
ПРОЕКТ  ИД-ПП
„Изпълнение на дейности 

за устройство и управление на 
Природен парк „Златни пясъци”

Бенефициент 
Дирекция Природен парк „Златни пясъци”

Обща стойност на проекта 2 897 723,70 лв.

Продължителност на проектните дейности: 
от 01.08.2012 до 31.12.2014 г. 

Поектът е финансиран от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет 
на Република България чрез оперативна програма

Околна среда 2007 - 2013 г.
www.ope.moew.government.bg.

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
http://www.parkzlatnipiasaci.com/

  Тази дипляна е създадена с финансовата  
подкрепа на Европейския съюз чрез Оператив-
на 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 станови-
ще на Европейския съюз и правителството 
на Република България, представлявано от  
Министерство на околната среда и водите.

Очаквани резултати:

 Изпълнени 3 възстановителни и поддържащи 
мерки; 

 Изпълнени дейности за опазване на 23 растител-
ни и животински вида;

 Подобрена информационно-туристическа инфра-
структура: ремонтирани 8 туристически марш-
рута и 10 чешми; възстановени архитектурни 
елементи; изграден детско-юношески лагер; ре-
монтиран информационен център; маркиране гра-
ниците на парка;

 Дейности по развитие на международни екологич-
ни образователни програми „Екоучилища“ и „Учим за 
гората“: национална работна среща с учебни заве-
дения по двете програми; национален екофестивал 
„Златна есен в природен парк „Златни пясъци“; раз-
работени  интерпретативни образователни игри; 
работни срещи с учители за работа с интерпрета-
тивни материали; разработени рекламни материа-
ли представящи парка; 

 Развитие на комуникационната политика: изда-
ване книга с плана за управление на парка; издава-
не книга, представяща историята на парка; фо-
топленер; изложба „ПП Златни пясъци – зелената 
огърлица на североизточното Черноморие“; изгот-
вена стратегия за позициониране на парка на ту-
ристическия пазар; работни срещи; надграждане 
на интернет сайта с информация на още 3 езика;

 Изработване на информационни, рекламни и про-
моционални материали;

www.parkzlatnipiasaci.com



Основна цел:
Изпълнение на дейностите за устройство и упра-
вление на ПП „Златни пясъци” в рамките  на одо-
брения план за управление на парка като част от 
националната екологична мрежа Натура 2000 и 
средище на ценни местообитания и видове.

Конкретни цели:
 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.

3. Дейности свързани с интерпретация и образо-
вателни програми:

 Дейности по развитие на международни еко-
логични образователни програми „Екоучилища” и 

„Учим за гората” ;
 Разработване на рекламни материали за пред-

ставяне на ПП „Златни пясъци”;
 Изработване на сувенири с билки от парка;

  Изработване и доставка на интерпретативни 
игри и оборудване;

4. Дейности свързани с планиране и оптимизация 
на управлението:

 Кампания за привличане на заинтересовани 
страни (институции, общини, собственици, 
частния бизнес) при решаване на проблемите 

свързани с оптимизиране на границите на парка;
 Развитие на комуникационната политика на 

ПП „Златни пясъци” ;
 Закупуване на офис оборудване;

 Изработване и патентоване на лого и марка на 
ПП „Златни пясъци”;

  Изработване на проект за благоустройство 
в района на местност Аладжа манастир; 

5. Одит на проекта
6. Организация и управление на проекта
7. Мерки за публичност: изготвяне информационни 
материали представящи проекта, рекламни и про-
моционални материали, информационни събития.

Дейности:
1. Поддържащи и възстановителни дейности в 
гори, земи и водни площи: 

 Възстановяване и спиране загубата 
на открити тревни хабитати;

 Възстановяване на местни растителни 
съобщества и местообитания на мястото на 

неместни растителни видове; 
 Поддържане популациите на консервационно 

значими видове земноводни - обикновен тритон 
(Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка 

(Bombina variegatа);

2. Дейности за подобряване на информационно-
туристическата инфраструктура в парка и 
капитално строителство: 

 Информационно обезпечаване и подобряване 
на посетителската инфраструктура: 

Реконструкция на маршрута за хора с увреждания 
„Природа за всички”; Частичен ремонт и 

поддържане на 7 туристически маршрута; 
Поддържане и възстановяване на архитектурни 
елементи; Ремонт  на 10 чешми; Проектиране 
и подготовка на „Детско-юношески лагер сред 

природата”;
 Дейности по ремонт и обзавеждане на 

информационни  пунктове;
 Маркиране на границите на природния парк; 

 Дейности за отстраняване на стара 
инфраструктура;


