаркова, директор
Eng. Yuliya Tumbarkova, Director
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І. Предистория на природните паркове в света
I. Prehistory of nature parks worldwide

Уважаеми дами и господа,
Преди 150 години кметът на Варна полага основите на идея за „Обществен природен парк”.
Преди 100 години братята Херман и Карел Шкорпил дават идеята такъв природен парк да се обособи в местността
„Хачука”, където се намира уникалния скален комплекс „Аладжа манастир”. Скоро след това с указ на Н.В. цар
Фердинанд тази местност е отдадена безвъзмездно на варненското археологическо дружество с цел превръщането ѝ в
парк и опазване на старините на територията ѝ.
Преди 70 години, на 3 февруари 1943 г. с Постановление на Министерството на земеделието, държавната гора „Хачука”
е обявена за защитена територия. Днес това е първия черноморски природен парк „Златни пясъци”.
Красив и уютен, този природен дар създава наслада в душите на млади и стари. Множество мероприятия се организират
особено за деца, като детския туристически маршрут „Домът на сойката”, „Екоучилище”, съвместни мероприятия с
„Карин дом” (Център за деца със специални нужди) и много други.
Настоящата книга е една приказка за природен парк „Златни пясъци”.
Прочетете я!
Вижте я!
Ladies and Gentlemen,
One hundred and fifty years ago the mayor of Varna laid the grounds of the idea for „public park.”
One hundred years ago, brothers Herman and Karel Shkorpil advanced the idea that such park may be individuated in the
Hachuka where is located the unique rock complex Aladzha monastery. Shortly thereafter, a decree of H.M. tsar Ferdinand
I devoted this site for free to the Varna Archaeological Society with the purpose to make a park and area for conservation of
antiquities within.
Seventy years ago, on February 3rd, 1943 by Ordinance of the Ministry of Agriculture, the state forest Hachuka was acknowledged protected area. Today it is the first Black sea seaside park Zlatni Pyasatsi.
Beautiful and cozy, this nature gift infuses joy in the hearts of young and old. Many events are organized especially for children, such as the children tourist route House of the jay, Eco – School, joint events with Karin Dom (Centre for children with
special needs) and many others.
This book is a tale for nature park Zlatni Pyasatsi.
Read it!
Check it out!
				
Иван Станчов, почетен посланик на Варна за Европа
				
Mr. Ivan Stanchov, Honorary Ambassador of Varna for Europe
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Началото на природозащитната дейност, макар и неосъзната, трябва да търсим още в древността. Тогава от суеверни,
религиозни или чисто потребителски съображения древни племена и народи са обожествявали много видове растения,
животни, местности, пещери и т.н. Още по времето на Златния век на Българската държава при Цар Симеон I, у нас
е бил приет Закон судним людом, предвиждащ наказание за онези, които унищожавали горите. Следвали наказания и
глоби. Целенасочено природозащитната дейност в България се развива след Освобождението. Приемат се закони за
горите, за лова и за риболова. Наред с ограниченията в използването на горите, дивеча и рибата, тези закони съдържат
и елементи на природозащита, като се грижат за опазването на някои възобновими ресурси.
Далеч преди християнската цивилизация да се опита да обхване и обнови света за да го владее, парковете в Китай
(през 1644 г.) сa вече класифицирани в четири основни групи според целевите принципи за подражание на природата.
Като формализирано общуване с природна околна среда парковата култура до толкова навлиза в бита и ежедневието
на китайския народ, че европейците често сравняват императорската парична единица „юан” с понятието „парк” по
смисъла на цветна защитена територия. През 1858 г. е обявен първият резерват в Европа - част от гората Фонтенбло във
Франция. За първи път терминът Национален парк се използва в САЩ през 1872 г., когато е обявен Йелоустонският
национален парк. През 1914 г. се поставя началото на Национален парк от нов тип. През 1935 г. в Мексиканския залив
се създава първия воден резерват в света - Форт Джеферсън.
arly conservation, albeit unconscious, we must seek in Antiquity. Then, due to superstitious, religious or purely custom
related reasons ancient tribes and peoples worshiped many species of plants, animals, landscapes, caves, etc. During the
Golden Age of the Bulgarian State during Tsar Simeon I, when was promulgated the Court Procedure Law, forest extinguishing
was criminalised. Violators were penalised and fined. Howeve, targeted conservation in Bulgaria comes to live only after the
Liberation (1878). Special laws are enacted for the forests preservation and hunting and fishing rights. Along with the restrictions on forests, wildlife and fish uses, these laws contain elements of nature conservation and care for the preservation of a
number of renewable resources.
Long time before the Christian civilization has tried to expand and innovate the world in order to rule it, parks in China (by
1644 AD) were classified into four main groups according to the principles for targeted imitation of nature. As formal interaction with environment the park culture penetrated household and
everyday life of the Chinese so much that Europeans often compared the Imperial currency ‘yuan’ with the term park as meaning
colorful flower protected area.
In 1858 is promulgated the first reserve in Europe - part of the
Fontainebleau forest in France. For the first time the term National Park is used in the U.S. in 1872, when is promulgated the
Yellowstone national park. 1914 marks the beginning of the new
type of National Park. In 1935 in the Gulf of Mexico is promulgated the first water park in the world - Fort Jefferson.
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ІІ. Предистория на обществен природен парк във Варна – 1862 г.
II. Prehistory of the public nature park in Varna – 1862

Мюлиазим Халил ефенди
Myuliazim Khalil Effendi

Предисторията на институцията „обществен природен парк” във Варна e свързана с
името на кметa на града Мюлиазим Халил ефенди (1862 г.), който прогонва овчарите от
свлачищния варненски бряг, за да даде интифа на Хафъз Еюб бей: „патрон на търговията и
еснафа, щото в името на Аллах да обгради десетина декара с плет”. По този начин Варна
се сдобива с „Белидие бахчеси”, т.е. „обществена градина” (Ц. Калянджиев, 1880 г.) Тези
европейски имитации помагат за размножаването на консулите на европейски държави с
дузини в този затънтен кът на Балканите. Няколко години преди това (през 1856 г.) един
военен кореспондент на лондонския вестник „Таймс” – „някой си” Чарлз Дикенс, остава
възхитен от варненския климат (Д. Тодоров, 1976 г.). Този необичаен за Портата гост е
сладкодумен, а пашалъка умее да се заслушва в чужди думи. Империята на Падишаха е
започнала козметични промени, които след края на Кримската война (1854-55 г.), завършила
с Парижки мирен договор от 1856 г., достигат и до Варна. По онова време, както и до не
толкова отдавна, всеки уседнал варненец притежава, без изобщо да се счита за преуспял,
декар - два с асмалък, смокиня, финап, райска ябълка и дюля, заедно с „башка посявки”
гюл, майчин лист, мушкато и здравец. В по-късни времена тези екологични съкровища на
неформалната местна хомеопатия, биват ограждани с плътни редове вечнозлен чемшир, за
да не бие на очи следосвобожденското преразпределение на блага и имоти.

ІІ. Предистория на обществен природен парк във Варна – 1862 г.
II. Prehistory of the public nature park in Varna – 1862

Цани Калянджиев
Tsani Kalyandzhiev

he Varna public park institution begins with the idea of the city mayor Myuliazim Khalil
Effendi (1862) to drive out of Varna coast landslides shepherds and in that view issued an
intifa to Eyub Hafiz Bey, who was then ‘patron of trade and of the town guilds, so that in the
name of Allah to enclose ten acres of land in hedges.’ Thus Varna obtained ‘Belidie bahchesi,’
i.e. public garden (Ts. Kalyandzhiev, 1880) and such European imitations helped propagation
of European countries consuls by dozen in this otherwise secluded corner of the Balkans. Several years ago (in 1856) a military correspondent for the London newspaper ‘The Times’ – one
Charles Dickens was fascinated by the climate in Varna (D. Todorov, 1976). This unusual guest
of the Empire was eloquent, which is a high valued quality in a place where everyone of the
pashas was open to listen to foreigners’ words. After the Crimean War (1854-55) and its Paris
Peace Treaty of 1856, the cosmetic changes undertaken in the Empire reached slowly Varna.
At that time and until not long ago, almost every local person who was settled down, was owing decar or two of vine-arbour, fig, Chinese date, persimmon and quince, together with many
roots of roses, senna plants, pelargoniums and geraniums. Later these ecological treasures of the
informal local homeopathy were enclosed behind solid hedges of evergreen box trees to avoid
conspicuous redistribution of wealth and property after the liberation.

Чарлз Дикенс (1812 – 1870 г.)
Charles Dickens (1812 - 1870)

Двуезичен пощенски печат
на Варна, 12 август 1862 г.
Bilingual post seal of Varna,
August 12, 1862

Гравюра отпечатана в брой 689 от 24 юни
1854 г. на „Illustrated London News” с изглед на
обществената чешма в центъра на Варна
Engraving printed in number 689 of June 24, 1854 of
the Illustrated London News with a view of the public
fountain downtown Varna
Варна през ХIХ век
Varna, 19th century

Райски ябълки, художници Валери и Мария Върбанови • Persimmons, Artists: Valery and Maria Varbanovi

8

9

ІІІ. ОДЕСОС – ВАРНА
III. ODESSOS – VARNA
Районът на Варна е заселен от най-дълбока древност. При строителни работи през 1972 г. са открити златни предмети, които се
оказват артефакти на най-старото обработено злато в света, датирано от ІV хил. пр. Хр.
Самият природен парк „Златни пясъци” е разположен близо до територията на античния град Одесос. През втората четвърт
на VІ в. пр. Хр. в района се заселват жители от град Милет, намиращ се на средиземноморския бряг на Мала Азия, и създават
свой град-колония с име Одесос. Археологическите проучвания доказват, че първите заселници заемат северния склон на
малкия залив, защитен от североизточните ветрове от малък нос (това е нос Варна, по чието протежение днес е вълноломът на
пристанище Варна).
Вероятно към края на VІ или началото на V в. Одесос, както и останалите крайбрежни градове, е бил включен в пределите на
тракийското Одриско царство. През 339 г. пр. Хр. завладелият Тракия македонски цар Филип ІІ е посрещнат от жреците на
Одесос, които успели да го отклонят от плячкосване на града със своите мело-декламативни напеви, съпроводени с китарен
звън.
Македонските царе Филип ІІ и синът му Александър ІІІ Велики установяват властта си над крайбрежието и цяла Тракия. След
смъртта на Александър Велики, неговият наследник за Тракия – Лизимах обсажда и превзема Одесос.
he region surrounding Varna was inhabited since most
ancient times. During excavation works within the city
industrial area in 1972 accidentally was discovered a treasure of
the oldest processed gold in the world dated from the fourth millennium BC.
The very Nature park Zlatni Pyasatsi is located near the territory
of ancient city of Odessos. During the second quarter of the 6th
century BC the region was settled with colonists from the city of
Miletus, located on the Mediterranean coast of Asia Minor, and
they created their own colony town named Odessos. Archaeological studies indicate that the first settlers occupied the northern
slope of a small bay protected from northeast winds by a small
cape (this is Cape Varna along which today is built the breakwater
of port Varna).
Probably at the end of 6th or early 5th century BC Odessos and other coastal cities were included within the territory of the Thracian
kingdom of Odryses tribe. In 339 BC the conqueror of Thrace
– the Macedonian king Philip II reached Odessos in connection
with his relationships with the Scythian king Ateyos. According
the available written evidence the mighty Macedonian king was
greeted by the Odessos priests who succeeded to divert him from
looting the city with their melodramatic singing accompanied by
guitar chimes.
The Macedonian kings Philip II and his son Alexander III the
Great established their authority over the coast and Thrace. After
the death of Alexander, his successor for Thrace – Lysimachus
besieged and captured Odessos.

Лизимах • Lysimachus

Златен амулет от Варненския
енеолитен некропол
Golden amulet of Varna
eneolithic necropolis

Глава на жена от Одесос.
Мрамор, ІІ в. сл. Хр.
Female head from Odessos.
Marble, 2nd century AD.

В Одесос се провеждат обществени игри
в чест на великия бог Дарзалас. За тези
игри съдим по серия монети, пуснати в
обращение от Одесос при управлението на
римския император Гордиан ІІІ (235 - 238 г.).
На обратната страна на тези монети е
изобразена урна с топки за теглене на
жребий.
В началото на ІХ в. Одесос, вече и
като Варна, се появява в историите на
двама византийски хронисти – Теофан
Изповедник и патриарх Никифор. Когато
описват войната на Византия с българите
на Аспарух, те отбелязват, че като разбили
армията на византийския император
Константин Погонат (668 – 685 г.), което
довело до признаване на българска
държава през 681 г., българите „дошли до
така наречената Варна, близо до Одесос,
и до тамошната земя…” Това е първо
споменаване на името Варна. От текста
става ясно, че под наименованието „Варна”
се разбира местност, намираща се в близост
до античния град Одесос.
В околностите, на южния склон на Франга
в местността Караач теке, над сегашния
квартал „Възраждане”, е съществувал
манастирски комплекс с площ около 10
декара, чието начало трябва да се постави
в самия край на ІХ в. Тук е намерен оловен
печат на българския княз Борис - Михаил,
което свидетелства за активната роля
на района в духовния живот на Първото
българско царство.

Глава на великия бог Дарзалас от Одесос.
Теракота, ІV в. пр. Хр.
Head of the great god Darzalas, Odessos.
Terracotta, 4th century BC.

Аспарухова кула – Варна

Храмът на Дарзалас
Darzalas temple.

The khan Asparuh tower, Varna

n Odessos were held public games in honor of the great god Darzalas. These games are celebrated in series of coins put into
circulation by the city of Odessoss during the reign of the Roman emperor Gordian III (235-238 AD). The reverse of these coins
show urn with balls for drawing lots.
At the beginning of the 9th century Odessos, now as Varna, appears in the narratives of two Byzantine chroniclers – Theophanes the
Confessor and Patriarch Nicephorus. When describing the war with Byzantium of the Proto-Bulgarians lead by their khan Asparuh they
noted that after their army defeated the Byzantine Emperor Constantine IV (668-685), the result being the recognition of the Bulgarian
state in 681 AD, the Bulgarians ‘came to the so-called Varna, near Odessos, and to its lands ...’ This is the first mention of the name Varna.
The texts make it clear that the name of ‘Varna’ meant the area located near and around the ancient city of Odessos.
In the vicinity, on the southern slope of Franga in the locality Karaach Tekke, over the current residential zone Vazrazhdane, there was a
monastery with a surface of about 10 decars, which was probably founded at the end of 9th century. On its site was found a lead bull of
the Bulgarian knyaz Boris – Michael, which witnesses for the region active role in the First Bulgarian kingdom spiritual life.

Македонски статери на Филип ІІ (359 – 336 г. пр. Хр.)
и на Александър Велики (336 – 323 г. пр. Хр.)

Пристанище Варна • Port Varna

Macedonian staters of Philip II (359 – 336 BC) and Alexander the Great
(336 – 323 BC).

Княз Борис І – Михаил
Knyaz Boris I – Michael

Антични монети върху
пощенски марки: на
тракийския цар Севт ІІІ,
на македонския Филип ІІ и
тетрадрахма от Одесос,
ІІ в. пр. Хр.
Antique coins on stamps: of
the Thracian king Seuthes
III, of Philip II of Macedonia
and tetradrachmas of
Odessos, 2nd century BC.
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ІV. Национални и природни паркове на България
IV. National and nature parks in Bulgaria
Защитените територии са класическа форма за съхраняване на дивата природа. Създаването на защитени територии в България
започва през 1933 г. с обявяване на първите резервати – „Силкосия” в Странджа и „Парангалица” в Рила. Защитените територии
днес заемат 5% от площта на страната. Върху 4/5 от тази площ (близо 457 000 ха) са разположени четиринадесет български
парка. В зависимост от собствеността на земята и целите на управлението в България се обявяват национални и природни
паркове. Национални паркове се обявяват върху земи и гори изключителна държавна собственост и се управляват основно с
цел опазване на биологичното разнообразие при изключително строги режими по отношение ползването на природни ресурси.
За разлика от тях природните паркове имат либерален режим по отношение ползването на природни ресурси, стига то да не
нарушава биологичното и ландшафтно разнообразие и са разположени върху територии с различна собственост – частна,
общинска, религиозна и държавна. И двата вида паркове поощряват развитието на устойчив и природосъобразен туризъм,
образователни и рекреационни дейности и традиционни форми на поминък на местните хора.
Днес в България има три национални парка: Рила, Пирин и Централен Балкан и единадесет природни – Витоша, Странджа,
Сините камъни, Врачански Балкан, Златни пясъци, Русенски Лом, Рилски манастир, Шуменско плато, Персина, Българка и
Беласица. Те заемат 4% от площта на страната. Тази площ е далече от практиката на развитите европейски държави като
Германия, където парковете заемат 25% от територията на страната или Франция – 10% от чиято площ е заета от национални и
регионални паркове, но многото инициативи за създаване на нови паркове у нас днес ни дават надежда за успешно съхраняване
на българското природно и културно наследство и устойчиво регионално развитие.
rotected areas are classic form for wildlife preservation. First protected areas in Bulgaria were created in 1933 with the proclamation of the reserves – Silkosiya in Strandja and Parangalitza in Rila. Today protected areas occupy 5% of the country territory.
Fourteen Bulgarian parks occupy 4/5 of that area (or nearly 457,000 hectares).
Depending on land ownership and management purposes in Bulgaria are proclaimed either state or nature parks. State parks are proclaimed on state owned land and forests and are managed primarily in view of biodiversity conservation under extremely strict regimes
regarding use of natural resources. By contrast, nature parks are liberal on such matters as use of natural resources, as long as usage
does not violate biological and landscape diversity and are usually proclaimed on sites with different ownership - private, municipal,
religious or state. Both types of parks encourage the development of sustainable and environmentally friendly tourism, educational and
recreational activities and traditional forms of livelihood for the local people.
Today Bulgaria has three state parks: Pirin, Rila and Central Balkan, and eleven nature parks - Vitosha, Strandja, Sinite skali, Vratsa
Balkan, Zlatni Pyasatsi, Ruse Lom, Rila Monastery, Shumen Plateau, Persina, Bulgarka and Belasitsa. All these parks occupy about 4%
of the country territory. This is far from sufficient area compared to the developed European countries such as Germany, where parks
occupy 25% of the country territory or France where they comprise 10% of the territory as state and regional parks. However many initiatives to create new parks in our country at present days give us hope for successful preservation of the Bulgarian cultural and natural
heritage and sustainable regional development.
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Кратка история

A Brief History

1928 Учредяване на „Съюз за защита на родната природа” с цел
защита целостта на родната природа и запазване на редките природни
обекти. Една от задачите на Съюза е обявяване на национални паркове
и резервати.
1934 Обявяване на първия на Балканския полуостров и в България
национален парк – „Витоша” (6 410 ха) с резерватите му „Бистришко
бранище” и „Торфено бранище”. След приемане на наредбата-закон
за защита на родната природа парка започва да се нарича народен.
Границите на парка са променяни няколкократно и днес площта му е
26 606 ха.
1935 Започва да функционира първата в България администрация
за управление на защитена територия – Управление на Народен парк
„Витоша”.
1939 Приет е първият документ за управление на защитена територия
у нас – Правилника за устройване на Народен парк „Витоша”.
1943 Обявява се Народен парк „Златни пясъци” (240 ха). През 1979
и 1981 Площта на парка се увеличава до 824 и 1 320 ха.
1970 Обявява се Народен парк „Русенски Лом” (2 227 ха). През 1983
г. площта на парка се намалява на 2 161 ха, а през 1986 г. се увеличава
до 3 260 ха.
1974 Обявява се Народен парк „Пирин” (26 480 ха) чрез разширяване
на парк „Вихрен” (1962 г.). Днес парка се простира на 40 322 ха.
1980 Обявява се Народен парк „Шуменско плато” (3 930 ха).
1980 На основата на създадения през 1957 г. лесопарк „Сините
камъни” (7 268 ха) се обявява Народен парк „Сините камъни”
(6 108 ха). През 1982 и 2002 година площта на парка се увеличава
съответно до 6 685 ха и 11 381 ха.
1983 Народният парк „Пирин” е вписан в Листата на световното
културно и историческо наследство.
1989 Обявява се Народен парк „Врачански Балкан” (30 130 ха).
1991 Обявен е Народен парк „Централен Балкан” (73 262 ха), в
който влизат девет резервата, в това число и биосферните резервати
„Боатин”, „Царичина”, „Стенето”, „Джендема” („Бяла река”). Днес
парка се простира на 71 670 ха.
1992 Обявен е Народен парк „Рила” (107 924 ха) с резерватите
„Парангалица”, „Централен рилски резерват”, „Риломанастирска
гора”, „Ибър” и „Скакавица”. Днес парка се простира на 81 046 ха.
1995 Обявен е най-големият български народен парк – „Странджа”
(116 136 ха).
1998 Публикуван е Законът за защитените територии, според който
категорията „народен парк” отпада и на нейно място се въвеждат две
нови категории – „национален парк” и „природен парк”.
1999 Народните паркове „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан” са
прекатегоризирани в национални паркове.
2000 Съгласно изменение на Закона за защитените територии, част
от Националния парк „Рила”, попадаща във водосборите на Рилска и
Илийна река се прекатегоризира в Природен парк „Рилски манастир”
(27 371 ха).
2000 Обявен е Природен парк „Персина” (21 762 ха). Природният
парк „Персина” е първия български парк, в който площта на
земеделските земи надвишава тази на горите.
2002 Обявен е най-младият български природен парк – „Българка”
(21 772 ха). С тази заповед се заличава Народен парк „Етъра” (1967 г.),
чиято площ е включена в границите на новия природен парк. В парка
попада и част от площта на народен парк „Свети Никола” (1936 г.).
2007 Обявен е Природен парк „Беласица” с обща площ (11732 ха).

1928 Institution of the Union for Protection of Homeland Nature to
protect the integrity of the native landscape and preserve rare nature
sites. One of the Union tasks is to proclaim national parks and reserves.
1934 Proclamation of the first Balkan and Bulgarian National park Vitosha (6,410 ha) with its reserves Bistrishko branishte and Torfeno
branishte. Following the adoption of the Decree-Law on the Protection
of Homeland, the Nature park was renamed National. The park boundaries have changed several times and today its area is 26,606 hectares.
1935 The first Bulgarian administration of protected area management
starts its operation. It is the administration of National park Vitosha.
1939 The first document on management of protected areas in the
country is adopted. This is the Rules for setting up the National park
Vitosha.
1943 Proclamation of National park Zlatni Pyasatsi (240 ha). In 1979
and 1981 the park area was increased correspondingly to 824 and 1,320
ha.
1970 Proclamation of National park Ruse Lom (2227 ha). In 1983 the
park area was reduced to 2,161 ha and in 1986 increased to 3,260 hectares.
1974 Proclamation of National park Pirin (26,480 ha) by way of expanding existing park Vihren (1962). Today the park area covers some
40,322 ha.
1980 Proclamation of National park Shumen Plateau (3,930 ha).
1980 Based on the forest park Sinite skali proclaimed in 1957 (7,268
ha) is proclaimed National park Sinite skali (6,108 ha). In 1982 and
2002 the park area was increased respectively to 6,685 ha and 11,381 ha.
1983 National park Pirin was inaugurated in the List of World Cultural Heritage.
1989 Proclaimed National park Vratsa Balkan (30,130 ha).
1991 Proclaimed National park Central Balkan (73,262 ha) embracing
nine reserves, including biosphere reserves Boatin, Tsarichina, Steneto,
Djendema (Byala reka). Today the park covers an area of 71,670 ha.
1992 Proclaimed National park Rila (107,924 ha) with reserves Parangalitza, Central Rila Reserve, Rilomanastirska gora, Ibar and Skakavitsa. Today the park covers an area of 81,046 ha.
1995 The biggest Bulgarian national park Strandja (116,136 ha) is
proclaimed.
1998 The Protected Areas Law is published. The category national
park is repealed and in its place two new categories are introduced –
state park and nature park.
1999 The National parks Rila, Pirin and Central Balkan are classified
as State parks.
2000 In accordance with amendment to the Protected Areas Law, part
of the State park Rila falling in the catchments of the Rila and Iliyna
Rivers is classified as Nature park Rila Monastery (27,371 ha).
2000 Proclaimed Nature park Persina (21,762 ha). Persina is the first
Bulgarian park in which the area of agricultural lands exceeds that of
forests.
2002 The youngest Bulgarian Nature park - Bulgarka (21,772 ha)
is proclaimed. The decree of its proclamation deletes National park
Etara (1967), whose area is included within the boundaries of the new
park. Within the park is included the area of National park St. Nicholas
(1936).
2007 Proclaimed Nature park Belasitsa with total area of 11 732 ha.
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Природен парк „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” • Nature park ZLATNI PYASATSI

Природен парк „Беласица” • NATURE PARK BELASITSA

Природен парк „Рилски манастир” • Nature park Rila Monastery

Природен парк „Персина”
Nature park Persina
Рилската грамота на
цар Иван Шишман от 1378 г.
Rila Diploma of Czar Ivan Shishman
from the year of 1378

Национален парк „Пирин” • State park Pirin
Природен парк „Странджа” • Nature park Strandja
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Природен парк „Беласица” • NATURE PARK BELASITSA

НационаЛеН Парк „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” • National park Central Balkan

Природен парк „Българка” • Nature park Balgarka

Природен парк „Сините камъни”
Nature park Sinite kamani

РЕЗЕРВАТ „ПАРАНГАЛИЦА”
reserves Parangalitza

Природен парк „ВИТОшА”
Nature park VITOSHA
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V. ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
V. Prehistory of Nature park Zlatni Pyasatsi
МОРСКИЯТ КАНТОН ПО ВРЕМЕТО НА ЦАР ИВАН АСЕН ІІ
The sea lodge of the reign of tsar Ivan Asen II
Местността, където се намира Природен парк „Златни пясъци”, е в
непосредствена близост до едноименния курорт и е известна от дълбока
древност. Тук е минавал римски път от Константинопол до Томи. В района
има следи от тракийско присъствие. Мястото, където се е намирало
Морското казино в курорта „Златни пясъци”, е известно от времето на цар
Асен ІІ като морски кантон.
Курорти не се създават на случайни места. В превод от немски език
думата „курорт” означава място за лечение, място за отдих и развлечение.
Всичко това предполага, че мястото на което се изгражда курорт е с много
благоприятни климатични условия. Това е едно белязано от природата
място. На такова „белязано” от природата място е изграден курортен
комплекс „Златни пясъци”. Известно е, че още от времето на българския
цар Иван Асен ІІ, който през 1230 г. подписва Дубровнишката грамота за
свободна търговия по българските земи с републиките Дубровник, Венеция
и Генуа, тук е имало морски кантон, където по силата на този договор
корабите са зареждали с вода.
he locality, where Nature park Zlatni Pyasatsi is situated, is in vicinity to Графит на кораб от параклиса на Аладжа манастир, който
свидетелства, че по крайбрежието на Златни пясъци са
the homonymous spa, and is well known since ancient times. Through
the territory passed the winding road from Constantinople to Tomi. The place of плавали подобни кораби, а през Средновековието се е водила
оживена търговия по море.
the former Seaside Casino in Zlatni Pyasatsi was known as sea lodge during the
A graffiti image of a ship from Aladzha monastery chantry is
reign of tsar Ivan Asen II.
Spas are never located in randomly selected places. The meaning of ‘spa’ in Ger- evidence that such ships sailed along the coast of Zlatni Pyasatsi
and that during the Middle Age there was significant sea trade.
man – kurort, means a place to offer treatment, recreation, and entertainment.
Obviously the place has favorable climatic conditions. Such places are benchmarked by nature. It is on such ‘benchmarked’ location that the Zlatni Pyasatsi
This is the reason why on the place of the
spa is built on. Back in the year of 1230 the Bulgarian tsar Ivan Asen II signed
Seaside Casino restaurant in Zlatni Pyasatsi
the Dubrovnik Charter granting free commercial relationships of Bulgaria with
there used to be a sea lodge where ships loadthe republics of Dubrovnik, Venice and Genoa.
ed water onboard according to this treaty.
Дубровнишката грамота на цар Иван Асен ІІ от 1230 г. за свободна търговия по българските земи
The Dubrovnik Charter for free trade on Bulgarian lands by Tsar Ivan Asen II from 1230 AD

Стара карта на Черно море
An old map of the Black sea

VI. Братя Шкорпил, „Аладжа манастир” и паркът
VI. Shkorpil brothers, Aladzha Monastery and the park
Карел и Херман Шкорпил са едни от най-видните фигури в историята на проучване и опазване на българското културноисторическо и природно наследство. Изключителният им принос в тази насока дава основание те да бъдат признати за
родоначалници на българската археология. Техните изследвания по история на българските земи, някои от които все още не
са публикувани, представляват днес важен източник на сведения, включително и за исторически паметници, които вече не
съществуват. Още с идването си в България братя Шкорпил са впечатлени от голямото разнообразие на паметници от всички
исторически епохи.
Те полагат основите на една нова култура на отношение към тях, в духа на най-добрите европейски традиции, което свързват
с популяризиране на археологическата наука сред българското население. Като най-главно средство за това те виждат в
създаването на музейни сбирки.
На два пъти – през 1887 г., а след това и през 1894 г. – Карел Шкорпил е назначаван по негово желание като учител във
Варна. През 1904 г. в града се установява и другият брат – Херменгилд. Още при първото си назначаване, със съдействие и
енергична подкрепа от страна на кмета Кръстьо Мирски, Карел Шкорпил основава малка музейна сбирка в Мъжката гимназия.
От това време датира и трайният му интерес към „Аладжа манастир”. Доказателство за това е първата научна публикация,
излязла от името на двамата братя през 1892 г. в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”. След повторното си
установяване във Варна, К. Шкорпил полага основите на туристическото движение в града, като определя една от приоритетните
му задачи – популяризиране и опазване на историческите паметници. През 1894 г. под негово ръководство няколко млади
учители и ентусиазирани интелектуалци основават туристическо дружество с шеговитото име „Дармаданци”.
ertainly Karel and Hermengild Shkorpil rank among the most prominent figures in the history of studies and preservation of Bulgarian cultural heritage. Their exceptional contributions allows for their
recognition as progenitors of Bulgarian archeology. Their research works on history of Bulgarian territories,
some of which still unpublished, are to this day an important source of information, including for historical
monuments that no longer exist.
Ever since their arrival in Bulgaria the Shkorpil brothers were impressed by the wide variety of monuments
from all historical periods. At the same time they were surprised by the ignorance, the barbaric way of destruction and disrespect of these monuments used for arguments in petty squabbles and political passions in
the post-liberation Bulgarian society. Twice - in 1887 and then in 1894, Karel Shkorpil was appointed at his
demand teacher in Varna. In 1904 in the city settled the second brother - Hermengild.
Selecting Varna was not an accident for brothers Shkorpil. During his first appointment, with the assistance
and energetic support of city mayor Krastyu Mirski, K. Shkorpil set up a small museum collection in the city Boys High School. From
this time dates his lifelong interest in Aladzha monastery. Proof is the first scientific publication signed by both brothers in 1892 in the
academic volume of “Collections of folklore, science and literature.”
After his re-establishment in Varna, K. Shkorpil laid the foundation of the tourist movement in the city and set as one of its priority
tasks – the promotion and preservation of historical monuments. In 1894, under his leadership, several young enthusiastic teachers and
intellectuals instituted a tourist society with the jocular name Darmadantsi.
Аладжа манастир • Aladzha monastery

Валери Кинов –
уредник на „Аладжа манастир”
пред паметника на братя Шкорпил
с наградата на БХРА за проекта
„Легенди от Аладжа манастир”
Valeri Kinov – curator of Aladzha
monastery in front of the monument
of brothers Shkorpil showing the award
of the BAHA for the project
Legends from Aladzha monastery.
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На 12 декември 1901 г. по идея на двамата братя и с благословията на Варненски и Великопреславски митрополит
Симеон, група общественици и интелектуалци се събират на Учредително събрание и основават Варненското
археологическо дружество (ВАД). На 18 април 1902 г. в „Аладжа манастир” се провежда среща с участие на
представители на държавната и духовна власт, членове на туристическото дружество, К. Шкорпил и инж. Аврамов в
качеството си на Комисия по ремонтите на манастира. Оценявайки значението му на археологически и духовен паметник,
както и необходимостта от запазването му като „народна старина” присъстващите вземат следните важни решения:
1. Да бъде назначена комисия, която да се заеме с изучаване историята на манастира и откриване на истинското му име;
2. Варненската и Великопреславска митрополия и Лесничейството да осигурят един духовник и един горски стражар за
разчистване на старината и опазването ѝ.
3. След проучване историята на манастира и откриване на истинското му име, Варненската и Великопреславска митрополия да
определи ден за народен събор и освещаването му.
От 1906 г. тези идеи започват да се осъществяват на практика от ВАД, където главни действащи лица са двамата братя. За
председател през същата година е избран Херман Шкорпил, който остава на тази длъжност до смъртта си през 1923 г. Той и
брат му Карел, като член на Настоятелството, председател на музейната и техническа комисии, секретар на няколко комисии
и настоятелства по „Аладжа манастир”, председател на ВАД от 1923 до 1933 г., са изпълнявали едновременно длъжностите
секретар, касиер, библиотекар, уредник на музейната сбирка в Девическата гимназия, както и редактори на дружествените
издания. Почти цялата преписка на Дружеството е водена от тях. Свидетелство за многообразната дейност на ВАД и двамата
братя са издадените от 1906 до 1921 г. девет годишни отчета и осем Известия на ВАД. В тях се съдържа ценна информация за
дейността на дружеството по облагородяване, проучване и опазване на Аладжа манастир като археологически и туристически
обект. Смятайки близкия извор за част от някогашния манастирски комплекс, членовете на ВАД каптират водата и засаждат
около 1 500 дръвчета.

На основание решение на Министерство на Просвещението, което по това време се занимава с проучване и опазване
на историческите паметници, Дружеството спира иманярските разкопки в околността и взема решение в бъдеще да бъдат
извършвани системни археологически проучвания само с разрешението и присъствието на членове на ВАД.
През 1907 г. членовете на Дружеството и служители на Лесничейството заграждат района на манастира с каменна ограда
с цел възпрепятстване влизането на селскостопански животни. Започва и цялостното разчистване на старината и близките
пещери „Каранлъ-маара” (Катакомбите). През 1908 г. членовете на Варненското туристическо дружество вземат решение
да се присъединят към ВАД, като туризма стане част от дейността му. По този повод К. Шкорпил отбелязва, че туризмът
може да има съществено значение за издирване, популяризиране и опазване на „археологическите старини” в България. ВАД
издава с рекламна цел на български и немски език книжката „Аладжа манастир. Пътни бележки”, чийто автор е членът на
Настоятелството Илия Венов.

n December 12, 1901 upon brothers proposal and the blessing of Varna and Veliki Preslav Bishop Simeon, a group of public
figures and intellectuals gathered for Constituent Assembly and formed the Varna Archaeological Society (VAS). On April 18,
1902 in Aladzha monastery was held a meeting with representatives of the state and spiritual authorities, members of the tourist society, K. Shkorpil and eng. Avramov to constitute a Committee on renovation of the monastery. Agreeing unanimously on the monastery
significance as archaeological and spiritual monument, and the need to preserve it as a national antiquity the present members took the
following important decisions:
1. To appointed a committee to undertake the study of the monastery history and to discover its real name;
2. The Varna and Veliki Preslav bishopric see and the Regional Forestry Department to ensure a cleric and a forest guard to clean the
antiquity and care for its preservation;
3. After the study of monastery history and finding out its real name the Varna and Veliki Preslav bishopric see shall set a day for laity
gathering and dedication.
Since 1906, these decisions were put into practice by VAS where the main protagonists were the two brothers. The same year for president of VAS was elected H. Shkorpil who remained in office until his death in 1923. He, and his brother Karel, as a member of the board,
president of the museum and technical committees, secretary of several committees and boards for Aladzha monastery, and chairman
of VAS from 1923 to 1933, have served both as secretary, treasurer, librarian, curator of the museum in the Girls High School, and editors of the society publications. They were responsible for almost the entire documentation of the society. Evidence of VAS manifold
activities and that of the two brothers are the nine annual reports and eight VAS Proceedings volumes issued from 1906 to 1921. They
contain valuable information about the society activities in study and preservation of the monastery as an archaeological and tourist site.
For example, considering the nearest source for part of the former monastery complex, the members of VAS impounded the water and
planted about 1 500 trees.

20

n a Ministry of Education decision, at that time responsible for research and preservation of historic monuments, the Society was
able to stop treasure-hunters in the area and to rule that in the future all systematic archaeological research shall be carried out
only with the permission and presence of members in VAS.
In 1907 the Society members and employees of the Regional Forestry Department enclosed the monastery area with stone wall in order
to prevent entry of livestock. Works for complete clearing of antiquity and the nearby caves Karanla-Maara (the Catacombs) began.
Based on a study of K. Shkorpil that the monastery original name was “Holy Trinity”, the Board decided on that day to hold an annual
festive gathering.
In 1908 the members of Varna Tourist Association decided to join VAS and tourism becomes part of its activities. On this occasion K.
Shkorpil notes that tourism may be essential to explore, promote and protect the archaeological antiquities in Bulgaria. VAS issued for
promotional purposes in Bulgarian and German a booklet by a member of the Board - Il. Venov entitled „Aladzha monastery. Travel
Notes”.

Аладжа манастир

Aladzha monastery
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През 1914 г. е създадена специална комисия за „Аладжа манастир”, включваща технически и юридико-финансов отдели.
Оглавяваната от К. Шкорпил техническа комисия, с помощта на новосъздадената комисия за „Аладжа манастир”, изработва
необходимите планове, фотографски снимки на местността и съставя заявление до Народното събрание за отпускане на
държавна гора „Хачука” и плажна ивица „Узун кум”.
На Първата си редовна сесия, на заседание от 14 февруари 1915 г., XVII ОНС взема решение да преотстъпи на Варненска
община, в полза на ВАД 2 500 дка гора, 150 дка зеленчукови ниви и 1 500 м плажна ивица с широчина 70 м, с възможности за
изграждане на курорт и народен парк, доходите от който да бъдат използвани за проучване и опазване на съществуващите в
тях старини и построяване на музей в гр. Варна. Решението е утвърдено с Указ № 35, подписан от цар Фердинанд, публикуван
в ДВ, бр. 92 от 27 април 1915 г.

Съществени са заслугите на братя Шкорпил и към полагане основите на международния туризъм в България и развитието на
Варна като туристически център, като и тази своя дейност те подчиняват на основната цел в живота си – популяризирането
и опазването на българските старини. Оценявайки по достойнство историческите и природни забележителности на България
и главно на Варна, братята стигат до едно прозрение (неразбрано и неосъществено пълноценно и до днес), че историческите
паметници могат да бъдат не само източник на познание и национална гордост, но чрез превръщането им в туристически
обекти, да бъдат създадени реални възможности за тяхното проучване и опазване, за популяризиране на българската култура
по света и развитие на националната икономика. В това отношение „Аладжа манастир” е най-яркият пример, макар че днес
заветите на двамата братя са забравени.
През 1921 г. братя Шкорпил и други членове на Дружеството посрещат 35 гости от Чехословакия, които посещават музейната
сбирка в Девическата гимназия и околностите на града. През същата година Настоятелството разрешава на група учители
от Прага да устроят лятна колония в местността „Узун кум”. В 1926 г., в качеството си на почетен консул на новооткритото
Чехословашко консулство във Варна, К. Шкорпил приема и настанява със съдействието на местните власти в околностите на
града 1100 организирани туристи от Чехословакия. Това събитие слага началото на организирания международен туризъм в
България.
Сведения за отношението на К. Шкорпил към българския международен туризъм и мястото на историческите паметници в
него се съдържа в доклада му от януари 1933 г. относно създаване на Летовищна концесия от „Сдружението за културни и
икономически връзки с Черноморието и Ориента” в Прага.
През 30-те години К. Шкорпил все повече се ангажира с научноизследователска дейност и разширява периметъра ѝ в
национален мащаб. Той публикува в наши и чуждестранни издания. Всичко това издига авторитета му на учен. През 1924 г. със
Заповед на Министерството на Народното просвещение К. Шкорпил е назначен за пазител на старините по цялото Черноморска
крайбрежие. Цялата тази дейност отнема значителна част от времето му и го отклонява от прякото ръководство на ВАД.

n 1914 the Trustees appointed a special commission for Aladzha monastery, including technical and legal and financial departments. Chaired by Karel Shkorpil, the technical committee, with the new committee instituted for Aladzha monastery, made
the necessary site surveys, plans, and photographs, and compiled an application to the National Assembly for granting the state forest
Hachukata and the beach Uzun.
On its First ordinary session of the 69th meeting of February 14, 1915 the XVIIth ONA decided to grant to Varna municipality, in
favor of VAS 2 500 decars of forest, 150 decars of vegetable fields and 1 500 m beach strip wide 70 m with capacity to build a resort
and national park, the income from which would be used for the study and protection of existing onsite antiquities and construction
of museum in Varna. The decision was approved by Regulation № 35, signed by tsar Ferdinand I and published in the State Gazette
No. 92 of April 27, 1915.

Аладжа манастир • Aladzha monastery
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he contributions of brothers Shkorpil are significant as well for laying down the foundations of international tourism in Bulgaria
and the development of Bulgaria as a tourist center. These activities coped fully with their lifelong goal - the promotion and
protection of Bulgarian antiquities. Appreciating historic and natural attractions of Bulgaria, and mainly of Varna, the brothers came to
an insight (misunderstood and still unfulfilled to this day) that historic monuments can not only be a source of knowledge and national
pride, but by turning them into tourist destinations to create real opportunities for study, conservation and promotion of Bulgarian culture around the world and the national economy. In this respect Aladzha monastery is the most prominent example, although today the
two brothers’ covenants are forgotten.
In 1921 Shkorpil brothers and other members of the Society welcomed 35 guests from Czechoslovakia who visited the museum collection in the city Girls’ High School and the suburbs (Aladzha monastery). That same year, the Board authorized a group of teachers from
Prague to settle a summer colony in the Uzun kum area. In 1926, in his capacity of Honorary Consul of newly established Czechoslovak
Consulate in Varna, K. Shkorpil accommodated with the assistance of local authorities some 1 100 organized tourists from Czechoslovakia. This event marked the beginning of organized international tourism in Bulgaria.
Information about K. Shkorpil attitude to Bulgarian international tourism and the importance of historic monuments for it may be found
in his report from January 1933 concerning the establishment of a summer holiday village concession by the Association for cultural
and economic relationships with the Black Sea and the Orient in Prague.
During the thirties of the twentieth century, K. Shkorpil was increasingly involved with research and broadened its interests nationwide.
He published in national and international periodicals. His articles raised his prestige as scholar. In 1924, by order of the Ministry of
National Education K. Shkorpil was appointed Keeper of antiquities along the Black Sea coast. These activities took a considerable
amount of time and it diverted him from his managerial duties in VAS.
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VІI. народна старина „АЛАДЖА МАНАСТИР”
VII. national antiquity Aladzha monastery
Тази интересна старина, с голяма историческа стойност, се намира на 17 км североизточно от Варна, на 2 км от морето и на
4 км от кв. Виница (някогашното село Кестрич, наследник на древната генуезка колония castri, castice). Изсечен е изцяло в
мекия скален масив в западната част на гората „Хачука”, с лице към морския простор. Истинското му име е „Света Троица”,
но местното население го е нарекло „Аладжа манастир”, което ще рече шарен, пъстър… Състои се от две големи помещения
(пещери) изсечени етажно, едно върху друго, и свързани помежду си с каменна стълба. Служили са за жилище и работа на
монасите. Над тях, на самия горен ръб на скалата се е намирал малък параклис, до който се стига по специална тясна пътека
(благодарение на неговата трудна достъпност, параклисът е запазен и до днес).
Манастирът е на два ката. Долният кат се състои от малки стаи – монашески килии, издълбани в мекия варовик и свързани
помежду си чрез общ коридор. Има и пещерна църква с правоъгълна форма, хладна като гробница. Към горния етаж е водела
дървена вита стълба – и сега личат останки от нея. Там се изкачваме по опасни стъпала, също изсечени в скалата. Достигането
да малката черквичка – параклис е твърде трудно: под краката ни остава отвесна скала, вие ни се свят. Някога таваните и
стените на тези пещерни черкви са били изпъстрени с фрески, от които сега едва личат следи. Виждат се гробовете на починали
монаси. Шестдесет години преди освобождението част от фасадата на манастира – една голяма скала – се откъртва и открива
убежището на отдавна напусналите го отшелници.
„Аладжа манастир” е изсечен в стръмните скали, исторически факти говорят, че е дело на древни християни от ІІ – ІІІ в. сл. Хр.
За да се спасят от жестоките гонения на римляните, те се заселили в този горски пущинак. Скалният манастир е една от редките
старини в света, съвременни на римските катакомби. Подобен манастир досега е открит само на полуостров Крим, в района на
древната татарска столица Бахчисарай.
Първо от старините тук се заинтересувало археологическото дружество във Варна, създадено през 1888 г. по инициатива на
известния археолог К. Шкорпил. То буквално „изровило” манастира изпод пластовете, натрупани от времето. На първо време
местността около манастира се огражда с трънен плет, за да се спре броденето на добитъка (1902 г.). Започва борба с иманярите,
които „постоянно разкопават наоколо”.

VІI. народна старина „АЛАДЖА МАНАСТИР”
VII. national antiquity Aladzha monastery
his interesting ancient monument of great historical value is located 17 km northeast of Varna, 2 km from the sea and 4 km from
Vinitsa (former Kestrich, heir to the ancient Genoese colony castri, castice). The monastery is entirely carved into the soft rock in
the western part of Hachuka forest, facing the sea vast. Its real name is Holy Trinity, but locals called it Aladzha monastery, which means
motley, colorful... It consists of two large rooms (caves) carved as two floors, one on the other and connected by stone ladder. The caves
functioned both as dwelling and working space for monks. Above them, on the very upper edge of the cliff is located a small chapel,
which may be reached only through a special narrow path (thanks to its difficult accessibility the chapel has been preserved to this day).
The monastery is on two floors. The ground floor consists of small rooms - monastic cells carved into the soft limestone and interconnected
by a common corridor. There is a cave church in rectangular form, cold as a crypt. Once there was a wooden spiral staircase leading
upstairs, but now only remains are visible of it. We climb there through dangerous stairs cut into the rock. We reach to a little church,
or chapel: we are left beneath the cliff and all feel is dizziness. Once the walls and ceilings of these cave churches were studded with
paintings, but today only pale signs are visible. Because of these now lost frescoes and because of the motley cells on the rusty rock,
the monastery was called Aladzha – motley, colorful. We fix our sight on the graves of revered monks. Sixty years before the Liberation
(1878) part of the monastery façade – a big rock – dislodged and opened to the air the asylum of long ago gone hermits.
Aladzha monastery is carved into the cliffs some seventeen-eighteen hundred years ago. Historical facts indicate that it is the work
of ancient Christians back in 2nd – 3rd century AD. In an attempt to escape cruel persecutions of the Romans they settled in this forest
wilderness. The rock monastery is one of the rare antiquities in the modern world of same age as the Roman catacombs. Such monastery
is now found only on the Crimean peninsula, near the ancient Tatar capital – Bakhchisarai.
According the archaeologist Karel Shkorpil “the monastery is one of the oldest on the Balkans and served once as a hiding place of
the Apostles.” It is obvious that around it was spread an ancient, heavy wooded and hardly passable forest, hiding the holy asylum of
the “heathen” eyes. At the end of Ottoman rule, repeatedly plundered and burned, the monastery was abandoned and the area around
it – neglected.

През 1903 г. едната от пещерите е разчистена и приспособена за живеене. По същото време започва разчистване и на пътечката,
която извежда до параклиса. Понеже е била много тясна и извисена над пропастта, тя е обезопасена с телено въже и железни
халки, прикрепени към скалата. Те били дарение от ръководството на Варненското пристанище. Пътеката започва с дървена
стълба, подарена от варненеца д-р Станчев. По-късно тя е заменена с циментова. По тази пътека се изкачва навремето княз
Батенберг, а по-късно и цар Фердинанд.
„Света Троица” - „Аладжа манастир”
Holy Trinity - Aladzha monastery

Икона „Св. Троица”, 1860 г.
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Icon • Holy Trinity • 1860
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VІI. народна старина „АЛАДЖА МАНАСТИР”
VII. national antiquity Aladzha monastery
През 1906 г. в местността идва Тодор Цанов от с. Кестрич (дн. Виница) и с разрешение на археологическото дружество
се настанява да живее като „пустинник” в почистената пещерна стая. Под негово ръководство работата по разкриване и
съхраняване на останките от манастира се разраства с нова сила и през 1908 г. група младежи започват да разчистват и втората
пещера, където намират 10 - 12 монети от времето на император Юстиниан. През същата година са направени стъпалата до
първата пещера. През 1909 г. се избира настоятелство на манастира, което още по-енергично се залавя да разчисти и опази
скъпата старина. Гората около манастира постепенно загивала под брадвите на нарушители. В едно писмо до археологическото
дружество от 14 юни 1909 г. се съобщава, че преди тридесет години местността „Аладжа манастир” е била покрита с хубави
гори, но те са изсечени за гасене на вар. Същото се потвърждава и от писмо на варненския горски инспектор от 2 декември
1909 г., в което между другото пише: „от обиколката, която направихме в държавната гора „Хачука”, местността „Аладжа
манастир” констатирахме, че горите наоколо са подложени на едно варварско изтребление и в скоро време ний рискуваме да
оголим тия охранителни местности от всякаква растителност”. В същото писмо се нарежда на варненския лесничей да обяви
мястото около манастира за „строго охранително” и да се създаде временен горски разсадник на място”. Със заповед № 228 от
28 декември 1909 г., подписана от варненския административен лесничей Симеон Стрезов, гората около манастира се обявява
за „строго охранителна”. След Балканската война (1913 – 1914 г.) Антон Новак, който по това време е общински управител на
цветните градини и паркове във Варна, е натоварен да изработи план за парково устройство на местността и да засади дръвчета.
n 1906 from the village Kestrich (today Vinitsa) in the area settled some Todor Tsanov, who with the permission of the Archaeological Society arranged to live as a hermit in the cleaned cave. He proved an energetic and enterprising man and not just a hermit
devoted to fast and prayer. Under his leadership in 1908 a group of young people began to clear the second cave and found some 10 to
12 coins from the reign of Emperor Justinian. In the cleaning operation took part 630 soldiers working onsite for about a month in 1913.
The same year is carved the stairway to the first cave. The forest surrounding the monastery progressively disappeared cleared illegally
by increasing number of offenders. In a letter to the Archaeological Society date June 14, 1909 it is reported that thirty years ago, i.e.
around October 1879, the Aladzha monastery vicinity was covered with beautiful forests, but it was cleared to serve for firing lime. The
same fact is confirmed in a letter by the forest inspector of Varna dated December 2, 1909, where among other things is stated: “during
the visit that we made in the state forest Hachuka in locality Aladzha monastery, we found out that surrounding forests are under barbaric
extermination and in very foreseeable future we risk to find bare of any vegetation these otherwise protected areas.” The same letter
orders to the forester of Province Varna to declare the area around the monastery “strictly protected” and to introduce a temporary forest
nursery on place.” By Order № 228 dated December The cultivation of the area began soon, but for unknown reasons instead with forest
threes it was planted with fruit trees. As already mentioned the first seedlings were planted back in 1906 by Todor Tsanov. Around 1910
the forester Ignatov from Varna planted a group of “slender trees under the rock,” and it is noted that he took these trees from the state
nursery (managed by A. Novak). After the Balkan War (1913 - 1914) Anton Novak, who was then the municipal manager for flower
gardens and parks in Varna, is charged to develop a plan for park area in the surrounding zone and to plant trees.

VIІ. народна старина „АЛАДЖА МАНАСТИР”
VII. national antiquity Aladzha monastery
По негова идея „под чешмата” са засадени 350 овощни дръвчета (ябълки, круши, сливи и др.), около
100 ореха и диви кестени. Към днешна дата от тях няма следи, но за времето си това е било добро
начало.
От спомените на тогавашния горски стражар Никола Мерсингов в местността „Аладжа манастир”
не е имало никакви постройки освен почистените вече пещери. Първата постройка „долу” е била
направена от Тодор Цанов едва през 1926 г., вероятно за битови нужди. Затова пък в района на
манастира е имало кошари за овце и кози на жители от Кестрич (Виница). Самият пазач Т. Цанов
още през 1910 г. засажда зеленчукова градина с картофи и други зеленчуци, отглежда пчели и дори
е построил малка воденица. Освен това в местността „Бати бунар” в държавната гора „Хачука” за
сметка на манастира са обработвани около 37 дка горски ниви останали още от турско време. Навред
из гората пушели пещи за гасене на вар, на дървени въглища и др. Редините растели, гората стенела
от болка и обида, но никой не я чувал. Било шумно, дори весело. Най-весело обаче било по време на
събора, който се провеждал всяка година от 29 до 30 май.
nder his supervision ‘below the fountain’ were planted 350 fruit trees (apples, pears, plums, etc.),
and about 100 wild walnut and chestnut. Today there is no trace left of them, but at that time it was
a good start.
In his memories Nicolas Mersingov, then forest guard in Aladzha monastery, there were no buildings except
the cleaned caves. The first building “on ground” was constructed by Todor Tsanov by 1926, possibly for
domestic use. On the other hand near the monastery there were pens for sheep and goats of the villagers
from Kestrich (today Vinitsa). The guard Todor Tsanov planted a vegetable garden with potatoes and other
vegetables, cared for apiculture and even built a small mill as far back as 1910. Moreover in the vicinity
Batty Bunar in the state forest Hachuka for the monastery were cultivated approximately 37 decars of forest fields remaining from Ottoman times. Everywhere in the forest smoked furnaces burning limestone,
charcoal and more. The forest moaned in pain and frustration, but nobody heard it. It was noisy, even funny.
However funniest was at the festival which took place every year on May 29 and 30.

Златни монети на Юстиниан І открити
в катакомбите край „Аладжа манастир”
Gold coins of Justinian I found in the catacombs
near Aladzha monastery

„Света Троица” - „Аладжа манастир”
Holy Trinity - Aladzha monastery
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Указ № 285 от 18 юни 1880 г. на княз Александър Батенберг за назначаване
на първия губернски лесничей във Варна
Knyaz Alexander Battenberg Regulation № 285 dated June 18, 1880 for the appointment of the first
province forester in Varna

Легенда за „АЛАДЖА МАНАСТИР”

Монета на Филип ІІ
Македонски, ІV в. пр. Хр.
Coin of Philip II of Macedonia,
4th century BC

В. Тепляков, портрет
V. Teplyakov, portrait

В многовековното културно наследство на България скалните манастири заемат особено място.
В различни исторически времена тези паметници на християнската култура и сега задават ред
въпроси свързани с произхода им, с духовните желания и прозрения на техните обитатели.
В Природен парк „Златни пясъци” не са намерени писмени паметници за „Аладжа манастир”.
Останали са само легенди и предания, преразказвани от местното население и записани от руския
писател В. Тепляков в книгата „Писма от България”, от братята Шкорпил и други изследователи.
Една от най-известните легенди е свързана с тайнствен монах, известен с името Рим пàпа,
Имри поп, Урум папаз, който се споменава като пазител на съкровищата в манастира и гората.
Съществуват обаче и сведения, че „Аладжа манастир” е основан върху развалините на град,
построен от Филип ІІ Македонски (359 – 336 г. пр. Хр.)
В книгата „Легенда за Аладжа манастир” авторът Валери Кинов разказва:
Видение седмо:
Минаха години. Изоставен на произвола на съдбата, в прах и забрава тънеше пещерният
манастир. Някъде в небитието, забравени от всички изчезна и християнското име на манастира,
остана само турското му име „Аладжа” – „Пъстър”.
Видение осмо:
Това било още отдавна в турско време. По тези места безчинствала бандата на разбойника
Курдооглу. Никой не смеел да приближи развалините на манастира. Само един скитник не
обръщал внимание на такива приказки и живеел в гората. Една вечер неочаквано пред него се
появила фигурата на стар монах и с тих глас започнал да разказва за миналото на манастира.
Той му доверил, че съществува старо подземие, в което са скрити несметни богатства. Тогава
скитникът решил сам да търси съкровищата. Това стигнало до ушите на местния паша. Той го
хванал и го заставил да покаже входа на съкровищницата, но нищо не намерил. Разгневеният
турчин хвърлил в затвора скитника.
Видение девето:
… Сега никой смъртен не знае входа за тайното съкровище и иманяри напразно го търсят. … Сега
там е тихо. Само в пролетните утрини сред пелените на мъглата от скалите изплува самотната
фигура на тайнствения монах. Местните хора го наричат Рим пàпа. Той броди из гората и когото
срещне пита: „Има ли още в Хачỳката камшици за пришпорване на конете, отелват ли се кравите,
раждат ли жените?”. Когато запитаният отговаря положително, Рим пàпа казва: „Значи има още
време!”. После затваря очи. И това ще се повтаря до тогава, докато има манастир и вековна гора.
„Когато те изчезнат – ще се случи нещо необикновено, но какво
– никой не знае.”
Не спя през нощта и мисля. Дошло ли е време когато Вечния ще
отвори врата към скритите богатства? Не знам … Струва ми се,
че хората са още глухи и слепи. Гледат с очите, а не със сърцето,
не виждат красотата, а простия метал. Когато човешката душа
се прероди чиста, тогава ще се види божествения свят и ще чуе
тази музика, която струи от сърцето на Вечността.
…
Амин!

Н.В. княз
Александър
Батенберг (1857 –
1893 г.), пощенска
марка
His Majesty knyaz
Alexander Battenberg
(1857 – 1893), stamp

Из книгата „Легенда за Аладжа манастир” от Валери Кинов,
историк-уредник на „Аладжа манастир”.
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Legend for Aladzha monastery
ithin the centuries-old cultural heritage of Bulgaria rock
monasteries have their special place. In different historical
times these monuments of Christian culture are asking even now a
number of questions related to their origin, their spiritual needs and
visions of hermits there.
In the Natural park Zlatni Pyasatsi no written records from Aladzha
monastery are found. There are only legends retold by locals and
recorded by the Russian writer V. Teplyakov in his book Letters
from Bulgaria, the brothers Shkorpil and other researchers.
One of the most popular legends is associated with a mysterious
monk known as Rome pàpa, Imri pope, or Urum Papaz, who is mentioned as the guardian of the monastery treasures and the forest.
However, there are reports that Aladzha monastery was founded on
the ruins of a city built by Philip II of Macedonia (359-336 BC).
In his book The Legend of Aladzha monastery author Valeri Kinov
presents its literary version of the legend, a hypothesis based on
research data.
Seventh vision
Years have passed. Abandoned to its fate, in dust and oblivion the
cave monastery was drowing. Somewhere in nothingness, forgotten
by everyone disappeared the monastery Christian name and only the
Turkish Aladzha – Motley, is now known.
Eighth vision
It was long ago in Ottoman times. In these places was roving the
gang of the robber Kurdooglu. Nobody dared to approach the monastery ruins. Only a tramp did not pay attention to such talks and
lived solitary in the woods. One night suddenly in front of him appeared the figure of an old monk and with a quiet voice he began
to tell about the monastery past. He confided that there was an old
dungeon, where untold treasures are hidden. Then the tramp himself
decided to seek the treasures. The rumors came to the ears of local
pasha. He caught and forced the tramp to show him the entrance to
the treasury dungeon, but found nothing. Furious, the Turkish pasha
jailed the tramp.
Ninth vision
... Today no mortal knows the secret entrance to the treasure dungeon and treasure hunters are searching it in vain... Now there is
quiet. Only in spring morning from the mists in rocks emerge the
mysterious monk solitary figure. Locals call it Rome pàpa. He wanders through the forest and asks whoever he meets: “Are there still
whips to spur the horses, are cows still calving, do women still give
birth in Hachuka?” When the requested man responds positively
Rome pàpa says: “So there is still time.” Then he closes his eyes.
And this shall be repeated until when there is a monastery and centuries old forest. “When they disappear – something extraordinary
will happened, but what – nobody knows.”
I do not sleep at night and I think. Has the time come when the Everlasting will open the door to the hidden treasures? I do not know...
I think that people are still deaf and blind. They see with their eyes
and not with their heart, they do not see the beauty, but a simple
metal. When the human soul is reborn clean, then it shall see the
world divinity and hear the music that springs from the heart of
Eternity.
...
Amen!

УКАЗ № 35 ОТ 13 АПРИЛ 1915 г. ЗА БЕЗСРОЧНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГОРА
„УЗУН КУМ” И ПРЕВРЪЩАНЕТО Ѝ В НАРОДЕН ПАРК
Regulation № 35 dated April 13, 1915 ruling for unlimited in time use of the
state forest Uzun Kum and its transformation in National park
Бащите на българската археологическа наука – братята Херман и Карел Шкорпил са
първите, които заговарят за курорт и народен парк в местността „Узун кум”. Още през
1915 г. те прокарват своята идея за изграждане на морски санаториум и летни жилища в
тази местност. В „Известия на Варненското археологическо дружество” № 7 от 1921 г.,
Херман и Карел Шкорпил пишат:
„Узун кум (дълъг пясък) се намира в съседство с „Аладжа манастир”. Идеално място
на нашия Черноморски бряг за морски санаториум и летни жилища. За да създаде
дружеството средства за фонда за постройка на варненския музей и за други нужди на
нашия Черноморски край, помолихме Народното събрание да отстъпи това място на
дружеството. С указ № 35 от 13 април 1915 г., бр. 92, Народното събрание отстъпва
на Варненска община (тъй като дружеството не е юридическо лице) за нуждите на
Варненско археологическо дружество на безсрочно ползване държавната гора край
„Узун кум”, която дружеството да култивира, украси и превърне в народен парк, като
запази съществуващите в нея старини.”
he fathers of Bulgarian archeology – brothers Herman and Karel Shkorpil are the first
spokesmen for instituting a resort and National park in the Uzun Kum localitry. Back in
1915, they carried out their idea for construction of a seaside sanatorium and summer homes
in the area. In the Proceedings of the Varna Archaeological Society, № 7 of 1921, Herman and
Karel Shkorpil wrote:
“Uzun Kum (long sand) is located adjacent to Aladzha monastery. It is a perfect place on our
Black Sea coast for seaside sanatorium and summer houses. In order to generate for the Archeological society funds for the construction of Varna Museum and for other necessities of our
Black Sea region, we have asked the National Assembly to grant this place for the company.
With Regulation № 35 dated April 13, 1915, published in State Gazette issue № 92, the Assembly granted to the municipality of Varna (as the society is not a legal person) for the purpose of
the Varna Archaeological Society unlimited in time use of the state forest around Uzun Kum
which the society should cultivate, decorate and turn into a national park while preserving existing within it antiquities.”

Херман Шкорпил
Herman Shkorpil

Сградата на Народно събрание
The building of the National Assembly

Къщата във Варна, в която живеят
и творят братя Карел и Херман
Шкорпил – бащи на българската
археологическа наука
The house in Varna where used to live
and work brothers Karel and Herman
Shkorpil – fathers of the Bulgarian
archeology

Excepts from the book The Legend of Aladzha monastery by Valeri
Kinov, historian, curator of Aladzha monastery museum.
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Карел Шкорпил
Karel Shkorpil
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С акт от 7 юни 1915 г. гората е предоставена от финансовия началник на Варненска община за нуждите на Археологическото
дружество. Освен гората в местността Узун кум са включени още 160 дка морски пясък и 5 дка езерца.
Комисията от Върховния медицински съвет в София посетила през 1915 г. местността Узун кум взема единодушно решение там
да се построи детски санаториум. Въпреки големите усилия на братя Шкорпил този проект не се осъществява, тъй като царица
Елеонора построява детския санаториум в Св. Константин. Това не спира братята Шкорпил и те продължават да отстояват
идеята си Узун кум да стане курорт.
През 1924 г. Карел Шкорпил успява да убеди комисията, чийто председател е Петър Стоянов – кмет на Варна, че „Узун кум”
е най-подходящото място за детска колония. Пред комисията Карел Шкорпил се навежда, грабва шепа пясък и казва: „Вижте
колко чист и жълт е пясъка. Та това е „златен пясък”. Буренакът може да се очисти за два-три дни”. Така той успява да убеди
плевенския представител, че това място е прекрасен плаж. Още на другия ден команда от моряци разчиства един район,
построява палатки и гостите от Плевен първи населили този плаж, който Карел Шкорпил нарича „златен пясък”.
Общинската комисия с главен инженер на
Община Варна Любен Димов членовете на
Археологическото дружество братя Шкорпил в
ресторанта на „Златни пясъци” след оглед на
терена на бъдещия курортен комплекс.

УКАЗ 35, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 92 от 27 април 1915 г.
REGULATION № 35, State Gazette № 92 dated April 27, 1915

Петър Стоянов • Petar Stoyanov

The Municipal commission with Municipality
of Varna chief engineer Lyuben Dimov and the
members of the Archeological Society – Varna
brothers Shkorpil in the Zlatni Pyasatsi restaurant
after review of the future resort complex.

ith order dated June 7, 1915 the chief accountant of Varna municipality provided the use of the forest for the needs of the Archaeological Society – Varna. In addition to the forest within the area named Uzun Kum were included some 160 decars of sea
sands and 5 decars of ponds.
The Commission of the Supreme Medical Council in Sofia that visited the area in 1915 decided unanimously to build a children sanatorium in Uzun Kum. However and despite the best efforts of Shkorpil brothers this project did not take place, maybe because Queen
Eleanor built a children sanatorium in nearby St. Constantine. That did not stop the Shkorpil brothers and they continued to assert their
idea to make Uzun Kum into a resort.
In 1924 Karel Shkorpil persuaded the commission of Morski sgovor, chaired by Petar Stoyanov, mayor of the city, that Uzun Kum is
the best place for a children colony. Speaking to the commission members Karel Shkorpil bent down, took a handful of sand and said:
“Note how clean and yellow is the sand. That’s ‘golden sand.’ Weeds can be removed in two or three days”. So he persuaded Pleven
representative that this place is a wonderful beach. The very next day of platoon of sailors cleared an area, erected tents and guests from
Pleven were the first to reside on the beach that Karel Shkorpil called ‘golden sand’.
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УКАЗ 35, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 92 от 27 април 1915 г.
REGULATION № 35, State Gazette № 92 dated April 27, 1915
MINISTRY OF AGRICULTURE AND PUBLIC DOMAIN
REGULATION № 35
e, Ferdinand I, by God mercy and people will, tsar of the Bulgarians,
Do hereby notify to all our subjects:
In response to the application of the Archeological Society – Varna asking for concession of the public estates near Aladzha
monastery, Varna region, in order to turn these areas into a national park, the 17th Regular National Assembly, First regular
sitting, in its 1-19th meeting held on February 14, this year, adopted decision,
That we confirm and state the following
DECISION:
CONCEDES to the Varna city municipality for use by the Archeological Society – Varna for limitless in time use the public forest
surrounding Aladzha monastery, Varna region, having the following neighbors and borders:
EASTWARD:
Black sea;
SOUTHWARD:
The border starts on ARMUTLU KUM TEPPE moves directly on GYURDE SUYU and from there follows the water flow
through the rocks to reach the peak PERCHEM TEPPE;
WESTWARD: the wreath above the caves;
NORTHWARD: the downward north slant from KAMENITSA and BATI BUNAR and descends to the sea from the EKREN,
now public field, marked in detail on the sketch compiled on November 19, 1914 by the commission onsite, so that the society
may cultivate, decorate and turn into a national park while preserving existing within it antiquities.
However should the society fail to use the forest for the purpose of the concession, the state may at any time take and return it
to public estate.
I do hereby order that the above Decision, adopted in its present wording on February 14 this year by the 17th Regular National
Assembly, First regular sitting, 1-19th meeting, to be confirmed with the State Bull and published in State Gazette.
The implementation of the present Regulation We assign to Our Minister of Agriculture and Public Domain.
Issued in Sofia on this April 13, 1915.
On the original signed by His hand by His Majesty Tsar: Ferdinand.
Second signature by the Minister of Agriculture and Public Domain: Dr. P. Dinchev.
The original of this decision is confirmed with the State Bull and registered under № 2474 of April 22, 1915.
Keeper of the State Bull:
Minister of Justice: Hr. I. Popov.
On the original by written by His hand by His Majesty Tsar: Approved Ferdinand.

Н.В. цар Фердинанд І
His Majesty tsar Ferdinand I

1929 г. МЕСТНОСТТА „ХАЧУКА” ПРЕМИНАВА ЗА СТОПАНИСВАНЕ
КЪМ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
1929 Hachuka locality is transferred for control
to the forestry department
Министерство на земеделието и държавните имоти
Отделение за горите и лова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13665
На основание чл. 20 от Закона за горите, протокол № 45 с дата 1 юли 1929 г. на комисията
назначена със заповед № 113 от 05 февруари с.г. и мнението на горския съвет изказано с протокол № 22 от 23 септември т.г.
ПОСТАНОВЯВАМ
І. За напред държавната гора „Хачука” Варненска околия на пространство 7 015.5 декара
да служи за предмет на горското стопанство в следните граници:
От изток: Черно море от точка І на Румънско-българската граница до точка ІІ на „Армуглу Кум Тепе”;
От югозапад и запад: от арондационна точка ІІ в посока северозапад по права гранична просека дълга 1 395 м край
Кестриченската общинска гора до арондационна точка ІІІ поставена на височината Кюмерени; оттам в същата посока пак по
граничната просека дълга 730 м до арондационна точка ІV, поставена на „Гюрген-Су-Тепе”; оттам продължава в същата посока
около 40 м., влиза в „Кузгун дере” и като чупи на запад срещу „Кузгун дере” и като чупи на запад срещу „Кузгун дере”, стига
до арондационна точка V, съвпадаща с „Кузгун чешма”; от там поема в северозападна посока, чупи на изток и после на север
по венеца на скалите край Кестеришките ниви до арондационна точка VІ, съвпадаща с чешмата „Бати бунар”, от там чупи на
северозапад по права линия дълга 730 м до арондационна точка VІІ, поставена на пътя и съвпадаща с „Ташла-Алан”; оттам
чупи на север и после на изток по пътя за „Кюп-Търла” служи за граница между държавната гора и гората на с. Дишпудак
до арондационна точка VІІІ, поставена на същия път на около 50 м западно от горската барака в „Къп-Търла”; от там чупи
на североизток по пътя водещ до гребена и служещ за граница на Дишпудашката гора, минава през „Дюз-Орман”, стига до
арондационна точка ІХ, поставена на върха Вежен, а от там взема северна посока и продължава по същия път до арондационна
точка Х, поставена на същия път на „Черкез-Алан-Дере”, и от там в посока на север по течението на „Черкез-Алан-Дере”
до арондационна точка ХІ, поставена на същото дере при разклонението му.
От север и североизток: от арондационна точка ХІ чупи на североизток по права линия дълга 290 м до арондационна точка
ХІІ, поставена на Румънско-българската граница и достига до първоначална точка.
ІІ. В така описаните граници на гората „Хачука” се включват следните чужди земи, които следва да се заменят или отчуждават:
1. В местността „Бати бунар” от нивата на Ал. Костадинов и братя Чобанови – 18 декара;
2. В местността „Кюп Търла” две парчета частни ниви на пространство от 8 декара.
3. В местността „Узун кум” частно лозе 15 декара, всичко 41 декара.
Имотите в местностите „Узун кум”, „Кара Таш”, „Кокар бунар” и Екзарх Йосиф, които са включени границите на гората
да се закръгляват вътрешно и да се стопанисват и занапред като работни земи.
ІІІ. За да се закръглят границите на същата гора, да се изключат следните нейни ивици:
1. Между арондационни точки V – VІІ къс гора 550 декара, всичко 550 декара.
ІV. От изключените късове ивици гора след като се заменят включените частни земи, с излишека да се постъпи
съгласно чл. 34 от Закона за горите.
V. Цялата държавна гора в описаните ѝ граници, като разположена на морския бряг и имаща стръмен терен
по смисъла на чл. 25 от Закона за горите се обявява за охранителна.
Град София, 8 октомври 1929 г.
Министър: Д. Христов

Н.В. цар Борис ІІІ
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His Majesty tsar Boris IІІ
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VIII. 1934 г. ПРОЕКТ ЗА НАРОДЕН ПАРК В МЕСТНОСТТА „УЗУН КУМ”
VIII. 1934 PROJECT FOR NATURE PARK IN LOCALITY UZUN KUM

През 1915 г. местността „Узун кум” е предадена във владение на
варненското археологическо дружество, за да бъде създаден от нея
народен парк.
Минават години, без да бъдат предприети мерки за осъществяване на
хубавата идея. През 1934 г. управителният съвет на археологическото
дружество взема решение да се облагородят и разкрасят някои от поизвестните исторически местности в околността на града. Създават се
няколко комитета за действие. Един от тях има за задача да се погрижи
за благоустройството на територията около известния исторически
обект „Аладжа манастир” и намиращата се в близост до него местност
„Узун кум”. В този комитет влизат инженери, архитекти, агрономи,
лесничеи и др. Оглавен е от дългогодишния председател и директор на
Археологическия музей във Варна – академик Карел Шкорпил.
Новосъздаденият комитет възлага на инж. Любомир Димов и Тодор
Бакалов от Варненската община да разработят въз основа на топографски
план от Военния географски институт проект за народен парк и за
благоустрояване на местността. Граничеща от една страна с морето,
а от друга с Франгенските възвишения, тя обхваща площ около 30 ха
и представлява 4-километрова пясъчна ивица, запазена от северните
ветрове, която по онова време е пуста, безплодна и обширна хълмиста
местност, покрита с вековна гора. Вековните дървета и увивните растения
правят гората гъста и непроходима. На запад тя достига скалиста вежда,
която приютява в пазвите си уникалния „Аладжа манастир”. Никой не
подозира още огромните възможности на това рядко съчетание от море,
дълга ивица златист пясък и вековна гора, с изключително мек и приятен
климат, за развитието на курортното дело в страната.
n 1915, the locality Uzun Kum, some 17 km north of Varna, was ceded
to Archaeological Society – Varna to make of it a national park.
Years pass without taking any steps to implement that good idea. In 1934
the Governing Board of the Archaeological Society decided to cultivate and
embellish some of the most famous historical sites in city’s outskirts. Several
action committees were created. One of them had the task to take care of
land development around the famous historical site Aladzha monastery and its
surrounding area Uzun Kum. This committee included engineers, architects,
agronomists, foresters and other professionals. It was headed by the longtime
chairman and director of the Archaeological Museum in Varna – academician
Karel Shkorpil.
The newly created Committee assigned to eng. Lyubomir Dimov and Todor
Bakalov from the municipality in Varna to work out on the basis of the Military
Geographical Institute topographic map a detailed project for the national
park and landscaping of the area. Having the sea as border on one side and the
Franga heights on the other, the area covers a surface of about 30 hectares and
represents a four mile strip of sand protected from northern winds, but at that
time it was desolate, barren and vast hilly space covered with primeval forest.
Ancient trees and climbing plants made it a dense and impenetrable forest.
Westward it reaches the rock edge sheltering in in its heart the unique Aladzha
monastery. At that time no one even suspected the enormous possibilities
of this rare combination of sea, long (Uzun Kum meaning – long stripe of
sand) gold sand beaches and ancient forest with very mild climate for the
development of recreation industry in the country.
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Узун кум, 1936 г.
Uzun Kum, 1836

Младежи от Варна на излет в „Узун кум” –
ресторанта на Давид, 1 май 1936 г.
Young people from Varna on picnic in Uzun Kum –
view with David’s restaurant, May 1, 1936.

VIII. 1934 г. ПРОЕКТ ЗА НАРОДЕН ПАРК В МЕСТНОСТТА „УЗУН КУМ”
VIII. 1934 PROJECT FOR NATURE PARK IN LOCALITY UZUN KUM

Карел Шкорпил оценява мястото като едно от най-красивите
по черноморското крайбрежие и прави пророческо изказване,
че „един ден то ще бъде един най-привлекателните кътове за
почивка не само на български, но и на чуждестранни летовници.”
В изработения проект се предвижда преди всичко създаване на
пътна мрежа, която да свързва с. Кестрич (днес кв. Виница) с
„Аладжа манастир” и „Узун кум” с местността около манастира
„Св. Константин” (днес курортът „Св. Св. Константин и Елена”).
Предвиждат се пътни връзки и с многобройни обекти в района –
извори, чешми, красиви места и др.
Проектира се изграждане на бюфет, на няколко стопански
постройки и на електрическа централа. Отредени са площи за
паркова част, за овощни и зеленчукови градини, за цветарници,
разсадници и т.н.
През 1935 г. се пристъпва към осъществяване на проекта.
Археологическото дружество, подпомогнато от Варненската
община и от държавата, построява бюфет, оформя парковото
пространство около него, прокарва водопровод. За целта се
използват местни извори, изграждат се електроцентрала, жилища
за управителя, градинаря и за временните работници, стопански
сгради и др. Създават се овощни и зеленчукови градини, лозя,
цветарници и разсадници. За кратко време са отводнени блатата,
а за прочистване на горите от змии са докарани таралежи от
Албания. На север от манастира, на една височина, от която
се откроява панорамата на цялата местност с чуден изглед към
морето, е построена туристическа хижа „Аладжа”.
arel Shkorpil considers the place as one of the most beautiful
along the Black Sea coast, and makes the prophetic statement
that “one day it will be one of the most attractive recreation spa not
only for Bulgarian but as well for foreign tourists.”
The project provides for primary establishment of a road network to
connect the village Kestrich (today Vinitsa) with Aladzha monastery
and Uzun Kum surrounding area with the monastery St. Constantine
(today spa St. St. Constantine and Helen). Road connections with the
numerous sightseeing sites in the area as healing sources, fountains,
beautiful places and antiquities are drafted for execution.
The project foresees the construction of refreshment room, a few
farm buildings and a power plant. Some areas are assigned as park
zones for fruit and vegetable gardens, flower gardens and seed plot,
etc.
In 1935 the committee proceeded to carry out the project.
The Archaeological Society, assisted by Varna Municipality and
the State built a refreshment room, shaped the park space around it,
provided water supply and sewage network. Local sources were used
for water supply, a power plant was built, as well as housings for
the manager, gardener and temporary workers, farm buildings, etc..
Within the project framework were created orchards and vegetable
gardens, vineyards, flower gardens and plants nurseries. For a very
short time the surrounding swamps were drained and forests cleared
from snakes by hedgehogs introduced from Albania. North of the
monastery, on a hill with panoramic view on nearby areas opened to
the sea was built the tourist lodge Aladzha.
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Лозови масиви в „Узун Кум”, 1938
Vineyards in Uzun Kum, 1938

През 1936 г. в местността „Узун кум” е построен
малък ресторант. Край него през дивната гора
минава тесен път, водещ до „Аладжа манастир”.
От ресторанта се открива величествена гледка
към морето и малкото мостче на златистия плаж.
На мястото на този малък ресторант по-късно е
построен ресторант „Казино” в курорта „Златни
пясъци”.
uring 1936 in Uzun Kum was built a small restaurant (with owner named David). Nearby through
the wild forest passes a narrow road to Aladzha monastery. From the restaurant open magnificent views to the
sea and the small bridge on the golden beach. On the
spot of this small restaurant later was built the Casino
restaurant in Zlatni Pyasatsi spa.

Ресторантът в „Узун кум” с изглед към морето и
моста, 1938 г.
The restaurant in Uzun Kum overlooking the sea and the
bridge in 1938

IX. ХИЖА „АЛАДЖА” – ОТКРИТА НА 05.09.1937 г.
IX. The tourist lodge Aladzha – inaugurated on September 05, 1937
През 1931 г. се разбира, че усилията за събиране на средства за голяма хижа не дават резултат. Затова е взето решение през следващата
година да се построи малка хижа в района на „Аладжа манастир”. Тя се изгражда на мястото, където сега се намира хижа „Аладжа”
– непосредствено зад сградата на музея, на мястото на лятната кухня. Това красиво място, години наред (1933 – 1935 г.) откриващо
гледка към поробена по това време Добруджа е мечта за бъдещата голяма хижа „С поглед към Добруджа”. През тези години се правят
постъпки за предоставяне на място за строеж, разработване на архитектурни планове, търсят се средства за строежа. През март 1936
г. е направен изкоп за основи на хижата.
На 3 май 1936 г. скромно и без много шум се поставя основния камък. Въпреки неприятно мъгливия ден, на събитието присъства
неочаквано множество граждани. След година и половина упорити усилия и личен труд на членовете на ВТС и дружеството „Девненски
извори” и с неоценимата подкрепа на варненското гражданство, хижата е построена. Всеки празничен ден въодушевени млади хора
поемат пътя към „Аладжата”, за да положат своя труд. А работата е огромна. Вечер чиновници и хора от свободни професии се
завръщат по домовете си със загрубели мазолести ръце, уморени, но доволни от положения обществен труд.
Тържественото откриване на хижата става на 5 септември 1937 г. с многолюдно присъствие от варненски граждани и туристи, и
църковен водосвет. На събитието се радват и изживяват удовлетворение мнозина деятели, които десетилетия след това отдават сили
и творческа енергия за развитие на туризма в родния край. Това са заслужилите деятели Димитър Капитанов, Михаил Риболов, Дора
Липошлиева, Любен Бъчваров, Димитър Блъсков, Геновева Кирова, проф. Димитър Ганев, Коста Траянов, Иван Пиндиков, Ярослав
Гочев, проф. Станислав Хаджиев и др.

n 1931 it was already clear that the efforts to raise funds for a large tourist chalet are ineffective. So it was decided to build a little tourist
lodge the next year in vicinity to the monastery. It is built on the place where now stands the chalet Aladzha - right behind the museum
building, on the spot of the summer cookhouse. From this beautiful spot for years (1933 - 1935) visitors had unobstructed view on enslaved
then Dobruja and kept the dream alive for a future large lodge named “Looking at Dobrudja.” Those years were used to provide space for
construction site, drawing architectural plans and seeking funds for the construction itself. In March 1936 the foundations of the tourist lodge
were excavated. On May 3, 1936 in a modest and quiet ceremony the foundation stone was put on place. Although it was an unpleasant foggy
day the event was attended unexpectedly by many citizens. Eighteen months of hard work and personal efforts by the members of Varna Tourist
Unon and Devnya Springs, with the invaluable support of Varna citizens the tourist lodge was built. Every holiday inspired young people took
the road to Aladzha to help works with their efforts. And the job was enormous. By the evening officials and people with liberal professions
returned home with rough calloused hands, tired but satisfied with the provided community service.
The official opening of the tourist lodge took place on September 5, 1937 with crowded presence of Varna citizens, tourists and with religious
ceremony. The event was enjoyed by many activists experience, satisfied that decades of their efforts resulted to strength and creativity in
promoting tourism in the home region. These were honoured activists as Dimitar Kapitanov, Mihail Ribolov, Dora Liposhlieva, Lyuben Bachvarov, Dimitar Blaskov, Genoveva Kirova, Prof. Dimitar Ganev, Costa Trayanov, Ivan Pindikov, Yaroslav Gochev, Prof. Stanislav Hadjiev and
many others.
Пролетна вечеринка на актива на дружеството – 23 март 1929 г.
Spring socialising soirée organised by societies activists on
March 23, 1929.

x. През 1937 г. братята Херман и Карел Шкорпил преименуват местността
„Узун Кум” на „Златни пясъци”
x. In 1937 Shkorpil brothers HeRman and Karel renamed the area from
Uzun Kum to Zlatni Pyasatsi
Издание на курортна дирекция – Варна, 1938 г.
The Spa Directorate Newsletter, 1938.

Това става по време на преименуване на местности с чуждоезични наименования. В изданието на Курортна дирекция - Варна от
1938 г. четем: „Неизползван стои най-големият плаж на Черно море, световна рядкост – „Дългия пясък” („Узун кум”), известен
и с името „Златния пясък”, на около 17 км от града. Със своя съвършено чист, наистина златист пясък, необикновено красива
обстановка, в близост до гората, този неоценим дар притежава всички качества, за да засенчи прословутото летовище „Лидо
Венеция”.
t happened during a campaign of the Bulgarian government to rename areas known to the public with names in foreign languages.
In the Spa directorate newsletter for 1938 we read: “The most important beach on the Black sea coast, a worldwide rarity – the
Long Sands (Uzun Kum), known also with the name Zlatni Pyasatsi, located at some 17 km from the town is still unused. With its
perfectly clean, really golden sand, uniquely beautiful surroundings, close proximity to the forest, this invaluable nature gift possesses
all necessary qualities to overshadow even the famous resort of Lido – Venice.”

Откриване на хижа „Аладжа” –
5 септември 1937 г.
Inauguration of the tourist lodge Aladzha on September 5, 1937
Редки пощенски картички от
1938 и 1939 г. на известния
варненски фотограф Г. Пасков с
изгледи от ресторанта и плажа
на „Узун кум”
Rare postcards from 1938 and 1939
by the celebrated photographer
from Varna G. Paskov with views
from the restaurant and beach of
Uzun Kum
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XI. ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” НА 70 ГОДИНИ
XI. Nature park Zlatni Pyasatsi at 70 years

XI.1. НА 3 ФЕВРУАРИ 1943 г. ДЪРЖАВНАТА ГОРА „ХАЧУКА”
Е ОБЯВЕНА ЗА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ
XI.1. On February 03, 1943 the state forest Hachuka
was proclaimed protected territory

„Нигде природата и човешкия труд не са събирали толкова много красота и ценности на толкова малко пространство.” Тези
думи, изречени през далечната 1921 г. от великия историк Карел Шкорпил, днес успешно обрисуват красотата и уникалността
на природен парк „Златни пясъци”.

На 3 февруари 1943 г. с Постановление № 2134 на Министерството на земеделието и държавните имоти част от държавната
гора „Хачука” с площ от 240 ха е обявена за защитена територия. Целта е запазване и защита на ценни растителни и
животински съобщества и характерни ландшафти. Отделената горска земя – от местността „Аладжа манастир” до старата
българо-румънска граница – е вторият обявен Народен парк след парк „Витоша”.

owhere nature and human labor have succeeded to gather so much beauty and values on so little space.” These wording uttered
back in 1921 by the great historian Karel Shkorpil portray successfully today the beauty and uniqueness of the Nature park
Zlatni Pyasatsi.

n February 3, 1943 Regulation № 2134 of the Ministry of Agriculture and Public Domain proclaimed part of the state forest
Hachuka, on an area of 240 hectares, protected area. The purpose was to preserve and protect valuable plant and animal
communities and distinctive landscapes. Thus the severed forest land – from the Aladzha monastery to the old Bulgaro-Romanian
border was the second National park after the park Vitosha. This happened during the reign of His Majesty tsar Boris III.

Постановление № 2134 от 3 февруари
1943 г., ДВ бр. 32, стр. 6.
Regulation № 2134 dated
3 February 1943, State Gazette No. 32, p. 6.

Писмо от Карел Шкорпил, Археологическо дружество –
Варна, до иконом Иван К. Радев (протосингел на
гр. Варна) – член на археологическото дружество,
10 октомври 1909 г.
Letter from Karel Shkorpil, Archeological Society – Varna,
to Ivan K. Radev, coadjutor of the city of Varna and member
of the archeological society, October 10, 1909.

Българска банкнота от 1 000 лв.,
емисия от 1943 г. със сюжети:
Н. В. цар Борис ІІІ и оран на нивата.
Bulgarian banknote of 1 000 BGL,
issue of 1943 showing
H.M. tsar Boris III and field plowing.

Календар за 1943 г.
Calendar for 1943.
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XI.2. 1956 г. първият Паркоустройствен проект
XI.2. 1956 The first Park Management project

В началото на 60-те години в резултат на залесителни мероприятия са намалени откритите
площи (долини, сечища, мочурища). Дървесно-храстовата растителност по отношение видовото
разнообразие е обогатена, като е увеличена площта заета с екзоти, а съществуващите екосистеми
с лонгозна растителност са запазени в добро състояние.

През 1956 г. е разработен първият паркоустройствен проект, който предвижда реконструкция на горските насаждения и
превръщането им в паркови, както и мероприятия за укрепване на поройните долове в района.
Съществуващите насаждения са описани като гъсти, еднообразни, трудно проходими, съставени предимно от келяв габър.
Върху ограничени площи са разположени високостеблени насаждения от дъб, габър, липа, ясен, махалебка и култури от акация,
топола, аморфа, копривка.

Само след няколко години се взема решение за преминаване на магистралния път Варна – Балчик
през парка. Активната намеса на инж. лесовъда Йордан Минков, гл. директор на Горскостопански
комбинат - Варна по това време, предотвратява унищожаването на много редки растителни видове
и пропадане на терена, имайки предвид свлачищния характер на района. Сега магистралният път
заобикаля парка и се явява негова източна граница.

n 1956 the first Park Management Project was produced and it foresaw reconstruction of forest trees in order to turn them into
park zones and actions to strengthen torrential gorges formed in the area.
Existing plants were described as dense, uniform, difficult to pass, being mostly formed of oriental hornbeam (Carpinus orientalis).
Only on limited areas were planted tall stands of oak, hornbeam, lime-trees, ash-trees, mahaleb cherries, and cultivated acacia, poplar,
amorpha, coleus.
Дъб • Oak

Ясен • Ash-tree

Габър • Hornbeam

инж. Йордан Минков,
ръководител на
Районно Управление
на горите – Варна
(1950 – 1971 г.)
eng. forester Iordan
Minkov, Chief
Director of Forestry
Department - Varna
(1950 - 1971)

n the early 1960s afforestation activities had significantly reduced open spaces (valleys, clearings,
wetlands). The diversity of trees and shrubs species was enriched by increasing areas with planted
exotic plants, while existing ecosystems with dense vegetation were preserved in good condition.
A few years later it was decided that the main road from Varna to Balchik shall cross the park. Only the
active intervention of the engineer forester Iordan Minkov, Chief Director of Forestry Department - Varna
at that time, prevented the destruction of rare plant species and land subsidence, taking into account the
landslide character of the area. Today the busy road circumvents the park and is its eastern border.

Лонгозна растителност • Dense vegetation

Бяла топола – кавак • White poplar – kavak

Липа • Lime-tree

Акация • Acacia

Махалебка • Mahaleb cherry
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Южна копривка • South coleus
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XI.3. 1979 г. ОТДЕЛЯНЕ НА КУРОРТА ОТ НП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
XI.3. 1979 SEPARATION OF NP ZLATNI PYASATSI FROM HOMONYMOUS RESORT
Когато преди 70 години е обявен НП „Златни пясъци”, никой не е предполагал, че именно там ще бъде създаден един от
най-големите ни морски курорти. Първоначалната площ на парка от 240 ха е почти обсебена след устройването на курорта,
но с последвалите разширения през 1979 и 1981 г., днес Природният парк заема площ от 1320,7 ха. Той е най-малкият парк
в България. Въпреки сравнително малката територия, върху която е разположен, паркът е създаван с много обич и грижи от
специалисти и местни хора.
one could have guessed seventy years ago when Nature Park “Zlatni Pyasatsi” was institutes that on the very same area shall rise
one of the largest Bulgarian seaside resorts. The initial park area of 240 ha was almost completely accommodated by the spa, but
subsequent extensions in 1979 and 1981, today the Nature Park spans on an area of 132,7 ha. In fact it is the smallest park in Bulgaria.
However, despite its relatively small territory, the park is crafted with much love and care by specialists and local population.
ЗАПОВЕД № 801 от 29 октомври 1979 г.

Изглед от Природен парк „Златни пясъци”

ORDER № 801 dated October 29, 1979

View of the Nature Park Zlatni Pyasatsi.

XI.4. 1981 г. Разширяване границите на НП „Златни пясъци” и осигуряване
отново на връзка с морето
XI.4. 1981 Expanding the boundaries of NP Zlatni Pyasatsi and providing sea egress
Комитет за опазване на околната среда Заповед № 278
от 10 април 1981 г. / ДВ бр. 35, стр. 442, 443

Писмо № РД - 32.00 /6/ от 24 март 1981 г. за Разширяване
границите на НП „Златни пясъци” и осигуряване отново на
връзка с морето

Committee on Environmental Protection Order № 278 of
April 10, 1981 (SG. 35, p. 442, 443)

Letter No RD - 32.00 /6/ from 24 мarch 1981 for expanding the
boundaries of NP Zlatni Pyasatsi and providing sea egress

1962 г. Банкнота от 5 лв. с изглед от „Златни пясъци”
1962 The new five-leva note with view of Zlatni Pyasatsi.
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XI.5. 1995 г. СЪЗДАДЕНО Е УПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

Едновременно с лесовъдските дейности се изграждат
многобройни чешми, оформят се кътове за отдих и
места с изгледи, прокарват се маршрутни пътеки,
поставят се плочи по алеите.
Близостта на курортен комплекс „Златни пясъци” и град
Варна налага необходимостта от изграждане на сгради
за обществено обслужване, почивни станции, терени за
спорт и рекреация.
Природните дадености са оценени като привлекателно
място и от инж. Васил Стефанов – лесовъд, създател
на чешмата „1300 години България”, детски кътове,
беседки и навеси, запазени до наши дни. Много са
специалистите, работили по благоустройството на
парка: инж. Симеон Стрезов, инж. Сава Джабаров, инж.
Никола Терзистоев, Румен Калев и др.

XI.5. 1995 Institution of the Directorate National Park Zlatni Pyasatsi
Управление на Народен парк „Златни пясъци” е образувано на 1 октомври 1995 г. като част от Лесозащитна станция – Варна, с
предмет на дейност провеждане на държавната политика по координация, методическо ръководство и контрол при изпълнение
на устройствените проекти, провеждане на научно-образователна и пропагандна дейност с обществеността на териториите
на Народния парк „Златни пясъци”, Биосферен резерват „Камчия”, резерват „Балтата”, Природна забележителност „Побити
камъни” и Защитена местност „Камчийски пясъци” в Държавен горски фонд.
he Directorate National Park Zlatni Pyasatsi was instituted on October 1, 1995, as part of the Forest protection department –
Varna, with the tasks to carry out state policy in coordination, methodological guidance and supervision at implementation stage
of development projects, educational and scientific promotion to the public on the territories of National Park Zlatni Pyasatsi, Biosphere
reserve Kamchiya, reserve Baltata, Nature Landmark Stone Forest and Protected area Kamchiya sands in the state forests.
Народен парк „Златни пясъци” • National Park Zlatni Pyasatsi

long with silvicultural activities numerous fountains,
rest areas and places with views were implemented,
trail paths were designed, plates and signs placed in the
alleys.
The proximity of Zlatni Pyasatsi spa and the city allowed
for construction of buildings for public services, rest houses,
and sport and recreation grounds.
The natural resources were considered attractive enough by
the forester Vasil Stefanov who dedicated his time to make
the fountain 1300 years Bulgaria, design playgrounds,
gazebos and sheds preserved until today. Many other forest
experts have worked on the public park landscaping: Eng.
Simeon Strezov, eng. Sava Djabarov, eng. Nikola Terzistoev,
Rumen Kalev.
Изглед от Природен парк „Златни пясъци”
View of the Nature Park Zlatni Pyasatsi.
Чешмата „1300 години България” • The fountain 1300 years Bulgaria

Най-старата кория в България – Лонгоза, Варненско
The oldest grove in Bulgaria - Longosa, Varna
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Камчия под егидата на ЮНЕСКО
Kamchiya under UNESCO auspices

Природна забележителност „Побити камъни” • Nature Landmark Stone Forest

Схема на обектите, включени към дирекция Народен парк „Златни пясъци”
Scheme of the sites administered by the Directorate National Park
Zlatni Pyasatsi:
1. Природен резерват „Балтата”
2. Народен парк „Златни пясъци”
3. Природна забележителност „Побити камъни”
4. Биосферен резерват „Камчия”
5. Защитена местност „Камчийски пясъци”

1. Reserve Baltata
2. National park Zlatni Pyasatsi
3. Nature Landmark Stone Forest
4. Biosphere reserve Kamchiya
5. Protected area Kamchiya sands
Obrochishte
village Batovo
village Prilep

village Rogachevo

Albena

Природен резерват „Балтата” • Reserve Baltata

village
Kranevo
Биосферен резерват „Камчия”
Biosphere reserve Kamchiya

Zlatni Pyasatsi
suburb Vinitsa

Varna

Beloslav

suburb Galata

Защитена местност
„Камчийски пясъци”

village Priselci

Protected area
Kamchiya sands

village Bliznaci

Dolni Chiflik
Долни чифлик
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village Staro Oryahovo village Shkorpilovtsi
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St. St. Constantine
and Elena

XІІ. ТАЙНАТА НА „ПОБИТИ КАМЪНИ” (ДИКИЛИТАШ)
XII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)
Природната забележителност „Побити камъни”, известна още под името „Дикилиташ” се намира на 18 км. от гр. Варна по
пътя към гр. София, от двете страни на шосето сред малка пясъчна пустиня. Човек трудно допуска в първия момент, че тези
интересни каменни колони са изключително дело на природата.
Тайната на образуването на тези чудновати колони и до днес остава неразкрита. Още през Руско-турската война от 1828 г.
руският кореспондент в армията на ген. Дибич се заинтересувал от тях. В книгата си „Писма от България”, издадена през 1833 г.
в Москва, той ги описва като останки от античен храм. Първата научна публикация е от английския геолог Спрат, посетил
мястото през 1854 г. Предположения за начина на образуване на тези колони са изказали геолозите Франц Тоула и Георги
Златарски, проф. П. Бакалов. Най-достоверно обяснение за произхода на „Побити камъни” дават българските геолози Петър
Гочев и Стефан Бончев.
Според тях, през неозойската ера, преди около 50 милиона години, в този край имало море, наречено Лютеско. С течение на
времето на морското дъно се наслоили три пласта. Най-долният пласт се състоял от сивожълти мергели, довлечени от вливащи
се реки. Над него се утаил вторият пласт – около 40 м дебел слой пясък, съдържащ много нумулити. Най-отгоре се образувал
варовит пласт от различни вкаменелости. След няколко милиона години, в резултат на движения на земната кора, сушата се
издигнала и водата се оттеглила.
he natural wonder Stone Forest, also known with its name in Turkish Dikilitash, is located 18 km from Varna in direction to
Sofia on both sides of the road within a small desert spot. At first glance one can admit with difficulty that these interesting stone
columns are exclusively natural phenomenon.

XІІ. Тайната на „Побити камъни” (Дикилиташ)
XII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)
Под действието на атмосферните влияния най-горния варовит слой започнал да се руши. Така са се образували каменни кухи
стълбове. С течение на времето горният варовит слой бил окончателно измит, а пясъкът под него – отвят от ветрове. Останали
да стърчат камо каменните стълбове.
Направен бил изводът, че „Побити камъни” се образували подобно на пещерни сталактити, с тази разлика, че са се оформили
в пясък – един вид земни сталактити. Това се потвърждава от цилиндричната им форма, кухините в тях и концентрично
наслоените варовити пластове. В района има открити около 12 500 артефакта, свидетелство за живота на първобитните хора.
В миналото иманяри са разрушавали колони, за да търсят скрити в тях съкровища. Така е разрушена част от тях и затова е
необходима защита срещу посегателства.
he weather impact on the top chalky layer caused it to crumble. This is the process when the hollow stone pillars were formed.
Over time, the upper cretaceous layer was finally washed and the sand beneath it blown on the wind. Only the stone pillars remianed to stand.
Therefore it is concluded that the Stone Forest was formed like the stalactites in a cave, with the only difference being that it is formed
in the sand as a kind of open air land stalactites. This is confirmed by their cylindrical shape, the cavities within them and the concentrically layered calcareous strata.
Within the area are found about 12 500 artifacts – testament for everyday life of primitive people.
In the past, treasure hunters have destroyed many columns to look for hidden treasures. Thus part of them was destroyed and this is one
of the reasons to protect the area agains human and natural impact.

The secret of how these strange columns have been formed remains to this day unsolved. Back during the 1828 Russo-Turkish war the
Russian army correspondent was interested in them. In his book Letters from Bulgaria, published in 1833 in Moscow, he described the
site as ruins remaining of an ancient temple. The first scientific publication, however, was of the English geologist Spratt, who visited
the place in 1854. Assumptions about how these columns cmae into formation have been advanced by the geologists Towla, Zlataski and
Bakalov. The most plausible explanation of the Stone Forest origin is advanced by the Bulgarian geologists Peter Gochev and Stefan
Bonchev.

Варна, „Дикилиташ – Побити камъни”,
края на ХІХ – нач. ХХ в.
Varna, „Dikilitash – The Stone forest”, end of 19th –
beginning of 20th c.

According to them, about fifty million years ago, during the Neozoic era, in this region was sea bottom of a sea called Lutetian. Over
time, on the seabed deposited three layers. The bottom layer consisted of gray-yellow marl dragged by flowing in rivers. Above it settled
a second stratum – about 40 m thick layer of sand containing many nummulites. The top stratum was chalky layer formed of different
fossils. After a few million years as a result of crustal movements the land rose up and sea level withdrew.

Местността „Побити камъни” край Варна
The locality Stone Forest near Varna
Местността „Побити камъни” край Варна
The locality Stone Forest near Varna

Още преди 100 години интересът към
„Побити камъни” е бил много голям.
Even hundred years ago the interest for
the Stone Forest was very important.
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XІІ. Тайната на „Побити камъни” (Дикилиташ)
xII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)

XІІ. Тайната на „Побити камъни” (Дикилиташ)
XII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)

Защитената местност „Побити камъни” е под управление на Дирекция Природен парк „Златни пясъци”. Тя е първата обявена в
България природна забележителност, с обща площ в наши дни 253,3 ха. С това име е известен уникалният природен феномен,
обединяващ 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати
в западния край на Варненска низина.

Преди повече от 100 000 години – в края на късната старокаменна епоха, праисторическият човек е открил своя „дом” сред тихите
заливи и крайбрежните езера в околностите на днешна Варна. През среднокаменната епоха (мезолит) край Варненския залив древният
човек оставя едни от малкото свои следи на европейския континент. По това време (Х-VІІ хил. пр. Хр.) древните хора обитават
няколко селища в местността „Побити камъни” край Варна. Местността е уникален природен феномен – своеобразна „каменна гора”
от кухи варовикови стълбове, образувани през терциера.

he nature landmark (NL) Stone Forest is managed by the Directorate of Nature Park Zlatni Pyasatsi. It is the first nature landmark
proclaimed in Bulgaria in 1937 with a total area of 253.3 hectares today. The name unites as unique natural phenomenon 14 groups of
stone columns with irregular, cylindrical or conical shape, surrounded by sands and scattered on the western edge of Varna valley.
Картина-акварел за „Побити камъни” • Watercolor painting of the Stone Forest

ore than 100 000 years ago, by the end of the late Old Stone Age, prehistoric men found their home in the quiet coastal bays and lakes
in the vicinity of present-day Varna. During the Middle Stone Age (Mesolithic) in the bay of Varna humans left some of their few traces
on the European continent. At that time (10th – 7th millenium BC) humans were living in several settlements within the area Stone Forest near
Varna. The area is a unique natural phenomenon – a kind of stone forest of hollow limestone pillars formed during the Tertiary.

Пощенска картичка от местността
„Дикилиташ” край Варна,
изд. А. В. Велчев, 1905
Postcard with a view of the area
Dikilitash near Varna,
publisher A. Velchev, 1905.
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XІІ. Тайната на „Побити камъни” (Дикилиташ)
XII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)
Пространствата между колоните са заети от сиво-жълти пясъци, върху които е развита предимно тревна растителност с преобладаващи
пясъколюбиви видове.
В местността „Побити камъни” се опазва единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка – световно
застрашен вид. Природната забележителност е важно местообитание на четири световно застрашени, два застрашени и осем защитени
вида растения в България.
Скалните групи се обитават от животински видове, привързани към открити сухи местообитания – заек, лисица, лалугер, пепелянка
и др. В района на „Побити камъни” се срещат 114 вида птици – каменарче, полска бъбрица, турилик, бухал и др.

XІІ. Тайната на „Побити камъни” (Дикилиташ)
XII. The secret of the Stone Forest (Dikilitash)
Сиво каменарче • Wheatear

Полска бъбрица • Tawny pipit

ray-yellowish sands fill the spaces between the columns and over that soil developed primarily grassy vegetation dominated by sand
loving species.
Within the borders of the NL Stone Forest is protected the only habitat of in Bulgaria of the blunt-leaved sandwort – a globally threatened species. The landmark is an important habitat for four endangered, two threatened and eight protected plant species in Bulgaria.
The rocks are settled by species attached to dry open air habitats – rabbit, fox, ground squirrel, viper, etc... In the Stone Forest area are found
114 species of birds - wheatear, tawny pipit, stone curlew, owl and many more.
Заек • Rabbit
Турска боа, змия пясъчница (Eryx jaculus turcicus)
Javelin sand boa

Лисица • Fox

Пепелянка (Vipera ammodites) • Viper

Панорама от „Побити камъни” • Panorama of the Stone Forest
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ХIII. 1996 г. ПАРКОВАта АДМИНИСТРАЦИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

ХIV. 2002 г. ПЪРВИ АдминистративЕН и посетителски център
в Природен парк „Златни пясъци”

ХIII. 1996 Park Administration as independent branch
of the National Forestry Administration

ХIV. 2002 – beginning construction works for the administrative and visitor
center in Nature park Zlatni Pyasatsi

През 1996 г. е създадена Паркова администрация като самостоятелно поделение на Национално управление на горите, която
освен с изграждане и поддържане на инфраструктурата на обектите към управлението на парка, се грижи за разработване и
провеждане на образователни програми, организиране на специализирани изследвания в областта на биоразнообразието и
разработване на туристически маршрути. Първи директор е инж. Юлия Тумбаркова с екип от трима експерти. Днес тук работят
общо шестима специалисти. Същата година към управлението е създаден Консултативен съвет, който включва представители
на различни организации и институции с пряко или косвено отношение към обектите, включени към управление Народен
парк „Златни пясъци”. След приемане на Закона за защитените територии през 1998 г., два от обектите (резервати „Балтата”
и „Камчия”) преминават на пряко подчинение на Министерството на околна среда и водите и неговите подразделения, а
Управлението на Народния парк се преобразува в Дирекция Природен парк „Златни пясъци”, отговаряща за изграждане и
поддържане на инфраструктурата, разработване и провеждане на образователни програми, организиране на специализирани
изследвания в областта на биоразнообразието и разработване на туристически маршрути на трите обекта към управлението
на парка (Природен парк „Златни пясъци”, Природна забележителност „Побити камъни” и Защитена местност „Камчийски
пясъци”).

На 14 дек. 2002 г. екипът на ДПП „Златни пясъци” прави дългоочакваната първа копка за строежа на административна сграда
и посетителски център. Избраното за строителство място е парцел, намиращ се в границите на природния парк, близо до хотел
„Зора”. Вижданията на директора на парка инж. Ю. Тумбаркова по изграждане на сградата са в съответствие със световната
практика – всяка паркова управленска структура да е локализирана в природната територия, за която се грижи. Така се улеснява
контакта с посетителите на парка. Туристите могат лесно да открият мястото, от където могат да наемат водач за излетите си,
а не на последно място стои и факта, че наблюдението и контрола върху защитената територия е едновременно по-завършен и
своевременен. Една от основните цели с построяването на сградата е тя да се превърне в модерен посетителски център, който
да осигурява информация за всички защитени територии по Северното Черноморие. Съществува зала за прожекция на филми,
създадени са възможности за развитие на конферентен туризъм, а за приятелите на парка в ученическа и детска възраст са
подредени специални кътове, в които да провеждат занятия и упражнения с екологична насоченост.
Непосредствената близост до едноименния курортен комплекс, както и близкото отстояние от съседните курортни селища
правят наличието на подобен център отлична предпоставка за екологичен туризъм в региона.

n 1996 Park Administration was instituted as an independent unit of the National Forestry Administration, with the tasks, in
addition to constructing and keeping infrastructure facilities of sites under park administration, takes care for developing and
implementing educational programs, organization of expert research in biodiversity and development of tourist routes and trails. First
director is Eng. Yuliya Tumbrkova and the team consists of four experts. That same year the administration was annexed with an
Advisory Board with representatives of various organizations and institutions directly or indirectly related to sites administered by the
Directorate National Park Zlatni Pyasatsi. Following the adoption of Protected Areas Act in 1998, two of the administered sites (the
reserves Baltata and Kamchiya) were transferred under direct administration of the Ministry of Environment and Water Resources
and its subsidiaries, while the National Park Directorate was transformed into Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi responsible for
constructing and keeping infrastructure, developing and conducting training programs, organization of expert research in biodiversity
and development of tourist routes and trails for the three sites under Directorate administration (Nature Park Zlatni Pyasatsi, Nature
Landmark Stone Forest and Protected area Kamchiya).

he team of Directorate Nature Park (DNP) Zlatni Pyasatsi began long-awaited construction of its administrative building and
visitor center in 2002. The construction site selected is located within the park borderline near hotel Zora. The ambitions of
Park Director eng. Tumbarkova concerning the building construction are in concert with virtually every park administration structure
in the world, namely to stand on the natural territory of the park. Such approach comforts contact with park visitors. Tourists can
find easily the place where to hire a guide for their trips, and last but not least is the fact that monitoring the protected area is both
more complete and timely. One of the main goals after completing the building is to make out of it a modern visitor center providing
information on all protected areas along the North Black Sea coast. The plans provide for film screening room, opportunities for growth
of conference tourism and for the park friends in school age and children special place where to hold classes and exercises with focus
on the environment.
Being close to homonymous spa and near neighboring resorts makes the existence of such a center an excellent opportunity for ecotourism in the region.

Първа копка на административния и посетителски център в Природен парк „Златни пясъци” - 14 декември 2002 г.

Екипът на Дирекция Природен парк
„Златни пясъци” - 2000 г.

Природен парк „Златни пясъци” • Nature Park Zlatni Pyasatsi

Beginning construction works for the administrative and visitor center in Nature Park Zlatni Pyasatsi - December 14, 2002

The team of Directorate Nature Park
Zlatni Pyasatsi - 2000
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XV. 2005 г. ЧЕСТВАНЕ НА 125 ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН
И откриване на посетителски и информационен център в Парка
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XV. 2005 CELEBRATIONS OF 125TH ANNIVERSARY OF FOREST ADMINISTRATION IN VARNA
and Inaugural of Visitor and information center in THE park

XV. 2005 CELEBRATIONS OF 125TH ANNIVERSARY OF FOREST ADMINISTRATION IN VARNA
and Inaugural of Visitor and information center in THE park

През 2005 г. Варненската лесовъдска колегия отбеляза 125 години от основаването на управлението на горите в региона.
Първата горска служба в Княжество България се създава на 1 март 1880 г., с назначаване на Емануил Карамфилович за
лесничей на Варненската губерния. По това време губернията обхваща Варненски, Балчишки, Добрички, Провадийски и
Силистренски окръг. На 26 декември 1882 г. е приет първия български Закон за горите, утвърден с Указ 1179 от 28 декември
на княз Александър I. Дотогава в Княжество България действа турският Закон за горите от 14 януари 1870 г. и правилникът за
неговото приложение. Според новия закон „за надзираването и въздигането на горите в Княжеството въобще и за управлението
на държавните гори се учредява едно управление, което стои под ведомството на финансовото министерство”.
Според отчет на варненския окръжен управител през 1888-1889 г. горите във Варненския регион са: държавни 1 813 358
дюлюма (1 дюлюм = ок. 1 декар), общински 402 387 дюлюма и частни 19 458 дюлюма, разпределени в пет околии: Балчишка,
Варненска, Добричка, Провадийска и Новоселска.
По това време горите и земите от горския фонд във Варненски регион се управляват от Регионалното управление на горите
(РУГ). То е специализирано териториално поделение към Националното управление по горите. Структурата на РУГ - Варна
е установена през 1999 г. Неин началник от 2003 г. е д-р инж. Емануил Димитров.
В съвременните условия целта на стопанисването на горите е съхраняването им чрез екологосъобразно ползване на дървесните
ресурси. То се използва при все по-често повтарящите се неблагоприятни явления - каламитети, засушавания, ветровали,
ледоломи, пожари и други стресови фактори. Горите в района на регионалното управление се стопанисват от седем държавни
лесничейства - Ст. Оряхово, Цонево, Провадия, Суворово, Варна, Добрич, Ген. Тошево и три държавни дивечовъдни станции
- Балчик, Тервел и Шерба. Общата горска площ е 183 000 хектара, което съставлява 4,7 % от горския фонд на страната.
Според вида на собственост горите се делят на държавни - 94,37 %, общински - 2,63 %, частни - 2,22 %, гори на МОСВ - 0,7 %
и гори на юридически лица и религиозни организации - 0,08 %. Горите и земите от горския фонд на региона се разделят на
гори и земи с дървопроизводствени и средообразуващи функции - 50,6 %, защитни и рекреационни гори и гори защитени
територии - 49,9 %. В тях се включват Природен парк „Златни пясъци”, резерватите „Камчия”
и „Калиакра”, поддържаните резервати „Киров дол”, „Калфата”, „Върбов дол”, „Вълчи
Пощенска емисия „Седмица
преход” и „Балтата”, 25 защитени местности и шест природни забележителности. Важно
на гората”, 1957 г.
място заемат защитните горски пояси, разположени на територията на Добричка област с
Post issue „Forest Week”, 1957
площ 14 901 ха и обща дължина 5 000 км.
n 2005 the Varna Foresters association celebrated 125 years of Forest Administration in the
region. The first Forest Service in Principality of Bulgaria was established on March 1, 1880,
with the appointment of Emmanuel Karamfilovich as forester for Varna province. At that time, the
province covered five districts: Varna, Balchik, Dobrich, Silistra and Provadiya.
On December 26, 1882 the first Bulgarian Forestry Act was adopted, then approved by Prince
Alexander I with Regulation 1179 dated December 28, same year. Until then, the forests in
Principality of Bulgaria were administered under the provisions of the Turkish Forestry Act of
January 14, 1870 and the Rules for its implementation. The new law stated: “for supervising and
rising up forests on principality territory and administration of state forests, a new government
administration is established under the authority of the Treasury.”
According to report of Varna District Governor in 1888-1889 the forests in Varna region were: state
1 813 358 dyulyuma (1 dyulyum equals about 1 decar), 402 387 dyulyuma municipal and 19,458
dyulyuma private, scattered in five districts: Balchik, Varna, Dobrich, Provadiyski and Novoselski.
At present the forests and forests land in Varna region are under the administration of the Regional
Forest Department (RFD). It is a specific territorial division of the National Forest Administration.
The current structure of RFD - Varna was established in 1999. Its chief since 2003 is Dr. Eng.
Emmanuil Dimitrov.
Nowadays the purpose of forest preservation is to protect them by environmentally sound use of
wood resources. It is applied in cases of increasingly repetitive adverse events - calamities, drought,
wind, ice melting, fires and other stressors.
The forests in the regional administration territory are run by seven state forest departments - St.
Oryahovo Tsonevo, Provadia, Suvorovo, Varna, Dobrich, Gen. Toshevo and three state game
growing stations - Balchik, Tervel and Sherba.
The total forest area is 183 000 hectares, which represents 4.7% of country forests. Depending on
the type of property the forests are divided as follow: government - 94.37%, municipal - 2.63%,
private - 2.22%, forests of the Ministry of Environment and Water Resources - 0.7%, and forests of
legal entities and religious organizations - 0.08%.
Forests and forest land in the region are divided into forests and lands for wood production and
environmental functions - 50.6%, protective and recreational forests and forest in protected areas 49.9%. The latter include NP Zlatni Pyasatsi, reserves Kamchiya and Kaliakra, supported reserves
Kirov Dol, Kalfata, Varbov Dol, Valchi prehod and Baltata, 25 protected areas and six nature
landmarks. Important place have the protected forest areas located in district Dobrich with a surface
of 14 901 ha and a total length of 5 000 km.
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Посрещане на гостите с хляб
и сол по стар български
обичай

Началникът на РУГ – Варна д-р инж. Емануил
Димитров представя постиженията на управлението
пред гостите

Welcoming guests with bread
and salt is an old Bulgarian
tradition

The Head of RFD - Varna Dr. Eng. Emmanuil Dimitrov
presents the achievements of the administration to guests

Началникът на НУГ инж. Илия Симеонов засажда туя в
новооткрития посетителски и информационен център
в Природен парк „Златни пясъци”
NFA Head Iliya Simeonov plants thuja trees in the newly opened
Nature Park Zlatni Pyasatsi - Visitor and information center

Началникът на Националното управление на горите
инж. Илия Симеонов връчва почетен плакет
Head of National Forest Administration (NFA) Iliya Simeonov awards
a honorary plaque
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Гостите по време на откриването на посетителския информационен център в Природен парк „Златни пясъци”
Guests at the inauguration of the Visitor Information Center in Nature Park Zlatni Pyasatsi

XV. 2005 CELEBRATIONS OF 125TH ANNIVERSARY OF FOREST ADMINISTRATION IN VARNA
and Inaugural of Visitor and information center in THE park
Новият посетителски център в Природен парк „Златни пясъци” е изграден на три нива. Разполага със зала за експозиции,
библиотека с богата информация, осигуряваща възможност на посетителите да се запознаят с дейностите на парковата
администрация и на Националното управление на горите за стопанисване на природните паркове в България. Просторната
зала на първо ниво е предвидена за провеждане на делови срещи. В нея може да се види подробен макет на парка. Добро
впечатление прави тематиката на интериора, носещ информация за защитената територия. Не на последно място трябва да се
отбележат и подобрените условия за труд на парковите служители.
Едно от основните предназначения на сградата е да бъде административен център. В това си качество тя разполага с четири
уютни канцеларии.
За гостите на парка Посетителският център предлага възможности за изнасяне на беседи, прожекция на видеофилми и
мултимедийни презентации за групи до 25 души. Оформеният кът за отдих в двора на центъра предлага ползване на барбекю, а в
съчетание с новия кръгов маршрут в района позволява организиране на половин и целодневни екскурзии за деца и възрастни. В
непосредствена близост се изграждат два екстремни маршрута – въжен парк „Маймунарника” и веломаршрут. За организирани
групи от деца и ученици парковата администрация провежда тематични образователни заничания и екологични игри. Предлага
се водачество за българи и чужденци по туристическите маршрути в парка, както и в останалите обекти към дирекцията.
За тези, които желаят да си вземат нещо за спомен от посещението си в парка се предлагат красиви рекламни материали и
сувенири.

he visitor center is built on three levels, has an exhibition hall and library providing wealth of information for visitors to learn
about Park Administration and National Forestry Administration activities in Bulgaria. A spacious hall on the first floor is
designed for business meetings. There visitors may see a detailed model of the park. The interior theme is built to inform about the
protected area and last but not least one should highlight the improved work conditions for park employees.
One of the main purposes of the building is to serve as administrative center. For this reason it has four cozy offices.For the park guests
the Visitor center offers chances to hear lectures, see screening of videos and multimedia presentations for groups up to 25 people.
A place for relaxing in the garden center offers barbecue and when food combines with the new circular route, it is easy to organize
half-day trips for children and adults. Nearby are built two extreme trails – the Rope Park Maymunarnika and mountain bike trail. Park
Directorate offers themed educational and environmental games for organized groups of children and pupils, as well as guidance for
Bulgarians and foreigners on park hiking trails and its other sites: Nature Landmark Stone Forest and Protected Area Kamchiya sands.
For those who want to take something as a souvenir of their visit to the park there are beautiful promotional materials and souvenirs.

„Десет милиона декара нови гори, 1944 – 1969 г.”, пощенска марка
Ten million hectares of new forests, 1944 - 1969, post stamp

Марка от пощенска емисия „Седмица на гората”, 1957 г.
Post stamp of the issue Forest Week, 1957

Директорът на Природен парк „Златни пясъци” инж. Юлия Тумбаркова участва в залесяването на двора на Посетителският център
Eng. Yulia Tumbarkova, Director of Nature Park Zlatni Pyasatsi contribution to the afforestation of Visitor center court

Добре дошли в Природен парк
• Златни пясъци • - Варна • България!
Welcome to the Nature Park
• Zlatni Pyasatsi • - Varna • Bulgaria!
Добро пожаловать в Природном парке
• Золотые пески • - Варне • Болгария!
Willkommen auf den Naturpark
• Goldenеn Sand • - Varna • Bulgarien!
Bienvenus au Parc Naturel
• Sables d’or • - Varna • Bulgarie
Bienvenidos al Parque de la Naturaleza
• Zlatni Pyasatsi • - Varna • Bulgaria!

Откриване на Посетителския център
Inauguration ribbon cutting of Visitor center building

自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！
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Екипът на Дирекция Природен парк „Златни пясъци”
The team of Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi
инж. Юлия Тумбаркова, директор
Eng. Yulia Tumbarkova, Director

Йордан Костадинов - главен експерт „Устройство и уредба на парка”
Iordan Kostadinov - chief expert Park Structure and Regulation

Посетителски центрове • VISITORS CENTERS
Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци”
разполага с два посетителски и информационни
центъра. Първият се намира на пътя Варна-Кранево,
а вторият – в района около „Аладжа манастир”.
Новият информационен център на „Аладжа
манастир” е изграден по проект, финансиран от
оперативна програма „Околна среда”, който включва
и залесяване на Черна елша и поставяне на дървена
ограда по границата между комплекса и парка.
В информационен център „Аладжа манастир” e
направен видеоцентър. Той разполага с монитори,
които дават възможност да се прави мониторинг на
туристическия поток, да се отчитат нарушенията на
територията на парка. На територията на парка са
монтирани седем видеокамери, които са свързани с
видеоцентъра и информация в реално време. Това е
модерен начин за ранно предизвестяване на пожари,
бракониерства и нарушения, като се има предвид, че
ежегодно паркът е посещаван от над 30 000 души.

Първият посетителски център отвътре
The First Visitor center inside

Стоян Стоянов - главен специалист „Връзки с обществеността”
Stoyan Stoyanov - chief specialist Public Relations
Красимира Аскерова - главен специалист „Туризъм и рекреация”
Krasimira Askerov - chief specialist Tourism and Recreation
Николина Христова - старши счетоводител
Nikolina Christova - senior accountant

Екипът на Дирекция Природен парк „Златни пясъци” - 2013 г. • The team of Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi - 2013

Новият информационен център „Аладжа манастир”
Information Centre Aladzha monastery
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he Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi has two
visitors and information centers. The first one is
located on the road Varna – Kranevo, while the second
one is build near Aladzha monastery. The new information
centre Aladzha monastery is built on a project financed by
EU Operational Programme Environment, which included
as well planting of Black alder and building wooden fence
along the border between the tourist resort and the nature
park. Within the information centre ladzha monastery is
installed a security video center. Wihin this centre there will
be several mnitors allowing monitoring of tourist visits and
report any violations on park territory. In the nearest future
on park territory shall be established seven video cameras
connected to the video center and transmitting in real time
information about the situation in various corners of the park.
This is a modern way for early warning of fires, poaching
and other violations, especially when having in mand that
the prk is visited yearly by more than 30 000 persons.
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ВИДЕОЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

XVI. Туризъм • Tourism

VIDEO MONITORING CENTER

В резултат на работата и ентусиазма на специалистите и експертите,
работещи към парковата администрация, с активното участие на
партньори и приятели на парка са осъществени редица мероприятия за
развитието на туризма в ПП „Златни пясъци”.
На територията на парка са разработени пет туристически маршрута и
четири специализирани, които представят биологичното и ландшафтно
разнообразие и са подходящи за:
• Пешеходен туризъм;
• Природо-познавателен туризъм – за запознаване със специфичната
флора и фауна сред разнообразен релеф. В помощ на природолюбителите
дирекцията предлага Дендрологичен маршрут;
• Културно-познавателен туризъм – до историческия комплекс „Аладжа
манастир”;
• Велотуризъм;
• Детски туризъм – на територията на парка е разработен специализиран
природо-познавателен детски кръгов маршрут „Домът на сойката” с
образователно-атракционен Детски кът. Маршрутът е подходящ за деца
от всички възрастови групи, както и за техните родители;
• Фототуризъм – заснемане на вековни дървета, панорамни пейзажи, типичната флора, исторически забележителности и др.;
• Хора със специални нужди – маршрутът „Природа за всички” е специално изграден, за да осигури лесен достъп за хора с
увреждания (включително незрящи и ползващи инвалидни колички).
По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища в близост до
старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки към морето, парка и курортния комплекс.
В близост до ресторант „Горски кът” е оформен информационен кът, а в музейната сграда на Аладжа манастир е открита
постоянна експозиция „Природно наследство”, запознаваща посетителите с особеностите на парка и защитените територии по
Северното Черноморие. В района на ресторант „Горски кът” е изградена и чешма в памет на инж. Йордан Минков.

В новоизградения информационен център на ДПП „Златни
пясъци” в района на „Аладжа манастир” е разположен центърът
за видеонаблюдение. В него посетителите имат възможност да
научат повече за защитената територия и нейните обитатели,
като разгледат клипове, заснети с помощта на стационарни
камери и мобилни фотокапани. Могат да се видят отблизо
моменти от живота на патица зеленоглавка с нейните малки,
сръндак, гривяк, авлига и много други животни и птици.

he video monitoring center is located in the newly
constructed information center of Nature park Zlatni
Piasatsi near Aladja monastery. Within the center visitors may
learn much more about the protected territory by watching clips
filmed with fixed cameras and movement catching cameras. For
example visitors may observe close up the life of the mallard with
its offspring, the roe deer, the common wood pigeon, the Eurasian
golden oriole and many other local species animals and birds.
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umerous events were set up with specialists and experts of the park administration personal enthusiasm and with the support
contributions of park partners and friends. The park has established five general tourist trails and four specialized ones to
introduce guests to biological and landscape diversity: • Trekking; • Nature ecotourism – introduction to specific flora and fauna within
diverse landscape. For the nature lovers the department offers Recognise the Trees trail with specific dendrology focus;
• Cultural tourism – to the historic antiquity Aladzha monastery; • Biking, including mountain biking; • Children tourism – on Park
territory is set up a specialized children circular trail The Jay’ home with educational entertainment Playground. The route is suitable for
children of all ages and their parents;
• Photo tourism – capturing old trees, scenic landscapes, typical fauna, historic monuments and more;
• For people with special needs – the trail Nature for everyone is specifically designed to provide easy access for people with disabilities
(including sightless and wheelchair users).
Along the trails tourists shall find rest areas – sheds and gazebos with benches, tables and fireplaces near ancient fountains. Viewpoints
reveal panoramic views to the sea, the park and the nearby spa.
A tourist information area is set up near the restaurant Gorski kat, while in the monastery museum building a permanent exhibition
Natural Heritage familiarizes visitors with park uniqueness and the protected areas along the North Black Sea coast. Nearby the restaurant
Gorski kat a fountain in memory of Iordan Minkov is built up.
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XVI.1. МАРШРУТ „ПО ПЪТЯ НА ДРЕВНИТЕ ОТШЕЛНИЦИ”

XVI.1. МАРШРУТ „ПО ПЪТЯ НА ДРЕВНИТЕ ОТШЕЛНИЦИ”

XVI.1. ANCIENT HERMITS TRAIL

XVI.1. ANCIENT HERMITS TRAIL

Nature park Zlatni Pyasatsi

Oriental campion (Silene compacta Fischer)

White water lily

European tree frog (Hyla arborea)
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Маршрутът е с продължителност 5 часа. Началната точка
е Посетителският център на природния парк. Използват се
два от основните туристически маршрута, по протежението
на които има изградени чешми и кътове за отдих.
Тук надморската височина не е голяма, но денивелацията
на места е впечатляваща. Туристите имат възможност
да се запознаят с интересните събития от историята на
района през периода IV - XV век.
Лекция запознава туристите с присъствието на пещерните
обители, бита и практиката на отшелниците и ранните
монашески братства от ІV - VІ век и скалните манастири.
След 2 часа преход през красивата широколистна гора,
по обозначени пътеки се стига до скалния „Аладжа
манастир”. Тук туристите се запознават с историята на
манастира и катакомбите, намиращи се в непосредствена
близост. Посетителите могат да разгледат и музейната
сбирка. Следвайки пътеката, маршрутът се отправя в
обратна посока и преминавайки покрай скалите, се озовава
в „пъстрата” гора. Крайната точка е Посетителският
и информационен център на ПП „Златни пясъци”.
Маркировката на маршрута е в син и жълт цвят.
he trail takes five hours. The start point is the park
Visitors center. One of the two main tourist trails may
be used, as along these there are fountains and rest areas set.
The altitude is not important, but at some places the ground
slope is impressive. Tourists may learn about the rich regional
history between the 4th and 15th centuries and its vicissitudes.
A lecture introduces tourists to cave monasteries, everyday life
customs and practices of early hermits and monks brotherhoods
between 4th and 6th centuries and spread of rock monasteries.
After a two hours walk through beautiful deciduous forest on
marked tracks tourists reach the rock carved cells of Aladzha
monastery. Visitors may learn about the history of monastery
and catacombs nearby. A permanent museum exhibition serves
for additional information. Back on the path, the trail follows
opposite direction and passing the rocks it winds along the
colorful forest.
The trail endpoint is back to Visitors Information Centre and
the NP Zlatni Pyasatsi.
This trail marking is in blue and yellow.
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XVI.2. ДЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ „ДОМЪТ НА СОЙКАТА”

XVI.2. Детски туристически маршрут „ДОМЪТ НА СОЙКАТА”

XVI.2. Children circular trail The Jay’s home

XVI.2. Children circular trail The Jay’s home

Детският кръгов маршрут „Домът на Сойката” е създаден именно с идеята да бъде в помощ на всеки човек, решил да се
поразходи в гората и да научи нещо ново и интересно за живота в нея. Той е посветен както на малките приятели на парка,
така и на всички природолюбители. Маршрутът преминава през една от най-красивите части на парка, началото му е само
на 10 минути път от Управлението на Курортен комплекс „Златни пясъци”. Наблюдателните туристи, решили да преминат
по маршрута, в своя път ще видят изображения на характерните за парка животински представители и ще научат любопитни
неща за тях: къде живеят, с какво се хранят, какво е типично за тях. Изображенията на животните са разположени в типични
за отделните видове обитания, така учениците могат да възприемат най-точно взаимовръзката между околна среда и животни.
Обиколката на целия маршрут отнема около един час, неговата дължина е 2,5 км, а денивелацията е не повече от 50 м. Детският
кръгов маршрут е съставен от части на три туристически маршрута в парка – син, червен и жълт, а началната и крайна точки са
на едно и също място. След преодоляване на няколко стръмни участъка, учениците могат да отдъхнат в специално изградения
детски кът. Наред с това участниците в образователния поход научават какви са типичните горски маркировки, как се определя
възрастта на едно дърво, научават се да различават горските животни по отпечатъците на техните стъпки. По време на излета
сред природата туристите могат да отдъхнат край чешми с изворна вода и изградени кътове за почивка край тях.

По маршрута са показани стъпки на различни животни обитаващи Природен парк „Златни пясъци”
Along the trail step foots of various animals populating Nature Park Zlatni Pyasatsi are on display

ature Park Zlatni Pyasatsi is a point of attraction for many tourists from Bulgaria and abroad.
Children circular trail The Jay’s home is created with the idea to help anyone who decides to take a walk in the woods to learn
something new and interesting for life within. The educational trail is dedicated to both young friends of the park and all nature lovers.
The route passes through one of the most beautiful parts of Nature Park Zlatni Pyasatsi as it starts only 10 minutes away from the

Сойка • Jay

management offices of Zlatni Pyasatsi spa. Watchful tourists who decide to follow the trail shall see in their way images of animals
found typically in the park and shall learn interesting things about them: where they live, what they eat, what is distinctive for them.
Animals are shown in their usual habitat so students can accurately perceive the relationship between environment and animal habitat.
Tour of the entire trail takes approximately one hour, its length is 2.5 km while the elevation is less than 50 m. The children circular route
is composed of three tourist park routes - blue, red and yellow and its start and end points are at the same place. After overcoming a few
steep sections children shall be able to rest in a special playground. The place provides space for games and recreation, and in addition
members of the educational campaign shall learn the typical forest markings, how to determine the age of a tree, and how to recognize
forest animal footsteps. During the picnic tourists can relax by the fountains of spring water and recreation areas built around them.
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XVI.3. Образователен маршрут „ПЕСЕНТА НА ГОРАТА”

XVI.3. Образователен маршрут „ПЕСЕНТА НА ГОРАТА”

XVI.3. Educational trail • THE FOREST SONG •

XVI.3. Educational trail • THE FOREST SONG •
Разказ на стария дъб

Познавате ли песента на големия синигер? А на пойния
дрозд и авлигата? А когато им пригласят клоните на
дърветата, вятърът и шумът на листата... Едва ли сте
чували по-прекрасен оркестър от този! А той е на един
хвърлей от вас и за него не трябват билети.
Над 70 вида птици, повечето от които редки или
защитени, се срещат в Природен парк „Златни пясъци”.
Затова не е чудно, че най-новият маршрут за посетители
в парковата територия се нарича „Песента на гората”. Той
предлага нов, атрактивен подход за запознаване с птичето
царство. Маршрутът е едночасов, кръгов, а началото му е
от Посетителския център на парка. Докато се разхождате
и любувате на гледката, може да чуете едни от най-често
срещаните видове пернати в защитената територия. Ако
пък сте родител с малки деца или учител, който търси нови
предизвикателства за знанията на своите възпитаници,
тогава няма по-интересно място за вас. По образователния
маршрут „Песента на гората” ще намерите място за отдих
и игри, както и за занимания по различни екологични
теми. Ако досега не сте разпознавали птиците в гората,
вече можете да го направите. И не само това – имате
възможност да разберете и интересни факти от техния
живот, но най-вече да погледнете по различен начин на
заобикалящата ни среда. Пазителят на гората – Старият
дъб, ще ви посрещне и разкаже своята история...

he story of the old oak

Привет от нас,
обитателите
на старата гора.
Ще Ви разкажа история,
която не трябва да забравяте.
Гората крие много тайни.
Аз съм пазителят им.
Виждам и чувам всичко,
което се случва тук.
Усещам как мравките
лазят по моята кора.
Как птиците свиват
своите гнезда
в клоните ми
и как огласят с песните си
гората на длъж и шир.
Чувам как падналия
в почвата жълъд
си проправя път
към повърхността,
за да израстне голямо
и могъщо дърво.
Това е една красива част
от историята
на старата гора.
Ще ви разкажа
за птичето царство
и песента на гората.
Искате ли да разберете
повече?
Тръгнете
по тази пътека!

o you recognise the song of the great tit? And do you
know the song thrush and oriole? And when trees
branches, the wind and the sound of leaves sing along ...
You’ve hardly heard more wonderful orchestra! And it is a
stone’s throw from you and you don not need to queue for
tickets.
Over 70 species of birds, most of which are rare or protected,
swarm in Nature Park Zlatni Pyasatsi. And it is not surprising
that the new vistors trail in the park area is called the Forest Song. It offers a new and attractive approach to study the
kingdom of birds. The route is an hour-long, circular, and is
beginning at the Visitor Center in the park. As you walk and
enjoy the view, you can hear some of the most common bird
species in the protected area. If you are a parent with young
children, or a teacher who is looking for new challenges for
his students, there is no more interesting place for you. On
the educational trail the Forest Song you will find places for
recreation and games with interpretations, as well as spots for
classes in a variety of environmental topics. If you have not
recognized the birds in the forest until now, naw is time to do
it. And not only that - you can find out interesting facts about
their lives, but mostly, you will have the chance to look differently on our environment. The Guardian of the forest – the
Old Oak will meet you and tell you his story ...
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Hello we tell you,
We, residents of
The old forest.
I’ll tell you a story
Which you should forget not.
The forest hides many secrets.
I am the secrets guardian.
I see and hear everything
What is happening here.
I feel how the ants
Crawl all over my skin.
How birds nestle
Their nests
In my branches
And how resound with songs
The forest far and wide.
I hear the fallen
In the soil acorn
And how it makes its way
Towards the surface
To grow large
And mighty tree.
This is a beautiful part
Of the old forest
Story.
I’ll tell you
About the bird kingdom
And the song of the forest.
Want to find out
More?
Take
This path!
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XVI.4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН МАРШРУТ
XVI.4. Recognise the trees trail
За да опазваш нещо е нужно да го познаваш
Природен парк „Златни пясъци” е едно от най-живописните места край град Варна и неслучайно е наречен „Зелената перла на
Варна”. Зеленото богатство на територията е очаровало всеки посетител на парка с това, че на сравнително малката територия
се среща изключително разнообразие от дървета и храсти. В Природен парк „Златни пясъци” е открит дендрологичен маршрут,
представящ част от растителното разнообразие на защитената територия – дървета, храсти и дървовидни лиани. Този маршрут
е оформен по пътеката, свързваща музейния комплекс и Катакомбите в историческото място „Аладжа манастир”. Дължината
на маршрута е 600 м и по неговото протежение са представени 14 вида дървета, 9 вида храсти и 3 вида дървовидни лиани. Като
типични представители на флората на парка тук могат да се видят: източен бук, космат дъб, полски клен, клокочка, скрипка и
много други. Посетителите лесно могат да ги открият по протежението на маршрута, тъй като на всяко има табелка с неговото
име. Надписите са на три езика – български, английски и немски.
Идеята за изграждането на този вид познавателен маршрут възниква в резултат на опита от работата на специалистите в парка
с ученици, студенти и граждани природолюбители. Програмите в областта на екологичното образование, които се предлагат
тук, предизвикват значителен интерес и повишават екологичното съзнание у подрастващите. Дендрологичният маршрут е
един успешен следващ етап в стремежа на парковата дирекция да бъде в полза на желаещите да научат нещо повече за гората
и видовете растения, срещащи се в нея.

XVI.5. ВЪЖЕН ПАРК „МАЙМУНАРНИКА”
Най-новата атракция в Природен парк „Златни пясъци”
„Маймунарника” не е зоологическа градина и в него трудно можете да откриете
маймунки. Възможно е да оприличите на такива двукраките човекоподобни
същества, които се катерят по дървета, ходят по въжета и преживяват неописуеми
емоции, изразяващи се в силата на техните гласови възможности. Може би се
заинтригувахте? Уверете се сами! Ще ни откриете на 200 м северозападно от
посетителския център на Природен парк „Златни пясъци”. Пътека, постлана с
балчишки камък, примамливо ви кани към горските потайности и приключения.
Тръгвате по нея и след миг се озовавате сред загадъчно място, наречено въжен парк
„Маймунарника”. Попадате в омагьосания кръг на дървено-въжена конструкция,
в която ще загубите представа за пространство, небе и земя сред уникалната
природа на Природен парк „Златни пясъци”. Докосвате се до възможността за
невероятни горски приключения, изпълнени със силни емоции и висок адреналин.

o preserve something you need to know it
Nature Park Zlatni Pyasatsi is one of the most charming places near Varna and it is not an accident that it is named the Varna
Green Pearl. The green wealth of this area has fascinated park visitors with the fact that on that relatively small spot a wide variety
of trees and shrubs can be observed. At the end of June in Nature Park Zlatni Pyasatsi is inaugurated a dendrology trail exemplifying
just part of plant diversity in the protected area - trees, shrubs and tree vines. The tail is formed along the path connecting the museum
complex with the Catacombs in the historic site Aladzha monastery. The trail is 600 meters long and visitors may enjoy along 14 species
of trees, 9 species of shrubs and 3 species of tree vines. As typical vegetation of park flora one shall see Oriental beech, Oriental oak,
field maple, various tree vines and many others. Visitors can easily find them along the route, since each tree has tags attached with its
name. The inscriptions are in three languages - Bulgarian, English and German.
The idea of creating this kind of interpretative trail emerged as a result of the experience acquired during works with students and
naturalists. Programs in the field of environmental education offered by the Directorate generate significant interest among users and
such achievements are recorded as increasing environmental awareness among adolescents. The dendrological trail is the next step in
the pursuit of the Park Directorate to be in benefit of those who want to learn about the forest and plant species found within.

Съчетанието от алпийски и стоманени въжета, разположени във височина между живи дървета в гората (без да се нарушава
нейната структура и комфорт), представляват своеобразни атрактивни елементи от въжения парк „Маймунарника”. Използват
се алпийски способи и техники. Паркът се състои от въжени мостове с различна форма, които се съчетават в разнообразни
конструкции, включващи и дървесина. Съоръжението е изградено от материали, които не оказват негативно влияние върху
околната среда. Използван е дървен материал от санитарна сеч. Върху живите дървета не са поставени пирони, конструкциите
към тях са прикрепени само с въжета.
Маси и пейки оформят приятен кът за отдих, който се превръща и в удобно място за наблюдение на разхождащите се по
въжения парк хора.
Тръпката от предстоящото приключение във въжен парк „Маймунарника” можете да усетите с изкачването по дървена
стълба, която ще ви отведе към лабиринт от различни въжени мостове. Неусетно ще установите, че успявате да балансирате
и координирате движенията на тялото си, разхождайки се по въже на височина от 2 до 9 м. Адреналинът ви ще достигне
максималната си стойност при спускане по тролей (метално въже), където човек с тегло 60 кг може да развие скорост около 50
км/ч. Стъпвате на твърдата земя с чувството за емоционална удовлетвореност и желание за нови екстремни приключения във
въжен парк „Маймунарника”.
Ще откриете „Маймунарника” и във виртуалното пространство на адрес www.maimunarnika.com, където можете да попълните
on-line своята резервация и да изразите впечатленията си или да се свържете директно с нашите инструктори.
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XVI.5. Rope Park Monkey place

XVI.6. МАРШРУТ „ПРИРОДА ЗА ВСИЧКИ”
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, НЕЗРЯЩИ И В ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

he newest attraction in the Nature Park Zlatni Pyasatsi
The Monkey place is not a zoo and it’s definitely hard to find monkeys
within it. However you might liken to monkeys the bipedal humanoid creatures
that climb trees, walk the ropes and experience the indescribable emotions
expressed with the peak of their voice abilities. Maybe you are intrigued? See
it for yourself! You will find us 200 meters northwest of the Nature Park Zlatni
Pyasatsi Visitor Center. A path paved with Balchik stone tempts and invites you
to the forest mysteries and adventures. Get on it and after a moment you find
yourself among the mysterious place called rope park Monkey place. You will
find yourself into the vicious circle of a wood and rope construction where you
will lose track of space, sky and ground in midst the unique nature Nature Park
Zlatni Pyasatsi. You touch the opportunity of amazing wild adventures filled with
avid emotions and high adrenaline.
The combination of alpine and steel cables located in the space between live trees
in the forest (without compromising its structure and comfort) is the attractive
element of rope park Monkey place. Alpine techniques and skills are applied.
The park consists of rope bridges with different shapes combined to form various
constructions, including of wood.
The facility is constructed of materials which do not cause negative impact on the environment. Only timber from sanitary logging is
used. No nails are thrust in live trees and the constructions are attached to them with ropes.
Tables and benches form both pleasant place for recreation and convenient space to see tightrope walkers in the rope park.
You will feel the thrill of the upcoming adventure in rope park Monkey place while climbing the wooden staircase that takes you to a
labyrinth of rope bridges.
Imperceptibly you will find that you manage to balance and coordinate body movements, walking on a rope to a height of 2 to 9 m. Your
adrenaline will reach its peak values when descending on trolley (metal rope of special wire) where a person weighing approximately
60 kg can speed up to around 50 km/h. Once again on solid ground, with a sense of emotional satisfaction you will feel the desire for
new adventures in the extreme rope park Monkey place.
You’ll find the rope park Monkey place in cyberspace too at www.maimunarnika.com, where you can fill out your on-line booking,
express your impressions or connect directly with our instructors.

XVI.6. TRAIL NATURE FOR ALL
FOR DISABLED, VISUALLY IMPAIRED AND WHEELCHAIRED PEOPLE
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Маршрут за хора с увреждания:
• Съобразен с всички изисквания за достъпна среда;
• Ползватели са хора с увредено зрение;
• Хора с увреждания на опорно-двигателния апарат

he trail for disables persons is:
• Designed to comply with all requirements
concerning accessible environment;
• Suitable for people with visual impairment;
• People with disables locomotor system
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XVI.7. ВЕЛОСИПЕДЕН МАРШРУТ

XVII. ПРОГРАМА „ПРИЯТЕЛИ НА ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

XVI.7. CYCLIST TRAIL

В областта на образованието Дирекцията на парка работи по програмите „Приятели на
парк „Златни пясъци”, „Екоучилище” и „Учим за гората”.
Програмата „Приятели на парк „Златни пясъци” е насочена към деца, живеещи в
градска среда, откъснати от прекия контакт с природата. Целта е децата да станат
съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо
природното богатство да се опазва; да осъзнаят значението на гората като елемент
на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен
и животински свят и да обогатят знанията си по екология. Идеята е да се формира
екологична култура у подрастващите. Организацията на екологичното обучение
включва уроци в клас и практикуми в парка. Уроците в клас се провеждат под формата
на игри, тестове, дискусии, а практикумите – под формата на походи, наблюдения и
състезания.
За по-добро усвояване на знанията се предлага екологична брошура.

Велосипеден маршрут:
• Подходящ за екстремно каране на велосипед;
• Организират се Републикански състезания по планинско
колоездене
he cyclist trail is:
• Suitable for extreme mountain cycling;
• Venue for organization of Republican mountain bike races

г-н Томас Сзабо, доброволец от
„Корпуса на мира”
Mr. Thomas Szabo, a Peace Corps
volunteer

За осъществяването на тази програма се обединяват усилията на ДПП „Златни пясъци”,
Регионалния инспекторат на МОН, Обществен
център за околна среда и устойчиво развитие,
Община Варна, Дирекция „Културно-историческо
наследство”, „Златни пясъци” АД, ръководствата
на четири основни училища и три гимназии, някои
местни фирми.
Изпълнението на програмата, която включва
уроци в клас и практикуми в парка, преминава
през три етапа:
• презентация в училищата;
• бригади за почистване в парка;
• тържество и изложба.
Презентацията в училищата е направена пред
учителите и учениците на избраните училища.
В тях са създадени клубове „Приятели на парк
„Златни пясъци”. Те са отворени за всички
ученици, които искат да бъдат съпричастни към
проблемите на околната среда и имат интерес към
предлаганата от нас програма.
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XVII. THE PROGRAMME • Friends of NATURE PARK Zlatni Pyasatsi •
he Nature Park Directorate operates the following education programs: ‘Friends of the NP Zlatni Pyasatsi,’ ‘Eco School,’ and
‘Let’s learn about the forest.’
The ‘Friends of the NP Zlatni Pyasatsi’ program is targeted at children living in urban areas without direct contact with nature. Its main
purposes are: to commit children to environmental issues and to help them understand why it is necessary to protect and preserve natural
resources; to help them realize the forest importance as part of living nature - clean air, peace, harmony, color, the variety of flora and
fauna, and to enhance their knowledge about ecology, thus establishing their eco-culture. Environmental training includes classroom
sessions and workshops in the park. Class lessons are held as games, quizzes, and discussions, while workshops - in the form of walks,
observations and competitions. An ecological booklet supplements the acquisitions of ecological knowledge.
Together with the Peace Corps volunteer - Mr. Thomas Szabo, the Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate advanced a proposal for
curriculum in environmental education for schools. It shall be named ‘Friends of the NP Zlatni Pyasatsi’ and at a preliminary stage it shall
cover the pupils in four primary schools and three high schools in the city of Varna. The program purpose is to help children realize the
importance of the forest and the need for its conservation through hands-on activities and establish in themselves specific ecological values.

In order to implement the program Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate shall collaborate with the Regional Inspectorate of Public
Education, the Public Center for Environment and Sustainable Development, the Municipality Varna, the Department of Cultural Heritage, the company Zlatni Pyasatsi Inc., the principals of four primary schools and three high schools, as well as some local companies.
The program implementation includes classroom sessions and workshops in the park and shall pass through three stages:
• Presentations in schools;
• Cleaning crews in the park;
• Celebration and exhibition.
The presentations in schools shall take place in front of preliminary selected teachers and pupils. In these schools shall be instituted
clubs ‘Friends of the NP Zlatni Pyasatsi’. They shall be open for membership to all students who want to commit themselves to
environmental issues and are interested in the program subjects.
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XVIII. ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА”
Световната Фондация за екологично образование е основана през 1981 г. по идея на
Съвета на Европа. Нейни членове са 62 страни от петте континента, представени от
неправителствени организации. Всички членове участват в Общо събрание, работата
се координира от Изпълнителен комитет. Целта на Фондацията е да осигури широка
информация за околната среда, за да могат хората да разбират проблемите свързани
с нейното опазване и да участват в тяхното разрешаване. Фондацията за екологично
образование развива пет екологични програми:
• Син флаг – за плажове и яхтени пристанища
• Екоучилища – за средните училища и детските градини
• Млади репортери – за средните училища
• Учим за гората – за училища и детски градини
• Зелен ключ – за хотели, къмпинги и други

Сградата на ООН в Ню Йорк
The UN building in New York

Програмата „Екоучилища” се развива в 54 страни в света. Тя се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата
за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда „Зелен флаг” се връчва на училищата, които докажат
изпълнението на специфични екоправила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
Програма „Екоучилища” цели повишаване на информираността на учениците по темите „Опазване на околната среда” и
„Устойчиво развитие” посредством работа в клас. Тази програма предлага интегрирана система за екологично управление
на училищата, която се базира на подхода ISO 14001/ЕМАS (екологично управление на училищата, съгласно изискванията
на международния стандарт ISO 14001/ЕМАS). Приоритетни теми през първите години са: Води; Отпадъци и Енергия. В
някои национални програми училищата са заложили в своите планове за работа и разглеждането на други теми – такива като
транспорт, шум, природа и биоразнообразие, здравословен начин на живот в училище. Програма „Екоучилища” е процес,
който подпомага устойчивото развитие на местно равнище и затова учениците са насърчавани да участват и да играят активна
роля в практически дейности, водещи до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Екоучилищата извеждат
учебния процес извън класната стая и спомагат за изграждане на отговорно отношение към околната среда вкъщи и в училище.
Програмата „Екоучилища” има седем елемента, които всяко училище може да възприеме като примерна методология:
1. Създаване на Екокомитет в училище; 2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното
състояние; 3. План за действие; 4. Контрол и оценяване; 5. Основните теми: „Вода”, „Енергия”, „Отпадъци” и дейностите
свързани с тях трябва да се включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различни
учебни дисциплини. 6. Популяризиране на идеите и дейностите на „Екоучилище” чрез средствата за масова информация,
за да се привлече обществеността и да се осигури обществена подкрепа и съдействие. 7. Еко-код. Всяко училище изработва
свой собствен ЕКО-КОД (кодекс, принцип на действие), в който са изложени намеренията и който показва какво желаят да
постигнат учениците.

Официално посещение на г-н Роберт Лонати – генерален
секретар на Световната организация по туризъм към ООН
(UNWTO) във Варна, 1966 г.

Официално издигане на приза „Син флаг” в курортен комплекс
„Златни пясъци” – престижна награда
за екологично чист курорт

Official visit of Mr. Robert Lonaty - Secretary General of the UN World
Tourism Organization (UNWTO) in Varna, 1966

Official raise of the Blue Flag prize in Zlatni Pyasatsi spa a prestigious award for eco-friendly resort
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XVIII. The • Eco – Schools • program
he Foundation for Environmental Education (FEE) in Europe was established in 1981 upon proposal of the Council of Europe.
To this date it has 27 countries of Central and Eastern Europe and the Baltics among its members. The FEE programs attract
interest even outside Europe. One such proof is the publication of a Blue flag handbook in cooperation with UNEP (the UN Environment
Program) and the World Tourism Organization in order to introduce the program in other countries. In accordance with the multinational
approach communication and cooperation in planning and implementation of activities involves all members. All member states are
represented in the General Assembly, and some - in the Executive Committee as well, thus making the Foundation central in the field
of ecological education in Europe. It operates as a driver for raising awareness on environmental issues and changing attitudes through
environmental education – a very important mechanism for achieving sustainable development. FEE conducts educational activities
in the field of environment and sustainable development through several international programs designed to unite people of all ages
from various countries involved in formal and informal education systems. FEE programs are: 1. European Blue Flag - for beaches,
coastal areas, marinas and yacht owners; 2. European Eco Schools – for primary and secondary schools; 3. Young Reporters for the
Environment - for primary and secondary schools.
The Foundation for Ecological Education programs - Blue Flag and Eco School in Bulgaria are administered by the Bulgarian Movement
Blue Flag. Coordinator for the Eco School program in Varna is the Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate.
The Eco - Schools program aims to increase awareness among pupils on such topics as Environmental protection and Sustainable
development through classroom exercises. The program offers an integrated environmental management system for schools based the
ISO 14001/EMAS (environmental management of schools in accordance with the provisions of the international standard ISO 14001/
EMAS) approach. During the first year priority subjects are: 1) Water, 2) Waste, and 3) Energy. In some national programs schools have
introduced in their operative plans for consideration other subjects, such as transport, noise, nature and biodiversity, well-being in school.
The Eco-Schools program is in itself a process that supports sustainable development at local level. Young people are encouraged to play
active role in practical activities reducing the negative environmental impact caused by their school. Thus Eco Schools take learning
outside the classroom and help build responsible individuals, both at home and school, but as well for the municipality.
The Green Flag – Eco School is a prestigious prize awarded in recognition and respect for the work of schools that achieved remarkable
results in their environmental education programs and activities. The Eco – Schools program has seven elements that each school may
take as an example of methodology:
1. Instituting an Eco - School Committee; 2. Environmental review - monitoring the environment and establishing its condition;
3. Action Plan; 4. Monitoring and Evaluation; 5. The main themes as water, energy, waste and related activities should be included in
the curriculum and offered in classes of different subjects. 6. Promoting the ideas and activities of the Eco-School through mass media
in order to attract the public and ensure public support and assistance. 7. Eco-Code. Each school creates its own ECO-CODE (code as
principle of activity), which sets out the intentions and shows what pupils want to achieve.

Първи награди
Първите призове „Зелен флаг” за град Варна бяха връчени на 29.11.2000 г. Те увенчават едногодишните усилия по подготовката
на кандидатурите на СОУ „П. К. Яворов” и ЦДГ „Звездичка”. Координаторът на програма Екоучилище за гр. Варна ДПП „Златни
пясъци”, съвместно с Община Варна, се старае на този ден учителите и учениците от двете учебни заведения да се почувстват
горди и достойни с постиженията си в областта на екологичното образование. На церемонията присъстват представители на
местната власт, Вицеконсулът на Република Полша, представители на държавни и неправителствени организации, работещи в
областта на екологията. Чест за призьорите е поздравителното писмо от министъра на екологията Евдокия Манева. Призовете
„Зелен флаг” за Екоучилище показват, че в тези две учебни заведения се отделя специално внимание за екологичното възпитание.

First prizes

he first prizes Green Flag were awarded to Varna on November 29, 2000. The prizes crowned one year of efforts for preparing
the applications of Secondary School P. Yavorov and Central kindergarten No. 13 Zvezdichka. The Program Coordinator for
Eco-School in Varna - Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate, in cooperation with Municipality of Varna, made their best to make
teachers and pupils from both educational establishments to feel proud and worthy for their achievements in the field of environmental
education. The ceremony was attended by members of local government, the Vice Consul of the Republic of Poland, and representatives
of governmental and non-governmental organizations working in the field of ecology. The Minister of Ecology Mrs. Evdokia Maneva
honored the winners with a congratulatory letter.
The Green Flag prizes for the Eco-school program indicate that these two educational establishments employ teachers with high
environmental awareness who educate informed and knowledgeable future citizens who shall undoubtedly champion clean nature.
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XVIII. Програма „ЕКОУчилища”
XVIII. The • Eco – Schools • program
В България Програмата „Екоучилища” се развива от 1995 г. Броят на екоучилищата е 65, като 57 са носители на престижната
награда „Зелен флаг”. Национален координатор е „ Българско движение „Син флаг” През 1999 г. ДПП „Златни пясъци” става
координатор по програмата за град Варна и Североизточна България. Експерти от парка извършват широка разяснителна
дейност за същността на програмата и привличат за участие стотици преподаватели, ученици, деца. Резултатите не закъсняват
и първите носители на приза на програмата „Зелен флаг” стават СОУ „П. Яворов” и ЦДГ „Звездичка”. Днес носителите на
„Зелен флаг” са общо 21 училища и детски учебни заведения: ОУ „В. Априлов”, „Хр. Ботев”, „Й. Йовков”, „Ст. Михайловски”,
„Патриарх Евтимий”, „Кап. Петко Войвода”, „П. Волов”, „Иван Рилски”; ОДЗ „Детска радост”, „Дружба”, „Лястовичка”, Център
за деца със специални нужди „Карин дом”, „Иглика”; ЦДГ „Звънче”, „Пинокио”, „Синчец”, „Детско градче”, „Крилатко”, ЧДГ
„Малкият принц”. В момента още 4 учебни заведения работят по програмата „Екоучилища”.
През 2009 г., при среща с директори и координатори на екоучилища, президентът на международната Фондация за екологично
образование Ян Ериксен им връчва сертификати за активна работа. При г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Община Варна,
е отчетена дейността на Дирекцията на ПП „Златни пясъци” като двигател и координатор на участието на екоучилищата и
детските градини в програмата. Дискутирани са възможностите за бъдещо сътрудничество на учебните заведения от Варна и
училища от други страни и градове-побратими на Варна.
Като регионален координатор за Североизточна България, ПП „Златни пясъци” получава професионална подкрепа и финансова
помощ от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните и Община Варна.
s program coordinator for Varna and Northeastern Bulgaria, the Directorate of Nature Park Zlatni Pyssatsi introduced the program Ecoschools in Varna. Results came fast and in 2000, the first winners of the program prize - Green Flag have been Secondary School P. Kr. Yqvorov and and Kindergarten Zvezdichka. In 2001 the Ecoschools family increased with kindergarten 13 Detska
Radost, kindergarten 39 Zvanche, primary school V. Aprilov, primary school Hr. Botev, and in 2002 with kindergarten 14 Druzhba,
kindergarten 12 Pinocchio, Kindergarten 43 Sinchets, Kindergarten 3 Detsjko Granche, primary school Y. Yovkov, primary school St.
Mikhailovsky, and primary school Patriarch Euthymius, while in in 2003 with Kindergarten 8 Lyastovichka, the Center for Children
with Special Needs Karin Dom, private kindergarten The Little Prince, primary school Captain Petko voivoda, in 2005 kindergarten 44
Krilatko, then in 2006 – primary school P. Volov – Vinica, and in 2007 primary school Ivan Rilski and kindergarten 24 Iglika. Currently
four more schools work within the framework of the program Ecoschools, but are still not awarded with prize Green Flag. “Once again
the Varna schools confirmed that they deserve and defend with honour the title winner of the Green Flag.” - This assessment of our work
is provided by Petya Yordanova, national coordinator of the Ecoschools program for Bulgaria. Very important and of great interest was
the meeting with Jan Eriksen and Mr. Costa Bazitov, Deputy Mayor of Municipality Varna. Both noted the school great importance in
educating children for a better future of the Earth. The role of Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi as a motivator and coordinator
of ecoschools activities and kindergartens was much stress. Then were discussed the opportunities for future cooperation of institutions
from Varna and the schools in other countries and twinned cities. As a regional coordinator for northeastern Bulgaria the DNP Zlatni
Pyasatsi expresses its gratitude to Varna Ecoschools for their dedication and professionalism, to the Executive Agency of Forestry, Ministry of Agriculture and Food and Varna Municipality for their support and assistance.
„Тук се работи сериозно. Заредихте ме с интусиазъм и енергията
си. Отивам си с много нови идеи.” – сподели г-н Ян Ериксен,
президентът на международната Фондацията за екологично
образование при посещението си във Варна.
“You work seriously here. I feel charged with your enthusiasm and energy. I’m leaving with lots of new ideas”- said Mr. Jan Eriksen, President
of the International Foundation for Environmental Education during his
visit in Varna.

25 директори и координатори получиха сертификати за активна
работа, подписани от международната координация на програма
„Екоучилища”.
25 directors and coordinators were awarded with certificates for active
work signed by the Ecoschools international coordination.
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Популярността на програмата „Екоучилища” сред училищата и детските
градини показва, че съвременното образование се стреми да създаде от
днешните деца и ученици интелигентни граждани, разбиращи проблемите на
околната среда. Открити са повече от десет Екокабинета в детски градини,
където децата могат да отглеждат растения, животни и учат за околната среда.
Немалко са инициативите за почистване на пространствата около училищата
и акциите за почистване на обектите към ДПП „Златни пясъци”. Дирекцията
организира работни срещи по кампанията „Екоучилища”, като интересът към
тях е много голям. Срещите се превръщат в своеобразен неформален форум,
на който директори и учители от варненските училища и детски градини имат
възможност да споделят опита и проблемите, които срещат при организирането
на обучението по екология. Активната дейност по програмата има и своето
признание, изразяващо се в спечелването на екологичния приз „Зелен флаг”
от множество Екоучилища в града. Наградата на програма „Екоучилища”
– „Зелен флаг” е престижно отличие, което се връчва на учебни заведения,
постигнали високи резултати в областта на екологичното образование и са
работили коректно по седемте задължителни елемента, залегнали в нейната
концепция.
he program popularity among schools and kindergartens is clear indication
that modern education endeavors to make of today’s children and students
intelligent citizens, understanding environmental issues. The success of ecological
education during the past year was significant as more than ten Eco-studies were
instituted in kindergartens where children can grow plants, nurture animals and learn
about the environment. A number of initiatives concern cleaning schools areas and

„Карин дом” е създаден през 1994 г. от г-н Иван Станчов, първи посланик на
България в Обединено кралство Великобритания и Република Ирландия след
демократичните промени в България и бивш Министър на външните работи.
Семейство Станчови предоставя своя дом за нуждите на Фондация „Карин Дом”.
arin Dom is founded in 1994 by Mr. Ivan Stanchioff, the first Bulgarian
Ambassador to the UK and to the Republic of Ireland after the democratic
change in Bulgaria and ex-Minister of Foreign Affairs. The Stanchioff family
offered the family house to the Karin Dom Foundation.
Г-н Иван Станчов
Mr. Ivan Stanchioff

Карин • Karin

„Карин дом” е център за рехабилитация социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства. Той е разположен
на едно от най-романтичните кътчета на Варна – в северния край на Морската градина. Това дава възможност на децата да са в
непрекъснат досег с уникалната флора и фауна на нашия район. Природата присъства както във всички тържества и развлечения
на децата, така и в техните рисунки. Те с удоволствие садят цветя, събират кестени, поддържат чистотата, играят си с пясък и вода.
През 2002 г. Дирекция Природен парк „Златни пясъци” разработи нов проект „Природа за всички” в партньорство с Центъра за хора
с увреждания – Варна, Фондация „Карин дом” и Варненска туристическа камара. Изграден е благоустроен маршрут на територията
на Природен парк „Златни пясъци”, който е достъпен за хора със специални нужди.
През 2003 г. „Карин дом” получи награда „Зелен флаг” за екоучилище, а това мотивира екипа на фондацията и родителите да разширят
кръга на екообразованието и дейността на Центъра. От получаването на приза до днес, мотото под което работим е „ДА ЗАПАЗИМ
ПРИРОДАТА ЧИСТА ЗА СЛЕДВАЩИ ВРЕМЕНА!” През топлите летни месеци децата, заедно със специалисти, родители и
доброволци правят излети в красивите местности в близост до град Варна. Едно от любимите места за разходка е Природен парк
„Златни пясъци”, където се организират забавни игри и пикници. Ето част от тези приключения…

cleaning sites in NP Zlatni Pyasatsi. In 2001 the Directorate organized two workshops on Eco-Schools campaign and interest for these
was great. The meetings have become a kind of an informal forum where principals and teachers from Varna schools and kindergartens
were able to share their experience and problems encountered in structuring programs in ecology. In the Eco-School program at present
operate 18 educational establishments - schools and kindergartens. The program activities have their recognition expressed in four new
environmental Green Flag prizes and along with past year winners Varna has a total of six awarded Eco-Schools. The Green Flag prize
for Eco-Schools is a prestigious award for schools that achieved high scores in six environmental education fields and operated correctly
with the seven required elements set out in the concept. The team of NP Zlatni Pyasatsi - Program Coordinator for Varna greeted the
Green Flag winners for 2001 and thanked the program coordinators and principals of public schools V. Aprilov and H. Botev, as well
kindergartens Detska radost and Zvanche for their enthusiasm and will put in work for the Eco-school program.

arin Dom is social integration and rehabilitation center for children with special needs and their families. It is situated in one of
the most romantic spaces in Varna - the Seaside Garden north side. Thus children are in permanent touch with the region unique
flora and fauna. Nature is present in all celebrations and entertainment for children and in their drawings. They wholeheartedly plant
flowers, collect chestnuts, clean, play with sand and water and undertake many other activities.
In 2002, the Directorate of Nature Park Zlatni Pyasatsi structured a new project Nature for All in partnership with the Center for People
with Disabilities - Varna, Karin Dom and Varna Chamber of Tourism. The project envisions creation of a landscape trail accessible to
people with special needs in Nature Park Zlatni Pyasatsi.
In 2003, Karin Dom was awarded with Green Flag for eco - school and this motivates the team and the parents of the Foundation to
extend the range and the scope of ecological education and activities in the Centre. Since receiving the award until today, the motto
under which the Foundation work is TO KEEP THE ENVIRONMENT CLEAN FOR THE FUTURE!
During the warm summer months, children with professionals, parents and volunteers make excursions in the beautiful countryside near Varna.
One of the favorite places to walk is the Nature park Zlatni Pyasatsi, where games and picnics take place. Here are some of these adventures ...
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Програмата „Учим за гората” е четвъртият проект на Фондацията за eкологично oбразование. Създадена по предложение
на Скандинавските държави, тя има за цел да отговори на нарастващата необходимост от единна и всеобхватна европейска
инициатива, насочена към повишаване на знанията и обогатяване на дейностите, ориентирани към гората. Седалището на
Европейската координация на „Учим за гората” е в Дания, а в България тя се ръководи от Българско Движение „Син флаг”.
Координатор на програмата за град Варна е Дирекция ПП „Златни пясъци”. Амбицията на Българско движение „Син флаг” е
да акцентира върху гората, нейното значение и проблемите, свързани с опазването ѝ.
Програмата „Учим за гората” цели създаване на система за международен обмен между училища, учители и ученици в
европейските страни по въпросите, касаещи гората и горските ресурси, фокусира вниманието на участниците в програмата
върху гората като учебно средство на открито. Разглежда гората като екологичен ресурс за индивида и за обществото като цяло,
за който трябва да се полагат подходящи грижи за добра възвръщаемост и едновременно с това да се поддържа биологичното
разнообразие и размножаване.
Тази програма разчита на знанията за гората при решаването на задачи, свързани с опазването на околната среда, дори и в
международен мащаб, защото където и да се намираме, гората често е във фокуса на екологичните проблеми.
„Учим за гората” стимулира стремеж за постигане на знания и разбиране на екологичния цикъл, като се започне от семената,
мине се през дърветата и се стигне до индустрията, крайните продукти и повторната употреба (рециклирането). Търсят се
възможностите на модерното управление на горите, за да се съчетаят икономическите и екологичните цели.
Идеята на програмата използва принципа, че гората представлява отличен учебник, при това най-широко достъпният, който
не ни коства нищо – той е налице тук и при това безплатно. Търси опита и професионалната експертна помощ на свързаните с
гората сфери на икономиката.
Проектът „Учим за гората” предлага придобиване на опит сред природата, изграждане на методика за работа, практически
занимания свързани с гората. Свързан е с опознаване на местата, свързани с историческото и културното наследство, стимулира
и развива както творческия, така и критичния начин на мислене на учениците по проблемите свързани с опазването на гората.
he program ‘Learning about forest’ (LEAF) is the newest, fourth project of the Foundation for Environmental Education.
Structured upon proposal by the Nordic countries, it aims to meet the growing need for a unified and comprehensive European
initiative intended to increase knowledge and enrich activities oriented towards the forest. The headquarters of LEAF European
Coordination are in Denmark, while in Bulgaria it is under the supervision of the Bulgarian Blue Flag Movement. Program Coordinator
for the city of Varna is the NP Zlatni Pyasatsi Directorate. The ambition of the Blue Flag Bulgarian Movement is to focus on the forest
for greater attention to the importance and problems.
The LEAF Program target is to create a system of international exchanges between schools, teachers and students in European countries
on issues related to the forests and forest resources, focusing on participants involved in the program on the forest as a teaching tool in
the open. Viewing the forest as an ecological resource both for the individual and for society as a whole, it has to be adequately cared
for in order to provide good return and simultaneously to maintain biodiversity and breeding.
The LEAF Program relies on knowledge about the forest in order to solve problems related to the environment, even on an international
level, because wherever we are in, the forest is often the focus of environmental problems.
The program stimulates the will for knowledge and understanding of the ecological cycle, starting from the seed, passing through the
trees and reaching industry outputs and secondary use (recycling). The program focuses on modern forest management in order to
combine environmental objectives.
The program idea relies on the principle that the forest is in itself an excellent textbook, and one that is most widely available at no cost - it is at
hand and for free. It looks for experience and professional expertise related to the forest areas of the economy. As project LEAF offers acquisition
of unique experience in nature, building working methodology and forest related practical exercises. In association with knowledge related to
local history and culture heritage, the project stimulates and develops students creative and critical thinking on issues related to forest conservation.
Специална пощенска емисия: „Сътрудничество на България
със Скандинавските страни”
Special post issue: Cooperation between Bulgaria and the Scandinavian countries
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Екоучилищата подемат кампанията „Моята гора”. На практика
100-те младежи, участвали в мероприятията на кампанията,
залесяват 500 фиданки от цер в местността Черноморец край Варна.
Сами обработват почвата и под ръководство на специалистите
от Държавно горско стопанство Варна и ДПП „Златни пясъци”
засаждат церови фиданки на площ от 3 дка, подпомагайки
възстановяването на пострадала от пожар гора.
Експерти от парка и много доброволци се включиха в залесяването
на 2 000 фиданки от вида полски ясен на площ от 4 дка на
територията на Природен парк „Златни пясъци”, по време на
залесителната кампания по проект „Опазване и възстановяване на
11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени
зони”, финансиран от програма LIFE + на Европейския съюз.
he ecoschools waged the campaign My Forest. In fact these
hundred or so youths afforestated the area of Chernomorets,
near Varna with 500 oak saplings. They processed themselves the
soil and under the guidance of experts from the State Forestry Varna
and DNP Zlatni Piassatsi planted and afforestated an area of three
acres with cerris seedlings, thus helping restore forests damaged by
fire.
During the afforestation campaign for the project Conservation and
restoration of eleven Natura 2000 riparian and wetland habitats in
ten protected areas funded by the LIFE + Programme of the European Union on an area of 4 decars on the territory of Nature Park
Zlatni Piassatsi, took part experts from the park and many volunteers for planting of 2 000 saplings of species narrow-leafed Ash
(Fraxinus angustifolia).

Пощенска емисия от Дания
Post stamps from Denmark
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През 2001 г. стартира нов проект на Фондация „Защитени територии Северно
Черноморие” – „Ние сред природата”, който е естествено продължение на
проекта „Природата около нас”, приключил през месец октомври 2000 г. Екипът
на ДПП „Златни пясъци” и този път се включва с голямо желание и приема да
е основен партньор на Фондацията в работата по новия проект. Освен ДПП
„Златни пясъци”, партньори по проекта са и група от 20 ученика от Техникума
по горско стопанство и дървообработване - град Варна, Община Балчик и
кметството в с. Кранево. Проектът има за цел да адаптира децата с умствени
затруднения, обучаващи се в помощното училище в с. Кранево, към живота на
местната общност чрез въвличането им в трудови и образователни дейности
съвместно с ученици от Техникума по горско стопанство и дървообработване.
Изградена е класна стая сред красивата природа на ПП „Златни пясъци” в
местността „Калето”. Избраното за строеж място се намира на 1,5 км от ПУ
„Акад. Т. Самодумов” в с. Кранево, така че неговите възпитаници лесно да могат
да го посещават. Класната стая представлява открито пространство, на което са
изградени беседка с пейки и маси за учене, огнище, оформена е площадка, от
която удобно се наблюдават сезонните прелети на птиците. Главни проектанти
на импровизираната учебна стая сред природата са учениците от Техникума по
горско стопанство и дървообработване. За радост малчуганите от Помощното
училище не пожелаха да останат само ползватели на обекта, а се включиха в
изграждането и поддържането му. На 22 май 2002 г. малчуганите от ПУ „Акад. Т.
Самодумов” официално откриват Зелената класна стая и вече имат една чудесна
възможност за наблюдение и изучаване на живата и нежива природа в нейното
естествено състояние.
Класната стая може да се ползва от всички училища в региона, както от туристи и природолюбители. Кое място, ако не този
богат извор на растителност, животински свят и естествени природни процеси, би било най-подходящо за съприкосновение на
децата с природата?
ature park Zlatni Pyassatsi works on projects. A new project is initiated for the new school year by the Foundation Protected
Areas on Northern Black Sea coast - We in midst of nature. This project is a natural extension of the Nature around us project,
which ended in October 2000. The team of Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate joined again with enthusiasm and agreed to be a
major partner in Foundation work on the project. Besides Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate in the project participate as partners a
group of 20 students from the Vocational School of Forestry and Wood Industry – Varna, as well as Balchik municipality and the mayor
of Kranevo. The project intentions are to adapt children with disabilities or disorders studying in the special school in Kranevo to local
community through involvement in labor and educational activities with students from the Vocational School of Forestry and Wood
Industries.
The project began on September 27, 2001 and provides for an Outdoor classroom in the beautiful scenery of Nature Park Zlatni Pyasatsi
in the area called Kaleto. The site selected for construction is located 1.5 km from the School for Children with Special Needs (SCSN)
Academic T. Samodumov in Kranevo, so that its pupils may easily and quickly be able to attend. The Outdoor classroom shall be open
space with benches and tables for study, fireplace, and convenient viewing site for observing seasonal bird migration. Chief designers
of the Outdoor classroom are the students from the Vocational School of Forestry
and Wood Industry. Fortunately the SCSN kids did not want to stay aside and wait
as only site users and embraced the construction as their basic concern. On May
22m 2002 the kids from SCSN Academic T. Samodumov inaugurated their new
green school and now have great opportunities for observation and study of living
and non-living wildlife in its natural state. During the course of the project, and
afterwards, the children from Kranevo shall make nests for birds and entomologic
and herbaria collections, which will be presented in a specially arranged information
space on the project site and in the SCSN Academic T. Samodumov. The Outdoor
classroom shall be open for visits to other children living in the settlements around
NP Zlatni Pyasatsi. To facilitate access to all tourists wishing to visit the classroom,
children shall make marks and place them on the route leading to it, as well as the
necessary signs along the way.
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Класната стая се намира в северната част на ПП „Златни пясъци” на 200 м надморска височина в местността Калето. Нейното
местоположение е избрано така, че да е достъпна за учениците от с. Кранево и гр. Варна. За да стигнат до там, децата от
ПУ „Акад. Т. Самодумов” минават през информационен кът, оформен в училището. На излизане от с. Кранево ориентир
е информационно табло, намиращо се пред кметството. Таблото показва посоката и маркировката на маршрута, водещ до
класната стая. Достигайки до ПП „Златни пясъци”, учениците поемат по червения туристически маршрут. Вървейки по него,
те попадат под влиянието на аромата и внушителното обаяние на издигащите се край горската пътека иглолистни насаждения
от черен бор. По пътя виждат глог, шипка, клен, жасмин и бряст. Леко уморени от стръмната пътека с денивелация около 150 м,
учениците се озовават на тиха поляна с панорамна гледка от нос Калиакра до КК „Златни пясъци”. Тук е класната стая.
От тази пуста поляна учениците от двете училища и техните приятели от ДПП „Златни пясъци” са направили уютно място за
обучение и почивка сред природата. Уроците се изнасят в специално направен навес с пейки за сядане за 25 деца. А в къта за
отмора има огнище и маса с две пейки, където може да се поприказва с приятели. Изградена е погледна площадка, откъдето
природолюбителите могат да наблюдават прелета на птиците през пролетта и есента. Площадката, както и всички стръмни
участъци по терена, са обезопасени с предпазен парапет, за да могат учителите да бъдат спокойни за своите възпитаници.
he Outdoor classroom is located in the Nature Park Zlatni Pyasatsi northern part at 200 m altitude in the area Kaleto. Its
location was selected so that it is accessible to students from Kranevo and Varna. To get there, the children of SCSN Academic
T. Samodumov pass through the information spot in the school. On Kranevo exit there is a landmark scoreboard donated by the mayor.
The board indicates the direction and marks the route leading to the Outdoor classroom.
Reaching to Nature Park Zlatni Pyasatsi students take the
red tourist trail. Walking on it they smell the aroma and feel
the impressive charm of the coniferous forest of black pines
rising on the edge of the path. On their way they see hawthorn,
rosehip, maple, jasmine and elm. Slightly tired of the steep
trail with about 150 meters elevation, students find themselves
in a quiet meadow with panoramic views from cape Kaliakra
to the Zlatni Pyasatsi spa. Here is the Outdoor classroom. On
this desolate meadow students from both schools and their
friends from Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate created
a comfortable place to study and relax in nature. Lessons are
delivered in a specially constructed shed with benches for 25
children. A corner for relaxation - with a fireplace and a table
with two benches is designed for talk with friends or play at
will. A site for viewing from where nature lovers can observe
bird migration in spring and autumn is created. The site, as
well as all slopes, is secured with safety rails to let teachers be
comfortable for their students.
The Outdoor classroom can be used not only by students
directly involved in the project We in midst of nature, but as
well from all schools in the region, tourists and nature lovers.
What other place, if not this one, rich of vegetation, animal
life and natural processes would be most suitable for children
contact with nature? Within the borders of Nature Park Zlatni
Pyasatsi students have the chance to experience real wildlife
entities to follow processes on the run, or at least to open their
senses to life around them. Attending school in the countryside
allows children to develop their own ecological culture and
responsible approach to environmental issues.
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Златна есен е. Природният парк „Златни пясъци” е обвит с пелена от есенни багри, притихнал, загадъчен и очарователен. Чува
се само шепотът на падащите листа и крясъкът на любопитната сойка.
Но през октомври всичко се променя. Звънкият смях и глъчката на децата пробужда унесената гора. В закачки и игри децата
трепетно очакват откриването на фестивала „Златна есен” в Природен парк „3латни пясъци”.
Най-накрая фестивалът започва. И тази година всичко се случва на горската сцена до административната сграда на Дирекцията.
Водещ на събитието е Теди Генев – певец и композитор.
В програмата на фестивала организаторите са предвидили участниците да се състезават в две възрастови групи – детски
градини и основни учебни заведения. Първи на сцената се представят децата от варненските детски градини със своите песни,
танци и есенни багри. Почетни гости на фестивала са представители на Центъра за деца със специални нужди „Карин дом”. Те
не участваха в състезателната програма, но са дошли да подкрепят своите приятели от семейството на Екоучилищата.
След обяд фестивалът продължава с участие на представители от варненските училища. Танцови състави, хорови и индивидуални
изпълнения показват таланта на българските младежи. Фестивалът приключва с дискотека и много танци на горската сцена.
Участниците си тръгват, остава атмосферата на красота, веселие и приятелство, благодарност към гостоприемството на парка.
t is now autumn, but not an ordinary one – a golden autumn.
Nature park Zlatni Pyasatsi is covered with a blanket of
fall colors, silent, mysterious and charming. Only the sound of the
falling leaves and the curious jay scream is heard.
But on October everything changes. Bubbling laughter and the
noises of children evoke the reverie forest. With jokes and games
children eagerly await the opening of the Second Golden Autumn
Festival in the Zlatni Pyasatsi park.
Finally, the festival begins. This year it all happens on a forest scene
near the park Directorate administrative building. Host of the event
is Teddy Genev - singer and composer.
The festival organizers have provided competitions in two age
groups - kindergartens and primary schools. First on stage performed
the children of Varna kindergartens with their songs, dances and
autumn colors. Honor guests at the festival were the representatives
of the Center for Children with Special Needs Karin Dom. They did
not participate in the competition program, but had come to support
their friends from the large family of eco-schools.
After lunch the festival continued with participation of Varna
primary schools. With dances, chorales and individual performances
they exhibited the many facets talents of today’s Bulgarian youth.
The festival ended with a disco and much dancing on the forest
scene. Then contestants left. Only the golden autumn with its
beautiful carpet of fallen leaves remained.
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Децата рисуват
гората – ЦДГ
„Звездичка” - Варна
Children paint the
forest – Kindergarten
Zvezdichka (Starlet)
- Varna

През октомври 2012 г. фестивалът се провежда за пета поредна година. Под мотото „Багрите на децата” малчугани от 11 варненски детски градини и ученици от 6 училища превземат сцената до посетителския център с танци и музикални изпълнения.
Около 300 деца показват своя талант на горската сцена. Те се състезават за одобрението на журито в две категории –
танцови и музикални изяви. Децата се надпреварват с изпълнението на народни песни и танци, стихотворения, както
и с представянето си в колоритни костюми на животни и растения. Уменията и талантите на малчуганите са наградени с лакомства, подаръци и грамоти. Официални гости са Нина Рилинстат – международен координатор на програма
„Учим за гората”, Станимир Георгиев – национален координатор за България на програма „Учим за гората” и Петя
Йорданова – национален координатор за България на програма „Екоучилища”, представители на РИОСВ – Варна,
РДГ – Варна. Водещ на фестивала отново е Теди Генев. Основната цел на Дирекцията на природен парк „Златни
пясъци” е да привлече повече деца към екологичните дейности и обучения, които се провеждат на територията на парка.
n October 2012 the festival was held for the fifth consecutive
year. Under the motto The kinds colors, youngsters from 11
kindergartens and students from 6 schools in Varna took the visitor
center stage by storm of dances and musical performances. About 300
children presented their talent in the forest scene. They compete for
jury assessment in two categories - dance and music performances.
The children performed folk songs and dances, poems, and as well
by displaying colorful costumes of animals and plants. Children
skills and talents are rewarded with treats, gifts and certificates.
Official guests were Nina Rilinstat - International Coordinator of
the Learning of the forest program, Stanimir Georgiev - Bulgaria
national coordinator of the Learning of the forest program and Petya
Iordanova – Bulgaria national Coordinator for Eco-schools, as well
as representatives of the Regional Environmental Inspectorate –
Varna and Scools Inspectorate - Varna. The festival host was again
Teddy Genev. Nature Park Zlatni Pyassatsi main objective is to
appeal to as much as possible children to environmental activities
and trainings that take place in the park.
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През юни 2012 г., на голяма открита сцена в курортния комплекс „Златни пясъци”, в продължение
на четири дни се провежда първият международен фестивал на младите таланти „Златна перла”.
Организиран е от „Селин Груп” ООД – Варна, Българо-украинското дружество „Добруджа – Украйна”
и ДПП „Златни пясъци” и се провежда под патронажа на Генералното консулство на Украйна.
Фестивалът си поставя задачата да открива, подкрепя и популяризира творчеството на талантливи
млади хора в областта на танцовото и музикалното изкуство. Включва провеждането на майсторски
класове, семинари за повишаване класификацията на педагози и ръководители на фолклорни
колективи. Важна цел на фестивала е да организира почивката и възстановяването на участниците
в него, да постигне изграждане на приятелски творчески контакти между тях, обмяна на полезен опит.
В първия фестивал участват деца и младежи на възраст от 10 до 21 години от Украйна, Молдова, Полша и България.
От българска страна се включват танцьорите от ансамбъл „Сборенка” към СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добрич и
талантите от вокалния състав „Ейнджъл войс” от Варна. Към тях във втория фестивал „Златна перла се присъединява танцовият
състав „Росна китка” при у-ще „Патриарх Евтимий” - Варна.

Вторият фестивал „Златна перла” се провежда от 7 до 30 юни 2013 г., като този път участниците са разделени в две възрастови
групи. Включени са таланти от Русия, Украйна, Молдова, Полша, Република Чувашия и България. Фестивалът печели все
повече привърженици, той има вече своя „Химн на фестивала”, който се изпълнява на български и на украински език.
he second festival Zlatna Perla took place from June 7 to
30, 2013 and participants were divided into two age groups.
Young talents from Russia, Ukraine, Moldova, Poland, Bulgaria
and the Republic of Chuvashia were present. The festival is gaining
ground; already has his Hymn Festival performed in Bulgarian and
Ukrainian languages.

n June 2012 on a large open-air stage in the Golden Sands resort was held the first four days international festival of young
talents Zlatna Perla (Golden Pearl). It is promoted by Celine Group Ltd. - Varna, the Bulgarian-Ukrainian company Dobrudja Ukraine and Nature Park Golden Sands under the auspices of the Ukraine Consulate General.
The festival aims to find, support and promote the work of talented young people in the field of dance and music art. It includes
master classes, seminars enhancing qualification of teachers and heads of folk groups. An important festival objective is to provide
for participants recreation and to succeed in establishing friendly creative contacts between them, thus exchanging useful experiences.
The first festival involved children and young people between 10 and 21 years from Ukraine, Moldova, Poland and Bulgaria. The
Bulgarian participants included the dancers from ensemble Sborenka in secondary school St. Kliment Ohridski - Dobrich and the talents
of vocal group Angel Voice from Varna. For the second festival they are joined by the dance group Rosna kitka of secondary school
Patriarch Euthymius - Varna.
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Специално издание на световната филателна
изложба във Вашингтон, 2006 г.
Special edition for the world philatelic
exhibition Washington, 2006.

Име: Габриел Фелдман; Възраст: 25 години; Народност: американка; Образование:
бакалавър по зоология с втора специалност Екология, магистър по Околна среда
(Държавен Университет Вашингтон. САЩ); Професионален опит: асистент,
помощник - преподавател, учител по екологично образование в Държавен
Университет - Вашингтон. Габриел живее и работи в България две години. Ето какви
бяха нейните чувства, мисли и впечатления от първия й досег с всичко ново, когато
за пръв път пристигна във Варна на 4 август 1999 г.:
„Варна се оказа толкова привлекателен и приятелски град че аз се чудех и почти
забравих, че съм тук като доброволец от Корпуса на мира. Бях впечатлена от
гостоприемството на варненци, от факта, че оценяват и малкото български, който
знаех, а и като хора, отдавна свикнали с присъствието на туристи, улесниха
адаптацията ми. За нещастие, живеейки в такъв голям град, е по-трудно да се
запознаеш и сближиш с нови хора; предполагам човек не може да има всичко. Градът
е изпълнен с интересни статуи, представящи интригуващата му история, обаятелни
музеи и прекрасни паркове.
Първият път, когато видях Черно море, бях запленена; то ми напомняше за океана,
само че е по-спокойно. Морето беше толкова привлекателно с пясъчното си дъно,
тъмна притегателна външност и отморяваща същност. Нямах търпение да стъпя
във водата и да почувствам милувката на пясъка под краката си. Все пак бях малко
смутена от количеството боклуци по плажовете на Варна; не можех да повярвам, че
към едно толкова прекрасно място има такова отношение.

Габриел Фелдман • Gabriel Feldman
Още след първия допир с Природен парк „Златни пясъци”, резерватите
„Балтата” и „Побити камъни” бях възхитена и благодарна, че ще работя
следващите две години в такива прекрасни места. Паркът беше целия
в буйна зелена растителност и виещи се лиани, създаващи истински
рай за различните видове птици, насекоми, гущери и пеперуди. Всеки
път, когато съм в парка, без значение на сезона, намирам нещо ново и
интересно за определяне и изучаване.
Вероятно едно от най-красивите места в парка е „Аладжа манастир”.
Бях поразена от скалните образувания, подслонявали някога монаси и
чудесната гледка от върха на манастира към парка и морето. Разбира се,
манастирът не би бил същия без пленителните думи на Валери Кинов –
уредник на музея и археолог.
„Балтата” беше вълшебно преживяване. Истински се зарадвах на
разходката с лодка по реката из резервата и смятам това преживяване
за едно от най-хубавите ми в България. Резерватът беше пълен с птици,
костенурки, водни кончета, жаби и други интересни създания. „Побити
камъни” ме изпълниха с радост - какво щастие е да работиш в „гора” от
очарователни скални форми. Варовиковите образувания и редките растения привлякоха вниманието ми още в самото начало.
Бях удивена от променящите се цветове сред скалните формирования, докато слънцето следваше своя ход. Аз съм истински
благодарна, че бях поканена да работя в такова удивително място, с прекрасни хора и природа. Всеки ден бе изпълнен с нови
и вълнуващи открития в парка и град Варна.
Очаквам с нетърпение да предам своите знания и опит, и в една добра атмосфера с колегите да науча нови неща за себе си, за
моите сътрудници и средата, в която работя, и така, междувременно, да обогатя своя личен опит.”

ame: Gabrielle Feldman; Age: 25 years; Nationality:
American; Education: BA in Zoology with minor in
Ecology; Master of Environment Sciences (Washington State
University, U.S.); Experience: assistant, teaching assistant, teacher
of environmental education in State University - Washington.
Gabrielle lived and worked in Bulgaria for two years. What were
her feelings, thoughts and impressions from her first contact when
she first arrived in Varna on August 4, 1999:
“Varna was so attractive and friendly city that I began to wonder and
I almost forgot, that I’m here as a volunteer with the Peace Corps. I
was impressed by the hospitality of the locals, the fact that Bulgarians
highly praised the few Bulgarian phrases I knew was stimulating
for me. And these were people long accustomed to the presence of
tourists! Unfortunately, living in such a large city, it is more difficult
to converge and meet new people, I guess you can’t have everything.
The city is filled with interesting statues representing its intriguing
history, fascinating museums and beautiful parks.
The first time I saw the Black Sea, I was fascinated, it reminded me
of the ocean, but more relaxed. The sea was so attractive with its
sandy bottom, dark attractive look and relaxing nature. I could not
wait to step into the water and feel the caress of the sand beneath
my feet. However, I was a little embarrassed by the amount of trash
on the beaches of Varna and could not believe that such a beautiful
place has so little respect.

Разположен идилично между Редфол Клифс на каньона Хавасу,
водопада Хавасу хвърля пръските си в басейн тюркоазена вода.
Idyllic in its setting between the Redwall Cliffs of Havasu Canyon,
Havasu Falls splashes into a pool of turquoise water.

After the first contact with the Nature Park Zlatni Pyasatsi and the reserves Baltata and Stone Forest I was delighted and grateful
that I will work the next two years in such wonderful places. The park was full of lush greenery and winding vines, creating a haven
for various species of birds, insects, lizards and butterflies. Whenever I went in the park, and no matter the season, I found always
something new and interesting to define and study.
Probably one of the most beautiful places in the park is Aladzha monastery. I was struck by the rock formations, that once housed monks,
and of the wonderful views from the top of the monastery. Of course, the monastery would not be the same without the enchanting
words of Valeri Kinov - the museum curator and archaeologist.
Baltata is a magical experience. I felt true joy of boating on the river through the reserve. I still think this experience is one of my best
in Bulgaria. The reserve was full of birds, turtles, dragonflies, frogs and other interesting creatures. Stone Forest filled me with delight
- what happiness is to work in a ‘forest’ of fascinating rock formations. Limestone formations and rare plants caught my attention from
the beginning. I was amazed by the changing colors among the rock formations as the sun followed its underway. I was really grateful
that I was invited to work in such an amazing place with wonderful people and unique nature. Every day was filled with exciting new
discoveries in the park and Varna. I look forward to convey my knowledge and experience in good atmosphere with colleagues. To help
them learn new things about myself, the staff and the environment in which I worked.”
През лятото на 1871 г.
художникът Томас
Моран посещава Големия
Каньон в района на
Йелоустоун и по-късно
го рисува по памет с
маслени бои. Картината
е важна част от
кампанията за създаване
на първия национален
парк в САЩ.

Екипът на ПП „Златни пясъци” (от ляво на дясно):
Йордан Костадинов, специалист Устройство и уредба на
парка; инж. Румяна Илиева - експерт Биоразнообразие, научна и
иновационна дейност, инж. Юлия Тумбаркова - директор, Габриел
Фелдман - еколог, доброволка от Корпуса на мира, инж. Златка
Георгиева - експерт Връзки с обществеността, образователни
програми, туризъм и рекреация.

In the summer of 1871 the
painter Thomas Moran
viewed the Grand Canyon
of the Yellowstone, which
he later rendered in oil.
The painting was an
important part of the campaign for the first national
park.

The team of Directorate NP Zlatni Pyasatsi (left to right): Iordan
Kostadinov, expert Park structure and regulation; eng. Rumyana Ilieva,
expert Biodiversity, science and innovation; eng. Yulia Tumbarkova,
Director; Gabrielle Feldman, ecologist, volunteer of Peace Corps; eng.
Zlatka Georgieva, expert in PR, educational programs, tourism and
recreation.
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XXI. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА „КОРПУСА НА МИРА”
В ДЕЙНОСТТА НА ПАРКА

XXII. ОМАЙНИЧЕ: ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН НА ДИРЕКЦИЯ
ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

XXI. Peace Corps representatives participating in THE Park activities

XXII. Geum: Extract from the periodic newsletter of the Directorate
Nature Park Zlatni Pyasatsi
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През 2000 г. излиза от печат брой първи на периодичния бюлетин „GEUM” (Омайниче) на Дирекция Природен парк „Златни
пясъци”. През годините в него се отразява актуална информация за разнообразните дейности, които се провеждат в парка.
Омайниче
Омайниче е името на един род тревисти растения от сем. Розоцветни, които
са често срещани в нашата страна. От всички осем вида омайничета в
България, един е най-широко разпространен – градското омайниче (Geum
urbanum L.). То се среща из низините и навлиза в селищата край сградите и
зидовете, по пустеещи крайселищни храсталаци и тревисти места. Затова са
го нарекли градско. Но градското омайниче се среща тук-там и в планински
райони достигайки до 1400 – 1500 м надморска височина, където е обитател
на горските поляни и крайгорските пътеки. За разлика от градското омайниче
всички останали видове омайничета са само планински растения.
Градското омайниче е многогодишно тревисто растение с късо, видоизменено
в корените стъбло. Надземната част от стъблото му е изправена, слабо
разклонена и гъсто покрита с власинки. На височина растението достига 70
см. В основата на наземната част на стъблото са разположени като в розетка
няколко листа с дълги дръжки. Те са сложни, лировидни нечифтоперести,
съставени от 3-4 двойки странични и едно връхно листче, което е дълбоко
нарязано на 3 или 5 дяла и е най-голямо по размери. Всички листчета са
неравномерно и едро назъбени. Над приосновните листа последователно са
разположени стъбловите листа. Те са тройни, петурките им са едро назъбени
и са с къси дръжки. В основата си имат двойка едро назъбени прилистници.
Цветовете на градското омайниче са единични, разположение са по
върховете на стъблото и разклоненията му. Те са двуполови с правилен двоен
околоцветник, в който се разграничават чашка, съставена от два кръга с по
5 листчета и венче от 5 жълто обагрени и разперени листчета. Тичинките
и плодниците са многобройни както при по-голямата част от видовете на
семейство розоцветни. Растенията на градското омайниче цъфтят от края
на май до края на август, а след опрашването им от насекомите започва
образуването на плодчетата. Плодът на градското омайниче е сборен, съставен
от много елипсовидни орехчета, които със запазените на върха си дълги
стълбчета образуват рошава главичка. Отделните орехчета са продълговато
яйцевидни, силно окосмени, а на върха запазената част от стълбчето е извита
като кукичка, която спомага за разнасянето на плодчетата от животните.
Градското омайниче полезно растение. Коренището му е с приятна миризма
на карамфил и е богато на дъбилни вещества, скорбяла, захари и багрилни
вещества. То може да се използва за ароматизиране на вина, за боядисване на
вълна в кафяв цвят, за дъбене на кожи.
n 2000 was published the first issue of the Directorate Nature Park
Zlatni Pyasatsi periodical newsletter. Over the years it reflects the latest
information about the Nature Park Zlatni Pyasatsi activities.

Третото по големина дърво в света – секвоята Генерал Грант е официално провъзгласено от Конгреса на САЩ като
„Коледната елха на нацията”
The world’s third largest tree, the sequoia General Grant was officially
decreed “the Nation’s Christmas Tree” by Congress
Г-н Томас Сзабо, еколог-доброволец от „Корпуса на мира”, работещ
в ДНП „Златни пясъци”, споделя в презентацията си идеи и
виждания на тема Партньорство в паркове и гори
Mr. Thomas Szabo, ecologist volunteer for the Peace Corps working for
the Directorate of Nature Park Zlatni Pyasatsi shares in a presentation
his ideas and visions on Partnership in parks and forests
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GEUM
Geum is the Latin name of an Avens order plant from Rose family. There are eight
species of this order in Bulgaria. The most common is the Common Avens (Geum
urbanum L.). It is the only Avens that can be found in our country lowlands and
foothills, but not in the mountains where other species of Avens flourish.
The Common Avens is a perennial tufted herb up to 50 cm high with thick rhizome
and basal rosette of leaves. These are petiolate, odd – pinnate with laceolate lateral
and broadly ovate to orbicular terminal leaflets irregularly bitoothed. Stem leaves
are trifoliate or trilobed reaching to 70 cm. Flowers erect calyx after flowering
with yellow colored petals. Flowers from May to August. The Latin name of
Common Aven comes from its usual habitat – urban territories. It grows in the
neighborhoods of human dwellings on waysides and waste places. It may be found
from lowlands to 1400 and even 1500 m altitude in open woods, thickets, along
hedgerows and on wastelands. The Urban Avens is a useful plant. Its rhizome has
a pleasant smell of cloves and is rich in tannins, starches, sugars and dyes. It can
be used to flavor wines, to dye wool in brown and for leather tanning.
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XXIII. 22 АПРИЛ: МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
XXIII. April 22: International Day of Planet Earth
Денят на Земята се чества в ПП „Златни пясъци” ежегодно, от създаването
на парковата администрация до днес.
22 април 2000 г. Учениците от Частна Търговска Гимназия - Варна
отбелязват Международния ден на планетата Земя в местността Харман
Ери в ПП „Златни пясъци”, където г-жа Юлия Тумбаркова – директор
на парковата администрация – ги приветства с празника. Характерът
на човешката дейност и влиянието ѝ върху природата е такова, че
естествените ѝ възможности за възстановяване са почти на своя предел,
а в отделни случаи този предел е достигнат и надминат. Изходът от
това кризисно екологично състояние на нашия общ дом - планетата
Земя е грижата за опазването й, защото, както е казал Алдо Леополд:
„Хармонията със земята е като хармонията с приятел, не можеш да се
грижиш нежно за дясната му ръка и да му отрежеш лявата...”
he Earth Day is celebrated from the day of Park Administration
establishment. April 22, 2000 – the International Day of Planet Earth
was celebrated by the students of Private Trade School in Varna in the
locality Harman Erie in NP Zlatni Pyasatsi, where the park Director Mrs.
Yulia Tumbarkova greeted them on behalf of the park administration. The
nature of human activity and its impact on the environment is such that the
natural recovery options are almost to the limit, and in some cases this limit
is reached and surpassed. The outcome of the environmental crisis condition
for our common home - Planet Earth is to care even more for her protection
because, as Aldo Leopold said: “Harmony with land is like harmony with
a friend, you can’t take care tenderly for his right hand and cut off his left
one...” The earth is a living organism.

22 април 2010 г. Природен парк Златни пясъци е
домакин на честването на Деня на Земята, което
протича под наслов „Зелено бъдеще за децата”.
Участници в тържеството са деца от екодетски
градини. Малчуганите представят знанията си
за проблеми, свързани с опазване на планетата
Земя и чрез своите песни и стихчета отправят
послание към възрастните за щадящо отношение
към околната среда. Центърът е домакин и на
вече традиционно провежданото състезание от
учениците на ОУ „В. Априлов” – „Минута е
много”. Участниците са разделени в три отбора,
които както в истинското състезание отговарят на
въпроси от различни области за определено време.
Публиката има своите любимци и ги подкрепя
шумно. Накрая разбира се са излъчени победители,
които си тръгват с награди. За всички присъстващи
са организирани много екологични игри в двора на
Посетителския център.
n April 22, 2010 Nature Park Zlatni Pyasatsi
hosted the celebrations of Earth Day, which was
held under the theme Green future for our children.
Participants in the event were children from ecokindergartens. The children presented their knowledge
of issues concerning environmental protection through
songs and poems addressed as message to adults for
gentle treatment of the Earth. The center hosted a
traditional competition held by students C. Aprilov
school - A minute too far. Participants were divided
into three teams to race as in the real TV competition
and answer questions from various fields of human
knowledge. The audience had their favorites and
supported them loudly. Finally, of course, the winners
walked away with prizes. All those present took part in
environmental games in the yard of the Visitor center.
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XXIV. 23 юни: Празник на билките – Еньовден

XXV. ПОСЕЩЕНИЕ НА СКАУТИ В ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

XXIV. June 23: Feast of herbs – Midsummer (Enyovden)

XXV. Visit of scouts in Nature Park Zlatni Pyasatsi

Над 150 растителни вида, срещащи се
на територията на ПП „Златни пясъци”,
могат да бъдат класифицирани като
лечебни растения според смисъла
на Закон за лечебните растения. От
тях 58 % са многогодишни тревисти
растения, 14% са дървесни видове, по
13 % са храсти и едногодишни тревисти
растения и 2 % са двегодишни растения.
Отбелязването на празника на билките
Еньовден (23 юни) се превръща в
традиция за парковата дирекция. В
местността „Ковшак чешма” се събират
деца от варненските детски заведения и
училища, от Зелените градски лагери,
организирани от ТД „Родни Балкани”.
Представя се автентичния обичай
„Еньова буля” и наричане на китките на
момите.
По-малките
участници
показват
знанията си за билките под формата на
екологични игри. Децата от зелените
градски лагери използват дърветата и
храстите като импровизирана галерия, в
която показват своите рисунки на билки.

На посещение във Варна през август 1998 г. пристигат скаути от гр. Роузвил, щата
Илинойс. Осемте гости от Америка идват тук по покана на варненските скаути. Групата
е предвождана от г-н Томас Турба, главен скаут на щата Минесота, член на Националния
съвет на скаутите в САЩ и председател на дружината „Индиан хед”.
Представителите на двете организации обменят личен опит и изказват надеждата си, че на
следващата световната скаутска конференция варненската организация ще бъде приета за
неин член. В началото на тяхното гостуване им е предоставена възможност да нощуват в
български домове, а през останалото време – в изградения от тях палатков лагер в близост
до „Побити камъни”.

he celebration of herbs - Midsummer
Day (June 23) has become a
tradition for the park Directorate. In the
area of fountain Kovshak gather children
from kindergarten Sinchets, the school P.
K. Yavorov and the Green city camps all
called by the local Tourist society Rodni
Balkans. The authentic custom Enyova
bride was played together with calling the
girls’ wrists.
Younger participants showed their
knowledge of herbs in the form of
environmental games. Children of the
Green city camps used trees and shrubs as
a makeshift gallery in which they presented
their drawings of herbs.

he island of wealth
At the initiative of the Youth Information and Volunteer Centre in partnership with the
Nature Park Zlatni Pyasatsi Directorate from July 20th to 30th 2009 in the Kovshak fountain
area three groups of young scouts from Bulgaria, Belgium and Austria joined a voluntary tent
camp. Located in the Nature Park very heart they spent ten unforgettable days in contact with
the Bulgarian nature, while helping for park cultivation and maintenance.

n August 1998 from the city of Roseville, Illinois in Bulgaria arrived a group of scouts. The
eight guests from America were here at the invitation of Varna scouts. Mr. Thomas Turbo,
chief scout of Minnesota, member of the National Council of Scouting in the United States and
President of the battalion Indian Head served as group leader. Members of both organizations
shared personal experiences and expressed hope that at the World Scout Conference in 1999
the Varna organization will be accepted as a member. At the beginning of their visit guests were
invited to stay in Bulgarian homes, while for the remaining period they stayed in the tent camp
they built near the Stone Forest.
Островът на богатството
По инициатива на Младежкия информационен доброволчески център и в партньорство
с Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”, от 20 до 30 юли 2009 г. в местността
„Ковшак чешма” на парка три групи млади скаути от България, Белгия и Австрия
участват в доброволчески палатков лагер. Настанени в самото сърце на парка, те
прекарват 10 незабравими дни в съприкосновение с българската природа, а в същото
време помагат за облагородяването и поддържането на парка.

Първодневен плик на
Министерството на пощите:
„Национални фестивали - Европа”,
1998 г. и пощенска марка със
сюжет: Еньови китки - Еньовден.
Ministry of Posts first day enveloppe:
National festivals in Europe, 1998
with post stamp ‘Enyovi bouquets’ Midsummer.
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XXVI. ГОСТИ ОТ ФРАНЦИЯ В ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

XXVII. ЧЕШМИТЕ В ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

XXVI. Guests from France in Nature Park Zlatni Pyasatsi

XXVII. The fountains in Nature Park Zlatni Pyasatsi

На 26 октомври 2009 г. гости на Дирекцията на парка са деца фотографи от
Франция. Младежите се запознават с особеностите на защитените територии и
биоразнообразието на парка. Проведен е поход за запознаване с основните правила за
поведение в защитени територии, а със своите фотоапарати участниците запечатват
красивите моменти от пребиваването им в ПП „Златни пясъци”.
n October 26, 2009 children photographers from France visited the Park Directorate.
The young people learned about the features of protected areas and the park
biodiversity. A trail for demonstration of basic rules of conduct in protected areas took place
while its participants captured with their cameras the beautiful moments spent in the Nature
Park Zlatni Pyasatsi.

Природен парк • Camargue •
Франция
Nature Park • Camargue •
France

Ако тръгнете от „Горски кът” в посока „Аладжа манастир”,
след около 300 м един нов и красив кът за отдих ще ви
подкани да приседнете, да се огледате и да се размислите...
за гората. Малка пътечка води към най-новата чешма в
парк „Златни пясъци”, изградена в памет на лесовъда инж.
Йордан Минков и официално открита на 19 май 1999 г.,
когато се навършват 3 години от смъртта му.
Той отдава целия си активен живот, воля, труд и мисъл
преди всичко на гората. Неговото внимание към гората е
било винаги такова, каквото тя самата заслужава, защото
твърдото му убеждение е, че гората е за обществото и
за поколенията! Във всички горски служби, където е
работил, инж. Йордан Минков е изявен като компетентен
ръководител и специалист, който с вроденото си
трудолюбие дава пример за истинско лесовъдско
майсторство и много доказателства за обичта, което
изпитва към своята професия. Значимата му лесовъдска
дейност е свързана с възобновяването и подобряването на
състоянието на дъбовите гори в Източна Стара планина.
Той използва годините на обилно семеношение, разорава
почвата, забранява пашата в тези дъбови насаждения,
набелязва най-хубавите дървета с блажна боя и ги оставя за
производство на фурнир (най-скъпата и ценна дървесина).
Той е обаятелен, сърдечен, скромен и много упорит в
провеждането на политиката за дъбовите гори, резултатите
от която ярко изпъкват все повече и повече след всяка
изминала година. Както се казва в една китайска поговорка,
едно поколение засажда дървета... следващото се радва
на сенките им. Като завет към идващите след него остана
призивът: „Съхранявайте и подобрявайте гората, без
да влагате користни цели и без да преследвате лични
интереси. Дерзайте, колеги! Това е смисъла на живота.”
f you start from Gorski kat in direction of Aladzha
monastery after about 300 meters walk a new and
beautiful place for relaxation prompts you to sit down and look
around in thoughts about ... the forest. A small path leads to the
newest fountain in NP Zlatni Pyasatsi built to commemorate
the career of eng. Iordan Minkov and officially opened on May
19, 1999 on the third anniversary of his passing away.
He spent his active life working and thinking mostly about the
woods. His devotion to the forest has always been deserved as
his firm belief was that the woods serve both today’s society
and future generations! In all Forestry Departments, where
he served Iordan Minkov manifested himself a competent
leader and expert with innate hardworking forester true
craftsmanship and much evidence of deep love and devotion
for the profession. Its important silvicultural activity is related
to restoration and enhancement of oak forests in the East
Balkan. He used the years of plenty seeding, plowed soil,
prohibited grazing under these oak trees, marked the best trees
with paint and left them for production of veneer (the most
expensive and valuable timber).
He was charming, warm, humble and very stubborn in holding
policy for oak forests, the results of which clearly stand out
more and more after each passing year. As a Chinese proverb
says: “A generation plants the trees, but the next enjoys the
shadows.” As a testament to the next generation is his call:
“Preserve and enhance the forest without self-interests or
to pursue personal interests. Take heart, fellows! This is the
meaning of life.”

26 октомври 2009 г. – гости от Франция посещават
Природен парк „Златни пясъци”.
October 26, 2009 – guests from France visit Nature Park
Zlatni Pyasatsi

Издание на Министерството на пощите на Република
Франция: „Обичам моята Земя!”
с пощенски марки посветени на сюжет горски масив
във форма на сърце.
Publication by the Republic of France Ministry
of Posts: ‘I love my planet Earth!’ with post stamps devoted
to forest theme in the form of heart.

100

Чешмата изградена в памет на инж. Йордан Минков
The fountain commemorating eng. Iordan Minkov career

Янакиева чешма • Yanakieva fountain
Намира се на отклонението за „Конен пикник” до пътя Варна – Кранево.
It is on the crossroad for Horse picnic aside the road Varna - Kranevo.

Чешмата „Аладжа” • Aladzha fountain
Намира се непосредствено до ресторант „Горски кът” до асфалтовия път
Виница – Златни пясъци под скалния манастир. Чешмата е с голям дебит.
Изходна точка е на синия, жълтия и зеления маршрут.
Located next to the restaurant Gorski kat near the asphalt road Vinitsa - Zlatni
Pyasatsi, just under the rock monastery. This fountain is with large capacity. It is the
starting point for the blue, yellow and green trails.

Ковшак чешма • Kovshak fountain
Разположена е между две от най-големите поляни в парка и дава името
си на местността. Често посещавано място от гражданите на Варна.
Формата й е на дънер на дърво – само по себе си автентично.
Located between two of the largest meadows in the park it gives its name to the area.
Much visited place by the citizens of Varna. Its shape is a tree trunk – itself authentic.

101
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XXVIII. Centuries old trees in Bulgaria and in Nature Park Zlatni Pyasatsi

Юбилейна чешма • Jubilee fountain
Възстановена от туристическо дружество „Родни Балкани”
по повод неговия 75-годишен юбилей.
Restored by the Tourist Society Rodni Balkans and named after the society 75th jubilee.

Чешма „Свети Седмочисленици” • ‘Seven saints’ fountain
Посветена е на делото на братята
Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици.
Initiated to the St. St. Kiril and Methodiy and their students.

Чешма „1300 години България” •
Fountain ‘1300 years Bulgaria’
Намира се под хижа Аладжа, на синия маршрут.
Located just below the Aladza hut on the blue trail.

Кальова чешма • Kalyova fountain
Намира се до хижа „Корабостроител”. С много малък дебит.
Located near the hut ‘Korabostroitel’.

Вековен чинар
Заедно с историческото място „Аладжа манастир”, това е другата забележителност на парк „Златни пясъци”. Намира се на
малка поляна югоизточно от манастира до големия завой на пътя. Това е източен чинар (platanus orientalis) със следните данни:
възраст – 200 години, обиколка на стъблото – 4 м, височина – 22 м. Старите хора от близкия квартал „Виница” го помнят
все така величествен и могъщ от преди години, когато са водили добитък на паша под клоните му. Днес защитеното дърво е
оградено, поставена е табела и пейка за отмора и наблюдение. Елате ни вижте!
he centuries old plane
tree
According
to
Park
Management Project with the
historic site Aladzha Monastery
this is the other landmark in the
Nature Park Zlatni Pyasatsi. It
is located on a small meadow
southeast of the monastery near
the road big turn. This is an
Oriental plane tree (Platanus
orientalis) with the following
parameters: 200 years of age,
pole lap of 4 m and height of
22 m. Old people from the
local neighborhood Vinitsa
remember the tree as ever so
majestic and powerful as it
was years ago when cattle were
grazing beneath it. Today the
tree is with protected enclosure,
a recognition plate is placed
on it and a bench for rest and
observation. Come and see us!
Орехът на 500 години
в с. Голямо Дряново
The 500th years old
walnut in Goliamo
Dryanovo village

Кавакът на 800 г.
в Пещера
The 800th years old
poplar in Peshtera

Дъбът на 800 г.
в Тулонска курия
The 800th years old
oak in Tulonska curia

Яворът на 1100 г.
в Белащица
The 1100th years old
sycamore in Belashtitsa

Най-старият дъб в България – на 1668 г. в с. Гранит, Старозагорско
The oldest oak in Bulgaria – 1668 years old, Granit village, Stara Zagora region

Яворът на 600 г.
в гр. Сандански
The 600th years old sycamore in town Sandanski
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Байкушевата мура на
1200 г. в Пирин
The 1200th years old
Baykusheva white fir in
Pirin mountains
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На север от Варна, непосредствено до прочутите курортни комплекси „Чайка”, „Дружба” и „Златни пясъци”, се простира
Природен парк „Златни пясъци”, който опасва като зелена огърлица почивните станции и санаториумите в този край на
черноморското крайбрежие. Разположен на 17 км северно от града край пътя Варна - Кранево - Балчик, сега паркът обхваща
площ 1320,2 ха. Интересният релеф, образуван от скални венци в съчетание със свлачищни тераси, с рязко изразени била
с дълбоко врязани долове, покрити с просторни естествени гори, синята безбрежност на морето пораждат запомнящи се
впечатления от един изключително живописен крайморски ландшафт. Близо край морето, граничещи със златната ивица на
пясъците, се възправят лонгозни гори, сливащи се в хълмистата далечина. В тях вековните брястове, ясени и липи се издигат като
величествени колони, обрасли с увивна растителност. Красиви са и нагънатите склонове, покрити с габър и дъбове, сред които
проблясват на слънцето бели варовикови скали. Интерес представляват и обширните субсредиземноморски масиви от драка,
келяв габър, шипка, глог и други дървесни и храстови видове, които се открояват като нежни зелени петна върху отвесните
брегове от бял варовик. Граничещите с парка земи са твърде разнообразни. На север са обработваните земи по Франгенското
плато, на изток е шосето Варна - Кранево - Балчик, а на запад и юг – земите на горския и селскостопанския фонд. В тези граници
паркът е покрит с естествени широколистни гори, като създадените тук-там петна от иглолистни култури заемат малка част и
разнообразяват видовия състав на горската растителност. По географско положение парк „Златни пясъци” попада в областта
на Варненското Черноморие, като обхваща част от източните склонове на Франгенското плато край курортните комплекси
„Чайка” и „Златни пясъци”. Релефът е типично свлачищен и се е формирал под действието на стари и нови свличания на
почвата. Отвесен отстъп маркира границата между свлачищните терени на платото и крайбрежната ивица Основните скали са
съставени от утаени през терциера сарматски седиментни варовици и пясъчници. Те образуват скални венци, които живописно
изпъкват сред зеления масив на горската растителност. Оттам по посока към морето се открояват няколко била и дола, които
придават раздвижен характер на парковия терен. Понякога билата са много стръмни и достигат наклон 45°. Най-високата точка
в парка е 276,8 м, а най-ниската е по пътя Варна - Кранево: 100 м.

В климатично отношение територията на парка попада в континентално-средиземноморската климатична област – Черноморска
климатична подобласт, климатичен район на Северното Черноморие. Климатът се характеризира със следните метеорологични
данни: средна годишна температура 11,8°С, абсолютна минимална годишна температура – 24,3°С; абсолютна максимална
годишна температура 41,4°С; сума на годишните валежи – 498 мм; сумарната слънчева радиация през юли е 18,5 - 20,0 ккал/см2,
а през декември 3,0 - 3,5 ккал/см2. Тези климатични параметри определят продължителността на вегетационния период в района
– около седем месеца (от април до октомври включително). Природният парк попада в една от най-сухите области на страната,
годишният валеж е чувствително по-малък от средния годишен за страната, който е 645 мм. Благодарение на по-топлата зима и
на по-високата влажност на въздуха, тук могат да виреят добре не само местните, но и внесените екзотични растителни видове.
В парка има няколко дола, които през по-голяма част от годината са почти безводни. По-важните от тях са Миризливата вода,
Габърака, Сухия дол и др., които събират пролетните и есенните води на много долчета и потоци. Въпреки че са маловодни,
те все пак поддържат влажността на почвата и спомагат за развитието на пищна растителност покрай бреговете им. Освен
тези водни течения, в парка са пръснати малки естествени езерца, които в голяма степен разнообразяват пейзажа. Тези водни
огледала са особено колоритни през пролетта и есента, когато в тях се отразява заобикалящата ги растителност. Нивото на тези
водни площи е постоянно, тъй като се подхранват от подпочвените води.
Почвените и климатични условия определят и характера на растителната покривка в парка, която е най-важният средообразуващ
фактор в него. По своя характер земите в природния парк са горска екосистема, която обхваща богата по състав и разнообразна
по вид и строеж растителност. Тук неравномерно са пръснати единично и на компактни групи стари едроразмерни дървета,
останали от някогашната коренна гора от благун и цер и примесени със сребролистна и дребнолистна липа, ясен, бряст, брекиня
и др. Сега тази гора е заменена от съвременните издънкови и нискостеблени насаждения. Съществуващите някога горски
формации впоследствие са били силно повлияни, а на места и унищожени от постоянно нарастващата намеса на човека и на
тяхно място са се настанили сега разпространените растителни съобщества.

orth of Varna, close to the famous spas Chaika, Druzhba and Zlatni Pyasatsi is situated the NP Zlatni Pyasatsi encircling as a
green necklace the area recreation hospices and sanatoria on the Black Sea coast. Located 17 km north of the town along the
road Varna - Kranevo - Balchik, now park covers an area 1320.2 ha. The interesting topography formed by rock wreaths combined
with landslide terraces, with dramatically expressed deeply incised valleys covered by spacious nature forests and the sea blue infinity
craft memorable impressions of this very picturesque coastal landscape. On the seaside, bordering the Zlatni Pyasatsi strip, stand up
mangrove forests merging with hills on the horizon. These centuries old elms, oaks and linden trees rise like stately columns covered
with climbing plants. The hills covered with oak and hornbeam are remarkably beautiful with the sun gleaming on white limestone cliffs.
One may be interested of the vast arrays of sub-Mediterranean thorns, hornbeams, wild roses, hawthorn and other tree and shrub species
identified as soft green stains on vertical shores of white limestone. The lands bordering the park are quite diverse. To the north span the
working lands on the Franga plateau, to the east is the road Varna - Kranevo - Balchik, and to the west and south - the land of forestry
and agriculture funds. Within these limits the park is covered with natural deciduous forests, while here and there patches of coniferous
plantations take only small part to diversify the species composition of forest vegetation. Geographically the NP Zlatni Pyasatsi falls in
Varna Black Sea region, covering part of the eastern slopes of the Franga plateau near the spas Chaika and Zlatni Pyasatsi. The terrain is
typical landslide formed by the action of old and new landslides. Vertical indentation marks the boundary between the plateau landslide
areas and the coast. The main cliffs are composed of precipitated during the Tertiary sediments of Sarmatian limestone and sandstone.
They form the rock wreaths that stand out among the green picturesque array of forest vegetation. Thence along the seaward side one
sees some hills and ravines that make the park terrain dynamic nature. Sometimes the ridges have very steep slope reaching to 45 °. The
highest point in the park is 276,8 m, while the lowest is on the road Varna – Kranevo at 100 m.

rom climatic point of view the park area falls within the continental Mediterranean climate region - the Black Sea climatic subregion, the North Black sea climatic region. The climate has the following meteorological features: average annual temperature of
+11,8°C, absolute minimum annual temperature -24,3°C, absolute maximum annual temperature of +41,4°C, annual rainfall of 498 mm,
total solar radiation in July of 18.5 - 20.0 kkal/sm2 and 3,0 – 3,5 kkal/sm2 in December. These climatic parameters specify the area plant
growing season - about seven months (April to October inclusive). The Natre Park falls into one of the driest areas of the country, the annual
rainfall is significantly less than the annual average for the country, which is 645 mm. Thanks to warmer winters and higher humidity,
however here thrive not only local, but as well imported exotic species. In the Nature Park there are a few ravines which in the greater part
of the year are almost dry. The most important of them are Mirizlivata voda, Gabaraka, Suhiya dol and others, which in spring and autumn
collect the flows from smaller ravines. Although shallow, these ravines still maintain soil moisture and facilitate the development of lush
vegetation along their banks. Besides these seasonal waterways there are small natural ponds scattered in the park which diversify the landscape.

Море • художник Марина Веренцова • Sea • artist Marina Varentsova

These water mirrors are
particularly color-ful in spring
and autumn when they reflect
the surrounding vegetation.
The level of these pools
is constant, as it is fed by
groundwater. These soil and
climate conditions described
in brief determine the nature
of vegetation in the park –
the most important factor in
environment formation. By
their nature the lands of the
Park form a forest ecosystem
that en-compasses rich in
content and varied in type
vegetation structures. Here
are unevenly scattered single
and in compact groups large
size old trees left over from
former forests of oaks and interspersed with silver
and small leaved lime, ash, elm, etc. Now the forest
is replaced by a modern and low-growing coppice
plantations. Existing forest formations have been
heavily influenced and in places destroyed by ever
increasing human intervention and on their place
are now settled widespread low plant communities.
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Основната дървесна растителност е съставена главно от келяв
габър и благун, а по-малко от цер, обикновен дъб и горун. Послабо са разпространени видовете: обикновен и воден габър,
сребролистна липа, клен, полски бряст, ясен, явор, бяла топола,
дива круша и копривка.
Освен местните дървесни видове в парка се срещат единично или
на групи и изкуствено внесени - бяла акация, евроамерикански
тополи, пирамидална топола, черница, ясен, новолистен явор,
бряст и аморфа, които на места могат да образуват и цели
дървостои. Разпространени са така също иглолистни видове:
черен бор, дугласка, гръцка ела, сребрист смърч, сребриста ела,
лиственица, ливански кедър, туя, кипарис.
От местните храсти най-често се срещат скрипка, повет, дива лоза,
драка, див чемшир, плюскавиче, калина, брадавичест чашкодрян,
смрадлика, къпина, жасмин, жълтуга, леска, дрян, ракитовица,
бъз, глог, шипка и др. Много често тези храсти образуват гъст
подлес, който на места се превръща в непроходима зелена стена.
Видовият състав на тревната растителност е твърде разнообразен:
власатка, овсига, метлица, троскот, бял равнец, див ечемик, главица,
брахиподиум, цикория, детелина, жълт кантарион, живовляк, млечка,
миши уши, магарешки бодил, коприва, дива ягода и много други.
Проучванията показват, че освен изброените растителни видове,
в парка има над 40 вида редки и застрашени от изчезване растения,
много от които са ендемити. Сред тях са: сибторпчиева иглика
(primula sibtorpiana), недоразвит лимодорум (limodorum abortivum),
българска круша (pyrus bulgarica), горска съсънка (апетопе silvestris),
източен трахистемон (trachystemon orientale), коило (stipa lessingiana),
българско диплахно (diplachne bulgarica), пурпурен лопен (verbascum
purpureum), румънски очиболец (potentilla emilipopil), златно секирче
(lathyrus aurens), водната леща (lemna sp.) И много други, голяма
част от които са включени в червената книга на България.
he main forest vegetation consists of hornbeam and yoke-elm,
and less of cerris oak, common oak and durmast. Less common
are common and watery hornbeam, silver linden, maple, field elm, ash,
maple, white poplar, wild pear and nettle.
In addition to native trees in the park one may find single or in groups
artificially introduced species such as white acacia, Euro-American
poplar, Lombardy poplar, mulberry, sycamore, elm and amphora, which
in some places may form purpose wood stands. Conifers such as pine,
Douglas, Greek fir, silver fir, larch, Lebanese cedar, Thuja, cypress are
also spread in the park.
From local shrubs most commonly found are the beard, clematis, wild
vines, thorns, ruscus, campion, viburnum, verrucose spindle, sumac,
blackberry, jasmine, hazel, dogwood, elderberry, hawthorn, etc.
Often these shrubs form dense undergrowth which in places becomes
impenetrable green wall.
The composition of grass is quite diverse: fescue, bromegrass, Kentucky
bluegrass, couch, yarrow, wild barley, head, brahipodium, chicory,
clover, St. John’s wort, plantain, milkweed, mouse ears, thistle, nettle,
wild strawberry and many other.
Studies indicate that in addition to listed above species in the Park
one may find specimens of over 40 species of rare and endangered
plants, many of which endemic. Among them are sibtorpian primrose
(Primula sibtorpiana), embryonic limodorum (Limodorum abortivum),
Bulgarian pear (Pyrus bulgarica), wood anemone (Apetope silvestris),
oriental trahistemon (Trachystemon orientale), feather grass (Stipa
lessingiana), Bulgarian diplahno (Diplachne bulgarica), purple mullein
(Verbascum purpureum), Romanian ochibolets (Potentilla emilipopil),
golden lathyrus (Lathyrus aurens), duckweed (Lemna sp.) and many
others, most of which are listed in the Red Book of Bulgaria.
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Жълт кантарион
St. John’s wort

Поветица
Bindwed

Пролетно жълтурче
Celebrate spring

Глог
Hawtorn

Дива ягода • Wild strawberry

Червена съсънка
Red anemone

Повет
Clematis

В зависимост от видовете преобладаващи в състава на дървостоите, в Природен парк
„Златни пясъци” могат да се обособят няколко фитоценози с характерни особености,
които заемат подходящи за тях типове месторастения. Най-разпространените дървесни
съобщества са габъровите, съставени от келяв, обикновен и източен габър, от цер, благун,
сребролистна липа и мъждрян. Водещият вид е габърът, а другите се срещат в различни
съотношения. Тези фитоценози са разпространени главно в средната част на парка и се
отличават със сравнително богати месторастения, но заемат и някои места с плитка,
камениста и суха почва. Фитоценозите с преобладание на дъбовете са съставени от цер,
благун и космат дъб с примес от келяв габър, мъждрян, клен и др. в различни съотношения.
Заемат по-ниските части на свлачищните терени със сравнително по-богати и овлажнени
почви. Насажденията, съставени от горун, цер, благун, мъждрян, липи, бял бряст, източен
бук, бяла топола, елша, копривка, махалебка и др. и обрасли с повет, скрипка, дива лоза
и бръшлян, имат типично лонгозен характер и заемат най-влажните места. Намират се
покрай пътеката за „Аладжа манастир” над ресторант „Горски кът” и др. Това са едни
от най-впечатляващите и забележителни фитоценози, които дължат развитието си на
високата въздушна влажност в съседство с морето, съчетана с обилната почвена влажност.
Комплексът от иглолистни култури заема специално място в дървесната растителност на
природния парк. Те са създадени за овладяване на голите и ерозираните терени или за
неоправдано от гледище на екологичния статут на природните паркове разнообразяване
на естествените горски съобщества. В парка преобладават широколистните насаждения,
които заемат 90% от горската площ и в зависимост от тяхното състояние, произход и
бъдещи мероприятия се разпределят на високостеблени или семенни, на насаждения
за реконструкция на издънкови насаждения, предвидени за превръщане в семенни, на
нискостеблени насаждения и на иглолистни дървостои.
epending on predominant species in the forest composition of Nature Park Zlatni Pyasatsi
several phytocenoses may be classified with their specific features and suitable habitats.
The most common tree communities are based on hornbeams composed of oriental, plain and
eastern hornbeam, as well as common oak, Italian oak, silver lime and flowering ash. However
the leading species are based on hornbeam, while others are found in different proportions. These
phytocenoses are distributed mainly in the middle of the park and within relatively rich habitats,
but are scattered on some places with shallow, rocky and dry soil. Dominant phytocenoses by
oaks are made of common oak, Italian oak and pubescent oak with admixtures of hornbeam,
flowering ash, maple and other in different proportions. These occupy the lower parts of the
landslide areas with relatively rich and moist soils. Areas planted with common oak, Italian
oak, pubescent oak, limes, white elm, eastern beech, white poplar, alder, coleus, mahaleb and
other similar trees, which are covered with old man’s beard, wild vines and ivy are typically of
mangrove type and occupy the wetlands. These are located on both sides of the path for Aladzha
Monastery and the Restaurant Gorski kat, and others. Such areas are some of the most impressive
and remarkable phytocenoses who owe their development to the high humidity in the vicinity
of the sea, combined with abundant soil moisture. The complex of coniferous plants occupies a
special place in the forest formations of the park. These are planted with the intention to control
the eroded bare land or for an unjustifiable from environmental status of national parks standpoint
for diversification of local natural forest communities. The park is dominated by deciduous trees,
which occupy 90% of the forest area and depending on their condition, origin and future events
are divided to high trunk or seed trees, plants for reconstruction, coppice plantations intended for
conversion into seed plants, low-growing plants and conifer stands.
Конски кестен
Horse Chesnut

Планински явор
Mountain Maple

Българска круша
Wild Pear
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Coniferous trees
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За разлика от бозайниците, класът на птиците в парка е най-многоброен, с редки и застрашени
от изчезване видове. От разред Грабливи птици през гнездовия период са установени шест вида:
царски орел, малък креслив орел, малък орел, обикновен мишелов, сокол орко и керкенез, а близо
до парка – късопръст ястреб, голям ястреб, черна каня, осояд, орел змияр, вечерна ветрушка и
др.

Животинският свят в Природен парк „Златни пясъци” не е така впечатляващ
и разнообразен, както растителният. Съществуващите горски екосистеми,
карстовият разсед „Венеца”, остепенените пространства и застроените
зони – всичко това предопределя наличието, видовото разнообразие и
разпространението на фауната в парка. Важно влияние оказват също така
наличната хранителна база за дивеча и постоянното присъствие на хора
в него. Групата на бозайниците е по-бедна на видове. Тук липсват или се
срещат рядко едрите хищници и дивите копитни животни. Това се дължи
главно на хилядолетната отрицателна антропогенна дейност в крайбрежния
черноморски район. Повечето видове в природния парк и в околностите му
са широко разпространени в цялата страна и са основна съставна част от
горските екосистеми. Тук повсеместно се срещат таралеж, къртица, лалугер,
горски сънливец, обикновена полевка, заек, лисица, язовец, невестулка, бялка,
черен пор, степен (светъл) пор, дива котка, сърна и др. Районът е подходящ за
елена лопатар. В парка има около 10 вида прилепи. По литературни данни,
като потенциални обитатели трябва да се смятат три редки за страната вида:
дългопръстият нощник (Myotis capaccinii), дълхоухият нощник (Myotis
bechsteinii) и малкият вечерник (Nyctalus leiseri). От бозайниците два вида са
включени в Червената книга на България – пъстрият пор (Vormela peregusna)
и дългопръстият нощник.
nfortunately the fauna in the Nature Park Zlatni Pyasatsi is not as impressive
and diverse as the flora. The existing forest ecosystems, the karst fault
Venetsa, the open spaces and the built-up areas – all these facts determine availability,
diversity and distribution of fauna in the park. It is also influenced by available food
for wildlife and the constant presence of humans within it.
Specifically the group of mammals is poor in represented species. In the park are
absent or rarely met large carnivores and wild ungulates. This is mainly due to the
millennial negative anthropogenic activity in the Black Sea coastal area. Most species
in the park and its surrounding areas are widespread throughout the country and
are a major component of forest ecosystems. Widespread in the park are hedgehog,
mole, souslik, forest dormouse, common vole, rabbit, fox, brock, weasel, marten,
polecat, field (light) polecat, wildcat, deer and many more. The area is suitable for
the fallow deer. There are about 10 species of bats in the park. In scientific literature
as potential residents are considered three species of bats rare for the country: longtailed bat (Myotis capaccinii), long-eared bat (Myotis bechsteinii) and the little
noctule (Nyctalus leiseri). Two mammal species are included in the Red Book of
Bulgaria – the colored polecat (Vormela peregusna) and long-tailed bat.
Таралеж • Hegehog

Язовец • Brock

Пъстър пор • Colored polecat

Заек • Rabbit

Дива котка • Wild cat

Лисица • Fox
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nlike the mammalian class, the class of birds in the park is the most numerous, including rare and
endangered species. Six species of raptors are identified during nesting period: imperial eagle,
lesser spotted eagle, booted eagle, common buzzard, hobby and kestrel, and near the park - Levant
sparrow hawk, goshawk, black kite, pern, short-toed eagle, evening kestrel and others.

Прилепи • Bats

Кукумявка, ястреб, керкенез, скален орел, бухал
Screech-owl, hawk, kestrel, golden eagle, owl

Червена каня • Red kite

Малък креслив орел • Lesser spotted eagle
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Другите непойни птици са представени с ловни видове: пъдпъдък, пръстенчат фазан (аклиматизиран), гривяк, гургулица
и др. От неловните видове се срещат гугутка, кукувица, зелен кълвач, сирийски пъстър кълвач, кукумявка, бухал и др.
– всичко 36 вида непойни птици. В замяна на това разред Пойни птици е представен от 51 вида, сред които се различават
дебелоклюна чучулига, качулата чучулига, селска и градска лястовица, авлига, сойка, синигер, дроздове, кос, славей, сиво
каменарче и др. По крайбрежната ивица отсядат за почивка обикновените за района сребристи чайки (гларуси). По време на
гнездовия период тук гнездят или се срещат пет вида, вписани в европейската Червена книга: кръстат орел (Aquila heliaca),
ястребов орел (Hieraetus fasciatus), малък орел (Hieraetus pomorina), ловджийски сокол (Falco cherrug) и бухал (Bubo bubo),
а девет са вписани в Червената книга на България. Птиците в парка имат най-голямо естетично и атрактивно значение.
Полетът на грабливите птици, ярките цветове на оперението на някои от по-едрите видове птици и многогласната птича
песен създават едни от най-приятните емоции за гостите на парка. Сред този хор от птичи мелодии в горите и храсталаците
особено се открояват трелите на славея, пойния дрозд и коса.

От животните с непостоянна телесна температура са разпространени 14 вида влечуги. Предполага се, че тук се срещат
няколко вида жаби и двата вида тритони (голям и малък). Срещащите се преди години два вида сухоземни костенурки
силно са намалели, причина за което е присъствието на летовниците и туристите. От змиите са разпространени големият
стрелец, пъстрият смок, тъмноглавата водна змия и пепелянката. Посочените видове растения и представители на висшата
фауна от Червената книга на България, поне няколко от които се смятат за застрашени в европейски мащаб, свидетелстват,
че Природен парк „Златни пясъци” има голямо природозащитно и научно значение. Изчислено е, че Природен парк „Златни
пясъци” може да поеме в един ден 6200 туристи едновременно, без това да се отрази отрицателно върху неговата природа.
Целта на благоустройствените мероприятия в парка е посетителят да се чувства по-близо до природата, като в съзнанието
и погледа му не се натрапват изкуствено създадени и чужди на природната среда елементи. Дискретно поставените пейки и
беседки, закътаните и обрасли с бръшлян чешми и малките бистри водни площи, както и малкото павилиони решават този
важен от емоционално гледище проблем. Своевременното и технически безупречно реализиране на проектите, по които се
работи тук, допринася за подобряване и обогатяване на парка и го утвърждава като един бисер на българското Черноморие,
където посетителите могат да се радват и наслаждават на чудната му природа.

ther non-warbler birds are mostly game species - quail, pheasant ring (introduced locally), wood pigeons, turtledove and more.
Among the non-game species in the park are met dove, cuckoo, green woodpecker, Syrian woodpecker, screech-owl, owl
and many others, in total thirty-six species of non-warbler birds. On the other hand, the order of warblers is represented by fifty one
species, among which calandra lark, crested lark, rural and urban swallow, golden oriole, blue jay, tit, thrush, blackbird, nightingale,
wheatear and may others. Along the shoreline rest the typical for the region common silver gulls (seagulls). During the breeding season
in the park nest or are frequently met five species listed in the European Red Book - imperial eagle (Aquila heliaca), Bonelli’s eagle
(Hieraetus fasciatus), booted eagle (Hieraetus pomorina), hunting falcon (Falco cherrug) and owl (Bubo bubo), nine species are listed
in the Bulgarian Red Book. The birds in the park are of most attractive and aesthetic importance. Flights of the birds of prey, the bright
colors of the plumage of some of the larger birds and polyphonic birdsong create some of the most pleasant emotions for visitors. Amid
this chorus of bird melodies in forests and bushes stand out especially the trills of nightingales, thrush whoopers and blackbirds.
Списание „Природа”, кн. 7, април 1948 г., статия:
„Лястовицата – предвестница на пролетта”

Фазан • Pheasant

The journal Nature, issue 7, April 1948 with the article:
“The swallow – harbinger of spring”

Зелен кълвач • Green woodpecker

Кълвач • Woodpecker

mong the animals with variable body temperature in the
park are common fourteen species of reptiles. It is assumed
that there are several species of frogs and both species of newts
(large and small). The two species land turtles which were common
some years ago are significantly decreasing due to holidaymakers
and tourists. Among the snakes the park is habitat for big archer
snake, colorful snake, water snake and dark-headed viper. The local
species of plants and fauna included in the Bulgarian Red Book,
some of which considered endangered throughout Europe, indicate
that the Nature Park Zlatni Pyasatsi has great environmental and
scientific importance. It is estimated that the Nature Park Zlatni
Pyasatsi may take 6200 tourists per day without any negative
impact on its nature and scenery. The purpose of public works in
the park is to make visitors feel closer to nature without imposing
to their mind and eyes any artificial or foreign elements implanted
in the natural environment. Discreetly placed benches and alcoves,
sheltered and overgrown with ivy clear fountains and small lakes,
and small pavilions provide viable solution to this important issue
from an emotional standpoint. Timely and technically flawless
implementation of measures envisaged in various projects will
contribute to the improvement and enhancement of Nature Park Zlatni
Pyasatsi in order to make it a real pearl of the Bulgarian Black Sea coast
where visitors can enjoy and appreciate its wonderful natural setting.

Шипобедрена костенурка
Spur-thighted turtle

Шипоопашата костенурка
Hermann’s tortoise

Черно море • художник Марина Веренцова • Black Sea • artist Marina Varentsova

Гургулица • Turtledove
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От 2007 г. по инициатива на международната неправителствена организация „Световен фонд за дивата природа” (WWF),
на 8 юни се отбелязва денят, посветен на природните паркове в България. Стотици доброволци почистват, реконструират и
освежават инфраструктурата и маркировката на маршрутите и местата за отдих в единайсетте природни парка в страната:
Витоша, Рилски манастир, Златни пясъци, Врачански Балкан, Русенски Лом, Странджа, Шуменско плато, Българка, Сините
камъни, Персина и Беласица. Природните паркове са най-посещаваната и съответно най-уязвимата природа на България.
Всяка година те регистрират 10 млн посещения, които оставят своя отпечатък. Това налага ежегодното почистване и ремонт
на инфраструктурата.
За последните шест години в кампанията на територията на Природен парк „Златни пясъци” са се включили близо 1 000
доброволци, които са събрали над 6 тона отпадъци.

В рамките на тази инициативата в парк „Златни пясъци” са ремонтирани и освежени различни архитектурни елементи.
Изграден е дървен мост, улесняващ достъпа до Вековния чинар, носещ своето послание към всички като символ на връзката
между човека и природата. Поставени са информационни табели, които обясняват правилата за правилно поведение в
защитената територия. Традиционно кампанията се подкрепя от изтъкнати личности от света на изкуството, културата
и медиите, които са символични посланици на природните паркове. Постоянни посланици на ПП „Златни пясъци” са
популярният актьор и телевизионен водещ Камен Воденичаров и Теди Генев – композитор и изпълнител на песента за парка.

ince 2007 upon initiative of the international NGO World Wildlife Fund (WWW) on June 8 is celebrated the Bulgarian
nature park day.. Hundreds of volunteers clean, reconstruct and refresh the existing infrastructure and signs on tourist trails
and recreation places in the eleven nature parks on country’s territory: Vitosha, Rila monastery, Zlatni Piasatsi, Vrachanski Balkan,
Rusenski Lom, Strandja, Shumensko plateau, Balgarka, Sinite kamani, Persina and Belasitsa. Nature parks in Bulgaria are both most
visited and most vulnerable places in Bulgarian natural environment. Each ear the parks are visited by more than 10 million tourists,
each one leaving its mark on the environment. This is the reason why parks require at least once yearly cleaning and maintenance of
existing infrastructure.
During the last six years in the campaigns within the area of nature park Zlatni Piasatsi took part almost 1 000 volunteers who
collected over six tons of waste.

ithin the framework of this initiative in nature park Zlatni Piasatsi are repaired and refreshed various architectural elements. A
good example is the wooden bridge easing the access to the centuries old plane in the park, a tree carrying its message through
the years as a symbol of connection between man and nature. Information panels explaining the rules of good behavior on protected
territory are placed on several spots within the park. It is a tradition that the campaign is supported by well-known public figures in
politics, arts, culture and media, who serve as well as symbolic ambassadors of parks. Constant ambassadors of Nature park Zlatni
Piasatsi are the popular actor and TV promoter Kamen Vodenicharov and Tedy Genev – composer and performer of park’s anthem.
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Основна предпоставка за разработването на десетгодишния План за управление е необходимостта от осъществяване на
дейности, отговарящи на съвременните изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на биологичното и
ландшафтно разнообразие, устойчиво ползване на защитените територии за нуждите на науката и балансирано туристическо
и рекреационно развитие.
Този план определя главните и второстепенни цели, които си поставя администрацията на парка за неговото успешно
развитие. На първо място е опазването и възстановяване нa местните растителни съобщества и местообитания, на мястото на
неместни растителни видове и екзоти. Това е свързано с промяна режима на стопанисване и ползване на горските насаждения,
с цел поддържане на разнообразието на съществуващите съобщества и хабитати. Вниманието е насочено към разширяване
на дейностите, свързани с националния паметник на културата „Аладжа манастир” и „Катакомбите” като територия за
археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на паметника. Важно условие за успешното развитие
на парка е оптимизиране на неговите граници, с включване на представителни местообитания и ограничаване на силния
урбанистичен натиск от всички посоки към ПП „Златни пясъци”.
Сериозни са намеренията на специалистите в парка за дейности по провеждане на научни изследвания, екологичен мониторинг,
разнообразяване на възможностите за туризъм на неговата територия. Задачите, набелязани в Плана за управление на ПП
„Златни пясъци” през следващите години са предпоставка за неговото устойчиво развитие и утвърждаването му като значим
фактор в живота на Варна.

Решение № 460 от 20 юни 2011 г.
на Министерския съвет за
приемане на План за управление
на Природен парк
„Златни пясъци”.

he main condition for development of our ten-year management plan is the requirement to implement actions meeting current
need for enactment of measures concerning expert protection of biological and landscape diversity, protected areas sustainable
use for scientific research and balanced tourist and recreational progress.
The plan states both main and secondary objectives set by the park administration for Zlatni Pyasatsi successful development. First
priority is the protection and restoration of native plant communities and habitats on place of non-native plant species and exotic ones.
It involves changing the regime for management and use of forest plantations in order to maintain the diversity of existing species
and habitats. The focus is on expanding activities related to the national culture monument Aladzha Monastery and the Catacombs
as a site for archaeological research, conservation, restoration and display of monument and findings. An important condition for the
successful development of the park is to optimize its borders to include representative habitats and reduce the strong urban pressure
from all directions on Nature Park Zlatni Pyasatsi.
The specialists in the park plan scientific research, environmental monitoring, and diversification of tourism opportunities in its
territory. The goals identified in the Management Plan for the Nature Park Zlatni Pyasatsi in the coming years are prerequisite for its
sustainability and its establishment as a significant factor in the life of the city.

Council of Ministers Decision № 460 dated
June 20, 2011
Adopting Management plan for Nature Park
Zlatni Pyasatsi.
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ЗОНА ПО „НАТУРА 2000”
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Natura 2000 area

XXXII. Сезоните в Природен Парк „Златни пясъци”
XXXII. The seasons in Nature Park Zlatni Pyasatsi
Пролет • Spring
Природен парк „Златни пясъци” е привлекателен за своите посетители през всички годишни сезони. През прохладните
пролетни дни излетите в него носят изключителна наслада. Това е периодът, през който хора, животни и растения търсят
животворните лъчи на слънцето, за да се изпълнят с жизнена енергия след дългите зимни дни. През ранна пролет паркът се
изпълва с ароматите на цветовете на пробуждаща се растителност: от земята свенливо надигат глави жълтите пламъчета на
минзухарите, белите камбанки на кокичетата, дъхавите теменужки и крехкият синчец, както и приказната иглика. През май
и юни 12 вида български орхидеи допълват очарованието на гората, пурпурен и маймунски салеп, анакамптис, пърчовка,
недоразвит лимодорум и много други.
he Nature Park Zlatni Pyasatsi is friendly and open to its visitors in all seasons. During the cool spring day trips there have
exclusive enjoyment. This is the period of the year when people, animals and plants are seeking life-giving sunbeams to be fill
them with life energy after the long winter days. In early spring, the park is bursting with flavors and colors of awakening vegetation:
from the ground shyly raise their heads the yellow flashes of crocus, the white bells of snowdrops, the delicate scent of violets and
squill, as well the fairy primrose. In May and June, twelve species of Bulgarian orchids complement the forest charm - purple and
monkey orchid, pyramidal orchid, himantoglossum, aborted limodorum and many others.

Територията на ПП „Златни пясъци” е включена в единната европейска мрежа „Натура 2000” за изграждане на зони под
специална защита, съставена от защитени територии. Това има за цел да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните
и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на
опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
Мрежата трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяване на благоприятния природозащитен
статус на природните местообитания и местообитания на съответните видове от дивата флора и фауна в естествената им
област на разпространение. ПП „Златни пясъци” е защитена зона по Директива 92/43 на ЕС за запазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна и по Директива 79/409 на ЕС за опазване на дивите птици, която е най-старата
европейска директива.
ature Park Zlatni Pyasatsi area is part of the single European network Natura 2000 for establishment of special protection zones
consisting of protected areas. In accordance with the relevant international agreements on the environment and biodiversity the
measure aims to provide long-term survival of the most valuable and threatened species and habitats in Europe.
The Network must ensure maintenance and, where necessary, restoration of the favorable conservation status of natural habitats and
habitats of wild flora dnd fauna species in their usual distribution areas. Nature park Zlatni Pyasatsi is a protected area under EU
Directive 92/43 and Directive 79/409 for preserving wild birds, which is the oldest European directive.
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Лято • Summer

EСЕН • Autumn

През горещото лято всяко живо същество търси живителна прохлада. Благодатна свежест обгръща всеки пристъпил сред
зелените гори на парка.

… А есента – тя е несравнима! Гората е мястото, където най-истински се виждат багрите на този златен сезон. Последните
слънчеви лъчи нежно галят всичко живо, сякаш благодарят за изминалото лято.

uring the hot summer, every living creature seeks life-giving freshness. Fertile freshness wraps everyone who steps within the
green forests of the park.

nd autumn … it is unmatched! The forest is the place where most truly one sees the golden colors of this season. The last rays
that gently caress all life seem a boon for the summer past.
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ЗИМА • Winter
… И зимата е красива, тънка снежна пелена е преобразила целия парк. Гората и нейните обитатели сякаш са потънали в
дълбок сън. Никога през годината тишината не се чува толкова силно. Преживявали ли сте това?
nd winter … Winter is beautiful - a thin snow blanket and the entire park is transformed. The forest and its inhabitants seem to
have sunk into a deep sleep. Never during the year silence is heard so much. Have you experienced it?

Емблема на курортна Варна са опияняващата надпревара на морски вълни, изгарящи летни
слънчеви лъчи и чуждестранни туристи с бронзов загар на кожата. Но за работещите в системата
на горите Черноморието не е само море и пясък, а и зелена прохлада, бистър ручей и дивна музика
от птичи и горски звуци. Горският масив на Природен парк „Златни пясъци” е най-големият
по нашето северно черноморско крайбрежие. Дървесната растителност покрива 90% от площта
на парка. Пъстрата мозайка на гората е формирана от дървесни видове, характерни за ниските
части на България – дъбовете цер, благун и космат дъб, обикновен и келяв габър, полски клен,
сребролистна липа и др. Във влажните места пространството между дърветата е запълнено от
стъбла на множество лиани – скрипка, повет, бръшлян и др. В доловете, където се задържа вода
през лятото, типичните за региона широколистни гори отстъпват място на гори от лонгозен тип.
По стръмните каменисти склонове в североизточната част на парка се срещат храсталаци от
топлолюбиви видове – люляк, жасмин, драка и др. Флората в Природен парк „Златни пясъци”
включва около 500 вида висши растения, сред които:
he Varna resort logo are the intoxicating waves of competing with each other, the burning summer
sun and the bronzed suntan foreign tourists. But for the forestry department professional the Black
Sea is not only sea and sand, but as well cool green, clear streams and enchanting music of warbler birds
and forest sounds. The Zlatni Pyasatsi park forest is the largest on the Bulgarian Black Sea north coast.
The vegetation covers 90% of the park area. The forest colorful mosaic is formed by trees typical of the
lower parts of Bulgaria - oaks as common oak, Italian oaks and pubescent oak, common and Oriental hornbeam, field maple, silver lime and many others. The wetlands area between the trees are filled with stems
of many lianas - brier, clematis, ivy and many more. In the vales where water remains even during the hot
summer, the typical regional deciduous forests give way to mangrove forestation. The steep rocky slopes
in the northeastern part of the park are covered with dense bushes of thermophile species - lilac, jasmine,
thorn and others. The Zlatni Pyasatsi park flora includes about 500 species of plants, among which:
Айлант обикновен
Tree-of-heaven (Ailanthus altissima)
Бяла акация
Yellow locust (Robinia pseudoacacia L.)
Благун
Italian oak (Quercus frainetto Ten.)
Черен Бор
Austrian pine (Pinus nigra Holmb.)
Обикновена бреза
Common birch (Betula pendula Roth)
Брекиня
Wild Service Tree (Sorbus torminalis
Crantz.)
Планински бряст
Mountain elm (Ulmus glabra Huds.)
Полски бряст
Common Elm (Ulmus minor Mill.)
Източен бук
Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky)
Черен бъз
Common elder (Sambucus nigra L.)
Келяв габър
Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis)
Обикновен габър
European Hornbeam (Carpinus betulusL.)
Гледичия
Honey Locust (Gleditschia triacathos L.)
Червен глог
Common Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.)
Джанка
Cherry Plum (Prunus ceracifera Ehrh.)
Драка
Christ’s-thorn (Paliurus spinna–christi Mill.)
Кучешки дрян

Dogwood (Cornus sanguinea L.)
Обикновен дрян
Cornell-tree (Cornus mas L.)
Зелена дугласка
Douglas fir (Pseudotsuga menziezii Mird.)
Космат дъб
Pubescent Oak (Quercus pubescens Willd.)
Черна елша
Common Alder (Alnus glutinosa L.)
Храстовиден жасмин
Bushy Jasmine (Jasminum fruticans L.)
Храстовидна зайчина
Butcher’s Broom (Coronilla emerus L.)
Черна калина
Wayfaringtree (Viburnum lantana L.)
Атласки кедър
Mount Atlas Cedar (Cedrus atlantica
Manetti)
Ливански кедър
Cedar of Lebanon (Cedrus libani Laws.)
Конски кестен
Horse Chesnut (Aesculus hippocastanum L.)
Обикновен кипарис
Mediterranean Cypress (Cupressus
sempervirens L.)
Полски клен
Common Mapple (Acer campestre L.)
Клокочка
Bladder Nut (Staphylea pinnata L.)
Южна копривка
Hackberry (Celtis australis L.)
Дива круша
Wild Pear (Pyrus communis L.)
Маслинолистна круша
Oleaster-leaved Pear (Pyrus eleagrifolia Pall.)

Сладкоплодна къпина
Dewberry (Rubus discolor W. et N.)
Обикновена леска
Hazel (Coryllus avellana L.)
Едролистна липа
Female Lime (Tyllia platyphyllus Scop.)
Сребролистна липа
Silver Lime (Tilia tomentosa Moench.)
Лавзонов лъжекипарис
Lawson Falsecypress (Chamaecyparis
lawsoniana Parl.)
Обикновен люляк
Common Lilac (Syringa vulgaris L.)
Обикновена маклура
Osage Orange (Maclura aurantiaca
Nutt.)
Махалебка
Rock Cherry (Prunus Mahaleb L.)
Мушмула
Medlar (Mespillus germanica L.)
Мъждрян
Flowering Ash (Flaxiunus ornus L.)
Обикновен орех
Walnut (Juglans regia L.)
Дървоиден плюскач
Bladder Senna (Colutea arborescens L.)
Птиче грозде
Common Privet (Ligustrum vulgare L.)
Див рожков
Wild Caroub tree (Cercis siliquastrum L.)
Скоруша
Service Tree (Sorbus domestica L.)
Обикновена смокиня
Fig-tree (Ficus carica L.)
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Див рожков
Wild Caroub tree

Смрадлика
Smoke-tree (Cotinus coggygria Scop.)
Обикновен смърч
European Spruce (Picea abies Karst.)
Сръбски смърч
Oriental Spruce (Picea omorica Purk.)
Бяла топола
White poplar (Populus alba L.)
Трепетлика
Aspen (Populus tremula L.)
Трънка
Blackthorn (Prunuis spinosa L.)
Източна туя
Chinese arborvitae (Thuja orientalis L.)
Цер
Turkey Oak (Quercus Cerris L.)
Брадавичест чашкодрян
Wartybark Euonymus (Euonymus verrucosus Scop.)
Европейски чашкодрян
Spindle-tree (Euonymus europaeus L.)
Бяла черница
White Mulberry (Morus alba L.)
Западен чинар
Buttonwood (Platanus occidentalis L.)
Шестил
Norway Mapple (Acer platanoides L.)
Обикновена шипка
Dog Rose (Rosa canina L.)
Обикновен явор
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
Планински ясен
Ash (Fraxinus excelsior L.)
Полски ясен
Field Ash (Fraxinus oxicarpa Willd.)

Под защита са поставени двадесет редки и застрашени от изчезване растителни вида.
Twenty rare and endangered plant species are under protection.
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Конски кестен
Horse Chesnut
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Обикновен бръшлян (Hedera helix L.)
Бръшлянът е вечнозелена, дълговечна, катерлива дървесна
лиана от сем. Бръшлянови (Araliaceae). Стъблото му
достига до 30 м дължина и 15 см в диаметър. Към подпората
се прикрепва чрез многобройните си къси адвентивни
корени. При липса на подпора пълзи по земята. Листата са
тъмнозелени, кожести, лъскави, дълги 3 до 10 см. Цветовете
са дребни, жълтозелени и събрани в сенниковидни топчести
съцветия по върховете на клонките. Плодовете са почти
сферични, отначало зелени, а при узряване синьочерни,
сочни, лъскави и с по няколко семена. Бръшлянът има древна
история, бил е на висока почит при римляните. Техният бог
на виното Бакхус носел на главата си венец от бръшлян,
който го предпазвал от махмурлук. Гръцките и друидските
жреци окичвали младоженците с клонки бръшлян, за да
бъде силна и вечна любовта им. За друидите вечнозеленият
бръшлян символизирал безсмъртието на духа. В народната
медицина листата от бръшлян се използват при бронхит,
кашлица, чернодробно-жлъчни заболявания, ревматизъм,
подагра и др. В по-големи дози е отровен. От младите
клонки на растението се получава зелена и кафява боя. От
стъблата при нараняване изтича смола, която се използва в
промишлеността при изготвяне на лак за маслена живопис.
Бръшлянът е медоносно и декоративно растение.
vy (Hedera helix L.)
Ivy is an evergreen, long living, woody liana of Ivy family
(Araliaceae). The stem reaches 30 meters in length and
15 cm in diameter. It attaches to its stand with numerous short
adventitious roots. In the absence of props creeps on the earth.
The leaves are dark green, leather-like, shiny, long 3 to 10 cm. The
leaves are ovate and vegetative - 3 to 5 palmate in form with triangular divisions. The flowers are small, yellow-green and gathered in clusters of umbel-like balls on the branches tops. Fruits
are almost spherical, initially green, then bluish-black when ripe,
juicy, shiny and with few seeds. Ivy has an ancient history and
was in high esteem with the Romans. Their wine god Bacchus
was wearing on his head a crown of ivy, which allegedly protected
him from hangover. Greek and Druidic priests adorned married
couples with ivy twigs for strong and everlasting love. For Druids evergreen ivy symbolized immortality of the spirit. In folk
medicine, the leaves of ivy are used for cure of bronchitis, cough,
liver and biliary diseases, rheumatism, gout, etc. In larger doses
it is toxic. The plant young shoots serve for obtaining green and
brown paint.
When cut from the stems
leaks resin that is used in
industry for making varnish for oil painting. Ivy
is honey giving and ornamental plant.

Горска лоза (Vitis silvestris Gmel.)
Горската лоза е увивна лиана от сем. Лозови (Vitaceae),
която при липса на подходяща опора се стеле по земната
повърхност. Стъблото достига до 30 м дължина и до 30 см
в диаметър. Към опора се прикрепва чрез мустачки, които
са видоизменени клонки. Листата са плитко длановидно
насечени на 3-5 дяла или почти цели 5 до 15 см срещуположни.
Цветовете са събрани в съцветия, дълги до 30 см. Плодовете
са дребни, тъмносини, почти сферични, тип сочна ягода, с
кисел вкус. Цъфти през май – юни. Среща се из цялата страна
в крайречни и крайбрежни гори и храсталаци, докъм 500
м н. в. У нас е разпространена естествено и винената лоза
(Vitis vinifera L.), от която са създадени различните сортове
лозя. Горската и винената лоза са разпространени в Средна
Европа, Средиземноморието и Югозападна Азия. Видовете
от род Лоза (Vitis L.) се култивират от древността заради
полезните си и вкусни плодове. Има данни, че културната
лоза се отглеждала в Древен Египет около 3500 години пр.Хр.
В света съществуват около 4 000 сорта лоза.
orest vine (Vitis silvestris Gmel.)
The forest vine is a climbing liana of the vine family (Vitaceae) which in the absence of adequate support creeps on the
ground. Stem reaches up to 30 meters in length and 30 centimeters in diameter. To its support it attaches with tendrils that are
modified branches. The leaves are shallow palmate in form with
3 to 5 partition or entire, reaching between 5 and 15 cm always
on opposite to each other. The flowers are gathered in clusters up
to 30 cm long. Fruits are small, dark blue, almost spherical, juicy,
of berry type, with a sour taste. Blooms during May – June. It
may be found throughout the country in riverside and coastal forests and thickets up to about 500 m asl. The common wine grape
(Vitis vinifera L.) is naturally distributed in the country in different varieties. Forest vine and wine
are distributed in Central Europe, the
Mediterranean and Southwest Asia.
Species of the genus Vine (Vitis L.)
are cultivated since ancient times for
its useful and tasty fruit. There is evidence that cultural vines were grown
in ancient Egypt around 3500 BC. In
the world there are about 4000 varieties of vines.
Черна елша • Black alder
Горска лоза
Forest vine

Къпина • Blackberry
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ince ancient times man is
looking for ways to cope with
pain. For this aim, besides
Indian hemp, opium and mandrake,
hypnotic poppy (Papaver somniferum L.) which grows in Bulgaria
was used too. Against pain from
cramps, the father of medicine Hippocrates prescribed banewort (Atropa Belladonna L.). These herbal pain
relief means were known and used
by the great medieval scholar – the
encyclopedist Abu Ibn Sina (Avicenna).

Българският препарат „Нивалин”, открит
от проф. Д. Пасков се прилага в края на
анестезията, при събуждане на болния.
Прилага се с отличен ефект и при редица
неврологични заболявания, включително
и детския паралич. Извлича се от блатното
кокиче (Galanthus nivalis L.)

Мак • Poppy

Джел • Holly

Синя жлъчка • Wild succory

Хипократ • Hippocrates

Авицена • Avicenna

Бял имел (Viscum album L.)
Имелът е вечнозелено, полупаразитно храстче, което
се прикрепва върху клоните на дърветата с помощта на
кореноподобни образувания. В древността белият имел
намирал приложение при лечение на епилепсия. В българската
народна медицина се прилага при отоци, хронични ставни
заболявания, за увеличаване на млякото при кърмачки.
istletoe (Viscum album L.)
The mistletoe is an evergreen,
semi parasitic bush, which attaches to the trees with roots like formations. In ancient times the white
mistletoe is used for the treatment of
epilepsy. In the Bulgarian folk medicine is used in edema and chronic
joint diseases, as well as to increase milk in nursing.

ommon mallow
(Malva silvestris L.)
The common mallow is an annual to
perennial herb with long, erect, ascending adjacent, branched stems.
As herb are used leaves and flowers,
which must be collected at the time
of flowering.

Блатно кокиче
Loddon lily

he Bulgarian medicine Nivalin, created by Professor D. Paskov is applied
at the end of anesthesia when the patient is
awakening. It is used with excellent effect to
cure a number of neurological diseases, including polio. Its main component is derived
from loddon lily (Galanthus nivalis L.).

Белла дона • Belladonna

Слез (Malva silvestris L.) Слезът е едногодишно до
многогодишно тревисто растение с дълги, изправени,
възходящи прилежащи, разклонени стъбла. Като билка се
използват листата и цветовете, които трябва да се събират по
време на цъфтеж.

Обикновен бръшлян • Ivy
Черен бъз • Elderberry

Още от древни времена човек търси
начини да се справи с болката. За
тази цел освен индийския коноп,
опиума или мандрагората се
използва и сънотворния мак (Papaver somniferum L.), отглеждан и у
нас. При болки от спазми, бащата на
медицината Хипократ е предписвал
лудо биле (Atropa Belladonna L.). Тези
обезболяващи растителни средства
са били познати и прилагани от
великия средновековен учен –
енциклопедист Абу-Ибн Сина
(Авицена).

Синя жлъчка, цикория (Cichorium inthybus L.)
Синята жлъчка е многогодишно тревисто растение. Стъблата
са ръбести и изправени с височина от 30 до 120 см. Цветовете
са събрани в единични кошнички с къси дръжки. На цвят
са светлосини, рядко - бели или розови. Всички части на
растението са с млечен сок. Като билка се използват корени
извадени през есента и скъсани по същото време стръкове. От
корените на цикорията се приготвя заместител на кафето.
ild succory, chicory (Cichorium inthybus L.)
The wild succory is a perennial herb. The stems are angular
and upright reaching a height of 30 to 120 cm. The flowers are collected in individual baskets with short handles. The color is light
blue, rarely - white or pink. All parts of the plant when cut provide
milky sap. As herb are used its autumn roots and stems collected
at the same time. From chicory roots is prepared a kind of coffee substitute.

123

XXXIII. Флора – редки и застрашени видове – Редки лечебни растения

XXXIV. Защитени растения в „Червената книга на България”

XXXIII. Flora – rare and endangered species – Rare medical plants

XXXIV. Protected floral species in the Bulgarian Red Book

В Природен парк „Златни пясъци” растат много билки, част от които
могат да се определят като редки лечебни растения: лудо биле (беладона),
татул, градински чай, шипка, тинтява, мак, лютива мента, подбел, мечо
грозде, иглика, глухарче, вълнест напръстник, пролетно котенце, полско
котенце, кандилка, ракитник, черно френско грозде и др.
Народният лечител Петър Димков (1886 – 1981 г.) заслужено е нареден
сред стоте велики българи. Написаното от него в тритомника му
„Българска народна медицина” и каквото е казал за билколечението не
се е променило и остава като отправна точка и мерна единица и до днес.

Петър Димков
(1886 – 1981 г.),
природолечител
Peter Dimkov
(1886 - 1981), healer

n the Nature Park Zlatni Pyasatsi grow many herbs, some of which can be defined as a rare: banewort (Belladonna), thorn apple,
sage, rose hips, gentians, poppies, peppermint, coltsfoot, bearberry, primrose, dandelion, Grecian foxglove, Pasque flower,
campana, columbine, seabuckthorn, black currant and many more.
The healer Peter Dimkov (1886 - 1981) is deservedly ranked among the hundred great Bulgarians. His three-volume work Bulgarian
folk medicine still stands its premise as is what he said about herbal treatment, which remains as a reference unit to date.
Лечебни растения • Medical plants

Редки лечебни растения – „АКЦИЯ 2000” за опазване на околната среда
Rare medical plants – ACTION 2000 for protecting the environment

Сред тревистите растения в Природния парк се срещат седем защитени вида, един застрашен и шест редки, които са
включени в Червената книга на България. Защитени видове растения са снежно кокиче, кавказка иглика, обикновена ефедра,
недоразвит лимодорум, сибторпианова белоочица и др.
mong herbaceous plants in the Nature Park one may find seven protected species, one endangered and six rare listed in the Bulgarian
Red Book. The protected plant species are snowdrop, cowslip, common ephedra, aborted limodorum, sibtorpian bugloss and others.
Обикновена ефедра (Ephedra dustachya L.)
Като биологичен вид представлява дребно храстче от сем.
Ефедрови (Ephedra) и обитава скали и скални пукнатини.
Предстои вписването на обикновената ефедра в Червената
книга на България в категория „застрашен вид”.
ommon ephedra (Ephedra dustachya L.)
As a species it is a small bush of the family Ephedra and
grows in rock cracks and crevices. The common ephedra is listed
in the Bulgarian Red Book under the category ‘endangered species.’
Недоразвит лимодорум (Limodorum
abortivum)
Многогодишно
тревисто
растение
с коренище и безлистно стъбло.
Недоразвитият лимодорум е Терциерен
реликт вписан в Червената книга на
България в категория „рядък вид”.

Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.)
Снежното кокиче принадлежи към семейство Кокичеви
(Galanthus) и представлява дребно ранно пролетно растение
с луковица. Вписано е в Червената книга на България като
застрашен вид. От снежното кокиче е изолирана лечебна
съставка, която е в основата на лекарството „Нивалин”,
разработено от българския учен проф. Д. Пасков за лекуване
на детски паралич.
nowdrops (Galanthus nivalis L.)
Snowdrops belongs to the family
Amaryllidaceae (Galanthus) and is an early
spring small plant with bulb. It is listed in the
Bulgarian Red Book as endangered species.
From the snowdrops has been isolated a therapeutic compound that is in the basis of the
medicine Nivalin developed by the Bulgarian scientist Prof. D. Paskov to cure polio.

borted limodorum (Limodorum
abortivum)
Perennial herb with a rhizome and leafless stem. The aborted limodorum is a tertiary
relic registered in the Bulgarian Red Book under the category ‘rare.’
Маймунски салеп (Orchis simia)
Много красив представител на сем.
Орхидеи с бяло-лилави цветове. Латинското
наименование „simia” идва от гръцкото
за „човекоподобен”. Това характеризира
красивата форма на цветовете, които
наподобяват човече.
onkey orchid (Orchis simia)
Very nice representative of the family Orchidaceae with flowers in white and purple colors.
The Latin name ‘simia’ comes from the Greek for
‘humanoid.’ The name points out the beautiful form
of flowers that resemble man.

Билките в Природен парк
• Златни пясъци •
Herbs in Nature Park
• Zlatni Pyasatsi •

ibtorpian Bugloss (Buglossoides sibthorpiana)
Single or biennial plant of the family Boraginaceae. Listed
in the Bulgarian Red Book under the category of ‘rare species.’

Специален първодневен плик на тема:
„Застрашени растения от Червена книга на България”
Special edition of First Day envelope on subject:
‘Endangered plants in the Bulgarian Red Book’.
Кавказка иглика • Cowslip (Primula veris L.)
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Сибторпианова белоочица (Buglossoides sibthorpiana)
Едно или двугодишно растение от сем. Грапаволистни
(Boraginaceae). Вписана е в Червената книга на България в
категорията „рядък вид”.
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XXXV. Митичната змия на Асклепий

XXXVI. Легенда за бащинската саможертва на пеликаните

XXXV. Asclepius mythical snake

XXXVI. Legend for the pelicans paternal sacrifice

Смокът мишкар е красиво животно – гладък, лъскав, гърбът е мастилено-кафяв до черен, изпъстрен с бели петна
и точки, коремът му е светъл, а понякога с тъмни петна. През окото до ъгъла на устата му преминава черна ивица.
Младите са по-светли, на гърба с четири реда кафяви петна. В тилната област има голямо бяло V-образно петно,
понякога появяващо се в две отделни бели петна. Възрастните екземпляри достигат 180 см, а в редки случаи и до
повече.
В България се среща почти навсякъде. Обитава разредени, влажни, стари дъбови, габрови, по-рядко букови гори,
храсталаци и ливади с храсти, каменисти места в равнините и планини до 2 000 м нмн (надморско ниво). Привлечен от изобилие
мишевидни гризачи, често навлиза в градини, обори, хамбари, стари селски къщи. Разпространен е в Средна и Южна Европа,
Мала Азия и Кавказ. Основната му храна са мишевидни гризачи, но също така напада малки птичета и други подобни дребни
животни и птици. Улавя плячката си от засада и я задушава с тялото си. По-голяма част от времето си прекарва по клони на
дървета и храсти, по които се изкачва много бързо и добре. През зимата изпада в летаргия, т. нар. зимен сън, който прекарва
в кухи дънери, дупки на животни, скални цепнатини и др. Брачния период на този вид е през месеците май – юни, а през юли
женската снася между 6 и 8 яйца в хралупи, гниеща дървесина или рохка почва. Малките се излюпват през септември. При
улавяне хапе, но не е отровна змия! Народът ни е нарекъл този вид смок домошар, тъй като често се е срещал в селски къщи и
хамбари около мишевъдни гризачи, с които се храни. Бил е винаги на голяма почит като пазител на дома и помощник в борбата
с гризачите. Този смок присъства и в различни древни митове и легенди, като се смята, че точно този вид змия е изобразена
като символ на фармацията. Този смок се нарича от някои също така и ескулапова змия по името на древноримския бог на
здравето и здравеопазването: Асклепий (Ескулап). Смокът-мишкар е включен в Червената книга на България в категория
„застрашен от изчезване вид” и е сред защитените от закона вид. В Природен парк „Златни пясъци” смокът мишкар се среща
най-често в района на „Аладжа манастир” и в местността Бялата стена.
he Aesculapian snake is a beautiful animal – smooth, glossy, with ink brown to black back, dappled with white spots and dots
and bright belly, sometime with dark spots. Through the eye and to the corner of his mouth passes a black stripe. Juveniles are
brighter with four rows of brown spots on the back. In the occipital region they have a large V-shaped white spot, sometimes appearing
as two distinct white spots. Adults reach 180 cm and in rare cases – more. In Bulgaria it may be seen almost everywhere. Populates
sparse, wet, old oak, hornbeam, rarely beech forests, shrubs and meadows with bushes, rocky places in the plains and mountains to 2000
m above sea level. Attracted by abundant rodents the Aesculapian snake often enters in gardens, stables, barns, or old farmhouses. It is
widespread in Central and Southern Europe, Asia Minor and the Caucasus. It feeds mainly with rodents, but also attacks small birdies
or other small animals and birds. Captures prey by ambush and suffocates it with his body. The majority of time the Aesculapian snake
spends on tree branches and on shrubs, which it climbs very quickly. In winter it falls into lethargy, also called hibernation, which it
spends in hollow logs, burrows of animals, rock crevices, etc. The mating period of the species is during May to June, and in July the
female lays between 6 and 8 eggs in holes, rotting wood or loose soil. Offspring hatches in September. Bites when caught, but not a
poisonous snake! The people have called the Aesculapian snake a stay-at-home, as it is often found in farmhouses and barns around
mouse-like rodents, which consist its main food. The Aesculapian snake was always in great honour as the guardian of the house and
assistant against rodents. This snake is represented in various ancient myths and legends and it is believed that this particular kind of
snake is the symbol of pharmacy. In English the snake is called Aesculapian snake named after the ancient Roman god of health and
health care: Asclepius (Aesculapius). The Aesculapian snake is listed in the Red Book of Bulgaria under the category of ‘endangered
species’ and is a legally protected species. In Nature park Zlatni Pyasatsi the Aesculapian snake is found most often in the area of
Aladzha monastery and the White wall.
Антична монета от император
Каракала (198 – 217 г.) с изображение на
Асклепий.
Coin of emperor Caracalla (198 – 217 AD)
with image of Asclepius

Смок – мишкар
Aesculapian Snake
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Асклепий, ІV в. пр. Хр., мраморна фигура.
Asclepius, 4th century BC, marble.

В чуждестранните филателни материали във връзка с
донорството на кръв се показва птицата пеликан. Върху
български пощенски марки той е изобразен в поредицата
„Пазете природата - птици” и „Резерват „Сребърна”. Още
от древни времена е станала легендарна и известна една
особеност на тези птици. Когато малките на пеликана
са заплашени от гладна смърт, техните родители, особен
мъжкият, раздира гръдта си и със собствената си кръв
нахранва малките. Спасявайки живота на поколението,
родителят умира. Затова се смята, че пеликанът е първия
донор и изобразен с разкървавена гръд и малки около себе
си е символ на висша безкористност, олицетворение на
основната идея на кръводарителството.
he foreign philatelic materials related to blood donation always picture a pelican bird. On Bulgarian stamps it appears
in series ‘Protect the nature - birds’ and ‘Reserve Srebarna’. Since
ancient times dates a legend for a widely known feature of these
birds. When young pelicans are threatened with starvation, their
parents, especially the male ones, tear their chest to feed the offspring with their own blood. However, while saving the lives of
the offspring parents die. Therefore, it is believed that the pelican
is the first donor and is represented with bloody chest and offspring around as a symbol of supreme unselfishness, the very embodiment of blood donation idea.

Къдроглав пеликан
Dalmatian pelican (Pelecanus crispus)

Розов пеликан
Great (Eastern) white pelican (Pelecanus onocrotalus)
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XXXVII. Фауна – редки и застрашени видове

XXXVII. Фауна – редки и застрашени видове • Защитени птици

XXXVII. Fauna – rare and endangered species

XXXVII. Fauna – rare and endangered species • Protected birds
„Безспорно от всички висши животни… те са най-красивите и най-сладкогласните, те предизвикват най-голямо възхищение,
тях най-много ги изучават и най-много ги опазват.” Р. Питърсън
ertainly among all complex animals... they are the most beautiful and most sweet-voiced and they cause the greatest admiration,
they are the most studied and most protected species.” R. Peterson

Птичето царство е представено от 122 вида птици. Звънката песен на дроздове и авлиги
долита от кичестите корони на габъра и мъждряна. Други типични представители на
птичия свят са синигери, кос, червеношийка, черешарка и др. От хищните видове птици
в парка се сещат голям и малък ястреб, керкенез, мишелов, горска улулица и др. Паркът
е едно от малкото места в страната, където намира убежище колхидският фазан. По
време на пролетните и есенните миграции над парка преминават големи ята прелетни
птици, тъй като е разположен на миграционния път на птиците Via Pontica.

Черешарка (Coccothraustes coccotraustes) • Hawfinch (Coccothraustes coccotraustes)
Горска постоянна птица с дължина на тялото 16 – 18 см. Обитава широколистни и смесени гори, окрайнини на
гори и паркове. В началото на май женската снася 4 до 6 яйца. Храни се основно с различни плодове и семена.
Permanently residing in local forests bird with a body reaching lengths of 16-18 cm. Populates deciduous and mixed
forests, outskirts of woodlands and parks. In early May, the female lays 4 to 6 eggs. It feeds mainly with various fruits
and seeds.

he bird species in the park are 122. The bubbling song of thrushes and oriole comes from
the big crowns of oaks and hornbeam. Other typical representatives of the bird world are the
titmouse, blackbird, robin, hawfinch and many others. Predatory birds in the park are the big and
small hawk, kestrel, buzzard, tawny owls and more. The park is one of the few places in the country
where the common pheasant finds refuge. During the spring and autumn migrations over the park
pass large coveys of migratory birds, as it is located on migratory birds trail Via Pontica.
Авлига • Oriole

Качулат синигер
Crested titmouse

Авлига (Oriolus oriolus) • Oriole (Oriolus oriolus)
Горски равнинен вид с красиво ярко оперение и дължина на тялото 22 – 26 см. Прелетен вид. Зимува в
тропическа Африка. Храни се с насекоми и дребни плодове.
Low altitude forest bird with a beautiful bright plumage and body length of 22-26 cm. It is migrating. Wintertime
spends in tropical Africa. Feeds on insects and berries.

Колхидски фазан
Common pheasant

Обикновен мишелов (Buteo buteo) • Common Buzzard (Buteo buteo)
Дневна граблива птица. Дължина на тялото около 50 см, размах на крилата около 120 см. Основната
му храна са мишевидни гризачи, но понякога се храни и с дребни птички, земноводни, влечуги и едри
насекоми.
Diurnal bird of prey. Its body length reaches about 50 cm with wingspan of 120 cm. It feeds mainly with rodents,
but sometimes catches small birds, amphibians, reptiles and large insects.
Миграция на птиците – специална емисия за срещата по опазване на околна среда в Европа
Birds migration – special emission for the meeting dedicated on environmental protection in Europe

Дрозд • Thrush

Специален първодневен плик на тема: „Защитени птици”
Special First Day envelope dedicated to protected birds
Кълвач • Woodpecker

Зелен кълвач (Picus viridis) • Green Woodpecker (Picus viridis)
Едър кълвач с дължина на тялото 30 – 36 см. Обитава широколистни и смесени гори и паркове. Отглежда
малките си в хралупа издълбана в стар дънер. Храни се с насекоми и техните ларви, които лови по
дърветата.
Large woodpecker with a body length of 30 – 36 cm living in deciduous and mixed forests and parks. Breeds its
offspring in small holes dug in old trunks. Feeds on insects and their larvae which catches in the trees.
Червеношийка (Erithacus rubecula) • Robin (Erithacus rubecula)
Елегантна птица с дължина на тялото 12 – 14 см. Обитава гори, паркове, градини с налична гъста
растителност и открити площи. Гнезди на земята, където крие гнездото си под тревисти туфи между
камъни, в дупки на стари дънери. Гнездото си прави от мъхове, коренчета, треви, власинки и др.
Elegant bird with a body length of 12-14 cm living in forests, parks, gardens where dense vegetation and open
areas are available at the same time. It nests on the ground where hides its nests under tufts of grass, between the
stones or in the holes of old trunks. The nest is usually made of moss, roots, grass, cloth and other similar material.
Поен дрозд (Turdus philomelos) • Thrush (Turdus philomelos)
Горска постоянна птица с дължина на тялото 20 – 22 см. Гнездото е майсторски сплетено от дребни
клончета и сламки, отвътре измазано с глина и кал, така че след като изпълни предназначението си
остава здраво още няколко сезона.
Permanently living in forests bird with a body reaching lengths of 20 – 22 cm. Its cradle is expertly twisted with small
twigs and straws plastered inside with clay and mud, so that once served its purpose it remains stable for several seasons.

Кос • Robin

Голям синигер (Parus major) • Great Titmouse (Parus major)
Големият синигер е най-едрия от синигерите в България с дължина на тялото 13 – 15 см. Много активна
и подвижна птица, лесно забележима поради яркото си оперение. Горски обитател, но често се среща и в
градовете.
Big titmouse is the biggest titmouse in Bulgaria with a body length reaching 13-15 cm. Very active and moving bird
easily visible because of its colorful plumage. Although it prefers forests can often be seen in cities.
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XXXVII. Фауна – редки и застрашени видове
XXXVII. Fauna – rare and endangered species
Природният парк съхранява разнообразие от местообитания на диви животни. В спокойствието на
гората са се приютили типични горски обитатели – дива свиня, сърна, катерица, лисица, дървесница,
еленов рогач и др. Сред влечугите обитаващи парка се срещат защитени видове – шипоопашата,
шипобедрена и блатна костенурки, смок мишкар и голям стрелец. Малките водни площи в парка се
обитават от шест вида жаби и два вида тритони.
he Nature Park protects a variety of habitats for wildlife. In the quiet of the woods have found home
typical forest dwellers - wild boar, deer, squirrel, fox, European tree frog, deer and others. Among the
reptiles inhabiting the park there are protected species such as Hermann’s, spur-thighted and European pond
turtles, Aesculapian snake and Caspian whipsnake. The small ponds in the park are home to six species of frogs
and two species of newts.
Балкански гребенест тритон
Балканският гребенест тритон е един от обитателите на Природен парк Златни пясъци. Тялото му е
доста тумбесто и достига до 18 см с оцветяване на гушата и корема в жълто-оранжево на едри черни
петна. Обитава блата, изкопи и всевъзможни застояли води, както обраснали, така и с тинести, пясъчни
или чакълести брегове и дъно. На сушата тритоните се хранят само нощем и поглъщат сравнително
малко храна – насекоми, дребни мекотели. Във водата се хранят усилено, предимно с водни насекоми
и охлювчета, понякога с хайвер на жаби и риби. У нас Балканския гребенест тритон е защитен с
приложение ІІ на Бернската конвенция.
outhern (Balkan) crested newt
The Balkan crested newt is one of the species inhabitants of Nature Park Zlatni Pyasatsi. Its body is
rather squat and can reach 18 cm with throat and belly colored in yellow-orange on large black spots. Inhabits
marshes, ditches and all sorts of stagnant water, both with overgrown vegetation and muddy, sandy with gravel
banks and bottoms. The newts feed on land only at night consuming relatively little food – insects and small
mollusks. In water they eat much, mostly aquatic insects and snails, sometimes spawning frogs and fish. The
Balkan crested newt is protected with Annex II of the Bern Convention.

XXXVIII. Представители на животинския свят в „Червената книга на България”
XXXVIII. Fauna – rare and endangered species

Сърна • Roe

Бухал (Bubo bubo)
Най-едрата нощна граблива птица с размах на крилата 130
– 170 см. Обитава планини и стари гори, като предпочита
скалисти райони. Гнезди в скални вдлъбнатини и цепнатини, в
дъното на скални корнизи и ниши. Храни се с различни видове
бозайници, дребни птици и дори змии. Лети безшумно в
нощта, има остър слух и вижда добре през цялото денонощие.
В парка е постоянен обитател. Трудно може да бъде забелязан
през деня когато си почива сред гъстите клони на дърветата.
Силният му глас се чува рано напролет след залеза на слънцето.

Див заек • Hare

Лисица • Fox

Дива свиня • Wild boar

Уралска улулица сова
Earless Uralian owl
(Strix uralensis)

Червената книга на България
Rare and Endangered Species

wl (Bubo bubo)
The greatest nocturnal bird of prey with a wingspan of 130-170
cm. Inhabits mountains and ancient forests, preferring rocky areas. It
nests in rock cavities and fissures in the bottom of the rock ledges and
niches. Feeds with different species of mammals, birds and even small
snakes. Flies silently into the night, has very keen ear and sees well days
and nights. Permanent resident of the park. It is hard to see it during the
day when usually rests among the thick boughs of trees. His strong voice
is heard in early spring after sunset.

Голям ястреб
Northern Goshawk
(Accipiter gentilis)

Жаба дървесница
European tree frog

Балкански гребенест тритон
Southern (Balkan) crested newt

Полубеловрата мухоловка
Semicollared Flycatcher (Ficedula semitorquata)

Зеленоглава патица • Mallard

Кът от Природен парк „Златни пясъци” • A nook of Nature park Zlatni Pyasatsi

Бръмбар носорог
European rhinoceros beetle

Шипоопашата костенурка
Hermann’s tortoise

Козодой
European Nightjar
(Caprimulgus europaeus)

Горска чучулига
Forest lark
(Lullula arborea)

Морски орел
Sea eagle

Бекас
Snipe (Scolopax rusticola)

130

131

XXXIX. Защитени видове под егидата на Световния фонд за дивата природа (WWF)

Молбата, изповедта и песента на гората

XXXIX. Protected species by the World Wildlife Fund (WWF)

The forest prayer, confession and song

България се нарежда сред най-богатите на дива
природа страни в Европа. Най-редките растения
и животни и най-красивите естествени пейзажи
се опазват в защитени територии – национални
и природни паркове, резервати и защитени
местности. „За съжаление защитените природни
територии покриват едва 5% от територията на
България. Други европейски държави, които
не могат да се похвалят с толкова богата и
разнообразна природа, опазват два и дори три
пъти повече. Още по-страшното е, че всеки ден
частици от уникалните защитени територии
се изгубват безвъзвратно заради незаконно
строителство, сеч, бракониерство или пресушаване. В планините се правят все повече
планове за ски курорти, а Черноморското
крайбрежие се слива в един бетонен комплекс.
Често пъти това се прави с драстично
нарушаване на законодателството” – разказват
от Световния фонд за дивата природа (WWF).
Фондът съществува от 45 години, а в България
работи от 90-те години със своята ДунавскоКарпатска програма. Изпитанията, на които е
изложена българската природа, предизвикват
Световния фонд за дивата природа (WWF)
през есента на 2006 г. да започне кампания
„Защитете защитените територии”. Тя е подкрепена безвъзмездно от близо 50 български
медии. Силните послания водят до решителен
резултат. Под петицията „За да остане природа
в България” само за месец се подписват над 25
хиляди българи.
ulgaria is among the richest wildlife countries in Europe. The rarest plants and animals and the most beautiful natural landscapes
are preserved in protected areas - national parks,
reserves and protected areas. “Unfortunately protected natural areas cover only 5% of the Bulgarian
territory. Other European countries which cannot
boast such a rich and diverse nature preserve two or
even three times greater percentage of their territory. More frightening is that every day unique pieces
of protected areas are lost forever because of illegal constructions, logging, poaching or drainage.
In the mountains more projects are planned for ski
resorts, while the Black sea coastline merges into
a concrete urban territory. Often this takes place
with drastic violation of the law” - say sources from
the World Wildlife Fund (WWF). The Fund exists
since 45 years and works in Bulgaria from the 90’s
with his Danube-Carpathian Program. The ordeals
on which is exposed the Bulgarian nature caused
the World Wildlife Fund (WWF) to launch a campaign Protect protected areas in the fall of 2006. It
was backed by nearly 50 free Bulgarian media. The
powerful messages lead to decisive results. The petition Keep the Nature of Bulgaria was signed by
over 25 000 Bulgarians for a month.

Голям ястреб • Northern Goshawk

Обикновен (голям) хомяк
European hamster

Дългоух прилеп • Long-eared bat

Двуцветен прилеп
Particoloured bat

Голям нощник
Greater mouse-eared bat

Ръждив вечерник • Common noctule
Къдроглав пеликан
Dalmatian pelican
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Молбата на гората
Човече, аз съм покрива на твоята къща,
масата на твоята трапеза,
леглото, на което спиш,
дървото, от което градиш всичко.
Аз давам топлина за твоето огнище през
студените зимни нощи,
приятна сянка през лятното слънце.
С моя сочен лист аз щедро храня твоите стада.
Моите прадеди лежат дълбоко в земята,
от което ти можеш и трябва да се отопляваш.
Най-после, с моите потоци и реки аз напоявам
богато твоите градини, а с моята зелена броня
пазя земята ти от порои и наводнения.
Чуй молбата ми:
Използвай ме, но не ме
Унищожавай!
Изповед на гората
Ти, който утоляваш жаждата си
с тази бистра вода,
запомни: тя е моя.
Ти, който дишаш този
ароматен въздух,
запомни: той е мой.
Ти, който се радваш на тази красота,
запомни: тя е моя.
Ти, който се наслаждаваш
на песните на крилатите певци,
запомни: те са мои.
Аз съм първичният извор на живота.
Неговата сила.
Неговата младост.
Без мен земята ще стане пустиня.
Без мен ще пресъхнат бистрите ручеи.
Без мен ще отлетят веселите птички.
Без мен щe се отрови въздуха.
Без мен ще изгасне красотата.
Затова
Пази ме! Обичай ме!

he forest prayer
Man, I am the roof of your house
I am your dinner table,
I am the bed you sleep in,
I am the tree you build everything from.
I am providing heat from your hearth in
Cold winter nights
And nice shadow of the burning summer sun.
I am feeding generously your flocks with
juicy leaves.
My ancestors lie deep in the ground
And you may use them to heat yourself,
Finally with my streams and rivers I richly irrigate
Your gardens and with my green armor I
Protect your land from rain and floods,
So hear my prayer:
Use me, but do not destroy me!

Специално издание: „Година на горите” –
ЕВРОПА 2011 г.
Special edition: Year of the forests –
EUROPE 2011.

Танцът на гората • The forest dance
Песента на гората • The forest song

he forest confession
You who satisfy your thirst
With this pure water
Remember: it is mine!
You who breathe this
Fragrant air
Remember: it is mine!
You who have enjoyed this beauty
Remember: it is mine!
You who enjoy
The songs of winged singers
Remember: they are mine!
I am the primary source of life!
I am his power.
I am his youth.
Without me, the earth will turn a desert.
Without me will dry pure streams.
Without me the happy birds will fly off.
Without me the air shall poison.
Without me will go off beauty.
therefore
Protect me! Love me!
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Целувката на гората
The forest kisses

Десетте приказки на Природен парк „Златни пясъци” - проект

Десетте приказки на Природен парк „Златни пясъци” - проект

The ten tales of Nature park Zlatni Pyasatsi - project

The ten tales of Nature park Zlatni Pyasatsi - project

Ние споделяме идеята на Българо-холандския екип на
Европейския институт по културен туризъм в Албена за
атрактивен маршрут „Светът на приказките и легендите”
и предлагаме нашия проект за атрактивен маршрут:
„Десетте приказки на Природен парк Златни пясъци”.
Наред с изграждането на малки горски къщички от дърво и
анимациите в тях, предлагаме да се издадат десет различни
пощенски картички, чиито проекти виждате в момента. Те ще
се подпечатват със специален печат с номера на всяка приказка
и ще могат да е изпращат от посетителите на Природен парк
„Златни пясъци” до всяка точка на света.
e share the idea of the Bulgarian-Dutch team at the European Institute for Cultural Tourism in Albena for an attractive
trail The World of Fairy Tales and Legends and offer our project for
such trail: The Ten Tales of Nature Park Zlatni Pyasatsi. Along with
the construction of small forest wood houses with animation within
them, we offer to issue ten different postcards which designs you
see on the page. They will be stamped with a special seal bearing
the number of each story and could be sent by visitors of the Nature
Park Zlatni Pyasatsi anywhere in the world.

Приказка № 1 – „Пепеляшка” • Tale № 1 – Cinderella

1

2

Добре дошли в Природен парк
• Златни пясъци • - Варна • България!
Welcome to the Nature Park
• Zlatni Pyasatsi • - Varna • Bulgaria!
Добро пожаловать в Природном парке
• Золотые пески • - Варне • Болгария!
Willkommen auf den Naturpark
• Goldenеn Sand • - Varna • Bulgarien!
Bienvenus au Parc Naturel
• Sables d’or • - Varna • Bulgarie
Bienvenidos al Parque de la Naturaleza
• Golden Sands • - Varna • Bulgaria!

The tales always start with this:
“Once upon a time ...
somewhere ...”
The end of the world for me is
the shore
Where castles I built in the
summer ...
Castles of sand and water ...
Castles of love and dreams ...
Castles collapse sometime after
But the shore still stands there
awaiting me
To turn into Mermaid again
Or into a small princess…
My castle to build again
There at the end of the world!
There where princes and
princesses laugh
And fairy castles survive!

Надежда Асенова, ОУ „Г. С.
Раковски” – Варна, декември
1998 г.

Nadejda Asenova, Secondary
School G. S. Rakovski Varna, December 1998
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Добре дошли в Природен парк
• Златни пясъци • - Варна • България!
Welcome to the Nature Park
• Zlatni Pyasatsi • - Varna • Bulgaria!
Добро пожаловать в Природном парке
• Золотые пески • - Варне • Болгария!
Willkommen auf den Naturpark
• Goldenеn Sand • - Varna • Bulgarien!
Bienvenus au Parc Naturel
• Sables d’or • - Varna • Bulgarie
Bienvenidos al Parque de la Naturaleza
• Golden Sands • - Varna • Bulgaria!

Приказка № 8 – „Житената питка”
Tale № 8 – Small Wheat Griddle-Cake

8

5
Приказка № 6 – „Малката русалка” • Tale № 6 – The Little Mermaid

6
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Добро пожаловать в Природном парке
• Золотые пески • - Варне • Болгария!
Willkommen auf den Naturpark
• Goldenеn Sand • - Varna • Bulgarien!
Bienvenus au Parc Naturel
• Sables d’or • - Varna • Bulgarie
Bienvenidos al Parque de la Naturaleza
• Golden Sands • - Varna • Bulgaria!
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Добро пожаловать в Природном парке
• Золотые пески • - Варне • Болгария!
Willkommen auf den Naturpark
• Goldenеn Sand • - Varna • Bulgarien!
Bienvenus au Parc Naturel
• Sables d’or • - Varna • Bulgarie
Bienvenidos al Parque de la Naturaleza
• Golden Sands • - Varna • Bulgaria!
自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

Приказка № 9 – „Седемте гарвана” • Tale № 9 – The Seven Ravens

9

自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

Добрият горски дух • The good elf

自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！
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• Golden Sands • - Varna • Bulgaria!
自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

Приказка № 4 – „Рапунцел” • Приказка № 4 – Rapunzel

4

Добре дошли в Природен парк
• Златни пясъци • - Варна • България!
Welcome to the Nature Park
• Zlatni Pyasatsi • - Varna • Bulgaria!
Добро пожаловать в Природном парке
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Willkommen auf den Naturpark
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Приказка № 2 – „Снежанка” • Tale № 2 – The Snow-White

3
Започват приказките все така:
„Някъде… накрая на
света …”
Края на света за мене е брега,
където замъци през лятото
строя…
Замъци – от пясък и вода …
Замъци – от обич и мечта …
Замъците рухват след това,
но стои и чака ме брега.
Пак да се превърна във Русалка
или във принцеса малка.
Моя замък пак да построя
там – накрая на света!
Там принцове, принцеси да се
смеят
и приказните замъци да
оживеят.

7

自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

Приказка № 3 – „Цар Дроздобрад” • Tale № 3 – Tsar Thrushbeard

Fairy Castle

Приказка № 7 – „Червената шапчица” • Tale № 7 – Red Riding Hood
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自然公園へようこそ
•ゴールデンサンズ• - •ヴァルナブルガリア！

Приказен замък

Приказка № 5 – „Педя човек”
Tale № 5 – Span one-man

Приказка № 10 – „Златното момиче” • Tale № 10 – The Golden Girl
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РЕЗЮМЕ
Юбилейното издание, посветено на 70-годишнината на Природен парк „Златни пясъци”, дава възможност на читателя да
се потопи в атмосферата на едно прекрасно и уникално кътче
от територията на България. Тук всеки може да намери нещо,
което да привлече вниманието и интереса му: чиста и красива природа, биоразнообразие, паметници на древната история, редки растителни видове, чудесни условия за почивка и
възстановяване, възможност за провеждане на образователни
дейности и т.н. Вижда се колко значима и далновидна е идеята на археолозите Херман и Карел Шкорпил отпреди 100 години за създаването на обществен парк, чиято задача да бъде
опазване на природното и историческо богатство на тази част
на Варненския край. Книгата проследява последователните
и всеотдайни усилия на братя Шкорпил, Варненското археологическо дружество и широката варненската общественост
за осъществяване на голямата идея. Първоначално тя е свързана с опазване на старините в „Аладжа манастир”, но скоро
дейността на Варненското археологическо дружество и Лесничейството се насочва към опазване на природата около манастира. На заседанието си от 14 февруари 1915 г. Народното
събрание взема решение да преотстъпи на Варненска община,
в полза на Варненското Археологическо дружество 2 500 дка
гора, 150 дка зеленчукови ниви и 1 500 м плажна ивица с широчина 70 м, с възможности за изграждане на курорт и народен парк, доходите от който да бъдат използвани за проучване
и опазване на съществуващите в тях старини и построяване
на музей в гр. Варна. На 3 февруари 1943 г. с постановление
№ 2134 на Министерството на земеделието и държавните
имоти, част от държавната гора „Хачука” с площ от 240 ха е
обявена за защитена територия. Целта е запазване и защита
на ценни растителни и животински съобщества и характерни
ландшафти. Отделената горска земя – от местността „Аладжа
манастир” до старата българо-румънска граница – е вторият
обявен у нас Народен парк след парк „Витоша”.
През 1996 г. е създадена Паркова администрация като самостоятелно поделение на Национално управление на горите,
която освен с изграждане и поддържане на инфраструктурата
на обектите към управлението на парка, се грижи за разработване и провеждане на образователни програми, организиране на специализирани изследвания в областта на биоразнообразието и разработване на туристически маршрути. Първи
директор е инж. Юлия Тумбаркова с екип от трима експерти.
През 1998 г. управлението на парка се преобразува в Дирекция Природен парк „Златни пясъци”, която днес наброява
общо шестима специалисти в различните направления на
дейностите. Изданието дава представа за резултатите от техния вдъхновен труд, който запазва ПП „Златни пясъци” като
природен оазис с богат растителен и животински свят, с чудесни възможности за обучителни програми, туризъм, спорт
и почивка. Паркът се намира на 17 км северно от гр. Варна, има
обща площ 1320,7 ха, дължина 9,2 км и средна ширина 1,2 км.
Съгласно критериите на Световния съюз за защита на природата, паркът е поставен в пета категория защитени територии
(защитен ландшафт). Близостта му до града, до туристическите комплекси „Златни пясъци”, „Св. св. Константин и Елена”,
„Албена” и курортното селище Кранево го правят предпочитано и лесно достъпно място за голяма част от чуждестранните
туристи, посещаващи северното Черноморие. На територията
на парка са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно
разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природопознавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм и за хора със специални нужди. Културно-историческото
наследство на територията на парка обхваща широк период
от античността до късното Средновековие, което определя
неговата общонационална значимост и е притегателна сила
за много български и чуждестранни гости. В югозападната
част на парка отваря врати „Аладжа манастир” – паметник на
културата, средновековен скален манастир от ХІІІ - ХІV век.
Гората ревниво пази тайните на съществувалите някога селища, укрепления и катакомби.
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На 800 м югозападно от манастира се намира голяма група
пещери, разположени на три нива, определени от братята
Шкорпил като „катакомби”. Помещението с гробове, характерни за ІV - VІ век и находките доказват, че катакомбите
са били обитавани още през раннохристиянската епоха. Покъсно, през ХІІІ - ХІV век, в тях вероятно са живели отшелници от близкия манастир. Под управление на Дирекцията
на парк „Златни пясъци” е защитената местност „Побити камъни”. Тя е първата обявена през 1937 г. Природна забележителност в България, с обща площ в наши дни 253,3 ха. С това
име е известен уникалният природен феномен, обединяващ
14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или
конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати
в западния край на Варненската низина.
Природен парк „Златни пясъци” е привлекателен през всички
годишни сезони. През ранна пролет се изпълва с ароматите и
цветовете на пробуждащата се растителност, от земята свенливо надигат глави жълтите пламъчета на минзухарите, белите камбанки на кокичетата, дъхавите теменужки и крехкия
синчец, приказната иглика. През май и юни 12 вида български
орхидеи допълват очарованието на гората – пурпурен и маймунски салеп, анакамптис, пърчовка, недоразвит димодорум и
др. Сред тревистите растения в парка се срещат седем защитени вида, един застрашен и шест редки вида, включени в Червената книга на България. Защитени видове растения са снежно кокиче, кавказка иглика, обикновена ефедра, недоразвит
лимодорум, сибторпианова белоочица и др. Над 150 растителни вида, срещащи се на територията на ПП „Златни пясъци”,
могат да бъдат класифицирани като лечебни растения. Паркът
съхранява разнообразие от местообитания на диви животни.
В спокойствието на гората са се приютили типични горски
обитатели – дива свиня, сърна, катерица, лисица, дървесница,
еленов рогач и др. Сред влечугите, обитаващи парка, се срещат защитени видове: шипоопашата, шипобедрена и блатна
костенурки, смок мишкар и голям стрелец. Малките водни
площи в парка се обитават от 6 вида жаби и два вида тритони.
В процентно отношение групите земноводни и влечуги съставляват за земноводните 60 %, а за влечугите 53 % от фауната
на България. Птичето царство е представено от 122 вида птици, което е близо една трета от установените за страната видове. Звънката песен на дроздове и авлиги долита от кичестите
корони на габъра и мъждряна. Други типични представители
на птичия свят са синигери, кос, червеношийка, черешарка и
др. От хищните видове птици в парка се срещат голям и малък
ястреб, керкенез, мишелов, горска улулица и др. Паркът е едно
от малкото места в страната, където намира убежище колхидският фазан. По време на пролетните и есенните миграции,
над парка преминават големи ята прелетни птици, тъй като
той е разположен на миграционния път на птиците Via pontica.
Цялото това богатство става база за широка образователна и
възпитателна дейност, резултат от инициативите на парковата
администрация, свързани с участие в различни национални и
европейски проекти. Един от най-популярните е програмата
„Екоучилища”, в която се включват десетки детски заведения
и училища от Варна. Програмата „Учим за гората”, проект на
европейската Фондация за екологично образование, има също
многобройни привърженици, участващи в залесяването на
стотици фиданки край Варна. Особено голямо значение за
екологичното възпитание на подрастващите има програмата
„Приятели на парк „Златни пясъци”, която включва теоретични занимания в клас и практически дейности на територията
на парка. Цялостната организация на многообразните дейности в ДПП „Златни пясъци” се основава на „План за управление на Природен парк „Златни пясъци” 2010 – 2020 г.” Сериозни са намеренията на специалистите в ДПП „Златни пясъци”
и техните партньори за провеждане на научни изследвания,
екологичен мониторинг, разнообразяване на възможностите
за туризъм на неговата територия, което е предпоставка за
неговото устойчиво развитие и утвърждаването му като значим фактор в обществено-икономическия живот на региона и
страната.

РЕЗЮМЕ
Юбилейный выпуск, посвященный 70-летию природного парка
„Золотые пески”, предоставляет возможность читателю окунуться в атмосферу прекрасного и уникального уголка территории
Болгарии. Здесь каждый может найти для себя что-то интересное: чистую и красивую природу, био-разнообразие, памятники
древней истории, редкие растительные виды, чудесные условия
для отдыха и восстановления, возможности для проведения образовательной деятельности и т.д. Хорошо видна насколько значимой и дальновидной была идея археологов Германа и Кареля
Шкорпиля более чем 100 лет тому назад о создании общественного парка, чьей основной задачей было сохранение природного
и исторического богатства этой части Варненского края. Книга
прослеживает последовательные и всеотдайные усилия братьев
Шкорпиль, Варненского археологического сообщества и широкой варненской общественности при осуществлении большой
идеи. Первоначально она была направлена на сохранение руин
Аладжа-монастыря, но скоро деятельность Варненского археологического сообщества и Лесничейства расширилась в сторону
охраны природы вокруг монастрыря. На заседании 14 февраля
1915 г. Народное собрание приняло решение оформить в пользу
Варненской области и Варненского археологического сообщества 2 500 декаров лесов, 150 декаров овощных участков и 1 500
метров пляжной полосы шириной в 70 метров, с возможностями
для сооружения курорта и народного парка, приход от которого
использовать для изучения и сохранения существующих в них
памятников старины и строительства музея в г. Варна. 3 февраля 1943 г. постановлением под № 2134 Министерства земледелия и государственной недвижимости часть государственного
леса „Хачука” площадью в 240 га была объявлена защищенной
территорией. Ее цель – охрана и сохранение ценных растительных и животных видов и характерный ландшафт. Выделенный лесной участок – от местности „Аладжа-монастырь” до
прежней болгаро-румынской границы – это второй объявленный у нас Народный парк после парка „Витоша”. В 1996 г. создана Парковая администрация в качестве самостоятельного
отделения Национального управления лесов, которая занята
не только строительством и поддержанием инфраструктуры
объектов под управлением парка, а и заботой о проведении образовательных программ, организацией специализованых исследований в области био-разнообразия и разработкой туристких
маршрутов. Первым директором стала инж. Юлия Тумбаркова
в команде с тремя экспертами. В 1998 г. управление парка преобразовывается в Дирекцию Природный парк „Золотые пески”,
которая по сей день насчитывает всего шестеро специалистов в
разных направлениях. Выпуск дает представление о результатах их вдохновленного труда, который сохраняет ПП „Золотые
пески” как природный оазис с богатым растительным и животным миром, с чудесными возможностями для обучительных
программ, туризма, спорта и отдыха. Парк разбит в 17 км к
северу от г. Варна, общей площью в 1320,7 га, длиной в 9,2 км
при средней ширине в 1,2 км. Согласно критериям Международного союза охраны природы парк отмечен пятой категорией
защищенных территорий (защищенный ландшафт). Его близость с городом, с туристическими комплексами „Золотые пески”,
„Св. Константина и Елены”, „Албена” и курортным поселком Кранево выделяют его в предпочитаниях большой части
иностранных туристов, посещающих северное Черноморие. На
территории парка разработаны пять туристических маршрута, раскрывающие биологическое и ландшафтное разнообразие и которые подходят для пешеходного туризма, природоопознавательного туризма, велотуризма, детского туризма,
фототуризма и для людей со специальными потребностями.
Культурно-историческое наследство на территории парка охватывает большой период с античности до позднего Средновековья, что определяет его общенациональную значимость
и является притягательной силой для многих болгарских и
иностранных туристов. Недалеко от морского берега, в юго-западной части парка открывает двери памятник культуры „Аладжа-монастырь” – средновековый скальный монастырь ХІІІХІV вв., с историческим и национальным значением.

Лес ревниво охраняет тайны существовавших когда-то поселений, укреплений и катакомб. В 800 м к юго-западу от Аладжамонастыря раскинулась большая группа пещер, расположенных на трех уровнях, определенных братьями Шкорпиль как
„катакомбы”. Помещения имеют гробы, характерные для ІVVІ вв., другие находки также доказывают, что катакомбы были
обитаемы еще в ранне-християнскую эпоху. Позже в ХІІІ-ХІV
вв., по всей вероятности в них жили отшельники из близкого
Аладжа-монастыря. Под управлением Дирекции Природного
парка Золотые пески находися природная достопримечательность Вбитые камни. Это первая природная достопримечательность в Болгарии, объявленная еще в 1937 г., общей площадью
в наши дни в 253,3 га. Под этим именем известен уникальный
природный феномен, объединяющий в себя 14 групп каменных колонн с неправильной, цилиндрической или конусовидной формами, расположенных среди песков и раскинутых в
западном районе Варненской низменности. Природный парк
„Золотые пески” приветлив к своим посетителям во все сезоны.
Ранней весной парк наполняется ароматами и цветами пробуждающейся растительности, из-под земли стыдливо поднимают головки желтые огоньки крокусов, белые колокольчики
подснежников, душистые незабудки и хрупкий василек, сказочный первоцвет. В мае и июне дванадцать видов болгарских
орхидей дополняют очарование леса - пурпурный и обезяний
ятрышник, анакамптис, козий ремнелепестник, недоразвитый
лимодорум и др. Среди травянистых растений парка встречаются семь защищенных видов - един под угрозой исчезновения
и шесть редких вида, занесенных Красную книгу Болгарии.
Защищенные виды растений: подснежник, кавказский первоцвет,
двухполосковая эфедра, недоразвитый лимодорум, Buglossoides
arvensis и т.д. Природный парк охраняет разнообразие местообитания диких животных. В спокойствии леса приютились
типичные его обитатели – дикая свинья, косуля, белка, лисица,
обыкновенная квакша, жук-олень и т.д. Среди пресмыкающих,
обитающих парк, можно встретить защищенные виды - балканскую, средиземнорскую и болотную черепахи, эскулапов полоз
и каспийский полоз. Мелкие водоемы в парке населены шестью
видами лягушек и двумя видами тритонов. Птичье царство
представено 122 видами птиц. Звонкая песнь дрозда и иволги
долитает из раскидистых корон граба и ясеня. Другие типичные
представители птичьего мира: синица, черный дрозд, зарянка,
обыкновенный дубонос и т.д. Из хищных видов птици в парке
встречаются большой и малый ястребы, пустельга, канюк, серая нясыть и т.д. Парк – эдно из немногих мест в с тране, где
находит убежище колхидский фазан. Во время весенних и осенних миграций над парком пролетают большие стаи перелетных
птиц, так как он расположен на миграционном пути птиц Via
pontica. Все это богатство стало базой для широкой образовательной и воспитательной деятельности – результат инициативы
парковой администрации, связанной с участием в разных национальных и европейских проектах. Одна из популярнейших
- это программа „Эко-школы”, в которой включены десятки
детских и учебных заведений Варны. Программа „Учим о лесе”
- проект европейской Фондации экологического образования,
также имеет многочисленных сторонников, активно принимающих участие в посадке сотни саженцов в окресностях Варны.
Особое значение для экологического воспитания подрастающих
имеет программа „Друзья парка Золотые пески”, в которую входят теоретические занятия на уроке и практические работы на
территории парка. Единая организация многообразной деятельности в ДПП „Золотые пески” основана на „Плане об управлении Природного парка „Золотые пески” в 2010 - 2020 гг.”. Этот
план устанавливает главные и второстепенные цели, которые
были поставлены перед администрацией парка для его успешного развития. Серьезны намерения специалистов в ДПП Золотые
пески и их партнеров для проведения научных исследований
и экологического мониторинга, а также их стремление разнообразить возможности для туризма на его территории, что является предпосылкой для устойчивого развития и становления в
качестве значительного фактора в общественно-экономической
жизни региона и страны.
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RESÜMEE
Die Jubiläumausgabe, die dem 70-jährigen Bestehen des Naturparks
Goldstrand gewidmet ist, bietet dem Leser die Möglichkeit an, in die Atmosphäre eines wunderschönen und einmaligen Plätzchen Bulgariens
einzutauchen. Hier kann jeder etwas finden, was seine Aufmerksamkeit und Interesse erregen würde: schöne und saubere Natur, große biologische Vielfalt, alte historische Denkmäler, seltene Pflanzenarten,
ausgezeichnete Bedingungen zur aktiven Erholung und Rekreation,
Möglichkeit zur Durchführung von Ausbildungstätigkeiten u.a. Daraus
sind die Wichtigkeit und die Weitsichtigkeit der Idee beider Archäologen
Hermann und Karel Škorpil zur Eröffnung eines öffentlichen Parks vor
100 Jahren ersichtlich, wessen Ziel die Bewahrung der Natur und der historischen Schätze dieses Teils vom Region Varna war. Im Buch werden
die konsequenten und hingebungsvollen Bemühungen der Brüder
Škorpil, der Archäologischen Gesellschaft und der breiten Öffentlichkeit der Stadt Varna zur Verwirklichung der großen und bedeutenden
Idee observiert. Ursprünglich war die Idee mit der Bewahrung der historischen Schätze im Aladzha-Kloster verbunden, später ist die Tätigkeit
der Archäologischen Gesellschaft und des Forstreviers am Naturschutz
rund um das Kloster orientiert. In ihrer Sitzung am 14.02.1915 hat die
Volksversammlung beschlossen dem Gemeinde der Stadt Varna und
zum Nutzen der Archäologischen Gesellschaft Varna 250 ha Wald, 15
ha Land für Gemüsezucht und einen Küstestreifen 1.500m lang und
70m breit abzutreten mit der Idee zum Aufbau eines Seebades und eines
Volksparks und Investierung der Einnahmen daraus in Forschung und
Bewahrung der historischen Denkmäler und in den Aufbau eines Museums in der Stadt Varna. Am 3.Februar 1943 wurde mit Beschluss Nr.
2134 des Ministeriums der Landwirtschaft und der Staatsgüter einen
Teil vom staatlichen Wald Hachuka mit einer Fläche von insgesamt 240
ha zum Naturschutzgebiet erklärt. Diese Massnahme bezweckte die Bewahrung und den Schutz wichtiger pflanzlichen und tierischen Populationen und typischer Landschafte. Das abgetrennte Waldgebiet – sich
zwischen dem Gelände Aladzha-Kloster und der bulgarisch-rumänischen Grenze erstreckend – ist der zweite Naturpark Bulgariens nach dem
Nationalpark Vitosha. 1996 wurde die Parkverwaltung in Form einer
selbständigen Abteilung der Nationalen Behörde für Waldverwaltung
geschaffen, die neben dem Aufbau und der Instandhaltung der Infrastruktur des Naturparks auch für Erstellung und Durchführung von
Ausbildungsprogrammen, Organisierung spezifischer Untersuchungen
auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt und Erstellung von touristischen Routen zuständig ist. Zur ersten Direktorin war Ing. Julia Tumbarkova
zusammen mit einem Team aus drei Experten benannt. 1998 wurde die
Parkverwaltung in eine Direktion vom Naturpark Goldstrand umgewandelt, die heute über sechs Fachleute verfügt, die in unterschiedlichen
Fachbereichen tätig sind. Dieses Buch widerspiegelt die Ergebnisse ihrer
begeisternden Arbeit, die den Naturpark Goldstrand als eine wertvolle
Naturoase mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt, mit zahlreichen
Möglichkeiten zur Durchführung von Ausbildungsprogrammen, mit
Tourismus-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten erhalten haben. Der
Park liegt 17km nördlich von Varna entfernt und hat eine Gesamtfläche
von 1320,7 ha, eine Länge von 9,2km und eine Durchschnittsbreite von
1,2km. Nach den Kriterien der Internationalen Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen steht der Naturpark unter
Kategorie V: Geschützte Landschaft. Seine Nähe zur Stadt Varna, zu
den Seebädern Goldstrand, Hl.Hl.Konstantin und Helena, Albena und
der Kurortsiedlung Kranevo macht ihn zu einer bevorzugten und leicht
zugänglichen Destination für einen großen Teil der ausländischen Gäste,
die die nördliche Schwarzmeerküste besuchen. Der Park verfügt über
ein System von fünf touristischen Routen, die die biologische und landschaftliche Vielfalt vorstellen und für Fußgänger-, Natur-, Bildungs-,
Fahrrad-, Kinder- und Fototourismus und Tourismus für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen geeignet sind. Das kulturhistorische Erbe auf
dem Territorium des Parks umfasst eine lange Periode vom Altertum
bis zum Spätmittelalter, was ihre nationale Bedeutung bestimmt und besondere Anziehungskraft für viele Touristen aus Bulgaien und Ausland
besitzt. Im südwestlichen Teil des Parks öffnet ihre Türe für Besucher
das Kulturdenkmal Aladzha-Kloster – ein mittelalterliches Felsenkloster aus dem 13/14. Jh. Der Wald hält eifersüchtig die Geheimnisse der
ehemaligen Siedlungen, Festungen und Katakomben. 800m südwestlich
vom Aladzha-Kloster befindet sich eine Gruppe von zahlreichen, in drei
Stufen gelegenen Höhlen, die von den Brüdern Škorpil als Katakomben
bezeichnet worden sind.

Der Raum mit für 4./6. Jh. typischen Gräbern und die Funde beweisen,
dass die Katakomben bereits in der Epoche des frühen Christentums besiedelt waren. Später, im 13./14.Jh., haben dort vermutlich Einsiedler aus
dem nahe liegenden Aladzha-Kloster gewohnt. Unter der Verwaltung
der Direktion vom Naturpark Goldstrand steht die Natursehenswürdigkeit Pobiti Kamani. Sie ist die erste Sehenswürdigkeit Bulgariens, als
solche im Jahr 1937 anerkannt, mit einer Gesamtfläche von 253,3 ha.
Unter diesem Namen ist das einzigartige Phänomen bekannt, das 14
Gruppen Steinsäulen in Form von Konus oder Zylinder vereinigt, die im
Sand gerammt sind und im westlichen Teil der Varnaer Tiefebene verstreut stehen. Naturpark Goldstrand ist in allen Jahreszeiten bezaubernd.
Im frühen Frühling erfüllt sich der Park mit den Düften und den Farben
der aufwachenden Pflanzen, aus der Erde stecken schüchtern ihren Kopf
die gelben Krokusse, die weißen Schneeglöckchen, die duftenden Stiefmütterchen, die zarte Kornblume und die märchenhafte Schlüsselblume.
Im Mai und Juni ergänzen zwölf bulgarische Orchideenarten den Zauber des Waldes – Purpur- und Affen-Knabenkraut, Anacamptis, ZiegenRiemenzunge, violetter Dingel u.a. Im Naturpark sind sieben geschützte
Arten von Graspflanzen zu treffen – eine gefährdete und sechs seltene
Pflanzenarten, die auf der roten Liste von Bulgarien stehen. Zu den geschützten Pflanzenarten gehören das kleine Schneeglöckchen, die stängellose Schlüsselblume, das Schweizer Meerträubel, der violette Dingel,
die Steinsame u.a. Über 150 Graspflanzenarten im Naturpark Goldstrand können in die Kategorie der Heilpflanzen eingeordnet werden.
Der Naturpark verfügt über eine große Vielfalt von Wildtieren. In der
Ruhe des Waldes verbergen sich typische Waldbewohner – Wildschwein, Reh, Eichhörnchen, Fuchs, europäischer Laubfrosch, Hirschkäfer
u.a. Unter den Reptilien, die den Park bewohnen, sind geschützte Arten
zu treffen – griechische und maurische Landschildkröte, europäische
Sumpfschildkröte, Äskulapnatter und Balkan-Springnatter. Die kleinen Wasserflächen im Park werden von 6 Frosch- und 2 Triturus-Arten
bewohnt. Die Amphibien machen 60% und die Reptilien 53% der bulgarischen Fauna aus. Die Vogelwelt ist von 122 Vogelarten vertreten,
was ca.1/3 aller heimischen Vogelarten ausmacht. Aus den buschigen
Kronen der Weißbuchen und der Blumen-Esche ist der helle Gesang der
Singdrossel und des Pirols zu hören. Andere typische Vertreter der Vogelwelt sind die Kohlmeise, die Amsel, das Rotkehlchen, der Kernbeißer
u.a. Von den Greifvogeln sind im Park der Habicht und der Sperber, der
Turmfalke, der Mäusebussard, der Waldkauz u.a. verbreitet. Der Park
gehört zu den wenigen Plätzen im Land, wo der Fasan Zuflucht findet.
Während der Frühlings- und Herbstmigrationen fliegen grosse Zugvögelschwärme am Park vorbei, denn er liegt auf dem Migrationsweg
der Zugvögel, der Via Pontica. Alle diesen Schätze schaffen die Basis
für Durchführung umfangreicher Ausbildungstätigkeiten, die aus den
mit Teilnahme an unterschiedlichen nationalen und europäischen Projekten verbundenen Initiativen der Parkverwaltung resultieren. Zu den
populärsten Projekten gehört das Programm “Öko-Schulen“, das viele
Kindergärten und Schulen aus Varna umfasst. Das Programm „Wir lernen den Wald kennen,“ ein Projekt der Europäischen Stiftung für Ökologie-Ausbildung, hat auch zahlreiche Anhänger gewonnen, die sich an
Initiativen zur Bepflanzung der Geländen rund um die Stadt Varna mit
jungen Bäumen beteiligen. Besonders wichtig für die ökologische Ausbildung der jungen Leute ist das Programm „Freunde vom Naturpark
Goldstrand“. Das Programm besteht aus theoretischen Unterrichten in
der Schule und praktischen Übungen im Park. Die ganzheitliche Organisation der vielfältigen Tätigkeiten im Naturpark Goldstrand basiert
auf dem Plan für Verwaltung des Naturparks Goldstrand 2010-2020. Im
Plan sind die Haupt- und Sekundärziele definiert, die sich die Parkverwaltung hinsichtlich der erfolgreichen Entwicklung des Parks gesetzt
hat. Auf Platz eins steht die Bewahrung und die Wiederherstellung
der einheimischen Pflanzenwelt an Stelle von nichteinheimischen und
exotischen Pflanzenarten. Das ist mit einer Änderung der Vorschriften
über die Bewirtschaftung und Nutzung der Waldmassive verbunden
und hat das Ziel, die bestehende Vielfalt an Populationen und Habitaten
zu erhalten. Die Spezialisten der Direktion vom Naturpark Goldstrand
und ihre Partner haben die ernsthafte Absicht, Wissenschaftsforschungen durchzuführen, Kontrolle im Bereich der Ökologie auszuüben
und Abwechslung in die Tourismusmöglichkeiten zu bringen, was
eine Voraussetzung für seine ständige Entwicklung und seine Durchsetzung als wichtiger Faktor im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Leben des Regions und des ganzen Landes ist.
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REZUMAT
O ediţie aniversară, dedicată a 70-a aniversare a Parcului Naţional
“Nisipurile de Aur”, permite cititorului să fie cufundat în atmosfera
unui loc minunat şi unic pe teritoriul Bulgariei. Aici oricine poate
gasi ceva care va atrage atenţia şi interesul lui: o natură curată şi
frumosă, biodiversitate, monumente de istorie antică, specii rare
de plante, condiţii excelente pentru odihnă şi recreere, capacitatea
de a desfăşura activităţi educative, etc. Se vede cât de importantă
şi înţeleaptă a fost ideea arheologilor Herman şi Karel Shkorpil de
acum 100 de ani, pentru crearea unui parc public, sarcina căruia
să fie protejarea patrimoniului natural şi istoric din această parte
a regiunii Varna. Cartea urmăreşte eforturile consistente şi dedicate ale fraţilor Shkorpil , Societăţii de Arheologie din Varna şi a
publicului larg pentru efectuarea acestei idei mare. Iniţial, acesta
a fost legată de protejarea antichităţilor din “Manastirea Aladza”, dar repede activitatea Societăţii de Arheologie din Varna şi
Gospodăria Forestiară a fost îndreptată spre conservarea naturii în
jurul mănăstirii. La reuniunea sa din 14 februarie 1915 Adunarea
Naţională a decis să renunţe la 250 ha păduri, 15 ha câmpuri cu
legume şi 1,5 ha plajă cu o lăţime de 70 de metri în favoarea municipiului Varna Societăţii de Arheologie din Varna, cu posibilitatea de construire a unei staţiune şi parc popular, veniturile de la
care ar putea fi utilizate pentru studiul şi conservarea antichităţilor
existente şi construirea unui muzeu în or.Varna. La data de 3 februarie 1943 prin Decretul № 2134 al Ministerului Agriculturii şi
Proprietăţii de Stat, o parte din pădureai de stat “Hachuka” cu o
suprafaţă de 240 de hectare a fost declarată zonă protejată. Scopul
a fost conservarea şi protejarea plantelor valoroase şi comunităţilor
animale si peisajelor caracteristice. Terenul forestier separat - de la
“Aladza Mănăstirea” până la la vechea frontiera bulgaro-română este al doilea declarat parc nostru naţional, după parcul “Vitosha”.
În 1996, a fost înfiinţată Administraţia parcului ca o unitate
iundependentă a Regiei Naţionale a Pădurilor, care, în afară de
construirea şi întreţinerea infrastructurii obiectivelor pe lângă
Administraţiei parcului, avea grijă de dezvoltarea şi implementarea
programelor educaţionale, organizarea studiilor de specialitate în
domeniul biodiversităţii şi dezvoltarea traseelor turistice. Primul
director a fost Prof. Julia Tumbarkova cu o echipă de trei experţi.
În 1998, Administraţia parcului a fost transformată în Direcţia
Parcului Natural “Nisipurile de Aur”, care are acum un total de
şase experţi în diferite domenii de activitate. Publicaţia oferă o
imagine de ansamblu asupra rezultatelor muncii lor inspirate, care
păstrează Parcul Natural “Nisipurile de Aur”, ca o oază naturală
bogată de floră şi faună, cu mari oportunităţi pentru programe de
training, turism, sport şi recreere. Parcul este situat la 17 km nord
de Varna, are o suprafaţă totală de 1320.7 ha, lungime de 9.2 km şi o
lăţime medie de 1,2 km. Conform criteriilor Uniunii Internaţionale
pentru Conservarea Naturii parcului este pus în a cincea categorie teritorii protejate (teritoriu protejat). Apropierea sa de oraşul
Varna, staţiunea “Nisipurile de Aur”, “Sf.Sf.Constantin şi Elena
“,” Albena “, satul de vacanţă Kranevo î-l face un loc preferat şi
accesibil pentru majoritatea turiştilor străini care vizitează coasta
de nord. Pe teritoriul parcului sunt amenajate cinci trasee turistice
şi cinci ruite speciale, care oferă diversităţii biologice şi de peisaj
şi sunt potrivite pentru drumeţii, turism orientat spre cunoaşterea
naturii, ciclism, turism pentru copii, fototurism şi turism pentru
persoanele cu nevoi speciale. Patrimoniul cultural pe teritoriul parcului cuprinde o perioadă extinsă de la antichitatea până la evul
mediu, care determină semnificaţia sa la nivel naţional şi prezintă
o forţă atrăgătoare pentru mulţi turişti bulgari şi străini. În partea
de sud-vest a parcului îşi deschide cu ospitalitate porţile monument
cultural „Aladza Mănăstirea” – o mănăstire medievală sapata in
stăncă din secolil 13-14 . Pădurea isi pastreaza cu gelozie secretele
localităţilor, forturilor şi catacombelor existente cândva,. La 800 m
sud-vest de mănăstire există un grup mare de peşteri situate pe trei
niveluri, denumite de către fraţii Shkorpil „catacombe”. Camera cu
mormînte tipice pentru secolul al IV-VI şi artefactele găsite dovedesc că, catacombele au fost locuite încă din începutul erei creştine.
Mai târziu, în secolul al XIII-XIV-lea aici au trăit, probabil,
călugări- pustnici din mănăstirea din apropiere. Sub administrarea
Direcţiei Parcului Natural “Nisipurile de Aur” este şi punctul de

reper natural Pobiti kamani „Pădurea de piatră”. Acesta este primul
punct de reper în Bulgaria, declarat în 1937, cu o suprafaţă totală în
zilele noastre de 253.3 ha. Cu acest nume este cunoscut fenomenul
natural unic, care uneşte 14 grupuri de coloane de piatră cu formă
cilindrică sau conică neregulate, înconjurate de nisip şi împrăştiate
în partea de vest a valei Varna. Parcul natural “Nisipurile de Aur”
este atrăgător in toate anotimpurile. În primăvara timpurie este
umplut cu arome si culori de vegetaţie care se trezeşte, de la sol îşi
ridică timid capul flăcările galbene a şofranului, clopoţelele albe
a ghioceilor, violetele parfumate şi albăstreaua fragilă, ciuboţica
cucului. În mai şi iunie cele douăsprezece tipuri de orhidee bulgare
adaugă farmec la pădure – Salep purpuriu (Orchis mascula) , Salep
de maimuţă, Anakamptis, Himantoglossum, Limodorum inferior
şi altele. Printre plantele erbacee în parcul natural sunt şapte specii
protejate, o specie rară pe cale de dispariţie şi şase incluse în Cartea
Roşie a Bulgariei. Specii de plante protejate sunt: ghiocelul, Primrose caucazian, Ephedra simplă, Limodorum inferior, Echinophora
sibthorpiana şi altele.Peste 150 de specii de plante, răspândite pe
teritoriul Parcului natural „Nisipurile de Aur” pot fi calificate ca
fiind plante medicinale. Parcul natural păstrează o diversitate de
habităţi pentru fauna sălbatică. În liniştea pădurii sunt acasa, locuitorii tipici ale pădurii - mistreţ, cerb, veveriţă, vulpe, broască
de copac, rădaşcă şi multe altele. Printre reptilele care locuiesc în
parc se întâlnesc speciile protejate - broaşte ţestoase de apă şi uscat,
şarpele şobolan şi şarpele mare. Zonele mici de apă din parc sunt un
habitat la şase specii de broaşte şi două specii de tritoni. În termeni
procentuali grupurile de amfibieni şi reptile constituie aproximativ
60% pentru amfibieni şi 53% pentru reptile din fauna a Bulgariei.
Regatul păsărilor este reprezentat de 122 de specii de păsări, cea
ce prezintă aproape o treime din speciile de păsări stabilite în Bulgaria. Cântecul de sturzi şi granguri se aude de la coroanele stejarilor şi carpenului. Alţii reprezentanţi tipici ai păsărilor sunt piţigoi,
mierla, prihor, cireşar şi altele. Din speciile de pradă în parc sunt
şoimul mare şi cel mic, vânturelul, şorecarul, bufniţele roşcate şi altele. Parcul este unul dintre puţinele locuri din ţară unde îşi găseşte
refugiu fazanul colhid. In timpul marilor migraţii de primavară si
toamnă asupra parcului trec stoluri mari de păsări migratoare, deoarece este situat pe drumul păsărilor migratoare Via Pontica. Toata
aceasta bogăţie devine o bază pentru activităţi de conştientizare
şi educaţie, urmare a iniţiativelor administraţiei parcului , legate
de participarea la diferite proiecte naţionale şi europene. Unul dintre cei mai populari este proiectul „Şcoala ecologică”, care include
zeci de grădiniţe şi şcoli din Varna. Programul „Află mai multe
despre pădure”, un proiect al Fundaţiei Europene pentru Educaţie
de Mediu, are numeroşi susţinători implicaţi în plantarea de sute
de puieţi lângă Varna. Deosebit de important pentru educaţia
ecologică a adolescenţilor este programul „Prietenii Parcului Nisipurile de Aur“, care include lecţii teoretice în sala de clasă şi
activităţi practice pe teritoriul parcului. Organizarea ansamblului diferitelor activităţi în Parcul natural “Nisipurile de Aur”, se
bazează pe “Planul de management al Parcului Natural „Nisipurile
de Aur” 2010 - 2020”. Acest plan defineşte obiectivele principale
şi secundare stabilite de administraţia parcului pentru dezvoltarea
cu succes a acestuia. Pe primul loc este protecţia şi restaurarea
comunităţilor de plante indigene şi a habitatelor în schimbul de
specii de plante non-nativi şi exotice. Aceasta presupune o schimbare de gestionare a regimului de stăpânire şi utilizare a plantaţiilor
forestiere, în scopul de a menţine diversitatea comunităţilor şi habitatelor existente. Specialiştii din parc şi partenerii lor au intenţii
serioase de a desfăşura activităţi de cercetare, de monitorizare a
mediului, de diversificare a posibilităţilor de turism pe teritoriul
parcului, care este o condiţie prealabilă pentru durabilitatea şi validarea sa ca un factor important în viaţa socială şi economică a
regiunii şi ţării. Entităţile care au apărut în urmă cu mai mult de
50 de milioane de ani, excită generaţii oamenii de stiinta cu originea sa. Ultima teorie le identifică drept coloane microbiene- carbonate apărut pe fundul a unui mare vechi. Aceasta este parcul
- frumos şi ospitalier. Fiecare turist care trece prin el trebuie săşi amintească, că averea donată de natura noastră trebuie păstrată
pentru generaţiile de după noi.
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RÉSUMÉ
Consacré au 70e anniversaire de parc national Zlatni Pyassatsi, cette
édition plonge le lecteur dans l’environnement d’un lieu magnifique
et unique sur le territoire bulgare. Chacun peut facilement trouver
quelque chose pour attirer son attention et satisfaire son intérêt individuel: paysage beau et immaculé, biodiversité, monuments de
l’histoire ancienne, des espèces végétales rares, d’excellentes conditions de repos et de récupération, et des activités éducatives. De la
distance du temps on peut voir l’importance et la clairvoyance de
l’idée des archéologues Herman et Karel Shkorpil d’il y a une centaine d’années pour créer un parc public à protéger à la fois la nature
et le patrimoine historique de cette partie de la région de Varna. Le
livre retrace les efforts constants et dévoués de frères Shkorpil, de la
Société archéologique de Varna et du grand public pour mettre cette
idée à vie. Initialement elle s’est concentrée sur la protection des antiquités d’Aladzha monastère, mais bientôt la Société archéologique
de Varna et le Département forestier régional ont dirigé leurs efforts
également à la conservation de l’environnement autour du monastère.
A sa session du 14 Février 1915 l’Assemblée nationale bulgare a décidé de céder à la municipalité de Varna en faveur de la Société archéologique de Varna 2500 décars de forêt, 150 décars des champs de
légumes et 1500 m de plage d’une largeur de 70 mètres, avec une capacité de construire une station balnéaire et un parc national, dont les
revenus seraient utilisés pour l’étude et la conservation des antiquités
existant sur place et la construction d’un musée à Varna. Le 3 Février
1943 décret № 2134 du Ministère de l’Agriculture et de la propriété
d’Etat cède une partie de la forêt Hatchuka de superficie de 240 décars
pour la déclarer zone naturelle protégée. L’objectif est de préserver et
de protéger les communautés animales et les paysages distinctifs; les
plantes précieuse et autres. Cette bande séparée des terres forestières
- du monastère Aladzha à l’ancienne frontière bulgaro-roumain est le
deuxième parc national proclame en Bulgarie après parc Vitosha. En
1996 le parc est établi comme une unité auto-administrative du Fond
national de gestion des forêts avec des fonctions telles que la construction et l’entretien des installations d’infrastructure sous la direction du
parc; le développement et la réalisation de programmes de formation;
l’organisation des études spécialisées dans le domaine de la biodiversité et l’aménagement de sentiers touristiques. Le premier directeur
est le professeur Yuliya Tumbarkova avec une équipe de trois experts.
En 1998 l’unité de gestion du parc est transformée en direction du
Parc naturel Zlatni Pyassatsi, qui se compose maintenant d’un total de
six experts dans des différentes domaines d’activités. Le livre donne
un aperçu de leur travail inspiré et les résultats qui gardent Parc naturel Zlatni Pyassatsi comme une oasis naturelle riche en vie animale
et végétale avec grandes opportunités pour les programmes de formation, le tourisme, le sport et les loisirs. Le parc est situé à 17 km au
nord de Varna et couvre une superficie de 1320,7 ha avec une longueur
de 9,2 km et une largeur moyenne de 1.2 km. Selon les critères de
l’Union internationale pour la conservation de la nature, le parc est
cinquième catégorie aires protégées (paysage protégé). La proximité
de la ville, des stations balnéaires des Sables d’or, St. St. Constantine
et Elena, Albena et le village touristique de Kranevo en font un site
facile et accessible pour tous les touristes étrangers qui visitent la côte
nord de la mer Noire. La direction du parc a élaboré cinq généraux et
cinq spéciaux sentiers touristiques qui assurent la diversité biologique
et paysagère et sont adaptés à la randonnée, tourisme de nature cognitive, le vélo, randonnée enfantines, tourisme photographique et les
personnes avec des besoins spéciaux. Le patrimoine culturel et historique du parc couvre une longue période de l’Antiquité au Moyen Âge
avec une importance nationale qui attire de nombreux touristes bulgares et étrangers. Dans la partie sud-ouest du parc ouvre ses portes
Aladzha monastère - un monument culturel étant un monastère de
grottes médiéval de 13e - 14e siècles. La forêt garde jalousement les
secrets des villages existants, des forts et des catacombes. À 800 m au
sud-ouest du monastère se trouve un groupe de grottes à trois niveaux
nommés par les frères Shkorpil des catacombes. Les endroits avec des
tombes typiques de la période entre 4e et 6e siècles de notre ère et les
objets découverts indiquent que les catacombes ont été habité depuis
l’ère chrétienne. Plus tard, au 13ème - 14ème siècles, dans les grottes
ont probablement vécu les ermites du monastère voisin.
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Sous la gestion de la direction du Parc naturel Zlatni Pyassatsi se
trouve aussi une zone protégée - Forêt de pierre. C’est la première
attraction naturelle à être mise en place en Bulgarie en 1937 et a
aujourd’hui a une superficie totale de 253,3 ha. Le nom est donné
au phénomène naturel unique de 14 groupes de colonnes de pierre
en formes cylindriques ou coniques irrégulières, entouré de sable
et dispersés dans la partie ouest de la vallée de Varna. Le parc naturel Zlatni Pyassatsi est chaleureux avec ses visiteurs pendant toute
l’année. Au début du printemps, le parc se rempli des saveurs et des
couleurs de la végétation éveillée : du sol se lèvent timidement la tête
les flammes jaunes de crocus, les cloches blanches des perce-neiges, les violettes odorantes, la scille fragile et la primevère farineuse.
En Mai et Juin les douze types d’orchidées bulgares s’ajoutent aux
charmes de la forêt – orchidée violet et de singe, l’orchidée pyramidale, l’orchidée bouc, dimodorum inférieur et autres. Parmi les plantes
herbacées dans le parc on compte sept espèces protégées, une espèce
en voie de disparition et six espèces rares figurant dans le Livre rouge
de la Bulgarie. Les espèces végétales protégées sont la perce-neige,
la primevère caucasienne, la plaine éphédra, le limodorum inférieur,
le grémil sibtorpian et autres. Plus de 150 espèces de plantes de ceux
qu’on trouve dans le parc naturel Zlatni Pyassatsi sont classés comme
plantes médicinales. Le parc naturel conserve une grande variété
d’habitats de la faune. Dans le calme de la forêt s’abritent les habitants des forêts typiques – le sanglier, le cerf, l’écureuil, le renard,
la reinette verte, le lucane cerf-volant et plus encore. Parmi les reptiles qui peuplent le parc on retrouve les espèces protégées – la tortue d’Hermann, la tortue grecque et la tortue des marais, ainsi que
la couleuvre d’Esculape et le dolichophis caspius. Les petits étangs
dans le parc abritent six espèces de grenouilles et deux espèces de
tritons. En termes de pourcentages le groupe d’amphibiens représente
environ 60% et le groupe de reptiles - 53% des espèces de la faune
bulgare. Le règne des oiseaux est représenté par 122 espèces. Le chant
sonique des grives musiciennes et des loriots d’Europe s’entend à travers les couronnes laineuses des chênes et des frênes à fleurs. D’autres
représentants typiques du monde des oiseaux sont les mésanges, les
merles, les rouges-gorges européens, les gros-becs casse-noyaux et
beaucoup d’autres. Des oiseaux de proie dans le parc on peut voir le
grand et le petit faucon, le faucon crécerelle, le buse, la chouette hulotte et plus encore. Le parc est l’un des rares endroits dans le pays où
a trouvé refuge le faisan de chasse. Pendant les migrations de printemps et d’automne au-dessus du parc passent le parc de grandes nuées
d’oiseaux migrateurs, car il est situé sur la voie des oiseaux migrateurs
Via Pontica. Cette richesse naturelle forme une base pure pour les activités amples de sensibilisation et éducation à la suite de l’initiative de
l’administration du parc de participer à des divers projets nationaux et
européens. Un des plus populaires est le programme Eco-écoles, qui
rassemble des dizaines d’écoles maternelles et primaires de Varna.
Le programme d’Apprentissage sur les forêts (LEAF) est un projet de
la Fondation européenne pour l’éducation environnementale et a de
nombreux adeptes impliqués dans la plantation de centaines de jeunes
arbres près de Varna. Particulièrement important pour l’éducation
environnementale des adolescents est le programme des Amis du
parc naturel Zlatni Pyassatsi, qui combine à la fois le travail en classe
théorique avec les activités sur place dans le parc. L’organisation et la
planification des différentes activités du parc naturel Zlatni Pyassatsi
sont basées sur «Le Plan de Gestion du Parc naturel Zlatni Pyassatsi
pour la période 2010-2020». Le plan précise les objectifs principaux et
secondaires fixés par l’administration pour un développement réussi
de Zlatni Pyassatsi. Comme priorités sont identifiés la protection et la
restauration des communautés de plantes et des habitats indigènes au
lieu des espèces végétales non indigènes et celles d’origine exotique.
Il s’agit de changer le régime de gestion et d’utilisation des plantations
forestières afin de maintenir la diversité des espèces et des habitats
existants. Les spécialistes du parc élaborent sur la recherche scientifique, la surveillance de l’environnement, et la diversification des
possibilités de tourisme sur son territoire. Les objectifs définis dans
le Plan de Gestion du Parc naturel Zlatni Pyassatsi pour les années
à venir sont des conditions préalables pour sa durabilité et sa création comme un facteur important dans la vie de la région et du pays.

ABSTRACT
Dedicated to the 70th anniversary of National Park Zlatni Pyasatsi,
this edition immerses the reader within the environment of a wonderful and unique place in Bulgarian territory. Everyone can easily find
something to attract attention and satisfy individual interest: clean and
beautiful scenery, biodiversity, monuments of ancient history, rare
plant species, excellent conditions for rest and recovery, and educational activities. One can see how important and far-sighted the idea of
archaeologists Herman and Karel Shkorpil dating back one hundred
years ago to create a public park to protect both nature and historical
heritage sites in this part of Varna region. The book traces the consistent and dedicated efforts of brothers Shkorpil, the Varna Archaeological Society and the general public to bring this idea to life. Initially it
focused on the protection of Aladzha monastery antiquities, but soon
Varna Archaeological Society and the Regional Forestry activities
were directed also to environmental conservation around the monastery. At its session on February 14, 1915 the Bulgarian National Assembly decided to divest to Varna Municipality in favor of the Varna
Archaeological Society 2500 decars of forest, 150 decars of vegetable
fields and 1500 m long beach sand wide 70 meters, with capacity of
building a resort and national park, the income from which would be
used for the study and preservation of existing within antiquities and
building a museum in Varna. On February 3, 1943 decree № 2134 of
the Ministry of Agriculture and State Property, part of the state forest Hachuka covering an area of 240 decars was declared a protected
area. The goal is to preserve and protect valuable plant and animal
communities and distinctive landscapes. This separated strip of forest
land - from the Aladzha monastery to the old Bulgarian-Romanian
border is the second National Park in Bulgaria after park Vitosha.
In 1996 the Park is established as a self-administration unit of the National Forest Fund Management, with such functions as construction
and maintenance of infrastructure facilities under park management;
development and carrying out educational programs; organization
of specialized studies in the field of biodiversity and development of
tourist trails. The first Director is Prof. Yuliya Tumbarkova with a
team of three experts.
In 1998 the park management unit is transformed into the Directorate
of Nature Park Zlatni Pyasatsi, which now has a total of six experts
in the different fields of activities. This book provides an overview
of their inspired work and the results that keep Nature Park Zlatni
Pyasatsi as a natural oasis rich in plant and animal life, with great opportunities for training programs, tourism, sport and recreation.
The park is located 17 km north of Varna, covers an area of 1320.7 ha,
with length 9.2 km and an average width of 1.2 km. According the criteria of the International Union for Conservation of Nature, the park
is fifth category protected areas (protected landscape). Its proximity
to the city, to the tourist resorts Golden Sands, St. St. Constantine and
Elena, Albena and village resort Kranevo makes it an easy and accessible site for all foreign tourists visiting the northern Black sea coast.
The park directorate has set five general and five special tourist trails
that provide biological and landscape diversity and are suitable for
trekking, nature-cognitive tourism, cycling, kids hiking, photo tourism and for people with special needs.
The park cultural and history heritage covers a long period spanning
from Antiquity to the Middle Ages, with nationwide significance attracting many Bulgarian and foreign tourists. Within the southwestern part of the park open its doors Aladzha monastery - a cultural
monument being a medieval cave monastery of 13th – 14th centuries.
The forest jealously guards the secrets of the ever-existing settlements, forts and catacombs. Some 800 m southwest of the monastery
is located a group of caves on three levels named by Shkorpil brothers
the catacombs. The places with graves typical for the period between
4th and 6th centuries AD and the findings within indicate that the
catacombs have been inhabited since the early Christian era. Later,
in the 13th – 14th centuries, within the caves probably lived hermits
from the nearby monastery.

Under the management of Directorate of Nature Park Zlatni Pyasatsi
is a protected area - Stone Forest. It is the first natural attraction to
be instituted in Bulgaria back in 1937 and has nowadays a total area
of 253.3 ha. The name is given to the unique natural phenomenon
consisting of 14 groups of stone columns with irregular cylindrical or
conical shape, surrounded by sand and scattered in the western part
of Varna Valley.
Nature Park Zlatni Pyasatsi is friendly to its guests all year round.
In early spring, the park is filled with flavors and colors of waking
vegetation: from the ground rise shyly head the yellow flames of the
crocus, the white bells of snowdrops, the fragrant violets, the fragile
squill and the Caucasian primrose. In May and June the twelve types
of Bulgarian orchids add to the charm of the forest - purple orchid and
monkey orchid, pyramidal orchid, orchid goat, dimodorum and others. Of herbaceous plants in the park there are seven protected species,
one endangered species and six rare species listed in the Bulgaria Red
Book. Protected plant species are snowdrops, Caucasian primrose,
plain ephedra, limodorum, the sibtorpian gromwell, and others. Over
150 plant species of those found in the Nature Park Zlatni Pyasatsi
are classified as medicinal plants. The Nature Park preserves a wide
variety of wildlife habitats too. In the quiet of the forest shelter reside
typical forests animals - wild boar, deer, squirrel, fox, green russet,
stag beetle, and more. Among the reptiles in the park are many protected species, such as Hermann’s tortoise, Greek tortoise and swamp
turtle, as well the Aesculapian snake and dolichophis caspius. The
small ponds in the park are home to six species of frogs and two species of newts. In percentage terms the group of amphibians represents
about 60% and the group of reptiles – 53% of those species in Bulgarian fauna.
The reign of birds is represented by 122 species. The melodies of
thrushes and orioles songs is easily heard through the woolly crowns
of oaks and flowering ash. Other typical birds representatives are
chickadees, robins, European robins, grosbeaks puzzle rings and
many others. Visitors may see many birds of prey in the park such as
big and the small falcons, kestrels, buzzards, tawny owls, and many
more. The park is one of the few places in the country where finds
refuge the Colchide pheasant. During spring and autumn migrations
over the park fly large swarms of migratory birds, as the park is located right on their path - Via Pontica.
This nature wealth is natural basis for extensive education and awareness activities as result of park administration initiative to take part in
various national and European projects. One of the most popular is the
program Eco-schools, which brings together dozens of kindergartens
and schools in Varna. The program Learning about Forest (LEAF) is
a project of the European Foundation for Environmental Education
and has numerous supporters involved in planting hundreds of saplings near Varna. Particularly important for environmental education
of adolescents is the Friends of Nature Park Zlatni Pyasatsi program,
which combines both theoretical classroom work with hands-on activities in the park.
The organization and planning of various activities in Nature Park
Zlatni Pyasatsi are based on ‘Nature Park Zlatni Pyasatsi management plan for the period 2010 – 2020.’ The plan states both main and
secondary objectives set by the park administration for Zlatni Pyasatsi
successful development. First priority is the protection and restoration
of native plant communities and habitats on place of non-native plant
species and exotic ones. It involves changing the regime for management and use of forest plantations in order to maintain the diversity of
existing species and habitats
The specialists in the park plan scientific research, environmental
monitoring, and diversification of tourism opportunities in its territory. The goals identified in the Management Plan for the Nature Park
Zlatni Pyasatsi in the coming years are prerequisite for its sustainability and its establishment as a significant factor in the life of the region
and the country.
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2002 Beginning of construction works for the administrative and visitor center in Nature Park Zlatni Pyasatsi
2005 Celebrations of 125th Anniversary of Forest Administration in Varna Region and Inaugural of Visitor
and information center in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XVI.
Tourism
XVI.1.
Ancient Hermits Trail
XVI.2.
Children circular trail The Jay’s home
XVI.3.
Educational trail • The Forest Song •
XVI.4.
Recognise the trees trail
XVI.5.
Rope Park Monkey place
XVI.6.
Trail Nature for all for Disabled, Visually Impaired and Wheelchaired People
XVI.7.
Cyclist Trail
XVII.
Friends of Nature Park Zlatni Pyasatsi
XVIII.
The ‘Eco – Schools’ program
XVIII.1. The ‘Eco – Schools’ program – Karin Dom
XVIII.2. European programm ‘Learning about the forest’
XVIII.3. We in midst of nature - Outdoor classroom
XIX.
Festival Golden Autumn
XX.
Golden Pearl young talents International Festival
XXI.
Peace Corps representatives participating in the Park activities
XXII.
• Geum: Extract from the periodic newsletter of the Directorate Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXIII.
April 22: International Day of Planet Earth
XXIV.
June 23: Feast of herbs – Midsummer (Enyovden)
XXV.
Visit of scouts in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXVI.
Guests from France in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXVII.
The fountains in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXVIII. Centuries old trees in Bulgaria and in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXIX.
Nature Park Zlatni Pyasatsi – a combination of sea, sun, sands and forests
XXX.
Bulgarian nature parks national celebration day
XXXI.
Management plan for Nature park Zlatni Pyasatsi
XXXII.
The seasons in Nature Park Zlatni Pyasatsi
XXXIII. Flora – rare and endangered species
XXXIV. Protected plant species in the Red Book of Bulgaria
XXXV.
Asclepius mythical snake
XXXVI. Legend for the pelicans paternal sacrifice
XXXVII. Fauna – rare and endangered species
XXXVIII. Fauna species included in the Red Book of Bulgaria
XXXIX. Protected species by the World Wildlife Fund (WWF)
Abstract in Bulgarian, Russian, German, French, Romanian and English languages

144

7
8
10
12
18
19
24
36
38
39
40
41
42
44
45
47
50
56
57
58
64
65
67
69
71
72
74
75
76
78
82
83
85
87
89
91
94
96
97
98
99
100
102
103
112
114
117
121
125
126
127
128
131
132
136

