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Дейност
Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
природен парк „Златни пясъци” е финансиран по приоритетна ос
3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от
оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, номер на договора DIR5113326-C-008, номер на проекта DIR-5113326-11-113. Безвъзмездната
финансова помощ е 2 897 723,70 лв и съставлява 100% от общата
стойност на проекта.
Основната цел на проекта е изпълнение на дейностите за устройство
и управление на природния парк в рамките на одобрения план за
управление, като част от националната екологична мрежа Натура
2000.
Конкретните цели са:
Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати;
Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания
на мястото на неместни растителни видове в Природен парк “Златни
пясъци”;
Поддържане популациите на консервационно значими видове
земноводни обикновен тритон ( Triturus vulgaris ) и жълтокоремна
бумка (Bombina variegata ) в Природен парк “Златни пясъци”;
Подобряване на информационно – туристическата инфраструктура в
парка и капитално строителство;
Популяризиране значението и опазването на биологичното и
ландшафтно разнообразие в парка и повишаване възможностите на
обекта за развитие на екотуризъм.
Към края на месец декември 2014г. са изпълнени преобладаваща част
от предвидените проектни дейности с изключение на тези, свързани
с информационно-туристическата инфраструктура и капитално
строителство. По тази причина срокът на договора е удължен до
декември 2015г.

„Поддържащи и възстановителни
дейности в гори, земи и водни площи”
Дейността приключи напълно през 2014г. За изпълнението ѝ бяха възложени
и извършени четири предварителни и други проучвания, свързани с дейности
по опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания:
1. Проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити
тревни хабитати: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco Brometalia) - *6210-важни местообитания за
орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите;
62С0 * Понто-сарматски степи.
Обект на изследване бяха три тревни и едно горско антропогенно увредено
местообитания. Задачата бе изпълнена на пет етапа:
Проведени бяха камерални проучвания на наличните публикации за растителността и флората и по-специално на тревните местообитания;
извършено бе флорестично проучване на целевите територии; беше определен видовия състав на орхидеите; чрез верификация на
предварителната информация бяха определени границите на целеви местообитания; беше проследено зоогенното натоварване на
територията .
Приложиха се схеми за устойчиво управление на тревни хабитати – уточнени бяха предварително избраните територии и беше разработена
примерна схема за работа, която да се актуализира при необходимост.
Бяха проведени пълни фитоценологични проучвания на видовият състав на растителността в целевите територии и бе изготвяна оценка
на проективното покритие ( % ), обилие и групираност (по Браун – Бланке).
Беше направена ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на динамиката на видовият състав и актуализация
на схемите на коситба в целевите територии: видов състав и видово богатство; видов състав на представителите на сем. Салепови
(Orchidaceae); беше изготвена оценка на проективното покритие ( % ), обилие и групираност (по Браун – Бланке).
Беше направен сравнителен анализ на стойностите нa индикаторите и се установи оптимална схема за устoйчиво управление на тревните
хабитати.
2. Извършване на дейности по проучвания за поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги
жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius), медянка (Coronella austriaca), шипоопашата
остенурка (Testudo hermanni boettgeri), шипобедрена костенурка (T. Graeca ibera), Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii),
Слепок (Anguis fragilis), Ливаден гущер (Lacerta agilis), Зелен гущер (L. Viridis), Ивичест гущер (L. Trilineata), Стенен гущер
(Podarcis muralis), Кримски гущер (P. Tauricus), Смок мишкар (Zamenes longissimus), Пепелянка (Vipera ammodytes)
Проучването премина през няколко етапа, като целите бяха:

Извършване на теренни проучвания и таксации за установяване на популациите:
преминаване на определени трансекти в различни местообитания - широколистна
гора,открити тревни съобщества,други; провеждане на дневни и нощни
посещения, спрямо активността на видовете;
Изработване карти на разпространението за всеки вид.
Установяване лимитиращите фактори и заплахи за видовете;
Предлагане мерки за намаляване на заплахите за видовете.
Постигнати резултати и направени изводи от проучването:
Отчетени бяха около 350 индивида влечуги;
Събрана бе точна информация за местонахождението на всяко регистрирано
животно.
Бяха определени основните местообитания на установените видове.
Не бяха установени 3 вида от очакваните тук – Змиегущер, Петнист смок,
Медянка.
Основен лимитиращ фактор определящ разпространението на видовете на
територията на парка е липсата на големи открити площи с тревиста растителност.
3. Проучвания за възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни
видове, дейности и мероприятия по възстановяване и подръжка на местообитания: 91Н0- *Панонски гори с Quercus
pubescens (*Pannonian woods with Quercus pubescens ); 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
(*Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0 – Мизийски гори от сребнолистна липа (Moesian silver
lime woods); 91M0 – Балкано – Панонски церово горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests), които
в момента са залесени със култури от черен бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид).
Проучването се проведе на няколко етапа:
1.Проучване и оценка на състоянието на насажденията от неместни растителни видове.
Извършени бяха теренни проучвания в съществуващите култури с участие на черен бор на територията на природен парк „Златни пясъци”
и наличната информация беше обобщена според установеното му състояние, етапа на развитие, както и според процеса на подмяната му
с местни видове. Оформиха се четири групи, както следва:
- група 1 – култури, в които основният дървесен вид - черния бор е в добро фито-санитарно състояние и не е достигнал турнусна
възраст;
- група 2 – култури, в които черния бор е в добро състояние, но е изреден и е започнал процес на естествената смяна на вида с местни
видове;
- група 3 – култури, в които черния бор е започнал да съхне, но няма възобновяване с местни видове;
- група 4 – култури, в които черният бор е в лошо състояние, изреден, или почти изчезнал и е подменен с местни видове.

2.Изготвяне на план за процедурите и етапите по възстановяване
нa местната растителност и местообитания на мястото на дървесни
култури от черен бор.
Съобразявайки се с проучването на възможностите за възстановяване на
местните растителни съобщества и местообитания на мястото на неместните
растителни видове и с цел определяне на възможностите за намеса в този
процес, изпълнителят на поръчката предложи: в първите три групи култури от
класификацията по възможност в близките две години, ДГС Варна да извърши
предвидените в лесоустройствените проекти мероприятия; в четвъртата
група да не се провеждат санитарни сечи, а да се извърши подпомагане на
естественото възобновяване, чрез внасяне на жълъд, събран на територията на
Парка, за да се подобри видовия състав. Изпълнителят на поръчката предлага
да се извърши експеримент, като чрез подпомагане процеса на възстановяване,
с контролирана намеса и отчетено въздействие за период от 10 г., да се
установи възможността, ефективността и необходимостта от по-нататъшна
човешка намеса в този процес. За целта предлага в ограничена площ, да се извърши, под наблюдение и контрол система от лесовъдски
мероприятия, която да е насочена към подпомагане на естествените процеси по подмяната на изкуствено внесената, нетипична дървесна
растителност с местните видове. Като подходящи обекти, в които да се проведе такъв експеримент, са предложени отдели, попадащи в
териториалния обхват на СИДП ТП ДЛС Балчик.
3.Спазвайки нормативните документи СИДП ТП ДЛС Балчик, в чийто териториален обхват попадат експерименталните
отдели, изготви План-извлечение за промяна вида на сечта тях. В последствие планът бе съгласуван с компетентните
контролни органи: РИОСВ-Варна и РДГ-Варна, а след това беше проведена и открита процедура за възлагане на
дърводобива. В отделите е била проведена групово-изборна сеч, с интензивност 30 %, като е бил изсечен подлеса.
Следващата стъпка е подпомагане на естественото възобновяване посредством залесяване със семена и фиданки от цер (Quercus cerris),
космат дъб (Quercus pubescens) и сребролистна липа (Tilia tomentosa). Задължително е семената да бъдат събрани от територията на
парка или от горски територии в непосредствена близост.
Резултатите от този експеримент следва да се отчитат ежегодно, като критерии за отчет могат да бъдат процента на прихващане на
внесените чрез човешка намеса видове и степента на естествено насищане на площта с местни видове, което в период от 10 години ще
даде представа и определи необходимостта от по- нататъшна намеса в този процес.

4.Извършване на дейности по проучвания за поддържане
популациите на консервационно значими видове земноводни
обикновен тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка
(Bombina variegatа), Червенокоремна бумка (B. bombina),
Сирийска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), Обикновена
чесновница (P. fuscus), Голяма крастава жаба (Bufo bufo), Зелена
крастава жаба (B. viridis), жаба дървесница (Hyla arborea), Горска
жаба (Rana dalmatina).
Проучването бе извършено на няколко етапа и включваше
следните задачи:
Извършване теренни проучвания и таксации за установяване на
популациите: преминаване на определени трансекти в различни
местообитания - широколистна гора, открити тревни съобщества, други;
провеждане на дневни и нощни посещения, спрямо активността на
видовете.
Изготвяне карти на разпространението за всеки вид;
Определяне лимитиращите фактори и заплахите, както и да се предлагане
мерки за опазване на земноводните;
Постигнати резултати и направени изводи от проучването:
Отчетени бяха около 230 индивида земноводни;
Събрана бе точна информация за местонахождението на всяко
регистрирано животно;
Бяха определени основните местообитания на установените видове;
Няколко очаквани вида тук не бяха регистрирани – сирийска
чесновница;
Не бе възможно да се направи точна оценка на динамиката на числеността
на съответните популации, поради липсваща информация за плътност
(или други количествени данни) от предходни проучвания;
Основен лимитиращ фактор определящ разпространението на видовете
на територията на парка е липсата на много водоеми с течаща и стояща
вода. Вероятно лимитиращ фактор е и състава на водата на стоящите
водоеми и степента на процесите, които протичат в тях. Почвеният слой на
територията на парка е незадържащ влага в по-голяма част от територията,
което също е определящо за сухоземните видове земноводни.

Дейности за подобряване на
информационно-туристическата
инфраструктура в парка и
капитално строителство
1. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване
на посетителската инфраструктура
От предвидените дейности за подобряване на посетителската
инфраструстура в парка беше извършено възстановяване на десет
чешми по туристическите маршрути в парка. Строителните работи
включваха пълното възстановяване на две чешми в местността
Бежаната, както и ремонт на чешмите: Юбилейна, Ковшак, Аладжа,
1300 години България, Свети Седмочисленици, Йордан Минков,
Харман ери и Янакиева чешма. Ремонтните дейности приключват
през 2014г.
2. Дейности по ремонт и обзавеждане на информационни
пунктове.
Предвидените проектни дейности са изцяло приключили.
3.Маркиране на границите на природния парк
Бяха маркирани границите на природния парк и на защитена местност
«Аладжа манастир» с боя и надписи ПП и ЗМ. На границата на парка
с поляни бяха поставени бетонови пирамиди.
През 2015 година от дейностите за подобряване на информационнотуристическа инфраструктура и капиталово строителство предстои:
реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за
всички“; частичен ремонт на седем туристически маршрута (син, жълт,
червен, зелен, детски маршрут „Домът на сойката“, „Дендрологичен“

и маршрут „Песента на гората“); поддържане и възстановяване на
архитектурни елементи в местности „1300 години България“, „Класна
стая на открито“, „Ковшак чешма“; закупуване на сграден фонд и
подготовка на проекна документация за изграждане на „Детскоюношески лагер сред природата“ и дейности по отстраняване на
безстопанствени обекти.

Дейности свързани с интерпретация и
образователни програми
1.Дейности по развитие на международни екологични образователни
програми “Екоучилища” и “Учим за гората”
През месец септември 2013 беше организиран за шеста поредна година
Национален екофестивал «Златна есен», под мотото «Багрите на децата».
Покана за участие в събитието беше отправена към детски градини и училища
от цялата страна, работещи по програма „Екоучилища”.
В конкурсната програма с танцови и музикални изпълнения се включиха
възпитаници на 11 детски заведения от Варна, седем училища от Варна,
четири от Бургас и едно от Пловдив.
На 15 и 16 ноември 2013 Дирекция Природен парк «Златни пясъци» беше
домакин на Национална работна среща с представители на учебни заведения
по програмите “Екоучилища” и “Учим за гората”. Участие в събитието взеха
представители на 42 детски градини и училища от: Бургас, Варна, Пловдив,
Силистра, Каварна, Брегово, Нова Загора, Гълъбово, с.Стоил Войвода
и Карлово. Гости събитието бяха представители на «Кърпатско-Дунавски
център за геоекология», неправителствена организация от съседна Румъния,
работеща по програми «Син флаг», «Екоучилища», «Учим за гората» и
«Млади репортери за околна среда»
На 30-ти ноември 2013 г. беше организирана работна среща с представители
на учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг”. На срещата
присъстваха над 70 участника, работещи по програма “Екоучилища”.
Участниците в мероприятието получиха материали с интерпретативни
образователни програми – “Птиците в ПП „Златни пясъци“; “Билките в ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“. Вниманието
беше насочено към ползата от употребата им в учебните занятия.
На 21.11.2014г. ДПП „Златни пясъци” организира втора работна среща с представители на учебни заведения, носители на приза
„Зелен флаг”.Участие в събитието взеха представители на 30 учебни заведения от Варна и североизточна България. Предмет
на работната среща беше представяне и обсъждане на разработени учебни теми по трите вида интерпретативни програми :

„Билките в ПП „Златни пясъци“; „Птиците в ПП „Златни пясъци“;
„Магията на пролетта“ и как те се прилагат в учебния процес в
различните предмети като „Час за нови знания”
2.Разработване на рекламни материали за представяне
на Природен парк ”Златни пясъци”.
Бяха изработени сувенири с билки от парка;
Беше доставено оборудване за интерпретативни игри Touch
System и бе публикувана публична покана за изработване и
внедряване на пет броя софтуерни игри
Бяха закупени таблети и се разработи
приложение Smart Guide;

Дейности свързани с планиране и оптимизация на управлението
1.Развитие на комуникационната политика на ДПП „Златни пясъци”
Издадена бе книга и диск с Плана за управление на Природен парк „Златни пясъци”;
Издадена бе книга за историята и представяне на парка;
Беше разработена стратегия за позициониране на Природен парк „Златни пясъци” на
туристическия пазар;
Интернет страницата на парка беще надградена с превод на още три езика: немски,
френски и руски;
http://www.parkzlatnipiasaci.com/
Проведени бяха две работни срещи със собственици и с частния бизнес за представяне
на плана за управление на парка, разясняване на режимите и нормите за ползване
на ресурсите и осъществявяне на дейности на територията му. Първата беше на 24
октомври 2013г.
Втората среща се проведе на 30.10.2014г. в зала Хармония на х-л Интернационал, кк
„Златни пясъци. Дневния ред беше на тема „Състояние и развитие на зоната с обекти за
настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци“. Програмата включи
представяне на презентации за напредъка по изпълнение на проекта; представяне на
зоната с обекти за настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци“
и тяхното актуално състояние; адаптиране на зоната с обекти за настаняване и
обслужване на територията на ПП „Златни пясъци“ да функционира съгласно ПУ на ПП
„Златни пясъци“ – планирани дейности и мерки; представяне на логото и марката на
ПП „Златни пясъци“ и възможности за прилагането им.
От 15 до 17 октомври 2013г. беше проведен Национален фотопленер.
Пленерът завърши с изложба, разкриваща творческите търсения на фотографите по
теми насочена към магията на есенните цветове – „Есенни меки пътеки”, „Снимай и
пази”, „Есен в сърцето на природата”.
Участниците предоставиха творбите си на ДПП „Златни пясъци” за нуждите за изпълнение на проекта, за издаване на рекламни
материали и публикации в интернет.

Изложба за парка
Черноморие».

под

надслов

«Зелената

огърлица

на

североизточното

На 23 и 24 Ноември 2013г. в зала „Пленарна“ на Община Варна се проведе XVIII
национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и
култура“ с акцент „Морската история по българските земи“.
В програмата на мероприятието Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ бе
включена със своя презентация „70 години Природен парк „Златни пясъци“ и изложба
под надслов «Зелената огърлица на североизточното Черноморие», представяща
книгата посветена на 70-годишнината на Природен парк „Златни пясъци“ и 100 години
от идеята на братя Шкорпил за създаване на народен парк в местността „Хачука“.
Беше публикувана публична покана за разработване на единна система типови
проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в
района на местност Аладжа манастир;
Бяха изработени и патентовани лого и марка на ПП „Златни пясъци“ ;
2.Кампания за оптимизиране на границите на природен парк «Златни
пясъци».
На 17 декември 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” проведе работна
среща за обсъждане оптимизирането на границите на природния парк. Събитието
сложи началото на кампания за привличане на всички заинтересовани страни
(институции, общини, собственици, бизнес) при решаване на проблемите свързани с
оптимизиране на границите на парка.
На срещата бяха разяснени целите, необходимостта и бъдещите ползи от разширяване
границите на парка. Беше представено предложеното в Плана за управление на
парка, разширяване с три зони, целящо включване на представителни местообитания
и ограничаване на урбанистичния натиск от всички посоки към територията на парка.
През 2014 година кампанията продължи с организиране на втора работна среща на на 24 октомври. По време на срещата бяха
разяснени етапите и процедурите съгласно Закона за защитените територии свързани с промяната границите на парка. Представени
бяха резултатите от проучвания, свързани с опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания, извършени по проект
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” и даващи основание за мотивиране предложението за
промяна площта на защитената територия.

Участниците в работната среща излязоха с решение, подкрепящо
инициативата на ДПП “Златни пясъци“ за увеличаване на границите
на парка с 57.7ха и предлагат на администрацията на парка
да състави предложение за откриване на процедура по разширяване
на границите на парка съгласно изискванията на ЗЗТ.

Дейности свързани с
популяризиране на проекта

Организирана беше пресконференция за представяне на
проекта.
Разработена беше Power point презентация с информация за
проекта, целите, дейностите, планираните резултати, представена
на пресконференция за оповестяване на проекта през декември
2012. Същата бе публикувана на сайта на ДПП „Златни пясъци”.
Бяха изготвени и публикуван два електронни бюлетина,
представящи проекта и напредъка на изпълнението му към края
на 2012г и 2013г. Бюлетините бяха разпространен по електронна
поща до над 1000 заинтересоване организации и лица.
На интернет страниците на парка и на ИАГ бяха публикувани
ананси и пълната документация по ЗОП за всички търгове по
проекта.
Редовно бе публикувана информация за предстоящи публични
събития по проекта, на сайта на парка.
За популяризиране на проекта бяха изработени: дипляна,
представяща проекта; брошура, представяща дейностите по
международните образователне програми „Екоучилища” и
„Учим за гората”; брошура, представяща дейностите, свързани с
комуникационната политика на дирекцията на парка.
Изработени бяха рекламни материали: покани, папки, тефтери,
календари.
Изработени бяха множество промоционални материали: Химикали,
значки, чаши, чадъри, чанти, раници, тениски и др.
Изработени са банер, обяснителни табели, билборд.

За допълнителна информация:
Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”
гр. Варна 9007, пк. 20
тел: 052/ 355 591, 052/ 355 561 (директор)
факс: 052/ 355 541
e-mail: dnpzlatni@nug.bg,
www.parkzlatnipiasaci.com
Този бюлетин е създаден с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от ДПП „Златни пясъци” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз
и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

