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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
Основание за разработване на План за управление на Природен 
парк „Златни пясъци”
 Планът за управление на ПП „Златни пясъци” е елемент от 
ефективното функциониране на Националната екологична мрежа за 
опазване на ландшафта и биологичното разнообразие на значимите 
защитени територии в България. Планиране на управлението и дей-
ностите в ПП „Златни пясъци” според изискванията на природоза-
щитното ни законодателство като значима защитена територия 
в Северното Черноморско крайбрежие е развитие на политиката 
на Националното управление по горите за опазване и планиране на 
защитени територии под негово управление със създадени и дейс-
тващи управленски структури – Дирекции на природните паркове.                           
 Основна предпоставка за разработването на настоящия План 
е необходимостта от План за управление, отговарящ на съвремен-
ните 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.                                               
 За осъществяване на тези цели и изисквания, разработването 
на Плана за управление на ПП „Златни пясъци” се основава главно 
на Закона за защитените територии и Закона за биологичното 
разнообразие, Наредбата за разработване на планове за управле-
ние на защитени територии, Заданието за разработване на ПУ за 
ПП „Златни пясъци” и Договор с Възложителя ДПП „Златни пясъци” 
– Национално управление по горите – МЗГ.
Предназначение на плана
 Предназначението на Плана е да бъде инструмент за управле-
ние на Природния парк, отчитайки изискванията и целите на приро-
дозащитата, средство за парковата администрация за действие 
в рамки и конкретни бъдещи програми и проекти за постигане на 
развитие чрез участие и подкрепа от държавата, европейските 
фондове и представители на бизнеса, в резултат на координация 
на институциите и баланса на интереси на заинтересовани соб-
ственици и ползватели, към които е насочен. Предназначението 
на Плана е да обоснове и включи система от основни дейности и 
мерки за реализиране на определените дългосрочни цели. 
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 Особеност на плана за управление на ПП
 Особеност на настоящия План е необходимостта от разра-
ботване на управленски решения за съхраняване на защитена те-
ритория по ЗЗТ и приоритетни за опазване природни местообита-
ния, идентифицирани от Закона за биологичното разнообразие. Тази 
особеност определя Плана за управление като ръководно средство 
за дейностите и мерките с оглед доказаната висока консервацион-
на стойност на ПП „Златни пясъци”.
 Особеност на Плана за управление на Парка е фактът, че обек-
тът на Плана от морфологична и ландшафтна гледна точка включ-
ва ландшафтни картини с висока оценка, съхраняването на който 
ландшафт е неотменна задача съгласно Европейската конвенция за 
ландшафта и ЗБР.
 Главна особеност е наличието в границите на ПП на застроени 
и оградени площи, както и необходимостта от регламентиране на 
показателите за преустройствени и ремонтни строителни дей-
ности от налагащата се модернизация, обновяване на сградите в 
предоставените площи от горския фонд, както необходимостта 
за въвеждане на режими и норми за опазване на растителността 
в тези площи.
 Особеност на Плана е близостта на обекта до голям курортен 
комплекс, граници с вилни зони, селищни образувания и земи за зе-
меделско ползване и отдих (земи по параграф 4 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване-
то на земеделските земи) с последствия, включващи строителни 
интереси, антропогенен натиск и нарушения от замърсяване с 
отпадъци, сеч на единични дървета, изнасяне на каменни плочи от 
алеите с настилка.
 Особеност на Плана е необходимостта да бъдат преодолени 
последствията от липса на  съответстващи режими, норми за 
посетителски достъп с цел ограничаване влиянието върху биоло-
гичното разнообразие в историко-археологичния комплекс „Аладжа 
манастир”, „Катакомбите” – ЗМ „Аладжа манастир” и пещерната 
фауна в галериите в Парка, в съответствие с Препоръка №36 на 
Бернската конвенция за опазване на подземните хабитати. Очак-
вани отрицателни последици от строителство на ваканционно се-
лище над ЗМ „Аладжа манастир”.
 Особеност на ПУ на ПП „Златни пясъци” е постигане на балан-
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сирано развитие на екотуристически дейности и обекти да се 
осъществява като част от единна система за природозащита 
и екотуризъм в Област Варна, Област Добрич и Североизточен 
район за планиране. Регионът се отличава със значими защитени 
територии и зони по Натура 2000.
 Тези особености са основа за оценките и приоритетните 
стратегически Програми и Проекти, свързани с управлението на 
Природния парк в периода на действие на Плана.
 Процес на разработване на Плана – участници, обществени 
обсъждания
 Процесът следва поставените изисквания на Заданието за раз-
работване на ПУ на ПП „Златни пясъци”, утвърдено от НУГ-МЗГ и 
МОСВ. Включва и други форми на участие на заинтересованите 
при съставяне на характеристиката на абиотичните фактори, 
биологичната, културна и социално-икономическа характеристика, 
както и тенденциите на развитието на природозащитната и рек-
реационната политика на региона.
 Осъществени са консултации и срещи за събиране и оценяване 
на актуална информация и становища по състоянието и перспек-
тивите на развитие на защитената територия, прилежащите 
територии и регионалното развитие на областите и общините с 
влияние върху Природния парк с: МОСВ, МЗГ-НУГ, РИОСВ, ДЛ-Варна, 
НПО: ТД „Родни Балкани” - председател, инструктори, управители 
на хотел „Зора”, снек-бар „Бриз”, представители на „Екотур” ООД - 
собственик на ваканционно селище „Горски кантон”; Дирекция на ПП 
„Златни пясъци”: директор, гл. счетоводител, специалисти и екс-
перти по „Oпазване на биологичното разнообразие, консервационна 
и научна дейност”, „Устройство и уредба на парка”, „Туристическа 
и рекреационна дейност”, „Връзки с обществеността и образова-
телни програми”.
 Екипът разработил Плана за управление
 Включва интердисциплинарен състав за решаване на разност-
ранните аспекти на опазването на ПП, развитието на научни, об-
разователни програми, информационна и комуникационна политика 
и екотуристически дейности. Екипът е съставен от представи-
тели на научните и академични среди, специалисти от практиката 
по планиране и управление на защитени територии.
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 Законова и нормативна основа
 Основанията за разработване на Плана, както и съдържанието, 
критериите за оценка, режимите и нормите за управление на при-
родния парк произтичат от:

►Закон за защитените територии (ЗЗТ) - обн. ДВ, бр. 133 от 
11.11.1998 г.

►Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) - обн. ДВ, бр. 77 
от 16.08.2002 г.
 Закон за лечебните растения (ЗЛР) - обн. ДВ, бр. 29 от 
07.04.2000 г. 

►Закон за устройството на Черноморското крайбрежие – ДВ, 
бр. 48 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.

►Наредба за разработване на планове за управление на защи-
тени територии (НРПУЗТ) - обн. ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г.;

►Указ №35 на Министерство на земеделието и държавните 
имоти - ДВ, бр. 92 от 27.04.1915 г., за отстъпване на Варненска-
та община за нуждите на Варненското археологично дружество за 
безсрочно ползване на държавната гора при „Аладжа манастир”;

►Постановление №13665 на Министерство на земеделието и 
държавните имоти, ДВ, бр. 166 от 22.10.1929 г., за предоставяне 
на държавната гора „Хачука” да служи за предмет на горското сто-
панство;

►Постановление №2134 от 03.02.1943 г. на Министерство на 
земеделието и държавните имоти, Дирекция на горите и лова, за 
обявяване на народен парк част от държавната гора „Хачука” - ДВ, 
бр.32 от 12.02.1943 г.;

►Постановление №2132 от 03.02.1943 г. на Министерство на 
земеделието и държавните имоти, Дирекция на горите и лова, за 
обявяване на природен паметник и природно-историческо място, 
старинната пещера „Аладжа манастир” с район гора и др. земи 
около нея;

►Заповед №801 от 29.10.1979 г. на КОПС при МС, ДВ, бр.99 от 
14.12.1979 г. за видоизменяне;

►Заповед №2134 от 03.02.1943 г. с която е обявен народен 
парк „Златни пясъци”;

►Заповед №278 от 10.04.1981 г. на КОПС при МС, ДВ, бр.35 от 
05.05.1981 г. за разширяване границите на Народен парк „Златни 
пясъци”;
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►Заповед № РД-580 от 14.08.2001 г. на Министъра на околна-
та среда и водите за прекатегоризиране на народен парк „Златни 
пясъци” в природен парк със същото име - ДВ, бр. 81 от 21.09.2001 г.

►Заповед № РД-813 от 23.08.2002 г. на Министъра на окол-
ната среда и водите за прекатегоризиране на историческо място 
„Старинната пещера „Аладжа манастир” с район гора и др. земи 
около нея, в защитена местност с наименование „Аладжа манас-
тир” - ДВ, бр.86 от 10.09.2002 г.;

►Заповед № 45 от 10.01.2003 г. на НУГ-МЗГ за преобразуване 
на Дирекцията на народен парк „Златни пясъци” в Дирекция на При-
роден парк „Златни пясъци”;

►Заповед № РД-02-14-513 от 25.09.2003 г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за одобряване на 
План за регулация и застрояване на к.к. „Златни пясъци” - Варна;

►Закон за опазване на околната среда - обн. ДВ, бр. 91 от 
25.09.2002 г.;

►Наредба за условията, реда и методите за извършване на еколо-
гична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 
г. - обн. ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., в сила от 01.07.2004 г.;

►Заповед № РД-72/03.02.2006 на МОСВ за специален режим 
на опазване и ползване на лечебните растения - ДВ, бр. 16 от 
21.02.2006 г.;

►Закон за регионалното развитие (ЗРР) - обн. ДВ, бр 14 от 
20.02.2004 г.; 

►Закон за устройство на територията (ЗУТ) - обн. ДВ, бр. 1 
от 2001 г.;

►Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на 
отделни видове територии и устройствени зони на МРРБ от 
22.12.2003 г. - обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г.;

►Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания 
- обн. ДВ, бр. 54 от 2009 г.;

►Закон за културното наследство (ЗКН) - обн. ДВ, бр. 19 от 
13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.;

►Закон за пътищата /ЗП/, обн. ДВ бр 26 от 29.03.2000 г.; 
►Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) – ДВ, бр. 34 

от 25.04.2000 г.; 
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►Наредба №3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регис-
три;

►Проект „България – развитие на горския сектор” - Анализ на 
критичните хабитати; Ръководство за гори с висока консерваци-
онна стойност на ProForest и Национално ръководство за гори с 
висока консервационна стойност;

►Закон за горите (ЗГ) - изм.и доп. ДВ, бр.72 от 2005 г.;
►Правилник за прилагане на Закона за горите - обн. ДВ, бр. 41 

от 10.04.1998 г.;
►Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горс-

кия фонд и на ловностопанските райони в Република България от 
05.02.2004 г. - ДВ, бр. 27 от 2004 г.;

►Закон за лова и опазване на дивеча –ДВ, бр.78 от 26.09.2000 г.
►Закон за енергетиката (ЗЕ) - обн. ДВ, бр. 107 от 09.12.2003 г.;
►Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергий-

ните обекти – ДВ, бр.88 от 08.10.2004 г.;
►Закон за водите (ЗВ) - обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила 

от 28.01.2000 г.; 
►Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, пред-

назначена за питейно-битови цели - обн. ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;
►Наредба № 14 от 27.10.2005 г. за условията и реда за изда-

ване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въ-
веждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата 
и отчитане мнението на обществеността в района на повторно 
въвеждане – обн. ДВ, бр. 88 от 04.11.2005 г.;

►Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на 
билки и генетичен материал от лечебни растения – обн. ДВ, бр.14 
от 20.02.2004 г.;

►Ръководство за определяне на местообитания от европейс-
ка значимост в България – WWF - Световен фонд за дивата при-
рода, Зелени Балкани - Федерация на природозащитните сдружения, 
МОСВ, София, 2009 г.;

►Стратегия за развитие на област Варна за периода 2007 
-2015 г.;

►Стратегия за развитие на област Добрич за периода 2007-
2015 г.;
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►Общински план за развитие на Община Варна за периода 
2007 г. – 2013 г.;

►Общински план за развитие на Община Аксаково за периода 
2007г. – 2013 г.;

►Общински план за развитие на Община Балчик за периода 
2007г. – 2013 г.;

►Програма за околната среда към Общинския план за разви-
тие на община Балчик, 2007 г.;

►Териториално-устройствен план на община Варна, Оконча-
телен проект, Гл. изпълнител: ТПО - Варна ЕООД - управител арх. Б. 
Бачев, Р-л колектив доц. С. Хрелев, гл. консултант - арх. С. Стай-
нов, „Булплан” ООД, 1998 г.;

►Общинска Програма за управление на дейностите по от-
падъците, период на действие: 2001-2010 г., гр. Варна, февруари, 
2004 г.;

►Общински План „Околна среда и здраве”, период на действие: 
2003-2012 г., актуализация - 2002 г., Варна, януари, 2002 г.;

►Общинска Програма за намаляване на емисиите и достигане 
на установените норми за вредни вещества, оценка и управление 
на качеството на атмосферния въздух, период на действие: 2003-
2008 г., Варна, февр. 2004 г.;

►Задание за реконструкция и доизграждане на зелената сис-
тема на Община Варна, Варна, февруари, 2004; 

►Програма за опазване на околната среда на Община Варна, 
период на действие: 2005-2015 г., консултираща организация КЦУР 
Геопонт-Интерком ООД, Варна, октомври, 2004 г.; 

►Общ устройствен план на община Варна – Предварителен 
проект, Р-л колектив арх. Никифоров, арх. А. Бачева – ТПО - Варна 
ООД, 2007 г.;

►Териториално-устройствен план на община Аксаково, 2001 г.;
►Задание за Общ устройствен план на община Аксаково, 2007 г.
►План за новообразувани имоти в м. Поляните, с. Кранево, из-

пълнител: „Геомера М+Р ЕООД, София - управител инж. М. Петров, 
одобрен от Областен управител - гр.Добрич, Заповед РД-11- 248 
от 04.04.2006 г., обн., ДВ, бр.35 от 28.04.2006 г.;

►Подробен устройствен план на к.к. „Златни пясъци”, 2003 г.;
►Укрепване на свлачище при спирка „Панорама” на път I-9 и 

ПСОВ „Златни пясъци”, „Трансстрой - Варна” АД, гр. Варна, Възложи-
тел: МРРБ, ноември, 2005 г.;
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►Национална Стратегия за екотуризъм, София, 2003 г.;
►Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм в 

община Варна през 2005 г., приета с Решение на Общинския съвет 
№ 1796-11(26)/13.04.2005 г.;

►Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм 
в община Варна през 2006 г.,

►Решение 122 на МС за зоните по НАТУРА 2000;

 Международни конвенции, по които Р България е страна и Ев-
ропейски директиви

►Конвенция за биологичното разнообразие – изисква да се 
вземат специални мерки за възстановяване на деградирали еко-
системи и осигуряване възстановяването на застрашените ви-
дове, чрез разработване и прилагане на стратегии и планове за 
управление. Държавите членки се задължават да предотвратяват 
интродуцирането на чуждоземни видове, които заплашват екосис-
темите, местообитанията или видовете.

►Европейска Конвенция за ландшафта – подписана от минис-
трите на 18 европейски страни, в това число и България, 2000 г. 
във Венеция. Конвенцията поставя изискването към публичните 
власти да приемат политики и мерки на местно, регионално, наци-
онално и международно ниво за защита, управление и планиране на 
ландшафта на Европа. Тя касае всички видове ландшафт в Европа 
– както обикновения, така и уникалния – които определят качест-
вата на човешката околна среда.

►Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна 
и природните местообитания (Бернска) – изисква да се вземат 
мерки за осигуряване запазването на природните местообитания 
на дивите видове от флората и фауната, както и за запазването 
на застрашените от изчезване природни местообитания. Дого-
варящите страни се задължават да обръщат специално внимание 
на защитата на области, които са важни за мигриращите видове, 
като райони за зимуване, събиране, хранене и размножаване. 

►Конвенция по влажните зони с международно значение, по-
специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарс-
ка) – препоръчва отделните страни-членки да стимулират запаз-
ването на влажните зони и водолюбивите птици, като осигуряват 
мерки за адекватното им управление. Те трябва да компенсират 
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всички загуби на влажни зони, като защитават или възстановяват 
адекватни по значение местообитания на водолюбивите птици.

►Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви жи-
вотни (Бонска) – изисква съхраняване и възстановяване на место-
обитанията на мигриращите видове. Държавите е необходимо да 
предотвратяват и отстраняват вредните влияния от дейности 
или пречки, затрудняващи миграцията на видовете.

►Конвенция по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора CITES (Вашингтонска конвенция). 
Международно споразумение за опазване на дивата природа, което 
има за цел да предотврати изчезването на видове в резултат на 
търговията с тях. Влиза в сила на 01.07.1975 г. В нея членуват 
повече от 150 страни.

►Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местооби-
тания на дивата флора и фауна – цели осигуряване разнообразие-
то на видовете, чрез запазване на техните природни местообита-
ния, както и възстановяване на тяхното благоприятно състояние. 
Директивата посочва отговорността на държавите да съхранят 
приоритетни природни местообитания в тяхното естествено 
състояние. Тези местообитания трябва да се опазват в рамките 
на единна екологична мрежа, като се обявяват за специални защи-
тени територии и се изготвят и прилагат планове за тяхното 
управление. 

►Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици – най-
старата европейска природозащитна директива. Изисква мерки за 
опазване, поддържане и възстановяване на необходимите по разно-
образие и площ местообитания за всички видове птици.

►Натура 2000 за изграждане на единна европейска екологична 
мрежа на Зони под специална защита. Мрежата се състои от 
места, обхващащи типовете природни местообитания. Мрежа-
та трябва да гарантира поддържането и където е необходимо 
възстановяването на благоприятния природозащитен статус на 
природните местообитания и местообитанията на съответните 
видове в естествената им област на разпространение. Натура 
2000 трябва да включва и Специални защитени зони, определени от 
страните членки съгласно Директива 79/409ЕС.
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 ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ 
ПЯСЪЦИ” 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 1.0. Местоположение и граници
 1.0.1. Местоположение 
 Според физикогеографското райониране на Р.България, природ-
ният парк „Златни пясъци” е разположен в Северното Черноморско 
крайбрежие на Източната част на Дунавската равнина, за реле-
фа на която са характерни ниски плата, развити в областта на 
стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение 
– крайните източни склонове на Франгенското плато, които стъ-
паловидно слизат до брега на Черно море.
 Според административното деление на Р.България територи-
ално площите на природния парк попадат в границите на области 
с административен център гр. Варна - община Варна и община Ак-
саково, и област с административен център гр. Добрич – община 
Балчик. 
 1.0.2. Границите на ПП„Златни пясъци” са определени със За-
повед № 278 от 10.04.1981 г. на КОПС при МС. ПП „Златни пясъци” 
включва отдели и подотдели с обща площ 1320,2 ха, както следва: 
от Държавно лесничейство Варна с обща площ 1294,5 ха и от Дър-
жавно лесничейство – Балчик (сега Държавна дивечовъдна станция 
„Балчик”), съгласно същата Заповед се включват отдели 193 и 194 
с обща площ 26,2 ха. Площите са съгласно Паркоустройствен про-
ект, ДФ „Агролеспроект”, София, 1994 г.
 1.0.3. Границите на ЗМ „Аладжа манастир” – „Старинната пе-
щера „Аладжа манастир” с район и гора и други земи около нея”, 
землище на Варна са определени съгласно Постановление № 2132 
от 03.02.1943 г. на Дирекция на горите и лова - Министерство на 
земеделието и държавните имоти с площ 17.0 ха и Заповед №РД-
813 от 23.08.2002 г. на Министъра на околната среда и водите, 
обн. ДВ, бр.86 от 10.09.2002 г.
 Включват отдели и подотдели от Държавно лесничейство - 
Варна, както следва: 148 ф, 4-6; 150 а-д, з1, и1, 1-7; с обща площ 
16,7 ха от която 12,1 залесена и 4,6 ха незалесена по Лесоустройс-
твен проект от 1997 г.
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 1.1. Площ на ПП „Златни пясъци”
 Площта на Природен парк „Златни пясъци” съгласно Заповед № 
278 от 10.04.1981 г. на КОПС при МС е 1320,2 ха. В цитираната 
заповед обявената площ не е посочена по размер за ДЛ-Варна и ДЛ-
Балчик. 
 Площта на ЗМ „Аладжа манастир” съгласно Постановление № 
2132 от 03.02.1943 г. на Дирекция на горите и лова - Министерст-
во на земеделието и държавните имоти е около 17,0 ха.
Окончателната площ на ПП „Златни пясъци” в резултат на приети-
те цифрови модели на землищата по картата на възстановената 
собственост (КВС) – Общински служби „Земеделие и гори”, Конс-
тативните протоколи на комисиите за границите на ПП „Златни 
пясъци” и ЗМ „Аладжа манастир” и резултатите от Инвентари-
зацията на горите и земите за нуждите на Плана през (м. юли и 
август, 2006 г.) е 1324,7 ха. Всички площи са горски фонд.
Площите попадащи в границите на ДДС „Балчик” са съгласно възп-
риетите данни от инвентаризацията към Лесоустройствен про-
ект на ДДС „Балчик”, „Агролеспроект” ООД, 2006 г.

►За ПП „Златни пясъци”: 
 - горски фонд в границите на ДЛ-Варна включва отдели и по-
дотдели с обща площ 1091,4 ха.  
 - горски фонд в границите на ДДС „Балчик” включва отдели и 
подотдели с обща площ 233,3 ха.

►За ЗМ „Аладжа манастир”:
горски фонд в границите на ДЛ-Варна включва отдели и подотдели 
с обща площ 16,6 ха.

►За Паметника на културата „Аладжа манастир” с терито-
риален обхват (по КВС и ЛУП, 1997 г.) с площ 22,1 ха - Решение с 
Протокол от 23.08.2006 г., одобрен от Министъра на културата;

►За Паметника на културата „Аладжа манастир” съгласно Ин-
вентаризацията към Плана за управление, 2006 г. с площ 22,1 ха.
 1.2. Фондова и административна принадлежност
 1.2.1. Предназначение на териториите
 Съгласно Закона за устройство на територията, предназначе-
нието на териториите в границите на Природния парк попадат в 
„защитени територии – за природозащита” (чл. 8, т. 4).

►Общата площ на природния парк е територия, заета от 
естествени ресурси, за възстановителни мероприятия (ЕРВМ) 
– 1324,7 ха – 100%.



15

►През територията на ПП „Златни пясъци” преминават тран-
спортни територии:
  - Републикански първокласен път I-9 от държавната пътна 
мрежа;
  - Местен – общински път кв.Виница - Аладжа манастир, свър-
зан с републиканския път. 
 1.2.2. Административна принадлежност
 По административна принадлежност площите на ПП „Златни 
пясъци” – обект на Плана, са разположени в землищата на кв. Ви-
ница (район „Приморски”) – община Варна, с. Осеново и с. Кичево 
– община Аксаково, област с административен център гр. Варна и 
землище на с. Кранево – община Балчик, област с администрати-
вен център гр. Добрич. Разпределението на площите по землища, 
общини и области е както следва: 
 - Площите в землището на кв. Виница – община Варна са 493,4 ха.
 - Площите в землището на с. Осеново – община Аксаково са 
597,9 ха
 - Площите в землището на с. Кичево – община Аксаково са 0,1 ха
 Общо площи в област гр. Варна: 1 091,4 ха
  - Площите в землището на с. Кранево – община Балчик са 233,3 ха
 Общо площи в област гр. Добрич: 233,3 ха
 Прилежащите територии на ПП „Златни пясъци” попадат в 
землищата на кв. Виница – община Варна, землища на с. Осеново 
и с. Кичево – община Аксаково, землище на с. Кранево – община 
Балчик. 
 1.3. Законов статут
 1.3.1. Обявяване, граници и промени в исторически план на 
статута на ПП „Златни пясъци”
 Посочените Заповеди отразяват обявяването, определените 
граници и режим на дейностите на ПП „Златни пясъци”, както и 
статута на ЗМ „Аладжа манастир”, включена в границите на ПП 
„Златни пясъци”:
Обявяването на народен парк „Златни пясъци” през 1943 г. се пред-
хожда от следните нормативни актове:

►Указ № 35, ДВ бр. 92 от 27.04.1915 г. на Министерство 
на земеделието и държавните имоти, с който се отстъпва на 
Варненската община за нуждите на Варненското археологическо 
дружество, за безсрочно ползване държавната гора при „Аладжа 
манастир”, с подробно описана граница;
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►Постановление №13665, ДВ, бр.166 от 22.10.1929 г. на Ми-
нистерство на земеделието и държавните имоти – държавната 
гора „Хачука” се предоставя да служи за предмет на горското сто-
панство с подробно описани граници.
 1.3.2. Обявяване, промени, статут на ЗМ „Аладжа манас-
тир”.

►Обяваване и статут на паметника на културно-историчес-
кото наследство„Аладжа манастир”:
 - Постановление № 1171 на Министерски съвет от 24.09.1959 
г. за обявяване на историческо място „Аладжа манастир” с площ 
16,6 ха. В тази площ са включени скалният манастир, раннохристи-
янска базилика и късноантично укрепление от IV-VI век;
 - Аладжа манастир е обявен в ДВ, бр. 16 от 1968 г. за архи-
тектурно-строителен паметник на културата от античността и 
средновековието с категория „национално” значение. 
 - С Протокол от 23.08.2006 г. на комисия, назначена със за-
повед № РД-09-319/26.07.2006 г. на Министъра на културата и 
Решение, одобрено от Министъра на културата са определени гра-
ниците и режимите за ползване на територията и охранителната 
зона на паметника на културата „Аладжа манастир”, съгласно КВС 
на землище кв. Виница, община Варна. Съгласно одобреният Прото-
кол, Паметникът на културата включва: отдел 150 от ПП „Златни 
пясъци” - ж1/15,0 ха, е1/0,2 ха, з1/2,8 ха, ½,0 ха, югозападната част 
от а/1,9 ха и част от 5/0,2 ха, с обща площ на паметника на култу-
рата: 22,1 ха., съгласно Лесоустройствен проект, 1997г.
 1.4. Собственост
 1.4.1. Горски територии

►Гори и земи – горски територии в границите на ПП „Златни 
пясъци”, които са публична държавна собственост, произтичаща 
от чл.10(1) на ЗЗТ са 1301,4 ха – 98,2%;

►Собственост на община Аксаково: 0,3 ха – 0,0%
►Частна собственост на гори: 11,6 ха – 0,9%;
►Собственост на юридически лица: 8,8 ха – 0,7%;
►Собственост на религиозни организации: 2,5 ха – 0,2%;
►Временно стопанисвана от община Аксаково: 0,1 – 0,0%
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 1.5. Управленска структура
 1.5.1. Организационна структура и администрация на управле-
нието на ПП „Златни пясъци” и ЗМ „Аладжа манастир”.

►Управлението на Природен парк „Златни пясъци” се осъщест-
вява от ИАГ - МЗХ със своята специализирана структура, Дирекция 
на ПП „Златни пясъци”, регионални и местни структури – Регионал-
но управление на горите - Варна, Държавно лесничейство - Варна и 
ДДС „Балчик”. 
 Охраната на територията на Природния парк, извършване на 
поддържащи и възстановителни дейности е задача на ДЛ-Варна и 
ДДС „Балчик”.
 С устройствен правилник на Дирекцията на природен парк 
„Златни пясъци”, утвърден от Изпълнителната агенция по гори-
те към Министерството на земеделието и храните, ДВ, бр.12 (10 
Февруари 2012 г.) са регламентирани всички задачи, взаимоотно-
шения и финансиране.
 - Институциите и техните основни функции, имащи отноше-
ние към Парка, са: 

►Министерство но околната среда и водите и (МОСВ) чрез 
Националната служба за защита на природата (НСЗП) и неговия 
регионален орган; Регионална инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) - Варна провеждат и осъществяват координиращи и кон-
тролни функции, свързани с управлението на ПП „Златни пясъци”. 
Функциите на РИОСВ - Варна включват изпълнението на следните 
правомощия:
 – Министерство на културата и Национален институт за па-
метници на културата (НИПК при МК) чрез Регионалния истори-
чески музей е компетентен орган за Музейния комплекс „Аладжа 
манастир”. Към Дирекцията на ПП „Златни пясъци” е създаден Кон-
султативен съвет като помощен и координиращ орган. 
Управлението на ПП „Златни пясъци” и ЗМ „Аладжа манастир” се 
осъществява чрез взаимодействието на националните, регионал-
ни и местни структури на:
 - МРРБ със своите областни и общински структури – Облас-
тни администрации с център гр. Варна и гр. Добрич, Общински 
администрации на гр. Варна, гр. Аксаково и гр. Балчик, с областни 
управители, кметове на общини, дирекции и отдели по европейска 
интеграция и регионално развитие, контрол на обществения ред, 
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екология, териториално устройство и благоустройство;
 -МЗХ-ИАГ - чрез областните и общински структури на служби-
те „Земеделие и гори” към Областните и Общински администра-
ции;
 -МЗХ-ИАГ-РДГ - Варна; ДГС - Варна, ДЛС „Балчик”;
 -МОСВ-НСЗП-РИОСВ - Варна;
 -МК-НИПК - Регионален исторически музей;
 -Институт по археология с музей – БАН, Археологически музей 
- Варна;
 -Природонаучен музей - Варна;
 -МРРБ със своята Агенция по кадастър и областни структу-
ри;
 -Министерство на образованието и науката - регионални 
структури, училищни ръководства;
 -Агенция за младежта и спорта;
 -Министерство на енергетиката – поделения на НЕК, „Елект-
роснабдяване” - Златни пясъци;
 -Фонд Републиканска пътна инфраструктура (ФРПИ);
 -МОСВ със своята структура Басейнова Дирекция за басейново 
управление на водите в Черноморски район с център гр. Варна;
 - Министерство на държавната политика при бедствия и ава-
рии чрез областните си и общински структури по гражданска за-
щита;
 - Други структури и НПО, участващи в стратегията на разви-
тие на ПП „Златни пясъци” и прилежащите територии: Асоциация 
на парковете в България, ФПС „Зелени Балкани”, ТД „Родни Балка-
ни”, БШГП-Ф „Силвика”, Проект „НАТУРА 2000”, БААТ, БДЗП, АБЧО, БД 
„Син флаг”, WWF-България (DCP - България), БФ „Биоразнообразие”, 
„Златни пясъци” АД, Проектантски фирми в сферата на устройст-
веното проектиране от гр. Варна и гр. Добрич – ТПО - Варна, КЦУР 
„Геопонт-Интерком” ООД, Варна.
 1.6. Съществуващи проектни разработки
 1.6.1. Програми и планове за последните 10 години, свързани с 
района на ПП „Златни пясъци”
 - Стратегия за развитие на област Варна (2005 – 2015 г.); 
  - Общински план за развитие на община Варна (2007 – 2013 г.); 
  - Общински план за развитие на община Аксаково за периода 
2007 – 2013 г., април 2005 г.
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 - Стратегия за развитие на област Добрич;
  - Общински план за развитие на община Балчик (2005 – 2013 г., 
май 2005 г.).
 1.6.2. Специализирани проекти за територията на ПП „Златни 
пясъци”

►Проект за създаване на лесопарк „Златни пясъци” - курорт 
Варна, Агролеспроект, 1956 г.
 Целта на проекта е реконструкция на горските насаждения и 
превръщането им в лесопаркови. Друга основна цел е укрепването 
на поройните долове в района на Народния парк.

►Технико-работен проект за лесопарк „Златни пясъци”, Кране-
во, Агролеспроект, 1961 г.

►Предварителни проучвания за Народен парк „Златни пясъци”, 
Агролеспроект, 1981 г.
 На основата на подробни проучвания и анализ в предварителни-
те проучвания е разработено функционално зониране на територи-
ята със съответстващи режими:
 -Зона под специален режим на охрана, която включва:
 •територии с временен статут на забрана за 10 години, пред-
ставляваща 38,6% от територията;
 • защитени местности – 14,6%. Площи, териториално отде-
лени от зоната с временен статут на забрана, но отличаващи се 
с богатство на флора и фауна.
 -Зона за туризъм, отдих и спорт – 45,6%
 -Урбанизирана зона – 1,2%. Площите, в които са разположени 
почивни станции, бунгала, увеселителни заведения.
 За всяка зона, в зависимост от определения природозащитен 
режим, са регламентирани насоките за опазване и развитие на при-
родния комплекс. 

►Паркоустройствен проект на Народен парк „Златни пясъци” 
- фаза Технически проект, част зелено строителство, Агролеспро-
ект, 1994 г.
 Паркоустройственият проект за Народен парк „Златни пясъци” 
е разработен въз основа на Закона за защита на природата. Целта 
на проекта е чрез въвеждане на природозащитни режими за опаз-
ване на защитената територия, създаване на организация на рек-
реационните и туристически дейности, развитие на познавателни 
и научни дейности.
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 Цялата площ на парка е поставена в направляван режим на ус-
тойчиво развитие.

►Лесоустройствен проект на ДЛ-Балчик, Агролеспроект, 1996 г. 
►Лесоустройствен проект на ДЛ - Варна, „МИНА” ООД, гр. Со-

фия, р-л на проект инж. И.Добричов, 1997 г.
►Лесоустройствен проект на ДДС „Балчик”, „Агролеспроект” 

ЕООД, 2006 г.
 1.8.Характеристика на абиотичните фактори
 1.8.1. Климат
 Характерът на климата в разглеждания район е преход от кон-
тинентален към континентално-средиземноморски. Основните 
елементи на климата в района на ПП „Златни пясъци” са силно пов-
лияни от бризовата циркулация и релефа и характеризират клима-
та тук като специфичен и уникален.
 Лятото е топло и предимно слънчево. Средните месечни тем-
ператури през лятото са около 21-22°С. Максималните темпера-
тури през лятото достигат до 33-36°С. Есента е по-топла от 
пролетта с 4-5°С.
 Средната годишна температура е сравнително висока +11,6°С. 
Влажността на въздуха е висока – средно 76%, като през различни-
те месеци от годината варира в тесни граници (от 73 до 81%).
 Районът е твърде беден на валежи – средногодишната сума на 
валежите в района на ПП „Златни пясъци” е 498 мм, като количес-
твото на валежите е най-голямо в началото на лятото и в края на 
есента.
 Преобладаващи посоки на вятъра са запад-северозапад и севе-
роизток. При тези преобладаващи посоки на вятъра чистотата на 
въздуха се определя преди всичко от ветровете в източна посока. 
Може да се очаква тези ветрове да пренасят атмосферни замър-
сители към Природния парк главно от автомобилния транспорт.
 1.9.Геоложки и геоморфоложки строеж 
 1.9.1. Геолого-тектонска характеристика
 Геоложкият разрез в района на Природен парк „Златни пясъци” 
включва разнообразни седиментни скали, обединени в множество 
литостратиграфски единици или генетични типове с палеогенска, 
неогенска или кватернерна възраст.
 - Тектонска характеристика
Основната тектонска структура, в която попада изследваният 
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район е Варненската депресия, която е част от Централния блок на 
Мизийската платформа. Тя е открита към Черно море. Северната 
й граница е Шабленско-Силистренският разлом, източната се мар-
кира от Черноморския шелф, а южната от Близнашкия разлом.
 1.9.2. Хидрогеоложка характеристика
 Разглежданият район попада в пределите на Североизточния 
склон на Варненския артезиански басейн. Основните хидрогеоложки 
единици (водоносни хоризонти) са Миоценският водоносен хори-
зонт, Еоценският водоносен хоризонт и Малм-валанжския водоно-
сен хоризонт.
 1.9.3. Инженерно-геоложка характеристика
 - Физикомеханични свойства на основните инженерно-геоложки 
разновидности.
 Разглежданият район включва практически всички видове стро-
ителни почви: скални, дисперсни и особени. Характерна особеност 
на тези разновидности е свойството им да се разпадат. 
 - Геодинамична характеристика
Разглежданият район се характеризира като зона с висока концен-
трация на опасни геодинамични процеси. Основните геодинамични 
явления, които определят геодинамичната опасност в изследвания 
район са свлачищата. В свлачищните зони са формирани вторични 
хлъзгателни повърхнини на по-малка дълбочина, по които се реали-
зират разрушителните съвременни свличания.
 Природен парк „Златни пясъци” попада в обхвата на два свла-
чищни района, обособени по Северното Черноморско крайбрежие 
– Варненският и Краневският.
 1.9.4. Карст, пещери и изкуствени подземни галерии в Приро-
ден Парк „Златни пясъци”
 - Карст и пещерни образувания
 Карстът в района на ПП „Златни пясъци” е свързан с разпрост-
ранението на сарматските варовици. Преобладават горносармат-
ските варовици, които в литоложко отношение са представени от 
различни видове глини, разнозърнести пясъци и варовици – органо-
генни, черупчести, шуплести, порести и окарстени. Подземната 
вода се дренира по склоновете в множество извори, чийто дебит 
варира от 1-2 dm3/s до няколко десетки dm3/s. 
 Характерна особеност на релефа тук са морските средно и гор-
нокватернерни тераси на различни нива, срязващи силно денивели-
рани скални свлачищни блокове.
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 Изкуствени подземни галерии
 Освен добре проучените и документирани „Аладжа манастир” и 
м. Катакомбите, непосредствено до южната граница на Природния 
парк се намират няколко свързани помежду си подземни галерии, с 
обща дължина около 150 м и отварящи се към повърхността с три 
входа. Досега тези галерии не са системно проучвани и остават 
все още непубликувани в научната литература. 
 По време на теренните проучвания през м. октомври 2006 г. 
галериите са проучени с цел фаунистични изследвания върху обита-
ващите ги прилепи. Тяхната кратка характеристика е следната: 
 - местоположение: в близост до южната граница на ПП „Златни 
пясъци”, на около 150 – 200 м източно от пътя Виница - Аладжа 
манастир:
 - топографски особености: три основни галерии, развити глав-
но по посока „изток-запад”, с обща дължина около 150 м; 
 - входове: три входа, два от които с ширина около 7-8 м, а 
третият засипан с пръст и непроходим за човек;
 - описание на галериите: хоризонтални, с височина от 1 м до 
около 2,5 м, изсечени в плътна варовикова скала. Често от двете 
им страни са изградени от основата до свода каменни стени от 
масивни обработени блокове, вероятно за да се спести тяхното 
изнасяне навън. На места стените са частично срутени. Наблю-
дават се участъци със стъпаловидно изсечена форма на скалата, 
вероятно резултат от отделяне на масивни скални блокове;
 - археологически артефакти: главно във вътрешността на га-
лериите и почти до техния край, опрени край стените или лежа-
щи на пода, са разположени десетина (вероятно и повече) напълно 
оформени воденични камъни или техни заготовки – от грубо одяла-
ни скални блокове, до вече добре заоблени по външните ръбове, но 
без отвор за средната ос. Някои от тях са вградени в странични-
те стени на галериите;
 - други особености: галериите са постоянно убежище на при-
лепи. В края на галериите подът е покрит със сравнително прясно 
гуано, което е доказателство за постоянното обитаване на под-
земията от прилепи през активния летен размножителен период. 
 В резултат на посочените данни, изкуствените подземия в 
южната част на Природния парк са уникален  исторически и приро-
ден обект с национално значение.
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 1.10.Хидрология и хидрография
 1.10.1. Хидрографска характеристика
 Най-високата точка – вр. Чиплак тепе 268.8 м н.в. в Природен 
парк „Златни пясъци” се намира в отдел 144-а, а най-ниската в 
194-а – 60 м н.в. При денивилация от 210 м хидрографската мре-
жа в Парка е плитко врязана в хълмистия терен. Представена е 
от горните части на долове, една част от които гравитират на 
северозапад към Голямата река, а останалата част на изток, ди-
ректно в Черно море. Доловете имат малка дължина – до 1.8 км. 
Водосборните им басейни на територията на парка достигат до 
2.0 км². По-дълбоко врязани в терена са дол Гюргелъка (граница на 
дворно място на ваканционно селище „Горски кантон”) с начало вр. 
Перчемли тепе и дол Миризливата вода, с начало венеца северо-
западно от хижа „Аладжа”. На дол Гюргелъка е изградено технико-
укрепително съоръжение – бараж. Дерето се премоства с дървен 
мост. Всички долове обикновено са сухи, след по-продължителни 
валежи или през пролетта при топене на снеговете формират вод-
но течение. Интерес представлява долът – граница между отдели 
131 и 132, поради обстоятелството, че в него попадат понякога 
през летните месеци и води от утаителите на ПСОВ - Златни пя-
съци, разположени в подотдел 131-2. Това са битово-отпадни води, 
изтласкани до съоръжението за утаяване и изпарение. 
 1.10.2. Характеристика на водните ресурси на ПП „Златни пя-
съци” и ЗМ „Аладжа манастир” по хидроложки и хидробиологични 
показатели

Повърхностни води
 Повърхностните води в Природен парк „Златни пясъци” се фор-
мират от дъждовните води в няколко сухи дерета, едно дере с 
постоянно течаща вода и три по-големи естествено заблатени 
водни площи. На територията на парка няма други течащи води.
 От преминаващите през парка сухи дерета по-големи са:
 -Дере, тръгващо от военното поделение към с. Кранево, в по-
сока югоизток-северозапад - сухо;
 -Дере „Бежаната”, тръгващо от билото над чешма „Бежаната”, 
посока изток-запад - сухо; 
 -Дере „Горски кантон” - разположено на изток от местността 
Перчемлията, посока запад-изток. Единствено то от всички дере-
та в парка зауства в морето. Местоположението му е на около 
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500 м от подножието на вилна зона в м. Перчемлията и предпола-
га замърсяване от битовата и стопанска дейност в този бързо 
разрастващ се вилен район. Варовиковия състав на земните маси 
създава условия за просмукване и замърсяване  на дъждовните и 
подземни води.
 - „Буковото дере”, посока юг-север, към Осеновска река, единс-
твеното дере в парка с постоянно течаща вода.
От съществено значение за формиране на повърхностните води 
в парка е количеството и интензивността на валежите. През по-
голяма част от годината деретата са безводни. Водният отток 
в тях се формира от наличието на дъждовни води, а в някои случаи 
и от подхранване от високи подпочвени води. 
На територията на парка са забранени редица антропогенни дей-
ности, включително строителство, които биха могли да проме-
нят естествения облик на местността или водния режим.
 Блата и водни огледала
 В южната част на парка се намират няколко естествено заб-
латени водни площи (мочури). Те се подхранват постоянно от под-
почвените води, поради което и през най-горещите летни месеци 
не пресъхват. Три от тях представляват интерес:
 • Най-голямото от тях е т.н. „Голямото водно огледало”, раз-
положено в южната част на парка, с площ около 5 декара. Почти 
безотточно, с типична блатна растителност.
 • Другото е това до ресторант „Горски кът”. То се захранва от 
чешма „Йордан Минков” и подпочвени води. Безотточно. 
 • „Малко водно огледало” се намира на около 50-60 м от чешма 
„Юбилейна”. Досега не са извършвани изследвания на водите в тях. 
Затвореният характер на тези водоеми и застоялите води в тях 
предполагат високи концентрации на т.н. биогенни вещества – съ-
единения на азота, фосфора и желязото, подхранващи блатната 
растителност, но и създаващи условия за протичане на гнилостни 
процеси. Характерно за застояли води в придънния слой е присъст-
вието на сяроводород. Съдържанието на кислород във водоемите 
се влияе и от температурата - при високи температури намалява, 
тъй като намалява разтворимостта му във водата.
 Подземни води
 Териториалното разпределение на количеството и режимът на 
подпочвените води са в пряка зависимост от геоложкия състав, 
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релефа, климата и растителната покривка на парка. По отношение 
на геоложкия състав се наблюдават следните водоносни хоризон-
ти – водопропускливи варовици и пясъци и водонепропускливи глини 
и мергели. Това обуславя активни свлачищни процеси в източния 
склон на Франгенското плато. Тези процеси се влияят от нивото 
на подпочвените води на дълбочина до 10 м. Нивото на водите 
зависи главно от климатичния фактор: най-високо през пролетта 
и най-ниско през есента.
 На територията на природен парк „Златни пясъци” са изградени 
15 чешми, две от които са сухи и не са обект на описание.
 Mестоположението на чешмите по различни маркирани ту-
ристически маршрути изисква периодичното им изследване с цел 
доказване годността на водите за питейни нужди. Необходима е 
указателна маркировка на самите чешми за качествата на вода-
та.
 1.11.Почви
 1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите
 Почвената покривка на ПП „Златни пясъци” е формирана в ре-
зултат на разнообразие на почвообразуващите фактори климат, 
релеф, скали и растителност. На територията на Природния парк 
са представени хумусно-карбонатна почва – 23.5 ха и карбонатен 
чернозем – 1200.1 ха. 
 - Хумусно-карбонатни почви (Rendzinas)
 В последния вариант на класификацията на ФАО - рендзини 
(Rendzic leptosols). Тези почви се срещат ограничено на терито-
рията на Природния парк - заемат 2% от дървопроизводителната 
площ. Решаващо значение за тяхното образуване е наличието на 
плътни варовити скали и продуктите от тяхното изветряне. Рен-
дзините се отличават с маломощен (20-50 см) профил от А-С тип. 
Притежават добре оформен, черно до чернокафяво оцветен струк-
турен и рохкав, песъчливо-глинест хумусен хоризонт. Участието 
на хумуса в хумусно-акумулативния хоризонт е сравнително високо 
от 6 до 13%. Наличието на голямо количество калциев карбонат 
при образуването на тези почви е довело до формиране на слабо 
алкална до неутрална реакция (pH в хоризонт А е 6-7). В такива 
условия минерализирането на органичните вещества става бавно 
и се натрупват в устойчиви форми.
 - Карбонатни черноземи (Calcic Chernozems) - по международ-
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ната класификация на ФАО тези почви се отнасят към черноземи. 
Карбонатните черноземи преобладават, като заемат 98% от те-
риторията на Природния парк. В морфологично отношение карбо-
натните черноземи в района на парка се характеризират с добре 
развит хумусно-акумулативен хоризонт (Аh) с голяма мощност 
(около 35-55 см), който постепенно прехожда в почвообразуващи-
те материали (хоризот С). Образували са се под смесени дъбови 
растителни формации, на места редувани с тревни площи. Почво-
образуващите скали са варовици. Карбонатният мицел се отлага 
на 20-30 см. Съдържанието на СаСО3 се среща по целия профил, 
като постепенно се увеличава отгоре надолу.
Почвите са добре запасени с хумус (на дълбочина 15 см варира от 
1.78 до 4.84%), добре запасени с азот (на дълбочина 15 см варира 
от 0.142 до 0.342%). Карбонатните черноземи осигуряват изклю-
чително благоприятна среда за развитие на горскодървесна и храс-
това растителност.
 1.12.Биологична характеристика
 1.12.1. Местообитания и растителност
 В настоящия План за управление типовете природни местооби-
тания са разработени по Европейска класификационна система на 
природните местообитания (хабитати) - EUNIS Habitat classification 
и Класификация на Палеарктичните местообитания - Classification 
of Palearctic habitats.
  - Местообитания от EUNIS, които се срещат на територия-
та на ПП „Златни пясъци”
Развитието на безспорно богата по състав и структура расти-
телност в границите на малкия по площ Природен парк „Златни 
пясъци” е свързано със забележителното разнообразие от мес-
тообитания. Типовете местообитания по класификация на EUNIS 
(включително подединиците) са 28, а по Палеарктичната 27. Едина-
десет от тях са от Директива 92/43 и са включени в европейска-
та мрежа NATURA 2000.
 - Местообитания от Палеарктичната класификация, които се 
срещат на територията на ПП „Златни пясъци”
 - Влажни зони
 В южната част на природния парк има четири неголеми и поня-
кога пресъхващи влажни зони (езера и микроязовир до границата на 
парка), които се намират върху свлачищните тераси и се подхран-
ват основно със скатови води. 
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 - Алувиални гори
 Разпространени са главно около езерата и в най-ниската, из-
точна част на парка. Имат няколко малки фрагменти, които обаче 
се отличават с добра представителност. Доминират полски ясен 
(Fraxinus oxycarpa) и бял бряст (Ulmus laevis). 
 - Гори от източен бук (Fagus orientalis) 
 Буковите гори на Fagus orientalis на територията на Природен 
парк „Златни пясъци” са с висока консервационнa стойност. Заемат 
ограничени площи главно в някои влажни долове в западната част 
на парка. Те са с беден, но много специфичен флористичен състав. 
Той включва зеленоцветна кукувича опашка (Platanthera chlorantha), 
(Primula rosea), петров кръст (Lilium martagon), сицилийска самар-
дала (Nectaroscordum siculum). 
 - Ксеротермни, термофилни дъбови, липови и келяво-габърови 
гори
 Ксеротермните смесени дъбови гори са най-широко 
разпространенитe горски съобщества на природния парк и прак-
тически покриват по-голямата част от неговата територия. 
Най-честият вид дъб е цера (Quercus cerris), който образува са-
мостоятелни или смесени съобщества с благуна (Quercus frainetto), 
косматия дъб (Quercus pubescens) и горуна (Quercus daleschampi). В 
смесените гори или доста по-рядко, като смесени ценози, се среща 
и сребролистата липа (Tilia cordata).
 - Тревни съобщества
 На територията на ПП „Златни пясъци” тревните съобщества 
заемат доста ограничена площ. Процентно от площта на защите-
ната територия тя е най-ниска в сравнение с всичките останали 
природни паркове в България. Можем да ги разделим на два типа:
 • вторични съобщества или поляни сред гората и в горските 
участъци с ниска пълнота, както и на рудерализирани терени (напр. 
на изоставеното военно поделение);
 • първични степни съобщества на стръмни и ронливи мергели 
(в прилежащите територии на Парка). 
 - Варовикови скали
 Този тип местообитание в Парка и на границата му, но извън 
него, е много близък до Западно-понтийските степи. Съобщест-
вата, които го населяват, доколкото ги има, включват видове, 
които бяха описани по-горе. 
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 - Горски култури
 На територията на ПП „Златни пясъци” са създадени много 
горски култури. Те са предимно от черен бор (Pinus nigra) и акация 
(Robinia pseudacacia), и по-малко от обикновен кипарис (Cupressus 
sempervirens), гръцка ела (Abies cephalonica), ливански кедър (Cedrus 
libani), атлантически кедър (Cedrus atlantica), дугласка псивдотсуга 
(Pseodotsuga douglassii), източна биота (Biota orientalis), явор (Acer ), явор (Acer ), явор (
pseudoplatanus), шестил (Acer platanoides), шестил (Acer platanoides), шестил ( ), бреза (Betula pendula), 
бяла топола (Populus alba), маклура (Maclura aurantica), аморфа 
(Amorpha fruticosa(Amorpha fruticosa( ). Голяма част от тези горски култури са нети-
пични за територията на парка и трябва да се предприемат мерки 
по тяхната замяна с местни видове.
 Обща характеристика на растителността 
 Природен парк „Златни пясъци” се намира ботаникогеографски 
във флористичния район на Северното Черноморско крайбрежие от 
Западнокрайбрежния Черноморски окръг, в Евксинска провинция на 
Европейската широколистна горска област. Заема част от обър-
натите към Черно море източни склонове на Франгенското пла-
то.. Естествената растителност се характеризира с развитие 
на дървесни съобщества, доминирани от келяв габър, цер, благун, 
космат дъб, мъждрян, полски клен, дръжкоцветен дъб, сребриста 
липа, полски ясен и др., принадлежащи, с малки изключения, към не-
моралния средноевропейски тип.
 - Установени синтаксони по методиката на Браун-Бланке на 
територията на ПП „Златни пясъци”. 
 Растителната покривка на територията на парка е предста-
вена от 10 класа, 12 разреда, 15 съюза и 15 асоциации, с още 6 
безрангови синтаксона – включени са и синтаксони от местност-
та „Белите сипеи”, която е непосредствено продължение на север 
на местността „Бялата стена”. Това значително разнообразие на 
синтаксони, включително от висок ранг, на такава ограничена по 
площ територия, отразява богата и сложна по състав и структу-
ра растителност. 
 1.13.Характеристика на горскодървесната растителност
 1.13.1. Инвентаризация на горите и земите в ПП „Златни пя-
съци”
 Инвентаризацията на горите и земите на Природен парк 
„Златни пясъци” е извършена през 2006 г. съгласно изискванията 
на Наредба №6 от 05.02.2004 г. за устройство на горите и земите 
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от горския фонд и на ловностопанските райони в Р. България. При 
инвентаризацията са съставени таксационни описания за всички 
гори и земи от природния парк.
 Съгласно „Горскорастително райониране на България”, 1979 г. 
ПП „Златни пясъци” попада в Равнинно-хълмистия подпояс на лис-
топадните дъбови гори от 0 до 400 (300-500) м н.в. в Добруджан-
ско черноморие – М-ДЧ/I-1, а по „Класификационната схема на ти-
повете горски месторастения в НРБ” от 1983 г. – в Мизийската 
горскорастителна област, долен равнинно-хълмист и хълмисто-
предпланински пояс на дъбовете гори, подпояс на равнинно-хълмис-
тите дъбови гори. Общата площ на горите и земите от горския 
фонд в природния парк е 1324.7 ха. 
 Залесената площ в Природния парк „Златни пясъци” заема 93.9% 
от площта му, а останалата – 6,1% е незалесена. Голите недър-
вопроизводителни площи заемат 81,1 ха (6,1% от площта на при-
родния парк), като площта е заета предимно от поляни - 27,9 ха, 
просеки - 20.8 ха и дворни места - 18.5 ха (1,4%). На територията 
на ПП ограничено са разположени площи, заети от нелесопригодни 
голини - 3.8 ха, земни камионни пътища - 3.4 ха и шосе - 5.2 ха, 
паркинги - 0,6 ха и др.
 - Характеристика на горите по функционални групи
Разпределението на горите и земите от горския фонд на Парка във 
връзка с техните функции. 
 - Защитни и рекреационни гори и земи
 • Противоерозионни гори и земи – включват еднокилометро-
вата крайбрежна ивица на Черно море, отдели и подотдели с обща 
площ 309.3 ха, от която 289.2 ха залесена и 20.1 незалесена. 
 • Мелиоративни – включват защитна 50-метрова ивица от 
двете страни на първокласен път Варна – Балчик, отдели и подот-
дели с обща площ 132.6 ха, от която 118.4 ха залесена и 14.2 ха 
незалесена.
 • Други – влючва паметник на културата „Аладжа манастир”, 
отдели и подотдели с обща площ 22.1 ха , от която19.7 ха залесена 
и 2.4 ха незалесена.
 - Гори и земи в защитени територии
 • Природен парк – включва отдели и подотдели с обща площ 
1324.7 ха, от която залесена 1243.5 ха и незалесена 81.2 ха.
 • Защитена местност „Аладжа манастир” – влючва отдели и 
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подотдели с обща площ 16.6 ха, от която 11.4 ха залесена и 5.2 ха 
незалесена.
 1.14.Флора
 1.14.1 Нисши растения и гъби
 ►Водорасли и лишеи
 На територията на Природен парк „Златни пясъци” се намират 
няколко стоящи и течащи сладководни басейна. В северозападната 
част на парка са изворите и притоците на река Осеновска, а в 
южната част – няколко блата, които се подхранват от подпочвена 
вода. На територията на парка има 12 чешми с изворна вода.
 Специално внимание в алгологично отношение заслужават 
уникалният скален манастир „Аладжа манастир” и пещерите „Ка-
такомбите”, чиито стени са подходящ субстрат за развитие на 
специфична аерофитна алгофлора, както и на епилитни лишеи.
 Влияние върху състава и състоянието на биотата от сладко-
водните басейни в парка оказва фактът, че те се подхранват от 
подпочвена вода. В непосредствена близост до границите на пар-
ка се извършва интензивна селскостопанска, строителна и други 
дейности, които са източник на вредни и токсични вещества в 
подпочвените води. Всичко това е предпоставка за неблагоприят-
но антропогенно въздействие върху водите в природния парк.

►Гъби-макромицети
 Досега от Природен парк „Златни пясъци” са публикувани само 
3 вида макромицети (Хинкова 1961): Helvella acetabulum (L.:Fr.) Quél., 
Clathrus ruber Pers.:Pers.и Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. Два вида 
са публикувани и от к.к. „Златни пясъци” (Kuthan & Kotlaba 1988): 
Boletus chrysenteron Bull. и B. pulverulentus Opat.
 - Таксономичен анализ на макромицетите
 Установените таксони се отнасят към 3 отдела (Myxomycota 
- лигави гъби, Ascomycota - торбести гъби и Basidiomycota - бази-
диеви гъби), 3 класа, 11 разреда, 27 семейства и 39 рода. Преоб-
ладаващият брой таксони се отнася към клас Basidiomycetes - 45 
вида. По брой на видовете доминират разредите Agaricales - 18 
вида и Polyporaceae - 11 вида. Най-богати на видове макромицети 
са семействата Marasmiaceae и Polyporales - с по 6 вида.
 - Еколого-трофична структура на макромицетите
 Еколого-трофична структура на макромицетите - поради 
краткия период на изследване (само един вегетационен сезон) не 
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може да се направи пълен еколого-трофичен анализ. По брой на ви-
довете доминират сапротрофите на дървесина (LeS) - 29 вида. В 
парка бяха установени плодни тела от 8 вида макромицети, пара-
зити по широколистни дървета. С важно стопанско значение сред 
тях са следните видове: Armillaria mellea, Phellinus igniarius, Fomes 
fomentarius, Ganoderma applanatum.
 - Консервационно значими видове макромицети
 В Природен парк „Златни пясъци” до момента са установени 
5 вида макромицети от Червения списък на гъбите в България 
(Gyosheva & al. 2006), а именно:
 Boletus armeniacus Quél. - Застрашен (EN)
 B. pulverulentus Opat. - Застрашен (EN)
 Clathrus ruber Pers.:Pers. - Почти застрашен (NT)
 Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. - Критично застрашен (CR)
 Hericium coralloides (Scop.:Fr.) S.F. Gray - Почти застрашен (NT)
Три от посочените видове (Boletus armeniacus, Clathrus ruber и 
Hericium coralloides) бяха регистрирани от нас през 2006 г.
 1.14.2. Висши растения
 Мъхове
 В резултат на проведената инвентаризация на територия-
та на ПП „Златни пясъци” са установени 77 вида мъхове, което е 
около 10% от цялата мъхова флора на България. В систематично 
отношение, 5 вида са чернодробните (Marchantiophyta) и 72 вида 
листнатите (Bryophyta) мъхове. Три от намерените видове са с 
консервационно значение съгласно Червения списък на мъховете в 
България, предоставен на МОСВ и публикуван през 2006 (Natcheva & 
al. 2006). Нов за територията на страната е един вид – Fissidens 
crispus.
 Мъховата флора на ПП „Златни пясъци” е относително бедна 
на видове. Основeн фактор за това e понижената въздушна и суб-
стратна влажност, обусловена от малката надморска височина, 
близостта на морето, еднообразният тип основна скала (варовик). 
Мъховата флора на ПП „Златни пясъци” е типично калцифилна с 
широко разпространение на ксерофитни видове.

►Таксономичен състав на висшите растения
 Флората в района е формирана в резултат на различни фак-
тори, както естествени, така и антропогенни. Обликът на Пар-
ка се определя от термофилни широколистни гори, на места по 
влажните микропонижения и съобщества подобни на лонгозните, 
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а по по-сухите, открити места, и подобна на субсредиземноморс-
ките ксерофилни храсталачни съобщества. Разнообразните микро-
условия предлагат различни екологични ниши, които служат като 
местообитания на различни растителни видове. Малките блата и 
важни зони също разнообразяват условията, създавайки местоо-
битания за влаголюбивите видове.
 - Общ брой видове и богатство на таксони
 На територията на ПП „Златни пясъци” са установени общо 
400 вида, което представя около 1/10 от флората на България. 
Видовете принадлежат към 271 рода от 79 семейства. Най-мно-
гобройни са семействата Asteraceae – 41 вида от 30 рода, Poaceae 
– 35 вида от 21 рода, Fabaceae – 29 вида от 17 рода, Rosaceae – 23 
вида от 13 рода, Lamiaceae – 18 вида от 15 рода, Brassicaceae – 17 
вида от 14 рода и др. Най-многоброен е род Viola (Теменуга), от кой-
то са установени 8 вида. Род Trifolium и род Carex са представени с 
по 7 вида, род Quercus – с 6 вида и т.н.
 От биологичните типове преобладават хемикриптофититите 
с над 50% представеност. Следват фанерофитите с 21%, терофи-
тите с 14 и геофитите с 6.5%. Най-слабо са представени хамефи-
тите и хидрофитите (Фигура № 1). 

Фигура № 1. Процентно разпределение на биологичните типове на 
територията на ПП „Златни пясъци” 
Легенда: Ph - фанерофити, Ch - хамефити, H - хемикриптофити, G 
- геофити, Hd - хидрофити, 
T – терофити.
 - Общ брой на висшите растения с природозащитен статус
Таксоните с природозащитно значение, установени в ПП „Златни 
пясъци” могат да се разделят условно на няколко групи: 
 • Видове, включени в Червената книга на България: общо 9 вида, 
срещащи се в ПП „Златни пясъци” са включени в Червената книга. 
От тях 9 са с категория „рядък” и един – с категория „застра-
шен”. 
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 • Защитени видове: общият брой на защитените видове е 17. 
От тях 7 са защитени по Приложение 3 на Закона за Биологичното 
разнообразие (ЗБР) и 13 са защитени съгласно Приложение 4. 
 • Ендемични видове;
 • Видове, защитени от международни конвенции: Видове, вклю-
чени в Директива 92/43 – 1 вид – Galanthus nivalis L.; Видове, включе-
ни в конвенцията CITES. От установените видове, обект на тази 
конвенция са 7 вида. Всички представители на сем. Салепови и сем. 
Кокичеви, срещащи се в Парка, са включени в тази конвенция. По-
сочените видове са тези, които могат да бъдат категоризирани 
като уязвими и рядко срещащи се и заслужават мерки за опазва-
не. 
 • Видове, обект на специални мерки
Видовете с определена природозащитна стойност, които са по-
сочени в Приложение 3 на ЗБР следва да бъдат обект на специални 
мерки. Освен това, необходимо е да бъдат включени видове, които 
се нуждаят от мерки за защита в резултат на състоянието на 
техните популации в парка 
 • Икономически ценни видове
Много от видовете на територията на Парка могат да бъдат оце-
нени като икономически ценни. Такива са повечето от дървесните 
видове, горскоплодните видове (скоруша, брекиня и др.) и всички 
лечебни растения.
 1.14.3. Лечебни растения
 Над 150 растителни вида, срещащи се на територията на ПП 
„Златни пясъци”, могат да бъдат класифицирани като лечебни рас-
тения според смисъла на Закон за лечебните растения. От тях 58 
% са многогодишни тревисти растения, 14 % са дървета, по 13 % 
са храсти и едногодишни тревисти растения и 2 % са двегодишни 
растения. 
 От дърветата с по-често разпространение (т.е., с възмож-
ност за използване за добив) са следните видове: Мъждрян (Fraxinus 
ornus L.), Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd.), Благун 
(Quercus frainetto Ten.), Бяла върба (Salix alba L.), Сребролистна липа 
(Tilia tomentosa Moench.) и Полски бряст (Ulmus minor Mill.). 
 По-често срещани от храстите са следните видове: Обикновен 
повет (Clematis vitalba L.), Обикновена леска (Corylus avellana L.), Ръ-
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бест чашкодрян (Euonymus europaeus Mill.), Птиче грозде (Ligustrum 
vulgare L.), Трънка (Prunus spinosa L.), Полска къпина (Rubus caesius 
L.), Черен бъз (Sambucus nigra L.) и Бял имел (Viscum album L.). 
 Тревистите растения са представени от най-много видове, 
от които поради по-широкото си разпространение, значение като 
лечебни могат да имат следните видове: Лъжичина, чесънова тре-
ва (Alliaria petiolata (Biebва (Alliaria petiolata (Biebва ( .) Cavara et Grande, Лечебен пелин (Artemisia .) Cavara et Grande, Лечебен пелин (Artemisia .) Cavara et Grande, Лечебен пелин (
absinthium L.), Обикновен пелин (Artemisia vulgaris L.), Обикновен пелин (Artemisia vulgaris L.), Обикновен пелин ( ), Черна капела 
(Ballota nigra L.), Виолетова белоочица (виолетово птиче просо) 
(Buglossoides purpuraeo-caerulea (L.) Johnst.), Синя жлъчка (Cichorium 
intybus L.), Ерингиум (Eryngium campestre L.), Горска ягода (Fragaria 
vesca L.), Обикновена звъника (Hypericum perforatum L.), Блатия 
(Lythrum salicaria L.), Теснолистен живовлек (Plantago lanceolata L.), 
Голям (широколистен) живовлек (Plantago major L.), Тревист бъз 
(Sambucus ebulus L.), Брей (Tamus communis L.), Лечебно глухарче 
(Taraxacum officinale Web.), Плоскосеменно (дъболистно) великденче 
(Veronica chamaedrys L.), Миризлива теменуга (Viola odorata L.) и др. 
 В списъка на лечебните растения се забелязват и някои видо-
ве, които имат природозащитен статус и чието събиране след-
ва да бъде абсолютно забранено. Такива са видовете: Лерхианов 
пелин (Artemisia lerchiana Weberпелин (Artemisia lerchiana Weberпелин ( ), Лечебна зайча сянка (Artemisia lerchiana Weber), Лечебна зайча сянка (Artemisia lerchiana Weber Asparagus ), Лечебна зайча сянка (Asparagus ), Лечебна зайча сянка (
officinalis L.), Блатно кокиче (Leucojum aestivum L.), Петров кръст 
(Lilium martagon L.), Обикновен салеп (Orchis morio L.), Маймунски 
салеп (Orchis simia L.), Безстъблена иглика (Primula vulgaris L.), както 
и някои други видове, които макар и да нямат природозащитен 
статус, на територията на Парка са редки и евентуалното им 
събиране за медицински цели би застрашило техните популации: 
Кръгъл лук (Allium rotundum L.Кръгъл лук (Allium rotundum L.Кръгъл лук ( ), Рокамбол (Allium scorodoprasum L), Рокамбол (Allium scorodoprasum L), Рокамбол ( .), 
Ефедра (Ephedra distachya L.), Загърличе (Laser trilobum (L.) Borkh.), 
Самардала (Nectaroscordium siculum Ucria), Двулистна платанте-
ра (Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.), Безстъблена иглика (Primula 
vulgaris L.), Наплъстена какула (Salvia tomentosa Mill.), Голяма тлъс-
тига (Sedum maximum (L.) Suter), Скоруша (Sorbus domestica L.) и 
др. 
 1.15. ФАУНА
 1.15.1. Безгръбначни животни
 Природен парк „Златни Пясъци” принадлежи към Черноморския 
район на Южната зоогеографска област, който се характеризира 
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със забележимо присъствие на видове от Медитерано-централно-
азиатския комплекс.
 От разгледаните групи безгръбначни животни в ПП „Златни 
пясъци” и околносттите му са намерени 621 вида, които принад-
лежат към 3 типа, 6 класа, 22 разреда и 120 семейства. В зависи-
мост от нивото на проучване установените таксони съставля-
ват различен дял от фауната на съответната група в България. 
Досега от района са известни 37 вида мекотели, спадащи към 11 
семейства и 3 разреда на подкласовете Prosobranchia (преднохри-
ли охлюви) и Pulmonata (белодробни охлюви). При тях преобладават 
сухоземните форми. Предполага се, че са намерени над 50% от 
възможните видове мекотели. С най-много видове са представе-
ни семействата Clausiliidae и Zonitidae, следвани по численост от 
Helicidae и Hygromiidae.
 За оценка на разнообразието от насекоми са разгледани 9 разре-
да със средно и ниско видово богатство и 3 разреда с високо видо-
во богатство. Разредите Blattaria (хлебарки), Mantodea (богомолки), 
Orthoptera (правокрили насекоми в тесен смисъл) и Dermaptera (ухо-
лазки) се обединяват в групата Orthopterida (правокрили насекоми в 
широк смисъл). Групата Neuropterida (мрежокрили насекоми в широк 
смисъл) е представена от разред Neuroptera (същински мрежокрили 
насекоми).
 От твърдокрилите са включени около 150 вида, но поради липса 
на точно локализирани находища (често се споменава Северното 
Черноморие или крайбрежието северно от Варна) е трудно да се 
прецени реалното видово разнообразие в района.
 Във водна среда протича част от жизнения цикъл на Odonata 
(водни кончета), Trichoptera (ручейници), някои Coleoptera (твърдок-
рили) и Diptera (двукрили).
 Разгледани са 133 вида двукрили, спадащи към 11 семейства. С 
повече видове са представени семействата Limoniidae и Tachinidae. 
Ентомофауната включва около 3.3% от българските диптери - 
твърде малко за разреда като цяло. Диптерната фауна не е изс-
ледвана и се допуска, че са установени под 15% от възможните 
видове. Проблем с точното локализиране на находищата има и при 
двукрилите насекоми.

►Консервационно значими таксони
Консервационната стойност на отделните видове е различна. Тя 
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е особено висока, когато за един вид се съчетаят повече от един 
критерии (редки и ендемични, редки и реликтни и др.).
 Установени са 6 вида безгръбначни животни, приети за све-
товно значими – включените в списъците на IUCN. От европейско 
значимите таксони преобладават българските (14 вида) и балкан-
ските (12 вида) ендемити, видовете от Бернската конвенция (7), 
Директивата за хабитатите (6) и CORINE видовете (8). Национал-
но значимите таксони са представени от преглациалните реликти 
и защитените в България (по 4 вида). Общият брой на консерваци-
онно значимите таксони е 44 (6.8%), част от които принадлежат 
към няколко категории. Броят им доказва важното консервационно 
значение на ПП „Златни пясъци” като защитена територия, обита-
вана от фаунистични комплекси с висока природозащитна стой-
ност.
 - Ендемити
 Към тази категория се разглеждат таксони, които не са раз-
пространени извън Балканския полуостров. Обикновено се разде-
лят на балкански (установени по територията на повече от една 
балканска държава), български (намерени в пределите на България), 
регионални (намерени в повече находища на даден район) и локални 
(известни от едно ограничено находище). Ендемитите са важен 
елемент с висока консервационна стойност и показват уникал-
ността на фауната за дадена територия. Не са установени ло-
кални ендемити от разглежданите групи на териториятя на ПП 
„Златни пясъци”.
 • От мекотелите (Mollusca) са установени 7 ендемични таксо-
на или 19.0% от известните за района видове (табл. 1 и 2, Прило-
жение 1). Балканските ендемити са 2, а българските - 5 вида. Част 
от българските ендемити е възможно да се разглеждат като ре-
гионални за нашето Северно Черноморие.
 • От ракообразните (Crustacea) са намерени 4 ендемита, от 
които 3 са български и един е балкански. Те са сухоземни форми, 
обитатели на влажни биотопи.
 • При многоножките (Myriapoda) е установен един балкански 
ендемит (Schendyla delicatula) от разред Chilopoda (стоножки).
 • Основната част от ендемитите при насекомите (Insecta) е 
съсредоточена в групата на бръмбарите (разред Coleoptera) - 11 
таксона.
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 Още 3 ендемични форми (2 български и един балкански ендемит) 
принадлежат към разред правокрили (Orthoptera). Така уникалност-
та на ентомофауната се определя от твърдокрилите и правокри-
лите насекоми. 
  - Реликти
 Реликтната фауна е резултат на палеоклиматичните и палео-
географските промени от терциера до наши дни. В реликтната фа-
уна на ПП „Златни пясъци” присъстват само преглациални реликти 
с ареали от медитерански тип.
 Установените реликти спадат към групата на мекотели-
те (Mollusca: Gastropoda) (охлюви) - семействата Pomatiasidae и 
Zonitidae. Тяхната консервационна стойност е значителна поради 
древния им характер. Видовете Pomatias rivulare (понтомедите-
рански), Vitrea pygmaea и O. hydatinus (и двата холомедитерански) 
имат широко разпространение и образуват стабилни популации. 
Сравнително по-ограничено е разпространението на понтийския 
вид Oxychilus deilus.
 - Застрашени видове
 Европейските червени списъци са съставени главно за Цент-
рална и Западна Европа, но в тях има видове, разпространени в 
България. Категориите в Червената книга на IUCN се прилагат на 
световно ниво и не трябва да се бъркат с националните катего-
рии на застрашеност, които се дават на видовете в отделните 
страни. Трябва да се има предвид, че за българските популации на 
безгръбначните животни, включени в системата на IUCN, липс-
ват достатъчно данни и те са дадени към съответната евро-
пейска категория. Много от видовете, разглеждани в категориите 
на IUCN, се използват в системата CORINE за категоризация на 
европейските местообитания или са включени ESC Red List, Bern 
Convention и Habitats Directive.
 • От мекотелите Helix pomatia (лозов охлюв), включен в регис-
трите на ЗБР, ESC, BC-III, HD-V и системата CORINE, а H. lucorum 
(градински охлюв) - в ЗБР. Двата вида са предмет на търговски 
интерес.
 • От пеперудите представители на тази категория са Lycaena 
dispar (IUCN, ESC, CORINE, HD-II-IV и BC-II), Scolitantides orion и Melitaea 
trivia(и 2 са в CORINE).
 • Твърдокрилите може да се разделят на две групи: 1) Бръмбари 
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с чувствителни на антропогенно въздействие популации, каквито 
са Lucanus cervus (еленов рогач) (HD-II, BC-III, ЗБР), Cerambyx cerdo 
(голям, обикновен сечко) (IUCN, HD-II/IV, BC-II) и Osmoderma eremita 
(IUCN, ESC, CORINE, BC-II, HD-II/IV); 2) Втората група засяга част 
от ендемитите и 2 вида, включени в международни конвенции, но 
с висока численост в България (Calosoma sycophanta (зелен гъсени-
чар) – ESC, CORINE и Morimus funereus (буков сечко) – IUCN, CORINE, 
HD-II-1).

►Стопански значими видове и видове, нуждаещи се от опаз-
ване
 Предмет на търговски интерес у нас (събиране и изкупуване 
на живи охлю ви) са 2 вида охлюви от род Helix: Helix pomatia (лозов 
охлюв), чиито биотопи по-често са локализирани на по-голяма над-
морска височина (предимно в планините) и Helix lucorum (градински 
охлюв), който има повсеместно разпространение и се изкачва в 
планините до 1200 m (рядко до 1400 m). Размножаването на тези 
видове обхваща месеците април и май. През тези месеци (април, 
май) те са най-уязвими, тъй като полово зрелите екземпляри 
имат яйца и събирането им понижава силно възпроизводствените 
възможности на популациите. Оптималният период за събиране 
на охлювите, съобразен с размножаването им, е от 20 май до 20 
юни. 
 Степен на проученост
 • Hirudinea (пиявици). Проучени са във фаунистично отношение, 
но липсват екологични изследвания. Почти нищо не се знае за те-
риторията на парка.
 • Mollusca (мекотели). Предполага се, че са намерени около 50-
60% от възможните видове мекотели. С най-много таксони са 
представени семействата Clausiliidae и Zonitidae.
 • Araneae (паяци). Паяците са богата на видове група, което 
води до трудности при изследването им. Слабо са проучени мигало-
морфните форми (Atypidae и Nemesidae). От арахноморфните групи 
по-слабо са познати сем. Dysderidae, Pholcidae, Linyphiidae, Dictynidae, 
Amaurobiidae, Gnaphosidae и Thomisidae. Липсват екологични изслед-
вания. Територията не е била предмет на самостоятелно изслед-
ване.
 • Crustacea (ракообразни). Липсват изследвания върху повечето 
таксони. Сведенията се изчерпват с намирането на малък брой су-



39

хоземни форми и еднократното улавяне на речен крив рак в района. 
Липсата на водоеми обуславя скромния видов състав на ракообраз-
ните.
 • Myriapoda (многоножки). Фаунистичният състав е сравни-
телно добре изследван, но няма екологични проучвания.
 • При насекомите видовият състав на малките разреди 
[Odonata (водни кончета), Blattaria (хлебарки), Mantodea (богомолки), 
Dermaptera (ухолазки) и Neuroptera (мрежокрили)] е по-добре проучен. 
Степента на изследване при отделните групи със средно видово 
богатство варира от 30 до 70%. При богатите на видове разреди 
[Coleoptera (твърдокрили), Lepidoptera (пеперуди) и Diptera (двукри-
ли)] проучеността е ниска и повечето фаунистични сведения имат 
случаен характер, поради което е трудно да се говори за степен на 
изследване на територията. 
 1.15.2. Гръбначни животни 
 ПП „Златни Пясъци” е район, в който въпреки силната антро-
погенна преса, са се съхранили относително добре не само место-
обитанията, но и животинските населения в тях. Територията на 
парка е изключително богата на природни дадености в хармонично 
съчетание от заливни гори, скални венци, ксеротермни гори и поля-
ни. Многообразието от местообитания и близостта на морето е 
предпоставка за наличието на богата и интересна фауна. 

►Земноводни и влечуги
 Проучванията върху земноводните и влечугите от района са 
инцидентни и повечето от тях имат осведомителен характер. 
Данните в повечето случаи нямат точни находища, което ги прави 
трудно приложими при анализ и сравнение на съвременното със-
тояние на фауната. Използваната информация от този труд е ос-
новната база за сравнение само по отношение на видовия състав. 
Друг източник на информация за земноводните и влечугите от 
района на парка е монографията на Бешков, В. и К. Нанев „Земно-
водни и влечуги в България” (2002). Този труд има информативен и 
просветен характер, но точни данни за разпространението също 
липсват. Непубликувани данни за разпространението на някои зем-
новодни и влечуги има за района на р. Батова, където В. Попов е за-
лагал капани през периода 1993 – 1997 г. и 2003 г. Тези данни могат 
да се използват екстрапулативно, имайки предвид разположението 
и спецификата на проучвания район.
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 - Богатство на таксони
 Специфични представители на земноводните, с относително 
ограничено разпространение в България, са двата вида чесновници. 
За двата вида бумки са необходими допълнителни проучвания, пред-
вид противоречивите данни за разпространението и присъствие-
то им в ЗТ. За територията на р. Батова и устието й, които са в 
съседство, е констатирана само жълтокоремната бумка (Bombina 
variegatа), а за р. Камчия само червенокоремната бумка (Bombina 
bombina). Необходимо е да се направи проверка и ревизия на видо-
вия статут на водните жаби (Rana ridibunda & Rana esculenta). Тези 
въпроси не са все още изяснени в национален мащаб, а като се има 
предвид спецификата на черноморското крайбрежие е напълно въз-
можно да се срещат и двете форми (вида). От влечугите видове 
с ограничено за България разпространение са жълтокоремникът 
(Pseudopus apodus) и балканският гекон (Mediodactylus kotshyi). 
 От разгледаните групи гръбначни животни, обитаващи и ве-
роятно обитаващи територията на парка и околностите му са 
включени 11 вида земноводни: 3 вида опашати и 8 вида безопаша-
ти; 19 вида влечуги: 3 вида костенурки, 10 вида гущероподобни и 6 
вида змии. В процентно отношение групите земноводни и влечуги 
съставляват за земноводните 60 %, а за влечугите 53 % от фау-
ната на България.
 - Консервационно значими таксони
 Консервационната значимост и стойност при различните гру-
пи и местообитанията се оценяват в Плана по различни критерии. 
Консервационната значимост може да бъде определена чрез комби-
нация от няколко критерии: природозащитен статус – в България, 
в Европа, в Световен мащаб, състояние на вида в България, числе-
ност и плътност на популациите му, състояние на вида в Европа и 
в целия ареал, уязвимост на вида от различни въздействия: естес-
твени, антропогенни и др.
 Природозащитният статус и оценката на консервационно-зна-
чимите видове са разгледани поотделно и като комплекс от фак-
тори.
 От земноводните, от общо установените 11 вида, всички са 
включени в приложение II, III на ЗБР, в ЧКБ е включена Сирийската 
чесновница (Pelobates syriacus), а Жабата дървесница (Hyla arborea) 
в IUSN, като потенциално застрашен вид. От влечугите от общо 
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установените 19 вида, 10 са в приложенията на ЗБР, Смока миш-
кар (Zamenes longissimaкар (Zamenes longissimaкар ( ) и Жълтокоремника (Pseudopus apodus) 
в ЧКБ, а двата вида сухоземни костенурки в CITES. Трите вида 
костенурки са включени в IUSN, като Шипобедрената костенурка 
(Ttestudograeca ibera) е уязвим вид, а другите два вида са близко 
до застрашени. Други шест от видовете влечуги са включени в 
категорията незначително повлияни. 
 Консервационната значимост при различните групи гръбначни 
животни се определя по следните приоритети:
 - За земноводните приоритет в опазването на видовете 
трябва да имат всички видове опашати земноводни и двата вида 
чесновници. По отношение на местообитанията, приоритетни са 
всички места за размножаване на територията на парка.
 - От влечугите приоритетни консервационно-значими са всич-
ки видове костенурки, от гущероподобните Жълтокоремника 
(Pseudopus apodus), Горският гущер (Darevskia praticola) и вероят-
ния Ливаден гущер (Lacerta agilis), от змиите такива видове са Ме-
дянката (Coronella austriaca), Смокът мишкар (Zamenes longissima), Смокът мишкар (Zamenes longissima), Смокът мишкар ( ) и 
Големият стрелец (Coluber caspius). Макар и много малко вероятно 
е възможно намирането на Пъстър смок, станал изключително ря-
дък през последните 50 години навсякъде в България. Стари данни 
за вида има за района на Варна (лозята), без каквато и да било по-
точна информация. 
 Ендемити
 • От земноводните в категорията балкански ендемит могат 
да бъдат включени два вида: Сирийската чесновница (Pelobates 
syriacus) и Балканският гребенест тритон (Triturus karelinii). Пър-
вият вид е представен на Балканския полуостров с ендемичен 
подвид, а вторият е от групата на гребенестите тритони. Тази 
чесновница е разпространена основно в Южна България, въпреки 
че е установявана нееднократно и в Северна, по брега на р. Дунав 
и по Черноморието. Присъствието на този тритон е свързано с 
горските масиви и наличието на подходящи за размножаване неп-
ресъхващи водоеми.
 • От влечугите е възможно да се считат като ендемични за 
Балканския полуостров Балканският гекон (Mediodactylus kotshyi), 
подвидът на Ливадния гущер (Lacerta agilis), подвидът на Жълтоко-
ремника (Pseudopus apodus) и подвидът на Горския гущер (Darevskia 
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praticola). За втория вид няма сведения през последните десети-
летия. Намирането му в ЗТ би било изключително интересен фе-
номен, предвид силната петнистост на тези реликтни популации 
в Източна България. Геконът е предимно синантропен вид, но е 
напълно възможно намирането му в естествени находища в ра-
йона на Аладжа манастир. Жълтокоремникът (Pseudopus apodus) 
е един от относително редките видове в района на северното ни 
Черноморие. Това животно обитава тясна ивица от крайморските 
крайбрежни ландшафти, което е свързано с микроклимата и рас-
тителността. Горският гущер (Darevskia praticola) е представен 
също с ендемичен подвид на Балканския полуостров. Този вид има 
силно петнисто разпространение в България. По-чест е в Източна 
България, по Черноморието и в Странджа. В Дунавската равнина 
и в Добруджа е станал изключително рядък след обезлесяването. 
Видът обитава стари равнинни широколистни гори с горски полян-
ки.
 - Застрашени видове
 • От земноводните, обитатели на района на Природния парк, 
могат да бъдат посочени двата вида чесновници: Сирийска чес-
новница (Pelobates syriacus) и Обикновена (северна) чесновница 
(Pelobates fuscus). Както и всички останали видове, двата вида 
чесновници са изцяло непроучени за този район. Не е известно дори 
дали присъстват, но данните от близки находища ни дават осно-
вание да ги включим в списъците. Необходими са специални про-
учвания, които да покажат съвременния им статус и състояние 
на територията на парка. Същото е положението и с двата вида 
бумки: Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) и Червенокоремна 
бумка (Bombina bombina). Дъждовникът (Salamandra salamandra) е 
малко вероятен за района, но пак по непубликувани данни е устано-
вяван в съседство на парковата територия. Опазването на тези 
видове е основно свързано с опазването на местообитанията за 
размножаване (основно от пресъхване). За мезофилните горски ви-
дове, каквито са опашатите земновидни, е необходимо опазване 
на старите гори в района и подържането им без каквато и да 
било експлоатация. Обикновено се унищожават укритията, каква-
то роля имат падналите и стоящите мъртви дървета. Жабата 
дървесница (Hyla arborea) и зелената крастава жаба (Bufo viridis) са 
с висока численост навсякъде в България, поради което независимо 
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от високия природозащитен статус, нямат консервационна значи-
мост.
 • От влечугите като застрашени могат да бъдат катего-
ризирани двата вида сухоземни костенурки: Шипоопашата кос-
тенурка (Testudo hermanni boettgeri) и Шипобедрена костенурка 
(Ttestudograeca ibera), Жълтокоремникът (Pseudopus apodus), Гор-
ският (Darevskia praticola) и Ливадният гущер (Lacerta agilis). На-
мирането на последния би било научна сензация, предвид липсата 
на каквато и да било информация за вида в тези райони. Уязвим 
вид, предвид биологичните особености за района е горският гущер. 
Жълтокоремникът (Pseudopus apodus) е вид, които е уязвим от 
автомобилния трафик и от бракониери. Смокът мишкар (Zamenes автомобилния трафик и от бракониери. Смокът мишкар (Zamenes автомобилния трафик и от бракониери. Смокът мишкар (
longissima), въпреки високия природозащитен статус, е сред често 
срещаните змии в района, за което свидетелстват премазаните 
животни по пътищата. Изключително ценна информация би било 
намирането на пъстрия смок в района. Този вид се е срещал в мина-
лото, въпреки липсата на точна информация за района. Видът има 
силно петниста структура и въпреки относително ниския приро-
дозащитен статус, консервационната му значимост за България 
е много висока. Това е най-силно намалелият и застрашен вид змия 
за България. Повечето съвременни находища на вида са свързани с 
крайводните пространства, поради което макар и малко вероят-
но, намирането му е възможно. Балканският гекон (Mediodactylus 
kotshyi) е вид, който няма нужда от какавато и да било защита, 
предвид синантропното му разпространение. Необходимо е да се 
проучи дали видът няма естествени популации в скалните обра-
зувания, това би била една от малкото съвременни популации в 
България, живееща в естествена среда. Друг вид, който е застра-
шен от промяната на горските ландшафти, е Медянката (Coronella 
austriaca). Този вид вече е станал рядък в районите с интензивно 
унищожаване на горските масиви.

►Орнитофауна
 По отношение на гнездящите птици този район има някои 
особености. Тук около 42 % спадат към пойните птици (разред 
Passeriformes). В процентно отношение видовете от евросибир-
ския комплекс са 21.7 % и са на последно място в сравнение с ос-
таналите зоогеографски райони. Значителен е процентът на сре-
диземноморски видове. Орнитофауната в парка спада към пояса на 
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дъба и се характеризира с висока степен на обособеност, дължаща 
се на редица специфични условия на средата. 
 От оскъдните литературни източници, както и ограниченото 
време за теренни изследвания, установихме че на територията на 
парка са наблюдавани 122 вида птици. Това е близо 1/3 от устано-
вените за страната видове. В систематично отношение тези 122 
вида спадат към 16 разреда. На територията на парка могат да се 
наблюдават както черноморски и водолюбиви видове птици, така 
и видове, свързани с горския растителен комплекс, синантропни, 
петрофилни и степни видове. От тук преминава и Западночерно-
морският миграционен път на птиците, което е допълнително ус-
ловие за увеличаване на видовия състав по време на пролетната 
и есенна миграция. В зоогеографско отношение орнитофауната на 
парка е съставена основно от палеарктични, холарктични и евро-
пейски видове. Срещат се и видове с южно разпространение. Около 
15 % от птиците спадат към средиземноморския и туркестано-
медитеранския тип фауна. 
 Най-многобройни са видовете от разр. Врабчоподобни 
(Passeriformes). Голяма част от тях са постоянни в района на парка 
и са установени през всички сезони. Ролята на парка за поддър-
жане на биологичното разнообразие в района се определя от ви-
довете, които намират тук оптимални условия за размножаване. 
Това са гнездящите видове птици, които най-дълго се задържат 
на територията на парка и са най-уязвими от промени в местоо-
битанията. Целогодишно срещащи се на територията на парка и 
доминанти в горските орнитоценози са видовете пойни птици от 
семействата: Turdidae - кос (Turdus merula), червеногръдка (Erithcus 
rubecula); Paridae – голям синигер (Parus major), син синигер (Parus major), син синигер (Parus major Parus 
caeruleus), както и обикновената чинка (Fringilla coelebs) и дългоо-
пашатият синигер (Aegithalos caudatusпашатият синигер (Aegithalos caudatusпашатият синигер ( ). От мигриращите птици, 
които гнездят в ПП „Златни пясъци”, най-богато на видове е се-
мейство Sylviidae. 
 Откритите тревни фитоценози, разположени около грани-
ците на парка, формират орнитоценози предимно от наземно 
гнездящи видове. Доминанти сред тях са чучулигите (семейство 
Alaudidae). Освен полската (Alauda arvensisAlaudidae). Освен полската (Alauda arvensisAlaudidae). Освен полската ( ) и качулатата чучули-
га (Galerida cristata), макар и по-рядко тук гнездят дебелоклюна-
та (Melanocorhypha calandra) и късопръстата чучулига (Calandrella 



45

brachydactyla). Сивата чучулига (Calandrella rufescens) е наблюдавана 
в района от Спиридонов (1978), но няма данни за гнезденето й. 
 С относително високо обилие и повсевместно разпространени 
са Врановите птици (сем. Corvidae). Те са представени с 6 вида 
постоянни за парка птици, населяващи разнородни хабитати, скал-
ните венци, жилищни и обществени постройки.
 С по-голямо видово разнообразие се отличават разредите 
Falconiformes и Piciformes. Предвид това, че данните за някои от 
дневните грабливи птици (разр. Falconiformes) са от проведени наб-
людения преди 40 и повече години, считаме че в действителност 
видовият им състав е по-ограничен. Видовете египетски лешояд 
(Neophron percnopterus) и царски орел (Aquila heliaca) и царски орел (Aquila heliaca) и царски орел ( ) в миналото 
редовно са наблюдавани (Mauersberger, 1960). Същият автор е наб-
людавал и ястребов орел (Heraaetus fasciatus), което е единстве-
ното научно съобщение за вида за Североизточна България. Тези 
три вида вече не се срещат в района, а други са установени само 
по време на миграция – черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 
apivorus), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък креслив орел ( ), орел змияр (Circaetus 
gallicus) и др. 
 От разред Кълвачоподобни в парка се срещат почти всички 
видове установени в страната: въртошийката (Jynx torquillaвидове установени в страната: въртошийката (Jynx torquillaвидове установени в страната: въртошийката ( ), 
черният (Dryocopus martius), зеленият (Picus viridis), сивият (P. 
canus), малкият пъстър (Dendrocopus minor), средният пъстър (Dendrocopus minor), средният пъстър (Dendrocopus minor D. 
medius), големият пъстър (D. major) и сирийският пъстър кълвачи D. major) и сирийският пъстър кълвачи D. major
(D. syriacus). Най-често срещан и с висока плътност е големият 
пъстър кълвач. Явно, че разредът в последните 30 години търпи 
прогресивно развитие в района, като някои от видовете си разши-
ряват ареала. Тази група птици е индикаторна за доброто съвре-
менно състояние на горските екосистеми.  
 От останалите разреди птици, обикновени и често срещани са 
видовете от разр. Гълъбоподобни (Columbiformes), както и кукуви-
цата (Cuculus canorus), (разр. Cuculiformes). Гнездящи в горските 
участъци на парка са гургулицата (Streptopelia turtur) и гривекът Streptopelia turtur) и гривекът Streptopelia turtur
(Columba palumbus), а в населените места гугутката (Streptopelia 
decaocto) и домашният гълъб (Columba livia f. domestica).
Към редовно гнездещите птици в скалните комплекси спадат: си-
нявицата (Coracias garrulus), сивото каменарче (Oenante oenante), 
черногърбото каменарче (Oenante pleschanka), чавката (Corvus 
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monedula), керкенезът (Falco tinnunculus), бухалът (Bubo bubo) и др. 
Тези видове формират съобществото от петрофилни видове.
 Естествените водоеми на територията на парка, макар и 
твърде малки по площ, привличат някои водоплаващи и водолюбиви 
птици. В тях гнездят зеленоглава патица (Anas platyrhynchosптици. В тях гнездят зеленоглава патица (Anas platyrhynchosптици. В тях гнездят зеленоглава патица ( ) и зе-
леноножка (Gallinula chloropus). Допълнително по време на миграция 
тук се срещат малък гмурец (Tachibaptus ruficollis), късокрил кюка-
вец (Actitis hypoleucosвец (Actitis hypoleucosвец ( ), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), лиска 
(Fulica atra), сива чапла (Ardea cinerea), сива чапла (Ardea cinerea), сива чапла ( ). 
 В прилежащите на парка територии, курортния комплекс и 
вилната зона се срещат и някои синантропни видове. Освен чес-
то срещащите се чавки от семейство Corvidae, тук се срещат 
врабчета – домашното (Passer domesticus) и полското врабче 
(Passer montanus), градската (Delichon urbica) и селската лястовица 
(Hirundo rustica). От нощните грабливи птици синантропен вид е 
кукумявката (Athene noctuaкукумявката (Athene noctuaкукумявката ( ).
 Откритите пространства и градините на Перчемли тепе пре-
доставят богата хранителна база за грабливите птици, лястови-
ците, бързолетите, чайките и врановите птици.
 Природозащитен статус на установените видове по българс-
кото и международно законодателство.
 Според по-старите литературни източници, от установения 
тогава видов състав на птиците в парка 6 вида са в Европейска-
та Червена книга: египетски лешояд, царски орел, ястребов орел, 
малък орел (Heraaetus pennatus), ловен сокол (Falco cherrug) и бухал. 
Девет други вида са включени в Червена книга на България: малък 
креслив орел (Aquila pomarinaкреслив орел (Aquila pomarinaкреслив орел ( ), сокол орко (Falco subbuteo), голям 
(Accipiter gentilis(Accipiter gentilis( ) и късопръст ястреб (A. brevipes) и късопръст ястреб (A. brevipes) и късопръст ястреб ( ), черна каня, осо-
яд, орел змияр, вечерна ветрушка (Falco vespertinus) и розов скорец 
(Sturnus roseus). От тези 15 вида, редовно гнездящ понастоящем 
в парка е само бухалът. Розовият скорец вероятно също гнезди, 
макар и нередовно, по скалния венец в парка. Някои от грабливите 
птици са изчезнали от района, а други не са наблюдавани в послед-
ните 25 години. Като видове консументи, стоящи най-високо в 
хранителната пирамида и с ниския си размножителен потенциал, 
видовете от разред Falconiformes са и с най-висок природозащитен 
статус. 
 Съвременното състояние на орнитофауната показва, че от 
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световно застрашените видове (Категория SPEC 1), по време на 
миграция през територията на парка прелитат, макар и неголеми 
по численост ята от къдроглави пеликани (Pelecanus crispus). Други 
видове с висока степен на застрашеност според Tucker, Heat (1994) 
са египетски лешояд, царски орел, ястребов орел, ловен сокол, но 
както отбелязахме по-горе –тези видове не са наблюдавани отдав-
на и считаме, че са изчезнали от района. 
 Други консервационно значими таксони са разред Кълвачопо-
добни (Piciformes) и семейството на чучулигите (Alaudidae) и семейството на чучулигите (Alaudidae) и семейството на чучулигите ( ). Всички 
видове кълвачи на територията на парка са защитени от ЗБР и са 
включени в приложение ІІ на Конвенцията за опазване на дивата 
европейска флора и фауна (Бернска конвенция), като строго защи-
тени. Черният кълвач (Dryocopus martius) е в Червената книга на 
България, като рядък вид.
 От гнездящите птици, като консервационно значими за райо-
на и за парка са козодой (Caprimulgus europaeus), бухаа, синявица 
(Coracias garrulus), а от пойните птици, червеногърбата сврачка 
(Lanius collurio), полската бъбрица (Anthus campestris), полската бъбрица (Anthus campestris), полската бъбрица ( ), полубеловра-
тата мухоловка (Ficedula semitorquata), големият маслинов прис-
мехулник (Hippolais olivetorum), ястребогушото коприварче (Sylvia 
nisoria), черногърбото каменарче (Oenante pleschanka) и градинска-
та овесарка (Emberiza hortulana).

►Дребни бозайници
 От дребните бозайници, свързани с откритите територии, 
редки и спорадични видове са хомяците. Видовият състав на дреб-
нобозайната фауна е все още недоуточнен, поради липсата на ма-
щабни и подходящи изследвания. 
 - Богатство на таксони
 Установени и описани са 27 вида дребни бозайници, от които 7 
вида насекомоядни и 20 вида гризачи. Дребните наземни бозайници, 
срещащи се на територията на Природния парк, представляват 
64% от тази фауна за България.
 - Консервационно значими таксони
 • От дребните бозайници 7 вида са включени в ЗБР. Три от 
видовете (хомяците) са включени в ЧКБ в категория редки. Десет 
от видовете са включени в IUCN, а 12 в Бернската конвенция. Общо 
висок природозащитен статус имат лалугерът (Spermophilus 
citellus), сънливците - Горски сънливец (Dryomys nitedula), Обикновен 
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сънливец (Myoxus glis), Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) 
и хомяците - Обикновен хомяк (Cricetus cricetus), Черногръд хомяк 
(Mesocricetus newtoni) и Сив хомяк (Cricetulus migratorius).
 • От дребните бозайници консервационно значими са всички 
видове сънливци, оцеляването на които е свързано със старите 
гори. Консервацията на тези видове е свързана отново със сто-
панисването на горите и грешните разбирания и схващания за 
„болестотворните стари” и „умиращи дървета”. Това са убежища-
та на тези животни и премахването им води до унищожаването 
им. Другите видове са открито живеещите хомяци и лалугерът 
(Spermophilus citellus). Отрицателно въздействие върху тях има 
най-вече химизацията, унищожаването и усвояването за битови 
нужди на откритите естествени и полуестествени хабитати. В 
техните местообитания захрастяването е нежелан процес, който 
трябва да бъде контролиран. 
 - Застрашени видове
От дребните бозайници застрашените видове можем да ги раз-
делим на две екологични групи. Обитатели на откритите степни 
хабитати и такива на горските масиви. От степните обитате-
ли вероятни видове са трите вида хомяци, които не са конста-
тирани, но предвид съвременното им разпространение са много 
вероятни за района. За тези видове е необходимо да се направят 
специални проучвания. От тяхното съществуване зависи и същес-
твуването на пъстрия и степния пор, чиито основни жертви са 
хомяците и лалугерите. Лалугерът е вид, който присъства в райо-
на, но разпространението му е петнисто и намалява вследствие 
от захрастяването. Поради ограничения режим на паша и липсата 
на пашуващи животни, откритите пространства обрастват с 
храсти и рудерална растителност, което е негативно въздейст-
вие върху степните фаунистични елементи в този район. 

►Прилепите в ПП „Златни пясъци”
 Прилепите съставляват едни от крайните звена в трофич-
ните вериги на екосистемите, което ги прави важен елемент на 
екологичния мониторинг и оценката на състоянието на околната 
среда.
 Фактът, че територията на ПП „Златни пясъци” е останала 
досега извън полезрението на хироптеролозите, можем да обясним 
с методологичните трудности при изследване на прилепната фау-
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на в открити хълмисти територии и горски масиви. 
 - Списък с установените видове и фаунистични бележки
 Общо са установени представители на 6 вида прилепи:
 • Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
 Пещеролюбив вид, свързан преди всичко с богати на растител-
ност карстови терени. Среща се и в човешки постройки. Дено-
нощните прелети не надвишават 5 км, като нощем ловува около 
скали, над водна повърхност и край границата на гората. Уста-
новена е сравнително висока нощна активност на екземпляри от 
вида, ловуващи край скалите и малките пещери по пътя от Аладжа 
манастир към вилната зона в м. Перчемлията.
 • Myotis sp.
 Поради спецификата на ултразвуковия анализ, принадлежност-
та на част от регистрираните звуци с честота около 45 KHz не бе 
определена, когато не можахме да наблюдаваме индивидите пряко с 
халогенното осветление. На територията на ПП средни по размер 
нощници ловуват над просеки в гората и открити поляни.
 • Nyctalus noctula (Schreber)
 Ръждивият вечерник е един от най-често срещаните видове 
прилепи на територията на България. През лятото обитава хра-
лупи на дървета, скални цепнатини, човешки постройки и др. Изли-
та от дневните убежища още в ранните часове на нощта, като 
лети високо – често на 30 - 40 м над земната повърхност. Издава 
ехолокационни звуци с диапазон около 17 - 20 KHz, които могат да 
бъдат чути и от човек. През мониторинговия период е регистри-
рана сравнително слаба активност на вида над просека в гората, 
в близост до паркинга пред Аладжа манастир. Мигриращ вид, като 
са регистрирани прелети над 1000 км.
 • Pipistrellus pipistrellus (Schreber)
 Изключително често срещан вид на територията на страната. 
През лятото денем обитава хралупи на стари дървета, скални цеп-
натини, човешки постройки. Регистрирахме изключително висока 
активност на кафявото прилепче в голяма по площ територия на 
парка. По трансекта от Аладажа манастир към вилната зона бе 
изключително активен, като ловуваше над короните на дърветата 
и над открити поляни в групи от по 5-6 екземпляра. Наблюдавахме 
и типично социално териториално поведение на мъжки екземпляри, 
изразяващо се в издаване на специфични ултразвуци. Този вид без 
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съмнение е характерен фаунистичен елемент тук.
 • Pipistrellus nathusii /kuhlii
 Регистрираните от нас единични ултразвуци в диапазона на 
двата вида (натузиево прилепче и кюлиево прилепче) не ни дава 
основание за точното тяхно детерминиране. Географското поло-
жение на ПП „Златни пясъци” и силно урбанизираните съседни те-
ритории ни дава основание да допуснем наличието и на двата вида. 
Имайки предвид нашите изследвания върху разпространението на 
натузиевото прилепче по българското черноморско крайбрежие и 
изключително високата численост, с която той е представен осо-
бено през есенните месеци, предполагаме, че тук се среща именно 
този вид. В този случай считаме, че става дума за малко на брой 
екземпляри, случайно намиращи се на територията на Природния 
парк в резултат на денонощна миграция за търсене на подходящи 
хранителни местообитания. Голяма част от популациите на нату-
зиевото прилепче, установени по черноморското ни крайбрежие, са 
мигранти от северни територии на Европа (Pandourski, 2004).
 • Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
 Пещерният дългокрил е изключително чест вид в пещерите и 
други подземни убежища на България. Формира както летни, така 
и зимни многочислени колонии, достигащи понякога десетки хиля-
ди екземпляра, които могат да бъдат наблюдавани като плътни 
струпвания по сводовете на убежищата. Извършва сезонни миг-
рации между убежищата. Ловува на височина средно от около 2 до 
20 метра (Попов, Седефчев, 2003) и се храни предимно с пеперуди, 
двукрили и бръмбари. 
 - Природозащитен статус на установените видове по българ-
ското и международно законодателство. 
 Всички установени видове прилепи са под закрилата на наци-
оналното законодателство и на редица международни конвен-
ции, ратифицирани от Република България. Всички видове от род 
Pipistrellus са обект на закрила и от CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna).
 - Дискуционни бележки
 Като постоянни елементи на прилепната фауна на ПП „Злат-
ни пясъци” със сигурност може да се счита Малкият подковонос 
(Rhinolophus hipposideros), Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), 
Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и Пещерен дългокрил (Miniopterus 
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schreibersii). Този видов състав, еднакво представен както от пе-
щеролюбиви видове, така и от видове, предпочитащи горски хаби-
тати, отразява богатството от подземни убежища, съчетано с 
богата и добре запазена горска растителност. Мигриращ вид тук 
е Натузиевото прилепче (Pipistrellus nathusii).

►Едри бозайници
Данните за едрите бозайници са основно по данни на СЛРБ за отс-
трела през последните 50 години. Към едрите бозайници са Степ-
ният пор (Mustela eversmanni) и Пъстрият пор (Vormela peregusna). 
Златката (Martes мartes) е вид, присъствието на който в района е 
свързан със заливните стари гори. Подобна непълна и недостовер-
на вероятно е информацията и за едрите хищни бозайници. Пъст-
рият пор (Vormela peregusna), Степният пор (Mustela eversmanni) са 
потайни и труднозабележими видове, а златката обитава неприс-
тъпни и труднодостъпни за човека хабитати и е нощно активна.
 - Богатство на таксони
 Установени и описани за района на ПП „Златни пясъци” са 14 
вида едри бозайници, от които 11 вида хищници и 3 вида чифтоко-
питни. Описаното видово разнообразие е 61% от едробозайната 
фауна на България.
 - Консервационно значими таксони
 От едрите бозайници в приложения II, III на ЗБР са включени 4 
вида, а в ЧКБ 3 вида (златка, пъстър и степен пор). Двата вида 
порове са в категория застрашени на IUCN, а дивата котка (Felis 
silvestris) е включена в CITES.
 - Застрашени видове:
 • От едрите бозайници застрашените видове са три. Дивата 
котка (Felis silvestris) е вид, който въпреки високата природозащит-
на стойност за България няма консервационна значимост, предвид 
относително високата плътност. Поради тези причини видът 
няма да бъде третиран като такъв. За този вид основна запла-
ха е генетичното замърсяване, поради хибридизация с домашната 
котка. Този проблем все още не е уточнено как да бъде елимини-
ран. От двата вида порове с по-висока консервационна значимост, 
предвид изключително ниската си плътност и унищожаването на 
степните хабитати, е Степният пор (Mustela eversmanni). Този вид 
е с неизяснено съвременно разпространение и присъствието му в 
парка изисква потвърждение. Поради основно нощната активност 
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и потайния начин на живот, видът е труден за установяване. Нис-
ката плътност прави малка вероятността животно от този вид 
да бъде намерено на пътя, което се случва често с пъстрия пор. 
Златката (Martes мartes) е другият рядък и застрашен вид за ра-
йона. Сведения за вида са основно от блъснати или отстреляни по 
погрешка индивиди. Макар и рядко, това животно е констатирано 
ежегодно. Неговите местообитания са старите и усойни гори с 
хралупати дървета и развит подръст.
 От консервацията на дребните бозайници – хомяците и лалуге-
ра, зависи и консервацията на пъстрия и степния пор. Изисквания-
та по отношение на местообитанията им са едни и същи. Основ-
ните жертви на тези порове са точно тези животни. За златката 
от значение за опазването са старите гори с добре развит подлес 
и с наличието на стари хралупати дървета. Подобни изисквания 
има и дивата котка, която беше включена в ЗБР наскоро, след из-
важдането й от списъка с ловните обекти.
 - Стопански значими видове и видове, нуждаещи се от опазва-
не.
 Такива са видовете едри бозайници, които са обект на лов. За 
района на ПП има пълна забрана за лова. 
 - Поддържането на нискотревни площи в прилежащите тери-
тории е от съществено значение за опазването на степните фау-
нистични елементи, каквито са хомяците, лалугера, поровете.
 1.16. Културна и социално-икономическа характеристика
 1.16.1. Техническа инфраструктура

►Пътно-алейната мрежа включва:
 - Първокласен път I-9 – 7,8 км;
 - Местен път кв. Виница - к.к. „Златни пясъци” – 4,2 км;
 - Асфалтови алеи с ширина 3 м – 7,7 км;
 - Плочирани алеи с ширина 1,5 и 2 м – 3,1 км;
 - Множество алеи и пътеки на землена основа с ширини 1,5, 2,0 
и 3 м. – 17, 200 км
 ►Енергоснабдителни мрежи и съоръжения
 ►Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения 
 ►Съобщителна инфраструктура
Територията на ПП „Златни пясъци” е телефонизирана и с покритие 
на мобилни оператори.
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 1.16.2. Горско стопанство
 ►Разпределение по вид на горите
 В резултат на инвентаризацията на горите и земите за нуж-
дите на Плана за управление, състоянието и разпределението по 
вид на горите в територията на ПП „Златни пясъци” е представе-
но на Фигура №2 

Фигура №2 Процентно разпределение на площта на ПП „Златни пя-
съци” по вид на горите.
 На територията на Парка с най-голямо участие са горите за 
реконструкция – 48.1%, следвани от издънковите за превръщане 
– 33.9%, а с най-малко никостъблените – 1.6% и тополови – 0.1%. 
Големият процент на „гори за реконструкция” инвентаризира-
ни и отнесени в този вид гори, са съгласно Писмо№36-00-95 от 
28.06.1995 г. на Комитет по горите относно: Реконструкции на 
неустойчиви и нископродуктивни гори. Групирането в този вид 
гори не предполага, че бъдещите дейности и мерки в Защитената 
територия ще бъдат в посока на реконструкция.
 ►Досегашно стопанисване на горите
 През периода 1994-2006 г. за Парка е бил в действие Технически 
проект - зелено строителство, 1994 г. Част от територията на 
Парка през 1995 г. е била включена и устроена при изработване на 
лесоустройствен проект (ЛУП) на ДЛ - Балчик, а останалата му 

48,1% 
0,1%

Иглолистни 8,5%                 Шир. Високостъблени 7,8%

За реконструкция 48,1%       Тополови 0,1%

Изд. за превръщане 33,9%          Нискостъблени 1,6%

8,5%  

33,9% 

7,8%
1,6%
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територия през 1996 г. е включена и устроена при изработване 
на Лесоустройствения проект на ДЛ - Варна. В лесоустройсте-
ните проекти е предвидено, че мероприятията ще се изпълняват 
съгласно Техническия проект на Парка, но има значителни разлики 
в предвидените дейности по проектите. По лесоустройствените 
проекти планировъчни сечи не са предвидени, но са реализирани 
върху площ 3.9 ха и са отсечени 122 куб.м. 
 Общо за периода 1994-2006 г. от насажденията в ПП „Златни 
пясъци” са отсечени общо 3294 куб.м дървесина. Следва да се от-
бележи, че в лесоустройствените проекти от 1996 и 1997 г. са 
предвидени намалени обеми мероприятия – общо 65% сечи по площ 
и запас спрямо проектираните в Паркоустройствения проект от 
1994 г. При сравнение на данните се установява, че проектира-
ните сечи в ЛУП са изпълнени по площ и обем, както следва: лан-
дшафтни възобновителни сечи – 0.3 ха повече от проектираната 
площ и 1103 куб.м по-малко от предвидения за отсичане запас; 
ланшафтни формировъчни сечи съответно 7.6 ха повече и 932 куб.
м по-малко; санитарни сечи – 24.7 ха по-малко, но 273 куб.м повече 
от проектираните.
 В горите на парка са извършени възобновителни сечи: гола – с 
обща площ 14.3 ха и постепенни сечи –с обща площ 20.4 ха. Голите 
сечи са изпълнени в акациеви култури. Във връзка с бъдещото от-
страняване на чуждоземните дървесни видове от територията 
на парка, това ще забави процеса до изгубване на издънкоспособ-
ността на акацията с 30-40 г. В парка са извършени постепенни 
сечи – осеменителна фаза при интензивност 25-35% от запаса. 
При теренното проучване се установи наличие на подраст в тези 
насаждения от 10 до 30 % предимно от цер с височина 0.2 - 0.3 
м, разположен неравномерно по площ. Също така след извършване 
на санитарни сечи в 131 л, 131 н, 142 г – стари подотдели при 
интензивност 20-35% от запаса се е формирал подраст от цер, 
мъждрян, благун, келяв габър и др. върху около 30% от площта на 
насажденията. Келявият габър доминира във височина над оста-
налите видове, които вероятно няма да издържат конкуренцията. 
Трябва да се отбележи, че извършените постепенни сечи в 151 к, 
151 щ – стари подотдели и извършените санитарни сечи в 131 з, 
131 л, 142 – стари подотдели не са били предвидени по проект.
 Общата оценка за горите в ПП „Златни пясъци” е, че в минало-
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то, а и понастоящем възобновяването на насажденията е ставало 
при надделяване на келявия габър над останалите дървесни видове, 
в резултат на което този дървесен вид доминира в парка.

Информация за горските пътища
 В границите на парка асфалтовите алеи - горски пътища са 6,6 
км, а дължината на камионния землен път с посока север-юг е 10,8 
км. Заедно с пътищата от държавната пътна мрежа и местният 
общински път, във вътрешността на парка се постига гъстота 
2,1км². Констатира се, че липсват уширения при горските пътища 
за противопожарна техника. 
 1.16.3. Лов и събиране на природни продукти 
 Лов
 На територията на ПП „Златни пясъци” не се практикува лов, 
поради забраните посочени в Заповедите за режима на Природния 
парк. 
 В прилежащите територии членовете на ловно-рибарските дру-
жинки от селищата в трите общини упражняват лов в рамките на 
ЗЛОД и подхранване на дивеча. В площите на горския фонд на ДДС 
„Балчик” в прилежащите територии са обект на лов и организиран 
ловен туризъм.
 - Странични ползвания
 От страничните ползвания, съгласно правилника за прилагане 
на ЗГ, 2003 г се практикува само събиране на гъби за лични нуж-
ди. Останалите странични ползвания са включени като забрани в 
режима, определен от Заповедта за прекатегоризиране на Парка. 
Установените видове растения с природозащитен статут, вклю-
чително и защитени видове лечебни растения, лечебни растения с 
ограничителен режим на ползване, предполага да бъде продължен 
определеният природозащитен режим за територията на ПП. 
 На територията на ПП „Златни пясъци” не са констатирани 
нарушения във връзка с изброените забрани, с изключение на паша-
та.
 1.16.4. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
 Посещаемост, рекреационен капацитет и посетители
 Рекреационният капацитет на парка, определен от Паркоуст-
ройствения проект, 1994 г., е 4180 посетители при осемчасово 
ежедневно ползване. За основа е приложена нормативна база за 
поемна способност на различните видове пространства и насаж-
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дения с норматив от 2-10 души/ха. С ПУП е определен рекреационен 
капацитет на площите, еднакъв с поемната способност, като се 
гарантира неговото постигане чрез зонирането на територията. 
Констатираме, че на места високата посещаемост води до ви-
дими следи от рекреационна деградация. Изразява се в утъпкване, 
изчезване или рудеризиране на тревиста растителност, замърся-
ване с битови отпадъци.
 Наблюденията от експертите на ДПП „Златни пясъци” за по-
сещаемост, туристопоток по маршрутите на Парка, показват 
трайни тенденции на увеличена посещаемост по маршрутите на 
Парка и местата за отдих. В настоящия етап посещенията са 
главно през по-топлите сезони на годината. Дневно по маршру-
тите преминават от 50 до 80 човека. Преобладава от страна на 
посетителите на Информационния и Посетителски център инте-
рес за информация за места и видове от флората и фауната от 
парковата територия, възможности за туристически услуги. 
 Най-използвани са „Синият” и „Жълтият” маршрути, които 
свързват к.к. „Златни пясъци” с Музейния комплекс „Аладжа манас-
тир” Посоката на движение е по „Жълтия” маршрут до Музейния 
комплекс, а обратната посока е по „Синия” маршрут. 
 Най-посещаваните места за отдих са „Ковшак чешма” и „Хар-
ман-ери”. Използват се предимно от български туристи през по-
чивните дни. Организираните посещения са предимно на деца и 
ученици от гр. Варна. 
 Маркираните маршрути в Природния парк имат основна мар-
кировка в различен цвят. Движението по маршрутите разкрива 
специфичните ландшафтни особености и богатство на местооби-
тания, преобладаващо с европейско значение. На територията на 
ПП са реализирани: 
 - Червен маршрут: начало кв. Виница – край с. Кранево,
Дължина: 11 700м; Продължителност: 4 часа и 30 минути. 
 - Син маршрут: начало Музеен комплекс „Аладжа манастир” и 
„Катакомбите” – край к.к. „Златни пясъци-поликлиниката”,
Дължина: 4 285 м; Продължителност: 1час и 20 минути
 - Зелен маршрут: начало Музеен комплекс „Аладжа манастир” 
– край „Панорама II”, 
Дължина: 7 190 м; Продължителност: 2 часа и 30 минути
 - Жълт маршрут: начало к.к. „Златни пясъци - поликлиниката” 
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– край Музеен комплекс „Аладжа манастир”, 
Дължина: 3 585 м; Продължителност: 1час и 30 минути
 - Оранжев маршрут: начало Музеен комплекс „Аладжа манастир” 
– край Туристическа база „Академик”, 
Дължина: 2 065 м; Продължителност: 40 минути.
 За кратко запознаване с най-атрактивните елементи на парка, 
като същевременно се даде информация за различните видове еко-
системи, защитени растителни и животински видове, геоморфо-
ложки образувания и историко-археологически паметници се прак-
тикува маршрут с участъци от Синия и Жълтия маршрут:
 - Репрезентативен маршрут,
 - Специализиран маршрут за хора със специални нужди,
 - Детски образователен маршрут,
 - Дендрологичен маршрут, 
 - Маршрут за езда, 
 - Веломаршрут, 
 - Сафари-маршрут,
 - Маршрут за състезания по ориентиране. 
 ►Дейност на ДПП „Златни пясъци”, свързана с управлението 
на образователни и рекреационните дейности
 През периода след създаването на Дирекцията на ПП „Златни 
пясъци” са реализирани следните основни дейности и мерки:
 - Играждане, оборудване и функциониране на Информационен и 
Посетителски център на ПП „Златни пясъци”, ЗМ „Аладжа манас-
тир” и защитените територии под управлението на НУГ-МЗГ други 
защитени територии в границите на РУГ - Варна;
 - Изграждане и поддържане на система от архитектурни еле-
менти за отдих; пейки, беседки, навеси, навеси с барбекю, каменни 
огнища, погледни площадки, оградки, дървен мостик, изграждане и 
поддържане на чешми, като всяка от тях има собствена история 
– чешмата „1300 години България”, „Ковшак чешма”, „Св. Седмо-
численици”, „Бежаната” и всички осигурителни парапети, стъпала, 
оградки и други мерки за сигурност на посетителите;
 - Изработване на указателни и информационни табла за посоки-
те, маркировката и биологичното разнообразие на Парка и ситуи-
рането им на подходящи във функционално отношение места;
 - Организиране на водачество - разходки и походи с атрактивни 
преживявания от специализирани водачи, образователни екскурзии 
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сред природата за училищата от региона, палатъчни лагери за жи-
вот сред природата;
 - Дирекцията на Парка съвместно с ТД „Родни Балкани” са изгра-
дили атрактивно въжено съоръжение в близост до Посетителския 
център на ПП „Златни пясъци”. Представлява конструкция от дър-
вета, въжета (алпийски и стоманени) и мостове, разположени във 
височина 5 m. Използват се алпийски способи и техники. Опитни 
инструктори провеждат и контролират ползването на съоръжени-
ето. Посещава се с интерес от деца и възрастни, като групите 
достигат до 40 души; 
 - В Информационния и Посетителски център се предлага експо-
зиция в зали, включваща богата информация за ПП „Златни пясъци” 
и защитените територии в границите на РУГ - Варна, отговор-
ност на ДПП „Златни пясъци”. Макет на Природния парк нагледно 
отразява и ориентира посетителите за морфологията на релефа, 
обектите, маршрутите и архитектурните елементи и съоръже-
ния в Парка;
 - ДПП „Златни пясъци” води рекламна и издателска дейност с 
образователна цел и популяризиране дейностите за опазване и раз-
витие на Природния парк и другите защитени територии в грани-
ците на РУГ - Варна, под управлението на ДПП „Златни пясъци”;
 - Провежда комуникационна политика и съвместни дейности 
с държавни регионални, местни институции и неправителствени 
организации, медийна политика за прозрачност и съдействие от 
медиите в дейностите за природозащита.
 1.17.Настоящо ползване на прилежащите територии
 1.17.1. Горско стопанство
 - Горите в прилежащите територии се стопанисват от ДЛ 
- Варна и ДДС „Балчик”. Тенденцията е замяна на гори от други 
райони с близките до Черноморското крайбрежие гори, изключване 
на горски площи и смяна на предназначението на горите и земите 
с предназначение „за строителство”. 
 - Функциите на горите в прилежащите територии са:
Защитни и рекреационни гори;
Намаляването на горския фонд в прилежащите територии на ПП 
„Златни пясъци” има силно отрицателно влияние върху екологичния 
комфорт на крайбрежната зона, естетическите качества на лан-
дшафта, загуба на ценни растителни съобщества и предизвикване 
на необратими свлачищни процеси. 
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 1.17.2. Лов и риболов
 ►Лов
  В прилежащите територии съгласно Закона за лова и опазване 
на дивеча (ЗЛОД) се ловува от ловните дружинки в следните пре-
доставени ловни райони:
 • Предоставен ловен район „Кичево” (ПЛР) към Ловно сдружение 
(ЛС) „Варна”;
 • Предоставен ловен район (ПЛР) „Виница” към ЛС „Сокола 
2001”
 • ДДС „Балчик”, община Балчик организира ловен туризъм.
 Ловуването съгласно ЗЛОД е на растояние 200 м от граници-
те на урбанизираните територии. Разположените в прилежащите 
територии на Парка застроени зони отдалечават границата на 
зоната за лов.
 Ловуването в прилежащите територии на ПП „Златни пясъци” 
представлява сериозна заплаха за:
 • фауната и нейното биологично разнообразие;
 • туристите, практикуващи маршрутите, както и места за 
отдих по окрайнините на западната граница на Парка.
 ►Риболов 
 Риболов основно професионално се практикува във водите на 
Черно море.
 1.17.3. Развитие на туристически дейности, спорт и услуги 
 Туризмът е един от основните отрасли в структурата на ико-
номиката на община Варна и община Балчик. Курортните комплекси 
„Златни пясъци”, „Св.св. Константин и Елена”, „Ривиера”, „Слънчев 
ден”, к.к. „Албена” са световно известни, а четири от тях са спече-
лили наградата „Син флаг” за най-добър плаж. Курортите предлагат 
богати възможности за балнеолечение и развлечения. Тенденциите 
са за развитие на здравен, културен, конгресен и екотуризъм.
 - Туристически дейности в прилежащите урбанизирани терито-
рии 
 Рекреационно-туристическата функция играе основна средо-
образуваща и структуроопределяща роля при развитието на гр. 
Варна и община Балчик за селищата, разположени в близост до 
Черноморския бряг. Тази роля е определяща не само в близост до 
морския бряг, но и по-далече в крайградската територия и в отда-
лечени курортни райони. В непосредствена близост до границите 
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на ПП „Златни пясъци” в западна, северозападна, северна посока и 
като източна граница са ситуирани и изградени на основата на 
раздадени земи по постановления, зони за земеделско ползване и 
отдих: Вилна зона Виница, Вилна зона „Черноморска панорама” – 828 
бр. имоти, вилна зона м. Поляните и „Панорама I”, „ПанорамаII”, „Па-
норама III” – 361 бр. имоти.
 1.18. Културно – историческо наследство
 1.18.1. Обекти на културно-историческото наследство в гра-
ниците на ПП „Златни пясъци”
 - Археологическа недвижима културна ценност от античност-
та и средновековието „Аладжа манастир” с категория „национално” 
значение, обявена в ДВ, бр.16/1968 г.
Археологическите проучвания свидетелстват, че районът е оби-
таван още през раннохристиянската епоха – IV-VI век. 
С одобрен Протокол от 23.08.2006 г. от Министъра на културата 
са определени границите и режимите за ползване на територия-
та и охранителната зона на археологически паметник на култура-
та „Аладжа манастир” с площ 22,1 ха. Териториалният обхват на 
охранителната зона на паметника на културата включва ивица с 
ширина 50 м северозападно от границата на ПП, с дължина 1250 м. 
Общата площ на Първа охранителна зона на паметника на култу-
рата е около 6,25 ха.
 1.19.Ландшафт
 1.19.1. Структура на ландшафтите
 Резултатите от инвентаризацията на горите и земите, и спе-
циализираните проучвания на абиотичните и биотични фактори и 
характеристики за нуждите на Плана за управление на ПП „Златни 
пясъци” и ЗМ „Аладжа манастир” са предпоставка за разработване 
на съвременната структура на ландшафтите.
 Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България на 
базата на Типологичната ландшафтна карта, ПП „Златни пясъци” 
попада в следната регионална ландшафтна структура:
  А. Предпланинско – зонална ландшафтна област на Дунавската 
равнина.
  IV. Поповско – Шуменско – Франгенска ландшафтна подобласт.
  33. Франгенско – Батовски ландшафтен район.
 При видовата диференциация на ландшафтите, базисната геооко-
логична диагностика е модифицирана съобразно особеностите на 
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района на природния парк, с използване на характерни критерии 
(качествени показатели) за релефа, едафичните възможности на 
почвите и показатели за влажност на територията на даден вид 
ландшафт. Хоризонталната ландшафтна структура на територи-
ята на ПП „Златни пясъци” отразява специфичните и твърде ха-
рактерни за защитената територия природно-географски условия. 
Най-отличителните черти за обекта са различията по отношение 
на релефа и скалния фундамент, отразили се на генезиса и еволюци-
ята на организмовите геокомпоненти, особено на растителност-
та, а така също и на характерния за карбонатните терени почвен 
тип – основно карбонатен чернозем и малка площ с хумусно-кар-
бонатна почва.
 1.19.2. Необходимост от мерки по управление на ландшафта
 За възстановяване и опазване на ландшафта са наложителни 
възстановителни мерки в следните насоки:
 – В горските местообитания са наложителни мерки по управле-
ние за възстановяване на широколистната коренна растителност 
и увеличаване ландшафта на откритите пространства;
 – Възстановителни мерки при настъпили съществени промени 
в местообитанията, загуби на растителни съобщества на гори 
от дъб, клен, габър и едни от последните екземпляри и съобщества 
от елша в лонгозната растителност.

1.20.Състояние на компонентите на околната среда
 1.20.1. Състояние на атмосферния въздух
 ►Идентифициране на източниците на замърсяване на атмос-
ферния въздух
 По отношение на състоянието на атмосферния въздух трябва 
да се отбележи неговата чистота от химически вещества. Нали-
чието на прахови частици е в резултат на интензивния автомоби-
лен трафик през определени сезони на годината. Може да се очаква 
през върховия туристически сезон наличие във въздуха на оловни 
аерозоли от автомобилното движение.
 - Промишленост
 В района на ПП „Златни пясъци” няма промишлени предприя-
тия. 
 - Пътен транспорт 
 По отношение на Парка източникът с най-голям дял на замър-
сяване на въздуха е автомобилният транспорт.
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 - Анализ на наличната информация
 Качеството на атмосферния въздух в ПП „Златни пясъци” не 
се следи от Националната автоматизирана система за екологичен 
мониторинг (НАСЕМ), тъй като, както беше посочено по-горе, ра-
йонът не е натоварен с производства, силно замърсяващи околна-
та среда. 
 - Изследвания в района на к.к. „Златни пясъци”
 Във връзка с участието на к.к. „Златни пясъци” в Европейската 
кампания „Син флаг”, от 1995 г. до настоящия момент ежегодно 
са извършвани комплексни лабораторни и полеви изследвания на ос-
новните параметри на околната среда, в т.ч. и на атмосферния 
въздух от ЕТ „Акватех” - Варна, по поръчка на к.к. „Златни пясъци”. 
Обследването на атмосферния въздух е извършвано с мобилна ав-
томатична станция. Контролирани са приземните концентрации 
на серен диоксид – SO2, азотен диоксид - NO2, прах. През целия 
период е извършван мониторинг в близост до плажната ивица на 
к.к. „Златни пясъци” и в близост до Централно управление – Адми-
нистративна сграда.
 Съгласно изискванията на българските нормативи за курортни 
места и зони за отдих, максималните еднократно определени кон-
центрации на наблюдаваните замърсители не трябва да превиша-
ват 80% от ПДК. 
 1.20.2. Води
 - Оценка на естественото състояние на течащите повърхнос-
тни води
 Най-близкият контролен пункт от Националната система за 
мониторинг на състоянието на повърхностните води е при усти-
ето на р. Батова.
 На територията на ПП „Златни пясъци” източници на замър-
сяване на подземните води са застроените дворове и сгради без 
канализация – изградени на септични ями: хижа „Аладжа”, Музей и 
обществена тоалетна към „Аладжа манастир”, ТБ „Академик”, хижа 
„Корабостроител”, ресторант „Ловна среща”. Всички останали 
обекти от територията на Парка са включени към ВиК „Златни 
пясъци” и водите им се пречистват от Пречиствателна станция 
„Златни пясъци”. Годишното количество отпадни води пречиствани 
от нея възлизат на около 1 500 000 куб.м. С повишения капацитет 
на курортния комплекс от новите хотели, заведения за хранене, 
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капацитетът на станцията става недостатъчен.
 - Северна територия:
 На територията на „северна зона” са изградени и действат 2 
пречиствателни станции.
 Работещата като биологична от 1984 г. ПСОВ „Златни пясъци” 
удовлетворява в голяма степен нуждите от пречистване на от-
падъчните води от територията. Необходимо е обаче работата 
й да се подобри посредством осъществяване на мероприятия за 
засилен контрол на технологичния режим.
 ►Физико-химични характеристики на морската вода като ин-
дикатор за ефикасността на ПСОВ „Златни пясъци”
 Анализи на морската вода се правят от 10 години във връзка 
с участието на к.к. „Златни пясъци” в Европейската кампания „Син 
флаг” от ЕТ „Акватех” - Варна, по поръчка на к.к. „Златни пясъци”. 
Определят се физико-химични и микробиологични характеристики 
на морската вода в два пункта на плажа на Комплекса през периода 
май - септември. 
 Средните стойности на основните физико-химични параметри 
на морската вода в района на к.к. „Златни пясъци” отговарят на 
изискванията на българските и европейските стандарти.
 Битовите води на всички обекти от к.к. „Златни пясъци” са 
включени в канализационната мрежа. Те се отвеждат за обработка 
в локалната пречиствателна станция преди да се заустят в Чер-
но море. Практически няма активни източници на замърсяване на 
водната среда. 
 ►Микробиологични характеристики на морската вода 
 Тези изследвания се извършват също от 10 години. Пробонаби-
ранията се извършват от 3 пункта – в северната част на плажа 
до яхтеното пристанище, в централната част и южната част 
пред хотел „Амбасадор”. 
 1.20.3. Почви
 ►Почвени и екологични проучвания 
 - Екологични проучвания – Паркоустройствен проект на НП 
„Златни пясъци”,1994 г. Изследвани са 5 почвени профила за рН и 
съдържание на тежки метали (Pb, Zn, Cu) за почвата и мъртвата 
горска постилка. Получените резултати са обобщени по следния 
начин:
 ПП 1 – тежко песъкливо-глинестият механичен състав и неут-
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ралното рН предопределят слаба активност на тежките метали 
– те остават неусвоими за растителността
 • Концентрацията на олово за всички почвени хоризонти е под 
ПДК;
 • Концентрацията на мед е под ПДК;
 • Концентрацията на цинк е значително под ПДК.
 ПП 2 - Концентрациите на изследваните тежки метали са под 
ПДК и остават постоянни по дълбочина на почвения профил
 ПП 3:
 • Концентрацията на олово е леко завишена в повърхностния 
слой (с 4 mg/kg) над ПДК, но в дълбочина е подобна на другите 
природни паркове. Това е показател за въздушно замърсяване и се 
дължи на близостта на Природния парк до път с интензивен тра-
фик;
 • Концентрациите на мед и цинк са под ПДК.
 ПП 4 :
 • Концентрацията на олово в повърхностния почвен слой е по-
вишена значително – 176,5 mg/kg, като рязко намалява в дълбочина 
и остава в границите под ПДК. Киселинността на почвата е ниска 
и оловото остава блокирано, без да бъде възможно неговото ус-
вояване от растенията. Завишените количества се обясняват с 
локално замърсяване от пътната мрежа;
 • Концентрациите на мед и цинк са под ПДК.
 ПП 5:
 • Концентрацията на олово за всички почвени хоризонти е под 
ПДК;
 • Концентрацията на мед е под ПДК;
 • Концентрацията на цинк е значително под ПДК.
 Посочените концентрации на тежки метали в мъртвата горска 
постилка и в почвата с малки изключения са под ПДК по норматив-
ната уредба (Наредба №3/1979 - допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите - изм. 1996; доп. 1997; изм. и доп. 2000; изм. и 
доп. 2002) и не оказват съществено значение върху състоянието 
и развитието на горската растителност. Благоприятен фактор е 
и алкалната до неутрална реакция на почвата, вследствие на което 
металните йони остават блокирани и са недостъпни за растения-
та.
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 1.20.4. Отпадъци
 Един от най-големите проблеми на парковата територия е 
свързан със замърсяването на площите със строителни и битови 
отпадъци. Близостта на Парка с туристически комплекси и вилни 
зони, съществуването на хотели и ресторанти в неговите грани-
ци и непосредствено до Парка, както и достъпността на цялата 
територия чрез същестуващите пътища и алеи, го правят осо-
бено уязвим в това отношение. Проблемът е особено сериозен в 
последните години, при твърде оживеното строителство в съсед-
ните територии. 
 Дирекцията на Парка провежда съвместни кампании за съби-
ране на отпадъци от площите на Парка с участието на РИОСВ 
- Варна, НПО и Общини Варна и Аксаково.

ПЪРВА ОЦЕНКА
Включва преглед на описаната информация и нейното оценяване по 
еднакви критерии за екологичните фактори и по други критерии 
за културните и социално-икономически дадености. Възприети са 
степени: „ниска”, „средна”, „висока” и значение: „национално”, „евро-
пейско”, „световно”. Оценките са направени отделно за Природния 
парк и Прилежащите територии, съобразно действащите режими 
в тях.

 1.21 Екологична оценка
 1.21.1. УЯЗВИМОСТ
 Геология и геоморфология
 ►Площите на Парка попадат в Южнобалчишката разломна 
зона, с висока степен на уязвимост от интензивно земно издига-
не, достигащо до 2 мм/годишно + + +
 ►Парковата територия е уязвима като зона с висока концен-
трация на опасни геодинамични процеси. Геодинамичната обста-
новка се усложнява и от високата историческа и прогнозна земет-
ръсна интензивност + +
 ►Свлачищата са основните геодинамични явления, които оп-
ределят високата уязвимост от геодинамичната опасност в целия 
брегови склон в района на защитената територия, обхванат от 
древни свличания, които определят свлачищната геоморфология на 
терена + + +
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 ►Дисперсните строителни почви са силно уязвими и имат 
важно значение за развитието на геодинамичните явления и проце-
си в района + + +
 ►Малкото на брой естествени скални ниши на територията 
на Парка, възникнали в резултат на тектонски процеси и от по-
върхностна ерозия на скалите, са силно уязвими от антропогенна 
намеса + + +
 ►Описаните в Плана за управление подземни галерии, заедно с 
историческите и природни обекти в тях са силно уязвими поради 
близкото им разположение до населено място и лесния достъп до 
тях + + +
 ►Контролираният достъп в подземните галерии ще доведе 
до ниска уязвимост на артефактите и биологичното разнообразие 
+
 ►Прилепната колония в подземните галерии е силно уязвима 
при безпокоене и пряко убиване на животните, които особено през 
зимния период са беззащитни + + +
 ►От повърхностните карстови форми със средна степен на 
уязвимост са скалните групи в основата на дървостоя от събира-
не и изнасяне извън територията на Парка + +
 ►Силно уязвима е варовиковата скала от корозия на скалната 
маса на националния паметник на културата „Аладжа манастир” 
– криптата, трапезария, кухня, монашески килии и манастирска 
църква + +
 ►Силно уязвими са от атмосферни условия и лесен достъп 
стенописите, останалите от тях само фрагменти + + +
 ►Силно уязвим е целият скален манастир „Аладжа манастир” 
и „Катакомбите” от строителство на платото, над Пметника на 
културата + + +
 ►Откритите площи при кътовете за отдих и пътеките от 
Парка са средно уязвими от туристическа ерозия + + 
 ►Силно уязвими са коларските пътища на землена основа в 
резултат на удълбочаване на коловози и линейна ерозия по сафари-
маршрутите + + +
 Хидрографска мрежа и води
 ►Силно уязвими са повърхностните води в хидрологично от-
ношение в периода на маловодието, когато концентрациите на 
евентуалните замърсяващи вещества са най-големи – стойнос-
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тите на показателите, характеризиращи кислородния режим са 
най-неблагоприятни + + +
 ►Силно уязвими са повърхностните и по-високите подпочвени 
води от наличието в сухите дерета на битови и строителни от-
падъци, което води и до опасност от замърсяването им + + +
 ►Висока степен на уязвимост на водите в „Буковото дере” от 
замърсяване на изтичащи води от утаителите на ПСОВ - Златни 
пясъци, разположени в Парка + + +
 ►Водите във водните огледала на Парка са средно уязвими 
от наличието на гнилостни процеси и органични вещества, во-
дещи до рязко намаляване на кислородното съдържание в тях, ко-
ето е най-важният показател за санитарно-хигиенното състоя-
ние на водоемите и за протичащите биохимични процеси в тях
 + +
 ►Висока уязвимост на питейните води в 11-те чешми на 
Парка, ползвани от посетителите, поради липса на периодични фи-
зикохимични и микробиологични изследвания за годността им за 
питейни нужди от 2001 г. Отсъства информационна маркировка 
на чешмите за качествата на водите + + +
 ►Слаба уязвимост на водите от нерегламентирани зауства-
ния в деретата, които биха могли да внесат вток на антропоген-
ни води +
 ►Силна уязвимост на парковите площи от подземните води, 
които имат съществено значение за развитието на свлачищата 
в района, тъй като подхранват свлачищните зони. Подземният по-
ток е насочен към бреговата зона на Черно море и се разтоварва 
чрез ниско дебитни извори (2 – 3 l/s) на коти 70 – 130 метра над 
морското равнище + + +
 ►Силна уязвимост на парковите площи от промяна на нивото 
на подземните води – основен фактор за съществуването на лон-
гозните гори в ниските части на Парка + + +
 Ландшафт
 ►Повърхностните скални окарстени ландшафти под дървос-
тоя на Природния парк са с висока степен на уязвимост от строи-
телство, иманярство и изземване на единични скални образувания 
+ + +
 ►Силно уязвими от площна ерозия са ландшафтите с открит 
карст и скална растителност + + +
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 ►Силно уязвими са горските микроландшафти от замърся-
ване с отпадъци, откосите под зоните за земеделско ползване и 
отдих, открити канали и окрайнините на горските ландшафти до 
обекти на инфраструктурата + + +
 ►Средно уязвим е горският иглолистен черенборов ландшафт 
- нехарактерен вид за екологичните условия на Парка + +
 ►Силно уязвими са ландшафтите на лонгозните гори в посо-
ка намаляване на площта от климатичните промени, придружени 
със силни засушавания, строителство с дълбоко фундиране в к.к. 
„Златни пясъци” и дренажни системи, замърсяване с отпадъци на 
площите и утъпкване в източните части на Парка + + + 
 ►Чистотата на течащите води на „Буков дол” като важен 
компонент на ландшафта се отразява отрицателно върху качес-
твата на ландшафта, тъй като са силно уязвими от замърсяване 
с непречистени отпадъчни води от утаителите на ПСОВ - Златни 
пясъци + + +
 ►Силно уязвими са ландшафтите на застроените площи и ин-
фраструктура от лошо стопанисване + + +
Изземване на повърхностния слой за цветя и търговия с горска 
почва + +
 ►В Прилежащите територии на ПП структурата на ланд-
шафтите е с висока степен на уязвимост и влияе отрицателно 
с градоустройствените си показатели за интензивност на заст-
рояване и нисък % на озеленяване, както с тенденцията за бързо 
намаляване площта на горските крайбрежни ландшафти + + +
 Местообитания
 ►Като приоритетни за опазване местообитания от ЗБР, с 
национално и европейско значение, хабитатите в ПП и ЗМ са в раз-
лична степен уязвими:
 ►Местообитанията във влажните зони на Парка, отнасящи 
се към единици по EUNIS: C1.14, C1.3, C3.21, C3.22, C3.23, C3.243. 
От Директива 92/43/ЕЕС този растителен тип влиза в състава на 
следните хабитатни единици: 
 - 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition-
type vegetation – по-голямата част от езерата покрити с плаващи и 
вкоренени хидрофитни съобщества +
 - 3140 Hard oligo-meso-trophic waters with benthic vegetation of 
Chara spp – малка част от езерото при ТБ „Академик”, в които има 
ценози на хара + +
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 ►Алувиални гори - G1.22, E5.423; От Директива 92/43 този 
растителен тип влиза в състава на следните хабитатни единици: 
 - 91E0 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe 
(Alno-Padion, Alnion incane, Salicion albae). – горската ценоза от елша 
и бяла върба; местообитанието е силно уязвимо от нивото на 
подпочвените води и въздушната влажност + + +
 - 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 
montane to alpine levels – ивиците от високи треви, по-специално 
ценозите на Equisetum telmateja, уязвими от колебанията на водния 
обем + + +
 ►Букови гори - G1.6E1; От Директива 92/43/ЕЕС този расти-
телен тип влиза в състава на следната хабитатна единица:
 - 91S0 *Western Pontic beech forests – уязвимо местообитание 
от негативно антропогенно въздействие + +
 ►Ксеротермни, термофилни дъбови, липови и келяво-габърови 
гори с местообитания EUNIS: G1.76, G1.7C2, G1.7C41, G1.A1C; От 
Директива 92/43 този растителен тип влиза в състава на следни-
те единици местообитания с различна уязвимост:
 - 91Z0 Moesian silver lime woods - фрагментарните гори от среб-
ролистна липа + +
 - 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests – смесе-
ните дъбови гори +
 - 91H0 * Pannonian woods with Quercus pubescens – неголемите 
по площ гори на космат дъб +
 - 91G0* Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 
– горите на обикновен габър и различни видове дъб, които също 
заемат ограничени площи + +
 ►Първични съобщества от степен тип на белите сарматски 
мергели на стръмни склонове - EUNIS: E1.2D1. Местообитание от 
Директива 92/43/ЕЕС
 - 62C0*Ponto-Sarmatic steppes - местообитанията на Западно-
понтийските степи включват редки и защитени видове от фло-
рата и поради ограничената им площ и като най-южната граница 
на ареала им в България на варовикови субстрати по Северното 
Черноморско крайбрежие са силно уязвими + + +
 ►Местообитания на отвесни голи меки скални повърхнини - 
варовикови скали – най-характерни за района на „Аладжа манастир” 
с растителност в отделни туфи по скалните козирки и площадки: 
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EUNIS: H3.2E: от Директива 92/43/ЕЕС като:
 - 8210 Calacareous rocky slopes with chasmophytic vegetation – уяз-
вими от урбанизиране на съседни територии + + + 
 Растителност
 ►Силно уязвими и в същото време редки и основни с голямата 
стойност за опазване на биоразнообразието в България са хигро-
филните и лонгозните фитоценози, с тенденция да загинат поради 
каптиране на водите във високите части на Парка, допълвано от 
засушаването на климата + + +
 ►Силно уязвими са субсредиземноморско-степните фитоце-
нози, които се намират в пряко съседство с рудерализирани зони. 
Всяко вмешателство в това изключително лабилно местообита-
ние на източната граница на парка означава то да изчезне + + +
 ►Уязвимостта на ксеротермните горски съобщества се 
изразява в ерозията, навлизането на светлолюбиви храстови и 
тревни видове в тях + 
 ►Уязвимост от човешко въздействие върху растителност-
та в района, което е повлияло върху количествените показатели 
– изсечени площи и съвременният състав на дървостоите – нали-
чие на неместни видове и екзоти + +
 ►Силна уязвимост на естествените горски съобщества от 
възобновителни или санитарни сечи, проявяваща се в повсеместна 
сукцесия в посока смяна на дъбовете с келяв габър и мъждрян + + 
+
 ►Уязвимост на фитозенозите от болести и вредители (пре-
нос на болести от животни, каламитети) +
 ►Уязвимост от строителство и бракониерски сечи + +
 Горскодървесна растителност
 ►Висока степен на уязвимост под влияние на сукцесия, въпре-
ки доброто естествено възобновяване + + +
 ►Ниска степен на уязвимост от единични бракониерски сечи 
+
 ►Ниска степен на уязвимост от болести и вредители + 
 ►Висока степен на уязвимост при промяна на хидрологичния 
режим основно от подземните води и засушаването, естествени 
отклонения на водния поток от карстови форми + + +
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 Флора
 ►Уязвимост за водораслите от попадане в подпочвените води 
на вредни и токсични вещества от прилежащите територии, риск 
от повишаване на еутрофикацията на водите в Парка, промяна на 
видовия състав и намаляване на биоразнообразието на водорасли-
те + +
 ►Висока уязвимост на най-богатата и разнообразна ал-
гофлората на „Ковшак” чешма, която е най-отдалечена от 
к.к. „Златни пясъци” и от териториите за вилен отдих. Един-
ствено тук е установено червеното сладководно водорасло 
Audouinella chalybaea (Divisio Rhodophyta), индикатор за чисти води 
+ + +
 ►Уязвимост за видовото разнообразие на макромицетите в 
парка от по-нататъшно засушаване на климата и безконтролно 
събиране на гъби на територията на парка + +
 ►Висока уязвимост за представителите на мъховата фло-
ра, която е много чувствителна към антропогенно въздействие, 
свързан със строителните дейности в периферията на парка, пря-
ко унищожаване на местообитанията, влошаване на качеството 
на местообитанията поради промяна в режима на осветление и 
въздушна влажност, замърсяване с прах и вредни газове от преми-
наващите тежки автомобили + + +
 ►Висока уязвимост на мъховите популации от биологични 
фактори, свързани с естествените сукцесионни промени в рас-
тителността на Парка - тенденцията към обрастване на стволо-
вете на дърветата с увивни растения (бръшлян, повет, скрипка). 
Прекомерното обрастване води до намаляване броя и покритието 
на епифитните мъхове, вкл. и консервационно значимия Orthotrchum 
pumilum, които към момента са по-добре представени в бедните 
на лиани райони от Парка + + +
 ►Висока уязвимост на видове, защитени от международни 
конвенции - видове, включени в Директива 92/43/ЕЕС - Galanthus 
nivalis L. и 7 вида, включени в конвенцията CITES – представители 
на сем. Салепови и сем. Кокичеви + + +
 ►Уязвимост за видове, включени в Червената книга на Бълга-
рия: общо 9 вида с категория „рядък” и един – с категория „застра-
шен”, защитени видове – 17 броя и 7 вида, обект на специални мер-
ки и 2 вида -Самардала (Nectaroscordium siculum Ucria ssp. bulgaricum 
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(Janka) Stearn), Скоруша (Sorbus aucuparia L.) + + 
 ►Силна уязвимост на популациите на лечебните растения 
поради малката територия и силно туристическо присъствие 
- с природозащитен статус: Artemisia lerchiana Weber, Asparagus 
officinalis L., Leucojum aestivum L., Lilium martagon L., Orchis morio L., 
Orchis simia L., Primula vulgaris L.; лечебни видове, които са редки, 
което застрашава техните популации: Allium rotundum L., Allium 
scorodoprasum L., Ephedra distachya L., Laser trilobum (L.) Borkh., 
Nectaroscordium siculum Ucria, Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich., Primula 
vulgaris L., Salvia tomentosa Mill., Sedum maximum (L.) Suter, Sorbus 
domestica L. и др. + + +
 ►Флората на ПП и ЗМ е уязвима от навлизане на инвазивни 
видове (Robinia pseudoacacia L., Amorpha fruticosa L.) + +
 Фауна

Безгръбначни
 ►Уязвими като предмет на търговски интерес за събиране са 
2 вида охлюви от род Helix: Helix pomatia и Helix lucorum. H. pomatia 
е включен в регистрите на ESC, BC-III, HD-V и системата CORINE. 
Размножаването на тези видове обхваща месеците април и май, 
когате те са най-уязвими + +
 ►Уязвими от пряко унищожаване, колекциониране, със значе-
ние за оцеляването на някои едри и атрактивни видове бръмбари 
– Lucanus cervus, Cerambyx cerdo и Osmoderma eremite, поради голе-
мия поток от чуждестранни колекционери, посещаващи к.к. „Злат-
ни пясъци” + +
 ►Едни от най-чувствителните и уязвими форми са креноби-
онтните гастроподи от семейство Hydrobiidae, чиито биотопи се 
унищожават при каптиране на водоизточници. Представител на 
тези форми е Pseudamnicola consociella, намерен в извори при „Ала-
джа манастир” + + +
 ►Силно уязвими са съобществата от хидробионтни форми в 
няколкото стагнантни водоема в югоизточната част на Парка. 
Поддържането на тези реликтни блатца в сегашния им вид опре-
делено ще способства запазването на специфичната им фауна + + 
+ 
 Гръбначни

Земноводни и Влечуги
 ►Уязвим вид за района, предвид биологичните му особености, 
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е горският гущер. Петнистото му разпространение в България и 
унищожаването на вида в много места след изсичането на горите 
повишава консервационната му значимост за района на Парка, неза-
висимо от ниския природозащитен статус 
 ►Уязвим от автомобилния трафик и от бракониери-колекцио-
нери, често кутортисти от чужбина, е Жълтокоремника + + 
 ►Силно уязвим е Смокът мишкар – с висок природозащитен 
статус, но сред често срещаните змии в района, за което свиде-
телстват премазаните животни по пътищата. Видът е уязвим от 
унищожаването на старите гори, които са основни негови место-
обитания. Както всички змиеподобни животни и той често става 
жертва на грешни предразсъдъци + + + 
 ►Уязвим вид от промяната на горските ландшафти е Медянка-
та - този вид вече е станал рядък в районите с интензивно унищо-
жаване на горските масиви +

Орнитофауна
 ►Гнездящите видове птици, които най-дълго се задържат на 
територията на Парка, са най-уязвими от промени в местообита-
нията - наброяват между 60 и 80 вида. Целогодишно срещащи се на 
територията на парка и доминанти в горските орнитоценози са ви-
довете пойни птици от семействата: Turdidae - кос (Turdus merula), 
червеногръдка (Erithcus rubecula); Paridae – голям синигер (Parus major), 
син синигер (Parus caeruleus), както и обикновената чинка (Fringilla 
coelebs) и дългоопашатият синигер (Aegithalos caudatus) + +
 ►От семейство Alaudidae (Чучулиги) характерни за откритите 
територии, пасищата и агроекосистемите със степен на застра-
шеност, уязвим вид са горската (Lullula arborea), полската, късоп-
ръстата и инцидентно наблюдаваната през 1974 г. сива чучулига. 
Горската чучулига е в категорията SPEC 2, т.е. вид с неблагоприя-
тен статус в Европа. Този вид заедно с късопръстата и дебелоклю-
на чучулиги са в Приложение 1 на Директива 79/409 ЕЕС + + +
 ►Цялата орнитофауна на ПП „Златни пясъци” е с висока степен 
на уязвимост в Прилежащите територии от урбанизация, опожарени 
слогове, сметища, промяна качествата на горските местообитания 
+ + + 
 ►Най-силно уязвими спрямо антропогенното присъствие и 
безпокойството са дневните и нощни грабливи птици и то тези от 
тях, които са гнездящи или постоянни за територията на парка. 
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Това са 3 вида от дневните грабливи птици (разр. Falconiformes) и 3 
вида от нощните грабливи птици (разр. Strigiformes). Особено чув-
ствителен към безпокойство по време на размножителния период 
е бухалът, използващ непристъпните скални отвеси. Благоприятен 
фактор при този вид е това, че критичният период на мътене и 
отглеждане на малките е преди активния туристически сезон + + 
+
 ►Не толкова уязвими към антропогенното присъствие, кол-
кото към промяната на местообитанията, са кълвачите (разр. 
Piciformes) и най-вече черният кълвач +
 ►Уязвими са и някои редки видове козодой, синявица, както и 
водолюбивите видове, свързани с естествените водоеми в юж-
ната част на парка. Промяната на водните нива, замърсявания 
или нарушаване на екосистемите ще се отразят неблагоприятно 
върху характерната им фауна+ +

Дребни бозайници
 ►Уязвими са всички видове сънливци от дребните бозайници, 
оцеляването на които е свързано със старите гори - убежища на 
тези животни и премахването им води до унищожаването им + +
 ►Уязвими са откритоживеещите хомяци и лалугерът от от-
рицателното въздействие върху тях на химизацията, унищожава-
нето и усвояването на откритите естествени и полуестествени 
хабитати + + 
 Прилепи
 ►Висока е степента на уязвимост на пещеролюбивата прилеп-
на фауна (подковоносите прилепи и пещерният дългокрил) в ПП по 
отношение на антропогенното въздействие. Част от убежищата 
са обект на организиран туризъм (м. „Катакомбите” край „Аладжа 
манастир”), а останалите са изключително лесно достъпни (пеще-
рите край пътя за вилната зона, изкуствените галерии до южната 
граница на Парка). Наблюдаваните следи от вандалски действия в 
изкуствените галерии, като палене на огън на входа на галериите, 
използване на факли, дървени пръти, вероятно за да се достигне с 
тях до прилепите, са доказателство за високата степен на уязви-
мост и реална застрашеност за популациите + + +
 ►Видовете, предпочитащи горски убежища или пък обитаващи 
тесни скални цепнатини (ръждивият вечерник, кафявото прилепче) 
са слабо уязвими, поради техния скрит начин на живот и труд-
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но достъпни убежища. Добре съхранената горска растителност 
в Парка е предпоставка за поддържане на постоянни и с висока 
численост популации +

Едри бозайници
 ►Дивата котка е уязвима от генетично замърсяване, поради 
хибридизация с домашната котка. Този проблем все още не е уточ-
нено как да бъде елиминиран + +
 ►Степният пор е уязвим от ниската си плътност и унищожа-
ването на степните хабитати + +
 ►Златката като рядък и застрашен вид за района е уязвима 
от сблъсък с автомобил или отстрелване по погрешка +
 ►Уязвимост на белката и златката, черния пор и степния пор 
при лов за прикриване на бракониерство на редки видове, които са 
трудно различими + +
 ►Уязвимост от популацията на скитащи кучета и нейното 
увеличаване + + +
 ►Уязвимост от стрес за дивите животни от изстрелите 
при лов в прилежащите територии и често причина за напускане 
на територията на Парка + + +
 1.21.2 РЯДКОСТ
 Геология и геоморфология 
 ►Рядко срещана характерна особеност на релефа в района са 
морските средно и горнокватернерни тераси на различни нива, 
срязващи силно денивелирани скални свлачищни блокове + +
В Парка се наблюдават изключително рядко срещани естествени 
скални ниши, които имат по-скоро тектонски произход или са въз-
никнали в резултат на повърхностна ерозия на скалите и отвесни 
 ►Варовикови скали с височина 40 м, в които изкуствено е съз-
даден манастирският комплекс - рядкост и представителност не 
само за страната ни, но и фигуриращ в европейските и световни 
пътеводители за България + + + 
 Ландшафт
 ►Рядко срещан, относително съхранен в своята естестве-
на цялост забележителен хълмисто-равнинен горски ландшафт, 
включващ пространства със стъпаловиден общ наклон към морс-
кия бряг и впечатляваща широколистна компактна гора, прорязана 
от белите ивици на варовиковите скали в Парка, съдържащ нюанси-
те на растителността от тъмно до блестящо зелено, огряни от 
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морското слънце, което може да го определи като изключително 
рядък за ландшафтната област, подобласт и район, в които попада 
ПП + + +
 ►С висока рядкост са горският лонгозен ландшафт в Парка, 
един от северната граница на лонгозните гори в света + + +
 Местообитания
 ►Защитена територия, включваща 11 типа местообитания 
по Директива 92/43ЕЕС, които определят ПП „Златни пясъци” като 
обект с висока степен на рядкост, обединяващ приоритетни при-
родни местообитания с европейска значимост + + + 
 Растителност
 ►Лонгозните фитоценози са редки за България и за Европа. Те 
могат да се разглеждат като реликтни, в тази категория към тях 
се прибавят и буковите фитоценози. Някои от дъбовите ценози, 
като тези на Quercus pubescens и смесените с Carpinus betulus на 
малка надморска височина са редки в България. Горите от сребро-
листна липа са ендемични основно за България, Сърбия и Румъния. 
Ценозите на харови водорасли също са с ограничено разпростра-
нение в България поради липсата на водоеми, които създават ус-
ловия за тяхното развитие. Степните ценози на белите мергели 
са с много ограничено разпространение в България и с масираното 
застрояване на Северното Черноморие те много бързо намаляват 
+ + + 
 Горскодървесна растителност
 ►Рядко срещан и впечатляващ дървостой от чисти и смесени 
широколистни насаждения и единични екземпляри от дъбове, среб-
ролистна липа и полски клен на възраст над 150 г. + + +
 ►Изключително рядко срещани семенни проходими насаждения 
от келяв габър с дървовиден хабитус и височина 10-12 м + + +
 Флора
 ►Видът червено сладководно водорасло Audouinella chalybaea 
(Divisio Rhodophyta) се среща сравнително рядко в извори и реки, 
като е индикаторен за олигосапробни до β-мезосапробни води. 
Като цяло сладководните червени водорасли са обитатели на те-
чащи хладни води. Те са индикатори за чистота на водите, в които 
се развиват + + +

Висши растения
 ►В резултат на проведената инвентаризация на мъховата 
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флора на територията на ПП „Златни пясъци” е установен нов за 
територията на страната вид – Fissidens crispus, което го опреде-
ля като изключително рядък + + +
 ►От висшите растения с категория „рядък” са установени 8 
вида: Лерхианов пелин, Турски червен кантарион, Див рожков, Блат-
но кокиче, Недоразвит лимодорум, Български опопанакс, Безстъб-
лена иглика и Битински синчец + +
 Фауна

Безгръбначни
 ►За редки са приети 12 вида. Причината за рядкото намиране 
на определени таксони е свързана с тяхната стенотопност. Тези 
видове са привързани към специфични откъм екологични фактори 
местообитания. В сравнение с други части на страната, броят на 
редките таксони е нисък. Трябва да се отбележи и големия субек-
тивизъм, който авторите влагат в този показател. Незначител-
ният брой на редките видове не може да се приеме за реален. Той 
контрастира с разнообразния фаунистичен състав и със сигур-
ност ще се промени при бъдещи изследвания и по-обстоен анализ 
+ +
Земноводни и Влечуги
 ►Редки видове от земноводните са дъждовникът, вероятен 
за мезофилните гори над Парка и по време на размножителния пе-
риод за самия Парк +
 ►Двата вида чесновници вероятно са редки, но първо трябва 
да се уточни тяхното присъствие, което е възможно по време на 
размножителния период, предвид тяхната биология +
 ►Редки от влечугите в тази категория могат да бъдат вклю-
чени сухоземните костенурки, жълтокоремникът, вероятните ли-
ваден гущер и пъстър смок + 
 Орнитофауна
 ►Като редки за територията на страната се определят 20 
вида от гнездящите в парка птици. Това са видове с ниски попула-
ционни числености, изискващи специфични екологични фактори на 
средата + + 
 ►Като особено редки са някои видове от разред Кърва-
чоподобни (Piciformes), разред Совоподобни (Strigiformes), раз-
ред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes). Видовете черногър-
бо каменарче, голям маслинов присмехулник и полубеловрата 
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мухоловка се срещат предимно по Черноморското крайбрежие
+ + +
 ►Българските птици са с нисък процент на ендемични и ре-
ликтни видове. За територията на парка техният брой е много 
малък. Единствен ендемит за района на Балканския полуостров 
може да приемем, че е щиглецът и то неговият подвид (Carduelis 
carduelis balcanica), срещащ се и в Южна Румъния. Подвидът на ка-
чулатата чучулига (Galerida cristata meridionalis) освен на Балканския 
полуостров се среща и в западна Мала Азия. Като реликти могат 
да се определят два вида от кълвачите – черният и сивият +
 Дребни бозайници
 ►От дребните бозайници трите вероятни вида хомяци и осо-
бено сивият, който е изключително рядък за целия си ареал. Лалуге-
рът също може да бъде причислен в тази категория + + 
 Прилепи
 ►Установената от нас колония на пещерен дългокрил от около 
300 екземпляра е засега единствената известна на територията 
на цялата Варненска област. Изкуствените галерии в близост до 
южната граница на ПП могат да бъдат считани за Значимо подзем-
но местообитание на прилепи в България (ЗПМП или Important Bat 
Underground Habitat - IBUH) с национално значение (съгласно Ivanova, 
2005) + + +
 Едри бозайници
 ►От едрите бозайници рядък вид е вероятният степен пор, 
златката и пъстрият пор. При всички редки видове, приоритет в 
опазването им имат хабитатите, които са причина за премина-
ването им в тази категория. Най-редките видове са свързани със 
специфичен хабитат, които е бил преобразен от човека + +

1.21.3. ЕСТЕСТВЕНОСТ
 Геология и геоморфология
 ►Съхранени са във висока степен основната скала и морфоло-
гията на релефа. Човешката намеса при оформяне на скалния ма-
настир има природосъобразен характер + + +  
 Ландшафт
 ►Естествеността на ландшафтите в ПП и ЗМ е запазена в 
значителна степен + + 
 ►Като неестествени се явяват част от ландшафтите – лан-
дшафтите на застроените площи и инфраструктурата, някои от 
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които с неорганизираните си площи и неестетични бунгала и сгра-
ди са в разрез с естествения характер на парковите пространст-
ва + 
 Местообитания
 ►Местообитанията са в значителна степен естествени + + +

 Растителност
 ►Значителна част от растителната покривка на Парка е естес-
твена, въпреки значителното антропогенно въздействие + + +
 ►Вторични, макар и естествени са широко разпространени-
те ценози на келявия габър + + +
 ►Някои от тревните ценози, особено тези в горите, са с 
вторичен произход +
 ►Като първични, но с вторично участие на много рудерали 
трябва да се разглеждат степните и хазмофитните съобщества 
+ +
 ►Като изцяло неестествени могат да се разглеждат горските 
култури, някои от които са и с произход от други континенти +
 Горскодървесна растителност
 ►Висока степен на естественост – 91.8% от площта на го-
рите в ПП е заета от горскодървесна растителност с естествен 
семенен и издънков произход + + +
 Флора
 ►С малки изключения дърветата и храстите се отличават 
с висока степен на естественост. Създадени са култури от чуж-
доземни и неместни видове, в отделни дворни площи са засадени 
чуждоземни видове и декоративни форми на местни видове. + +
 Фауна

Безгръбначни
 ►Популациите на установените видове са естествени в мно-
го висока степен. В парка не бяха намерени интродуцирани безгръб-
начни животни, обособили популации. Всички установени видове са 
автохтонни. Известна част от тях са възникнали в специфичните 
за Североизточна България формообразуващи огнища и придават 
значителна уникалност на фауната + + +

Земноводни и влечуги, бозайници
 ►Една голяма част от парка е запазена в естествено състоя-
ние. Горските масиви са естествени, но с променен едификаторен 
състав от някогашното й стопанисване. За да бъде напълно ес-
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тествена горската екосистема, трябва да се ограничат меропри-
ятията и количествата, свързани с изнасянето на дървесина, на 
суха и паднала маса + +  

Орнитофауна
 ►Орнитоценозите в парка са естествено формирани. Интро-
дуцирани или реинтродуцирани видове не са установени. Повечето 
от гнездящите птици са автохтонни, свързани с широколистни-
те горски растителни комплекси + + +
Залесяването с иглолистна растителност и урбанизацията на 
района са предпоставка за навлизане на чужди за автохтонната 
орнитофауна елементи +
Естествената сукцесия на екосистемите се отразява и в промяна 
на орнитофауната. Показателни в това отношение са литератур-
ните данни преди 30 – 40 години +

Прилепи
 ►Степента на естественост на горските и скални хабитати 
е изключително висока, което гарантира и установената висока 
численост на привързаните към тях прилепни съобщества. Неза-
висимо, че значимите подземни убежища са предимно изкуствени, 
а малкото ниши и пещери, развити в сарматските варовици са 
също най-често дообработени от човека, те предоставят много 
добри условия като летни и зимни убежища + + +
 1.21.4. ТИПИЧНОСТ
 Ландшафт
 ►С висока типичност се явяват горските чисти и смесени 
широколистни склонови и равнинни ландшафти, застроени и инф-
раструктурни площи в Природния парк, типични за урбанизираните 
ландшафти на Черноморското крайбрежие + + +
 Местообитания
 ►Като типични и съхранени за Природния парк и Северното 
Черноморско крайбрежие са местообитанията на влажните зони 
– водните огледала в Парка, покрити с плаващи и вкоренени хид-
рофитни съобщества, местообитания на алувиалните гори с до-
миниране на Fraxinus oxycarpa и Ulmus laevis и местообитания на 
ксеротермни, термофилни дъбови, липови и келяво-габърови гори 
+ + +
 Растителност
 ►Растителните съобщества на ПП „Златни пясъци” са типич-
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ни за флористичния район на Северното Черноморско крайбрежие 
от Западнокрайбрежния Черноморски окръг в Евксинска провинция 
на Европейската широколистна горска област + + +
 ►Естествената растителност се характеризира с развитие 
на дървесни съобщества, доминирани от келяв габър, цер, благун, 
мъждрян, полски клен, дръжкоцветен дъб, сребролистна липа, пол-
ски ясен и др., принадлежащи, с малки изключения, към неморалния 
средноевропейски тип + + +
 ►Почти цялата територия на парка е заета от такива ксеро-
термни, термофилни широколистни гори. Развитието на по-скоро 
сублонгозна, отколкото лонгозна растителност в ниските части 
на парка е една от най-специфичните особености на горската рас-
тителна покривка + + +
 Горскодървесна растителност
 ►В състава на горите участват общо 34 броя дървесни видо-
ве, типични за естествените гори по Черноморското крайбрежие, 
включително и внесените неместни видове и екзоти, с които е 
разнообразена ивицата с гори, прилежаща към курортни комплекси 
+ + +
 ►С най-голямо площно участие са представени келяв габър 
– 519.7 ха (41.8% от залесената площ), следван от цер – 251.1 ха 
(20.2%), а с най-малко – испанска ела, кипарис, ливански кедър, аме-
рикански ясен, топола-регенерата и полски ясен – общо 0.1% от от 
залесената площ на парка + + 
 Фауна

Безгръбначни
 ►Популациите от безгръбначни животни образуват типич-
ните съобщества за тази част от крайбрежието, характерни за 
Североизточна България. Подобни на тях могат да се видят и в 
съседство, северно от Парка, в поречието на р. Батова + + +
 ►Ендемитите са най-важният елемент при оценка на те-
риториите и показват уникалността на фауната. Присъст-
вието на 26 ендемични форми е показател за голямото зна-
чение на ПП „Златни пясъци” за съхраняването на специфични 
фаунистични комплекси, характерни за тази част на стра-
ната, въпреки антропогенното натоварване на територия-
та във връзка с разположения в съседство курортен комплекс 
+ + +
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 Земноводни и влечуги
 ►Батрахофауната и херпетофауната е типична за тази над-
морска височина и за тази географска ширина + + + 
 Орнитофауна
 ►Парк „Златни пясъци” е естествено запазила се екосистема 
от дъбови и келяво-габърови гори в един твърде урбанизиран и 
със засилен антропогенен натиск в последните години район. За-
едно с долината на р. Батова (Поддържан резерват Балтата) те 
са единствените обширни естествено съхранили се горски площи 
в района на Северното Черноморие. В това отношение ролята на 
парка като територия за формиране и съхраняване на горските 
орнитоценози е от първостепенно значение + + +
 ►Важна характеристика на парка е географското положение и 
ролята му при миграцията на птиците, като някои от видовете 
намират тук подходящи места за почивка и хранене + + +
 ►Бозайници
Видовете едри бозайници, обитаващи района на ПП „Златни пясъци” 
са типични за местообитанията и физико-географското местопо-
ложение + + +
 ►Прилепи
Срещащите се видове и прилепни популации са с висока степен ти-
пични за техните местообитания в ПП „Златни пясъци” + + +
 1.21.5. РАЗМЕР
 Ландшафт
 ►Включените разнообразни скални, аквални и горски ландшаф-
ти в границите на ПП и ЗМ са представителни + + +
 Местообитания
 ►Размерите на ПП „Златни пясъци” не са достатъчни за опаз-
ване на ценните местообитания +
 ►Включване на естествено очертали се на склона с източно 
изложение площи – отдел 139 а, б, в, 1, 2 от приоритетни местоо-
битания и видове създава сигурност за тяхното опазване + + +
 Растителност
 ►Необходимо е увеличаване на площта на ПП за постигане 
на по-пълно функциониране на природните процеси – включване на 
белите мергели в района източно от „Бялата стена” с уникална 
степна флора и растителност. Този свлачищен терен не е подхо-
дящ за стопанска обработка и за строителни нужди, има защи-
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тени видове, а включването му в парка ще допринесе за неговото 
по-добро функциониране и управление + 
 Горскодървесна растителност
 ►Относително малката по размер площ на Природния парк, 
ограничена от всички страни с урбанизирани или с намерения за 
смяна на предназначението на земеделски и горски територии за 
целите на строителство, предполага по-надеждно опазване на за-
щитената територия, чрез предложение за включване в границите 
на ПП останалите няколко горски комплекси, заобиколени от парко-
ви площи и непосредствено граничещи с Парка + + +
 Флора
 ►Размерите на Природния парк са недостатъчни за опазване 
на консервационно значимите видове от флората + 
 Фауна

Безгръбначни
 ►Територията на ПП „Златни пясъци” е ограничена по размери 
за реалното вместване на ареалите на консервационно значимите 
видове. Тя естествено продължава в разположения северно от нея, 
в поречието на р. Батова, ПР „Балтата”. Ареалите на някои видове 
с консервационна стойност също потвърждават подобно стано-
вище +
 Орнитофауна
 ►Природен парк „Златни пясъци” е най-малкият по площ парк 
у нас. Въпреки това местоположението и запазването на естест-
вената растителност са причина за многообразната и специфична 
орнитофауна +
 ►Повечето от горските пойни птици са с малки гнездови те-
ритории и площта на парка напълно отговаря на техните еколо-
гични изисквания + + +
 ►Видове с големи индивидуални гнездови участъци са предим-
но дневните и някои от нощните грабливи птици. При търсене на 
храна тези видове обаче не се ограничават само на територията 
на парка, а използват и съседните райони + +
 ►Недостатъчна е сегашната площ на парка за видове като 
египетския лешояд, царския орел и др, които преди са гнездили в 
района + 
 ►Малките открити участъци и изредени окрайнини на гори са 
недостатъчни за някои от полигамните кокошеви птици – фазан, 
пъдпъдък +
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 ►Близостта на ПР „Балтата” е предпоставка за възможно 
обединение на двете защитени територии, включващи горски еко-
системи, влажни зони, морска акватория и лонгозни гори +

Бозайници
 ►Територията на парка е малка за подържането на популации 
от едри животни, но заедно със съседни подобни територии тези 
функции са напълно реално изпълними. За дребните и слабо подвиж-
ни видове, както и за дребните бозайници, размерите са напълно 
достатъчни за целите на консервацията. Близостта на парка с 
района на р. Батова и с трудно достъпните скални образувания 
го прави значим за опазването на биологичното разнообразие и за 
всички редки видове, които го обитават + + +
 1.21.6. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
 Ландшафт
 ►Специфичният скален фундамент и хълмисто-равнинният, 
стъпаловиден релеф на района на ПП „Златни пясъци” са предпос-
тавка за развитието и функционирането на разнообразни ланд-
шафти с висока оценка на природно-географските условия + + +
Ландшафтното разнообразие на ПП, като израз на множеството 
взаимовръзки на структура от основни 4 подтипа горски ландшаф-
ти, 1 подтип - открит карст и скална растителност, 1 подтип 
- тревни съобщества на равнинен релеф, 1 подтип ландшафти на 
застроени площи обуславя висока степен на биологично разнообра-
зие на относително малка площ + + +
Аквалните микроландшафти на района са изключителна ценност за 
Парка + + +
 Местообитания 
 ►Най-малкият по площ ПП „Златни пясъци” е свързан със забе-
лежителното разнообразие от местообитания. Типовете местоо-
битания по класификация на EUNIS (включително подединиците) са 
28, а по Палеарктичната класификация са 27. Единадесет от тях 
са от Директива 92/43ЕЕС и са включени в европейската мрежа 
NATURA 2000 + + +
 Растителност
 ►Разнообразието от фитоценози (10 класа, 12 разреда, 15 съ-
юза и 15 асоциации) и местообитания (26 типа местообитания 
по EUNIS класификация и 27 по Pal. Classification) е изключително за 
такава малка площ! Част от фитоценозите и местообитанията 
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имат ограничено разпространение в страната. Потребителската 
стойност на растителността на парка е наистина неоценима. Без 
нея к.к. „Златни пясъци” губи своята идентичност и значение + + 
+
 Горскодървесна растителност
 ►Преобладават насажденията с издънков произход – 84.9% от 
залесената площ на Парка, следвани от културите с изкуствен про-
изход – 8.2%, а с най-малко участие са насажденията с естествен 
семенен произход – 6.9%. Насажденията от III клас на възраст (41- 
60 г.) преобладават по площ с 62.9%, а във II и IV клас на възраст 
са събрани по-голяма част от останалите насаждения, съотвено с 
14.3% и 17.1% + + +
 ►Келявият габър, заемащ повече от ⅓ от залесената площ 
на парка се отличава от разпространените навсякъде в страната 
храстови съобщества от същия вид, които обикновено се срещат 
с височина 2-4 м. В по-голямата част от територията на Парка 
заета с този вид, са се образували нормално проходими и простор-
ни горски насаждения със средна височина 7-12 м, което понастоя-
щем изключително рядко се среща у нас. Следва да се отбележи, че 
този дървесен вид доминира и определя съвременния облик на Парка 
+ + +
 Флора 

Нисши растения
 Водорасли
 ►Анализите на сладководната алгофлора на водните басейни 
на ПП „Златни пясъци” показват относително разнообразие от 
прокариотни и еукариотни водорасли. Като цяло алгофлората на 
изследваните водни басейни в парка включва 50 вида и разновиднос-
ти водорасли, които се отнасят към седем отдела (Cyanobacteria, 
Rhodophyta, Chlorophyta, Zygnemophyta, Botrydiophyta, Euglenophyta, 
Bacillariophyta). Видовият състав на + + +
 Гъби
 ►Установените таксони се отнасят към 3 отдела (Myxomycota 
- лигави гъби, Ascomycota - торбести гъби и Basidiomycota - бази-
диеви гъби), 3 класа, 11 разреда, 27 семейства и 39 рода. Преоб-
ладаващият брой таксони се отнася към клас Basidiomycetes - 45 
вида. По брой на видовете доминират разредите Agaricales - 18 
вида и Polyporaceae- 11 вида. Най-богати на видове макромицети 
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са семействата Marasmiaceae и Polyporales - с по 6 вида + + +
 ►Най-много видове гъби бяха регистрирани в смесените ши-
роколистни (30 вида) и в лонгозните (22 вида) гори + + +
 ►По брой на видовете доминират сапротрофите на дърве-
сина (LeS) - 29 вида. В парка бяха установени плодни тела от 8 
вида макромицети, паразити по широколистни дървета. С важно 
стопанско значение сред тях са следните видове: Armillaria mellea, 
Phellinus igniarius, Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum + + +
 ►В ПП „Златни пясъци” до момента са установени 5 вида мак-
ромицети от Червения списък на гъбите в България (Gyosheva & 
al. 2006), а именно: Boletus armeniacus Quél. - Застрашен (EN); B. 
pulverulentus Opat. - Застрашен (EN); Clathrus ruber Pers.:Pers. - Почти 
застрашен (NT); Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. - Критично застра-
шен (CR); Hericium coralloides (Scop.:Fr.) S.F. Gray - Почти застрашен 
(NT); Три от посочените видове (Boletus armeniacus, Clathrus ruber и 
Hericium coralloides) са регистрирани от нас през 2006 г. + + +
 ►В ПП „Златни пясъци” през 2006 г. са регистрирани плодни 
тела само от 7 вида ядливи гъби: Обикновена пънчушка (Armillaria тела само от 7 вида ядливи гъби: Обикновена пънчушка (Armillaria тела само от 7 вида ядливи гъби: Обикновена пънчушка (
mellea), Дъбова кладница (Pleurotus cornucopiae), Мрежеста мана-
тарка (Boletus chrysenteron), Чернодробна гъба (Fistulina hepatica), 
Бял корал (Hericium coralloides), Лютива млечница (Lactarius piperatus), 
Зелена гълъбка (Russula virescens )+

Висши растения
 Мъхове
 ►В резултат на проведената инвентаризация на територията 
на ПП „Златни пясъци” са установени 77 вида мъхове, което е около 
10% от цялата мъхова флора на България. В систематично отно-
шение, 5 вида са чернодробните (Marchantiophyta) и 72 вида листна-
тите (Bryophyta) мъхове. Три от намерените видове са с консерва-
ционно значение съгласно Червения списък на мъховете в България, 
предоставен на МОСВ и публикуван през 2006 (Natcheva & al. 2006). 
Нов за територията на страната е един вид – Fissidens crispus
 + + +
 ►Относителният брой видове мъхове на варовик е по-нисък 
в сравнение с този на силикатни субстрати, но варовиковите ха-
битати са обитавани от редица интересни и специфични мъхове, 
включително и консервационно значимите Rhynchostegiella tenella и 
Taxiphyllum wissgrillii + +
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 ►Въпреки малкия брой видове, мъховата растителност в пар-
ка е много добре представена – повечето от срещащите се видове 
са в голямо обилие, популациите им са жизнени и фертилни. Пред-
поставка за това са запазените горски съобщества с относител-
но голям континуитет, както и наличието на голям брой стабилни 
микрохабитати. В този смисъл ПП „Златни пясъци” представлява 
важна територия за опазване на горската калцифилна мъхова фло-
ра по Черноморското ни крайбрежие + + +
 ►В това отношение интерес представляват районите между 
„Аладжа манастир” и „Катакомбите”, както и блокажите под „Пер-
чемли тепе”. Друг район с добре представена мъхова флора е м. „Бу-
ков дол”, където беше установен и новият за България вид Fissidens 
crispus. В „Буков дол”, поради по-високата въздушна влажност и 
наличието на гора от източен бук (Fagus orientalis), се срещат ня-
колко вида, които у нас типично растат при по-голяма надмор-
ска височина – Mnium marginatum, Dicranella heteromalla, Isothecium 
alopecuroides. Екстразоналното разпространение на тези мъхове, 
аналогично с това на Fagus orientalis, свидетелства за наличието 
на уникално съчетание от абиотични фактори + + +
 ►Интересно е намирането в парка на наскоро установените за 
България видове Pterygoneurum subsessile и Microbryum floerkeanum, 
които са типични за мъховата флора на льосови терени + + +
 Флорен състав
 ►На територията на ПП „Златни пясъци” са установени общо 
400 вида, което представя около 1/10 от флората на България. 
Видовете принадлежат към 271 рода от 79 семейства. Най-мно-
гобройни са семействата Asteraceae – 41 вида от 30 рода, Poaceae 
– 35 вида от 21 рода, Fabaceae – 29 вида от 17 рода, Rosaceae – 23 
вида от 13 рода, Lamiaceae – 18 вида от 15 рода, Brassicaceae – 17 
вида от 14 рода др. Най-многоброен е род Viola (Теменуга), от кой-
то са установени 8 вида. Род Trifolium и род Carex са представени с 
по 7 вида, род Quercus – с 6 вида и т.н. + + +
 ►От биологичните типове преобладават хемикриптофитите 
с над 50 % представеност. Следват фанерофитите с 21 %, те-
рофитите с 14 и геофитите с 6.5 %. Най-слабо са представени 
хамефитите и хидрофитите + + 
 Лечебни растения 
 ►Над 150 растителни вида, срещащи се на територията на 
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ПП „Златни пясъци”, могат да бъдат класифицирани като лечебни 
растения според Закон за лечебните растения. От тях 58 % са 
многогодишни тревисти растения, 14 % са дървета, по 13 % са 
храсти и едногодишни тревисти растения и 2 % са двегодишни 
растения + +
 ►От дърветата с по-често разпространение са следните ви-
дове: Мъждрян (Fraxinus ornus L.), Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Bieb. 
ex Willd.), Благун (Quercus frainetto Ten.), Бяла върба (Salix alba L.), 
Сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) и Полски бряст (Ulmus 
minor Mill.) + +
 ►По-често срещани от храстите са следните видове: Обик-
новен повет (Clematis vitalba L.), Обикновена леска (Corylus avellana 
L.), Ръбест чашкодрян (Euonymus europaeus Mill.), Птиче гроз-
де (Ligustrum vulgare L.), Трънка (Prunus spinosa L.), Полска къпина 
(Rubus caesius L.), Черен бъз (Sambucus nigra L.) и Бял имел (Viscum 
album L.) + +
 ►Тревистите растения са представени от най-много видове, 
от които поради по-широкото си разпространение, значение като 
лечебни могат да имат следните видове: Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande, Artemisia absinthium L., Artemisia vulgaris L., Ballota 
nigra L., Buglossoides purpuraeo-caerulea (L.) Johnst., Cichorium intybus 
L., Eryngium campestre L., Fragaria vesca L., Hypericum perforatum L., 
Lythrum salicaria L., Plantago lanceolata L., Plantago major L., Sambucus 
ebulus L., Tamus communis L., Taraxacum officinale Web., Veronica 
chamaedrys L., Viola odorata L. и др. + + 
 Фауна

Безгръбначни
 ►Като се има предвид, че общата проученост на ПП „Златни 
пясъци” не надхвърля 30-40%, разнообразието от таксони може да 
се прецени като добро + +
 ►Разнообразието е предпоставка за съществуването на раз-
лични уникални зооценози в отделните части на района, чието про-
учване трябва да продължи + +
 ►В границите на парка са установени 621 вида безгръбначни 
животни, които принадлежат към 3 типа, 6 класа, 22 разреда и 
120 семейства. Консервационно значими са 44 вида. Установените 
таксони съставляват 2.2% от фауната на България. Уникалността 
на фауната се определя от 14 български и 12 балкански ендемита + 
+ +
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Земноводни и влечуги
 ►От разгледаните групи гръбначни животни, обитаващи и 
вероятно обитаващи територията на парка и околностите му, са 
включени 11 вида земноводни: 3 вида опашати и 8 вида безопаша-
ти; 19 вида влечуги: 3 вида костенурки, 10 вида гущероподобни и 6 
вида змии. В процентно отношение групите земноводни и влечуги 
съставляват за земноводните 60 %, а за влечугите 53 % от фау-
ната на България + +
 ►От земноводните, от общо установените 11 вида, всички 
са включени в приложение II, III на ЗБР, в ЧКБ е включена сирийската 
чесновница, а жабата дървесница в IUSN, като потенциално заст-
рашен вид. От влечугите от общо установените 19 вида, 10 са в 
приложенията на ЗБР, Смокът мишкар и Жълтокоремника в ЧКБ, а 
двата вида сухоземни костенурки в CITES. Трите вида костенурки 
са включени в IUSN, като шипобедрената костенурка е уязвим вид, 
а другите два вида са близко до застрашени. Други шест от видо-
вете влечуги са включени в категорията незначително повлияни + 
+ +
 Орнитофауна
 ►На територията на парка досега са установени 31.8 % от 
птиците, установени за страната (Мичев, Янков, 1993). Гнездящи-
те птици са 33.4 % от гнездящите в България видове (Нанкинов и 
кол., 2004) + +
 ►На територията на Природен парк „Златни пясъци” са уста-
новени 122 вида птици, наблюдавани през последните 45-50 години. 
От тях 106 са защитени от българското законодателство. Понас-
тоящем гнездящите птици на територията на парка са 86 вида. 
От тях 72 вида са защитени. Постоянни са 46 вида от гнездящите 
птици, а прелетни са 40 вида. Доминанти от постоянните видове 
са кос, чинка, големият синигер, дългоопашатият синигер, а от 
прелетните пойният дрозд (T. philomelos), червеногърбата сврачка, 
черноглавото коприварче (Sylvia atricapilla), голямото белогушо коп-
риварче (Sylvia communis) и др. Местоположението на парка на За-
падночерноморския миграционен път на птиците е предпоставка 
по време на пролетна и есенна миграция да се наблюдават още 32 
вида. Три вида от дневните грабливи птици са изчезнали от района. 
45 вида от гнездящите и мигриращи през територията на парка 
птици са включени в Директива 79/409 на Съвета на Европейската 
икономическа общност за опазване на дивите птици + + +
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 ►Значението на парка като гнездова територия за някои ред-
ки и застрашени видове нараства от възможността тук да се ус-
тановят и видове гнездящи по долината на р. Батова и поддържан 
резерват „Балтата”. Това са единствените подходящи места за 
разпространението на горския тип орнитофауна в района и по-
тенциално място за гнездене на редица дневни грабливи птици + 
+ +
 ►Това определя консервационната значимост на парка в наци-
онален и международен план. Изградената до момента паркова ин-
фраструктура, туристически маршрути и екопътеки са от важно 
значение за природозащитното образование, отдиха и екологичния 
туризъм в района + + +

Дребни бозайници
 ►Установени и описани са 27 вида дребни бозайници, от които 
7 вида насекомоядни и 20 вида гризачи. Дребните наземни бозай-
ници, срещащи се на територията на Природния парк, представля-
ват 64% от тази фауна за България + + +
 ►От дребните бозайници 7 вида са включени в ЗБР. Три от 
видовете (хомяците) са включени в ЧКБ в категория „редки”. Де-
сет от видовете са включени в IUCN, а 12 в Бернската конвенция. 
Общо висок природозащитен статус имат лалугерът, сънливците 
и хомяците + + +
 Прилепи
 ►Като постоянни елементи на прилепната фауна на ПП „Злат-
ни пясъци” със сигурност може да се счита Rhinolophus hipposideros, 
Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula и Miniopterus schreibersii. Този 
видов състав, еднакво представен както от пещеролюбиви видо-
ве, така и от видове, предпочитащи горски хабитати, отразява 
богатството от подземни убежища, съчетано с богата и добре 
запазена горска растителност. Мигриращ вид тук е натузиевото 
прилепче (P. nathusii) + +
Всички установени видове прилепи са под закрилата на национално-
то законодателство и на редица международни конвенции, рати-
фицирани от Република България. Всички видове от род Pipistrellus 
са обект на закрила и от CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Flora and Fauna) + + +
 Едри бозайници
 ►Установени и описани за района на ПП „Златни пясъци” са 14 
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вида едри бозайници, от които 11 вида хищници и 3 вида чифтоко-
питни. Описаното видово разнообразие е 61% от едробозайната 
фауна на България + + +
 ►От едрите бозайници в приложения II, III на ЗБР са включени 
4 вида, а в ЧКБ 3 вида (златка, пъстър и степен пор). Двата вида 
порове са в категория застрашени на IUCN, а дивата котка е вклю-
чена в SITES + +
 1.21.7. СТАБИЛНОСТ И НЕСТАБИЛНОСТ
 Ландшафт
 ►Почти висока степен на стабилност при горските широко-
листни ландшафти + +
 ►Висока степен на нестабилност при горските иглолистни 
ландшафти + + +
 ►Средна степен на стабилност при скалните ландшафти и 
тревиста растителност + +
 ►Тенденция на висока стабилност на широколистния лонгозен 
ландшафт + + + 
 Местообитания
 ►Средна степен на стабилност на местообитанията + +
 Растителност
 ►Поради малката площ на Парка, на територията няма ста-
билни фитоценози. Такива са повечето от горските ценози + +
 ►С по-голяма нестабилност се отличават вторично тревни-
те и водните ценози + +
 Горскодървесна растителност
 ►Наблюдава се тенденция в диминирането и стабилност на 
келявия габър в гората от повече от 100 г.
 ►В по-голямата си част реконструкциите с черен бор в перио-
да 1955-1975 г. не са успели. За това свидетелстват наличието на 
единични или групи от дървета в някои от насажденията на отдел 
146, 147,149 и 148. При тези насаждения келявият габър отново е 
водещ дървесен вид +
 ►В много петна с добри почвени условия черният бор е успял в 
конкуренцията с келявия габър и другите широколистни, като са се 
формирали чисти или смесени култури. Това е нарушило значително 
естествения характер на горите в Парка +
 ►От проучванията се установи, че след възобновителни или 
санитарни сечи, водени в горите на Парка, понастоящем отново 
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келявият габър и мъждрянът успяват да вземат преднина пред 
останалите широколистни, поради много бързият им растеж в 
млада възраст, както и от извънредно големия брой на издънките 
след изсичането им +
 ►Явно е, че чрез стандартните сечи за стопанисването на 
горите не може да се постигне стабилност в желаната посока за 
възобновяването им, а именно семенно възобновяване на полски 
ясен, обикновен габър, цер, благун, елша и др +
 ►Преди да се пристъпи към интензивно възобновяване на го-
рите е необходимо да бъдат създадени ядра (центрове) от местни 
дървесни видове на мястото на черния бор или екзотите + + +
 Флора
 ►От промяната на влажностния режим - осушаване, Черната 
елша (Alnus glutinosa) показва силна нестабилност и значително е 
намаляло участието й в лонгозната гора + + +
 ►Черната елша (Alnus glutinosa) е в критично състояние на 
популацията + + +
 Фауна

Безгръбначни
 ►Липсват данни за стабилността на популациите на безгръб-
начните животни в защитената територия. Съвсем ориентиро-
въчни сведения в това направление е възможно да се получат само 
от по-новите публикации, в които става дума за броя на намере-
ните екземпляри и постоянното присъствие на определени видове 
+ +
 ►Поради естествения характер на съобществата, популациите 
на видовете с висока численост се приемат за стабилни + + +
 ►Редките изолирани популации трудно се поддават на отчита-
не и на практика винаги липсват сведения за тяхната стабилност 
в наличната литература. Съвременното ниво на проучване на без-
гръбначните животни в ПП „Златни пясъци” не позволява преценка 
на стабилността на популациите при повечето групи безгръбначни 
животни + +
 ►В районите около пътищата се наблюдава по-силно антропо-
генно натоварване и известна деградация на естествените съоб-
щества. В източната част на парка, в която навлиза едноименни-
ят курортен комплекс, процесите на деградация също са проявени. 
Подобен процес се наблюдава около черния път от паркинга пред 
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„Аладжа манастир” към Перчемли тепе, по който има необичайно 
интензивно движение + +

Земноводни и влечуги
 ►За този критерий ??? отсъстват обстойни проучвания, но 
състоянието на горските масиви е предпоставка за наличието на 
богата и съхранена фауна + +
 ►Не е известно състоянието на откритите площи, за което 
са необходими дългосрочни мониторингови проучвания. Само те 
биха дали необходимата информация и съответно да предложат 
начини за съхраняване и консервация на видовете, които ги обита-
ват + 

Орнитофауна
 ►Повечето популации на често срещаните и доминантни ви-
дове са в стабилно състояние. Някои видове дори са в екстензия 
на своите ареали и адаптация към културния ландшафт в района. 
Показателни в това отношение са видовете от разред Кълвачопо-
добни (Piciformes), които до преди 30 години са били изключително 
редки и не са се срещали в парка, а сега са повсевместно разпрос-
транени и с голяма численост, особено големият пъстър кълвач. В 
подобно положение са и малкият маслинов присмехулник (Hippolais 
pallida), еловият певец (Phylloscopus collybita), видове от семейства 
Овесарки (Emberizidae), Гълъбови (Columbidae) и др. + + +
 ►В неблагоприятно и нестабилно състояние са популациите 
на някои петрофилни видове птици – розов скорец, черногърбо ка-
менарче, както и дневните и нощни грабливи птици. Най-засегна-
ти са популациите на видовете, заемащи граничните територии 
на парка, предимно западната и северозападна част. Необходимо е 
да се ограничат отрицателните фактори, като ловът в тези гра-
нични територии, нерегламентирано бивакуване и палене на огън, 
палене на стърнищата в съседните земеделски площи и др. + + +

Бозайници
 ►От двата вида порове с по-висока консервационна значи-
мост, предвид изключително ниската си плътност и унищожава-
нето на степните хабитати, е степният пор + + +
 ►Златката е другият рядък и застрашен вид за района. Ма-
кар и рядко, това животно е констатирано ежегодно. Неговите 
местообитания са старите и усойни гори с хралупати дървета и 
развит подръст + +
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 1.22. Социална и икономическа оценка
 Влиянието на социално-икономическите фактори (показатели) 
върху ПП „Златни пясъци” се оценява на основата на съществува-
щите функционални зони и обекти. Основанията, причините и ре-
зултатите от анализа на данните са представени обобщено като 
доказателствен материал. Видът на влияние и показателите са 
оценени в два аспекта:
 1.22.1. Урбанизирана среда
 - Оценка на съществуващото функционално зониране
 Специализираните проекти за площите на Природния парк са 
определяли зони и режими, които са целяли опазване на терито-
рията, но във връзка с постигнатите резултати оценката е в 
положителна и отрицателна посока
 ►Определените до настоящия етап функционални зони и ре-
жими на територията на Парка са в резултат от временния де-
сетгодишен статут на строга защита, съгласно зонирането и 
режимите от Предварителните проучвания, Агролеспроект, 1981 
г., при който режим са поставени 700,2 ха от централната част 
на Парка + +
 ►С Паркоустройствен проект, Агролеспроект, 1994 г. цяла-
та площ на парка е поставена в направляван режим на устойчиво 
развитие, определен като „природозащитен”. В общия направляван 
режим има въведени подрежими с Паркоустройствения проект на 
екосистемна основа, историко-археологически паметник и рекреа-
ционно-туристически функциии, които поставят на правилна те-
оретична основа развитието на парковата територия, съгласно 
критериите и разрешените дейности от Международния съюз за 
защита на природата (IUCN) + +
 ►С отрицателни последици е отсъствието при функционал-
ното зониране на Паркоустройствения проект на „зона на заст-
роените площи” с изисквания за детайлни проектни устройствени 
решения - - - 
 ►Отрицателна е оценката за нарушаване на забраната за 
строителство по Заповед № 801 от 29.10.1979 г. на КОПС, ДВ, 
бр.99 от 14.12.1979 г., Заповед № 278 от 10.04.1981 г. на КОПС, 
ДВ, бр.35 от 05.05.1981 г. и Предварителни Проучвания, Агролес-
проект,1981 г., със строителство на ТБ „Академик”, ваканционно 
селище „БМФ” и предоставяни земи за земеделско ползване и отдих 
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с последващо застрояване, водоеми на ТК „Балкантурист” - - - 
 ►Предоставените площи за строителство със Заповед 
№2872/09.06.1979 г. на МГГП на ТК „Балкантурист” за път, тлас-
кател и утаители на ПСОВ - „Златни пясъци” е със силно отрица-
телни последици, като строителство несъвместимо с функциите 
и предназначението на Природния парк - - - 
 ►Положително решение на Паркоустройствения проект е оп-
ределяне функциите на посетителски център за Парка, неговото 
ситуиране, както и оборудване на втори информационен център в 
музея на „Аладжа манастир” + + +
 - Оценка на застроените площи и прилежащите им територии
 ►Елементите, които оказват отрицателно влияние върху 
ландшафта и местообитанията в ПП в резултат на основно зас-
трояване, допълнителни сгради и временни постройки, състояние 
на оградените дворните пространства и количествени несъот-
ветствия на ползваните площи с размера на предоставените със 
Заповед от съответния орган по горите и скица за точно место-
положение на обекта - - - 
 ►Всички застроени и оградени прилежащи площи на територи-
ята на Парка са в резултат на предоставени площи без изключване 
от горския фонд + + +
 ►Застроените площи с прилежащите дворни пространства 
заемат 29,3 ха – 2, 2% от територията на Парка, като 10,9 ха 
площ е заета от съхранена дървесна растителност от ценни рас-
тителни съобщества. Застроените площи и дворове за застро-
яване са увеличили площта си от 1,2% през 1981 г., на 2,2% към 
2006 г., независимо от действащите забранителни режими - - -
 ►Отрицателна оценка изискват застроени дворни места в 
Парка раздадени по ПМС № 21 (община Балчик - 15 парцела, без 
документи за предоставяне, включени в Помощен план на м. Поля-
ните) и по ПМС №11от 02.03.1982 г. (община Аксаково - 2 парцела 
с документ за предоставяне), сега зони за земеделско ползване и 
отдих с намерение за възлагане на ПУП, въпреки режима на ПП - - - 
 ►Отрицателни последици с опасност за посетителите и при-
родната среда са останките от бетонови постаменти и стър-
чащи арматурни железа от изнесените бунгала на бившия сектор 
„Д”. Рекултивацията е задължителен елемент от изнасянето за 
сметка на „Златни пясъци”АД - - - 
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 ►Отрицателна оценка за загубилите функции, полуразрушени, 
неестетични и опасни за посетителите 4 броя масивни бани-тоа-
летни, обслужвали в миналото вече изнесените бунгала - - - 
 ►За изтеклия период от 1994 г. са настъпили промени в ка-
чеството на легловата база и броя на леглата, както и местата 
за обслужване. Легловата база от 2474 е намаляла на 1601 л., като 
в масивни сгради броят им е увеличен от 697 легла през 1994 г. на 
919 легла при инвентаризацията за нуждите на ПУ - - 
 ►По-високият стандарт на хотелската база - „две звезди” на 
хотел „Зора” и хотел „Златен рог”, почивна база „Горски рай”, хижи и 
ТБ „Академик”, детска градина и лагер, вили, показват положителна 
тенденция за качествено поддържане на сградния фонд и легловата 
база + +
 ►В обслужващите обекти се наблюдава тенденция на засил-
ване ролята на обектите и съоръженията, обслужващи природния 
парк и неговата роля като защитена територия за опазване на 
биологичното и ландшафтно разнообразие и паметника на култу-
рата, дейности свързани с екологичното образование и отдих в 
съхранена природна среда. Архитектурни елементи и съоръжения 
– беседки, навеси, навеси с барбекюта, предпазни парапети, инфор-
мационни табла за парка и биологичното разнообразие и за хора 
с проблеми и увреждания, оформяне на погледни места, детски и 
специализирани образователни и игрови кътове и др. е развитие в 
положителна посока на ПП + + + 
 ►Резултатите от настоящата оценка на обектите за рек-
реационни дейности за нуждите на ПУ за следващия 10-годишен 
период на действие на Плана определят обектите и техните капа-
цитети, съответстващи на изискванията по определени градоус-
тройствени показатели: 
 • Обекти за настаняване в ПП „Златни пясъци” с капацитет 
1601 легла в т.ч.: в хотели - 600 легла; в хижи и тур.бази - 94 легла; 
във ваканционни селища и къмпинги с бунгала 682 легла; в детски 
лагер и седмична детска градина - 164 легла; във вили за ограничено 
ползване - 23 легла + + 
 • Обекти за обществено-обслужващи дейности с капацитет 
1968 места в т.ч. Посетителски център на ПП „Златни пясъци” със 
заседателна, изложбена и прожекционна зала - 60 места; Музейна 
сграда на Музеен комплекс на националния паметник на културата 
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„Аладжа манастир” - 60 места; Ресторанти, снек-бар, обслужваща 
сграда с кафетерия - 828 места на закрито; Барове и места на 
открито - 720 места; Дискотека - 300 места + +
 ►Намаленият капацитет на легловата база след оценка е ре-
зултат на изключване на всички не отговарящи на санитарно-хиги-
енните норми, необитаеми паянтови бунгала и обслужващи сгради 
опасни за хората поради срутване - - - 
 ►Отрицателна е оценката на дворните пространства с не-
естетични навеси, фургони, струпани стари вещи и отпадъци, 
незаконно поставени оранжерии, строителство в двора на хижа 
„Аладжа” - - -
 ►Оценката за оградените дворове за застрояване, огра-
дени площи по-големи от предоставените със Заповед, както и 
строителство на непредоставени площи, ограждане и ползване 
на по-големи площи от нормативно прилежащите, се отразява 
отрицателно върху опазването на приоритетни местообитания, 
естествения обмен и движение на фауната, свободно ползване на 
паркови площи от посетителите и цялостно функциониране на 
природния комплекс на защитената територия - - -
 ►В резултат на екологичната и социално-икономическата 
оценка е необходимо за оптималното развитие на Природния парк 
премахване на оградите от вътрешната страна на парцелите + 
+ +
 ►Оценката на дворовете за застрояване изисква неотлож-
но естетизиране на околните площи по специализирани проекти 
и реализации за сметка на собствениците и ползватели, съгласно 
нормите и режимите в Плана за управление - - - 
 ►Оценката на показателите за устройство и застрояване 
съгласно Чл.27. (1), чл.28. (2) на Наредба №7 от 22.12.2003 г. на 
МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони показва:
 • Плътност на застрояване на (П застр.) 
 • З П – 21440 кв.м при дворове за застрояване 29,3 ха – 11% 
при норматив за курорти 20 до 50 %, който показател е среден и 
значително по-благоприятен от нормативния + + 
 • Интензивност за застрояване (К инт.)
 РЗП - 29 145 кв.м при дворове за застрояване 29,3 ха – 0,1 при 
норматив от 0,5 до 2,0, полученият среден показател е значително 
под норматива за интензивност на застрояване + + +
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 • Озеленена площ (П озел.) – 10,9 ха обхванати от дървесна 
растителност са П озел. - 37,2% -  под норматива за курортна 
площ (от 50 до 70 %). Показателят е среден и е значително под 
нормативно необходимата озеленена площ. Отнася се за дворо-
ве за застрояване, при които е задължително внасяне на местна 
дървесна и храстова растителност - - -
 Показателят за площ на необходимата земя (или площ на по-
земления имот) за обект, определяща се от неговия капацитет, 
изразена в кв.м., осреднена за общата площ на поземлените имоти 
в Парка, при дворове за застрояване с площ 29,3 ха, при 3 569 ка-
пацитет на легла и места е 82 кв.м. Показателят е в долната гра-
ница на норматива по чл.27 (3) за необходимата площ в курортите 
от 80 до 200 кв.м на курортист, в зависимост от категорията на 
туристическия обект + + + 
 Осредненият показател за необходимата земя следва да бъде 
диференциран в зависимост от функциите на обектите: 80 кв.м 
(за обслужващите обекти - барове, ресторанти и дискотека) до 
150 кв. м за къмпингите, палатъчните лагери и ваканционните се-
лища 
 За зоната на обектите за рекреационни дейности, за решаване 
на отделните устройствени проблеми следва да се разработи съг-
ласно чл.111 на ЗУТ „Специализиран подробен устройствен план”.
 В резултат на направената характеристика и тенденции за 
развитие на урбанизираните площи в прилежащите територии на 
ПП, още-повече, че се касае за непосредствени граници с парковата 
територия, следва разработващите се Общ устройствен план на 
община Варна и Задание за ОУП на община Аксаково, да наложат 
ограничения в прилежащите територии на ПП за смяна на предназ-
начението на земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
 ►Оценка на техническата инфраструктура
 Оценката на техническата инфраструктура е направена по 
степен на обезпеченост, състояние и необходимост от развитие 
на техническата инфраструктура
 - Електрификация
 • Поддържане на просеки за елпроводи на територията на Пар-
ка на места с по-големи нормативно определени ширини, които 
се поддържат с булдозер. Създават се нарушения на почвата и 
предпоставки за площна ерозия - - 
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 • Територията на Парка е електрифицирана + +
 • Част от плочираните алеи в източната част на Парка са 
били с алейно осветление, възстановяването на което ще създаде 
комфорт за вечерни разходки на посетителите + + +
 - Водоснабдяване
 • Част от водопроводната мрежа е с етернитови тръби, 
нуждаещи се от подмяна - -
 • Съществуват течове от някои каптажи, което води до 
загуби и повреждане на алеите -
 • Оградата на каптажа при чешма „Аладжа манастир” е паднала, 
зоната около каптажа не е хигиенична - - -
 • Отрицателна оценка за ангажиментите на водоснабдителни-
те дружества за контрола на питейните води в 13-те чешми на 
територията на Парка - - - 
 - Канализация
 • Част от сградите в парка, които са на септични ями, следва 
да се включат в канализационния колектор и отведат в ПСОВ - 
Златни пясъци + + +
 • Отрицателна оценка за недостатъчния капацитет на ПСОВ 
и разливания върху площи в Природния парк. Търсене на решение за 
изнасяне на утаителите извън границите на ПП „Златни пясъци” 
- - -
 - Пътно-алейна мрежа и туристически пътеки
 • Отрицателна оценка на пътната мрежа като подходи до ПП 
и ЗМ, като отклонения от силно натоварен трафик и висока ско-
рост на движение, отсъствие на пешеходни дублиращи тротоари 
или алеи в източната граница на Парка - - -
 • Допълнително силно отрицателно въздействие върху посе-
тителите в резултат и на лошите техническите параметри на 
пътя - - -
 • Гъстотата на пътно-алейната мрежа е достатъчна за обс-
лужване на обектите, сметоизвозване, достъп до всички части за 
охрана, медицинска помощ и пожар. Мрежата от асфалтови алеи, 
камионни пътища на землена настилка, път от държавната пътна 
мрежа определя гъстота от 2,1 км/км² + + +
 • Липсват уширения при камионните пътища за обръщала за 
противопожарна техника - - -
 • Пешеходните туристически пътеки, оформящи туристичес-
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ките маршрути са развити в по-голяма степен в източните и 
централните части на Парка -
 Паркинги
 ►Капацитетът на паркингите в Парка е достатъчен, но лип-
сват паркинги в началото на автомобилните подходи за ПП, с цел 
спиране на автомобилното движение в защитената територия 
- - 
 ►Необходимост от възможности за паркиране за навлизащи-
те леки автомобили на поляната при „Ковшак” чешма - - - 
 Ландшафт
 ►Отрицателно въздействие от нивото на оформяне и оборуд-
ване на търговската част при подхода за Музеен комплекс „Аладжа 
манастир” - - -
 ►Не са унифицирани маркировките, рекламните и указател-
ни табла на обслужващите обекти в Парка с информационната 
система за ПП „Златни пясъци”, което е загрозяващ елемент от 
ландшафта - - -
 ►Полуразрушените масивни сгради и изоставените разпадащи 
се дървени бунгала, множество навеси влошават силно качествата 
на ландшафта - - - 
 ►Откритите микроландшафти на територията на ПП са 
недостатъчни - 
 ►Създадените култури от черен бор, зелена дуглазка ела и 
източна туя не са оправдали очакванията на проектантите за 
раздвижен склоп и контрастни багри - - - 
 Културно-историческо наследство
 ►Нивото на опазване на обектите на КИН в границите на Па-
метника на културата „Аладжа манастир” и охранителната зона 
отговаря на изискванията на ЗПКМ + + +
 ►В дворните пространства на Музейния комплекс и хижа „Ала-
джа” овощната растителност и местната горска растителност 
е заменена с декоративни видове и екзоти - - - 
 ►Не се провеждат проучвания и разкопки в другите обекти 
на територията на ПП и социализиране на новите познавателни 
обекти - - -
 ►Наблюдават се из цялата територия на ПП загрозяващи 
дълбоки изкопи с цел иманярство - - -
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 Оценка на санитарно-хигиенните условия
 ►Много ниска оценка на санитарно-хигиенните условия в ра-
йоните на навлизащите от изток камионни пътища и асфалто-
ви алеи, позволяващи изхвърляне на големи обеми строителни и 
битови отпадъци - - -
 ►Ниска санитарно-хигиенна оценка на площите в съседство с 
хотелите до границите на Парка (хотел „Биляна”), вилните зони и 
зоните за земеделско ползване и отдих („Черноморска панорама”, 
вилна зона „Поляните”) - - -
 ►Силно замърсена ивица с битови отпадъци в площите на 
ПП успоредно на I-9, което предполага мерки за опазване с ниска 
предпазна дървена ограда - - - 
 ►На територията на Парка няма заустване на отпадъчни 
води в дерета и открити площи, с изключение на преливането на 
ПСОВ + +
 ►Провеждане на процедура въз основа на междуведомствена 
комисия за оценяване на съществуващите в границите на Парка 
полуразрушени и опасни сгради, необитаеми, с лоши санитарно-хи-
гиенни условия бунгала и сгради - -
 Сигурност на посетителите
 За сигурност на посетителите в Парковата територия следва 
да се монтира на основни точки от Парка система от видеока-
мери за контрол на сигурността на посетителите и опазване на 
природата от нарушения + + +
 ►На територията на Парка са изградени парапети, ниски ог-
радки, дървени стъпала за преодоляване на по-големите наклони на 
пътеките + + +
 ►Дървен предпазен парапет трябва да ограничи алеята над 
дълбокото дере при „Горски рай” -
 ►Пешеходният атрактивен мост над дерето при ваканционно 
селище „Горски кантон” се нуждае от основен ремонт - - 
 Оценка на социално-икономическите условия
 ►Развитието на социално-икономическите условия в трите 
общини – Варна, Аксаково и Балчик показва динамични промени и 
тенденции за развитие във всички сфери на обществения живот, 
като приоритетно внимание се отделя за развитието на туризма 
с неговото многообразие – ваканционен крайморски, културен ту-
ризъм, селски туризъм, конгресен, ловен туризъм и екотуризъм + 
+ + 
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 ►Отрицателни са тенденциите за изпреварващо на обслуж-
ващата инфраструктура и с висока плътност застрояване и в 
трите общини плътно до границите на Природния парк - - - 
 ►Намаляване площта на горите в прилежащите територии и 
смяна на предназначението им за строителство - -
 Оценка на рекреационния потенциал
 Висок рекреационен потенциал, включващ:
 ►едни от малкото съхранени компактни и обширни горски 
ландшафти в близост с Черноморския бряг на Северното Черно-
морско крайбрежие + + 
 ►впечатляващ Национален паметник на културата „Аладжа 
манастир” + + +
 ►европейски значими природни местообитания върху 95% от 
територията на Парка + + +
 ►относително богата флора и фауна и видове с прородозащи-
тен статус + + 
 ►модерен Информационен и Посетителски център, разполо-
жен в Парка + + +
 ►образователни дейности, издания и материали за обучение и 
популяризиране на ландшафтното и биологично разнообразие + + +
 ►добре развита маркирана маршрутна схема + +
 ►организирана паркова територия с елементи на отдиха, ат-
ракционни и образователни съоръжения, погледни площадки, кътове 
за отдих + +
 ►услугите на парковата администрация са търсени от парт-
ньори и посетители + + +
 ►прави се поддържане на парковата инфраструктура и се обо-
гатява с нови елементи + + +
 ►практикува се водачество от експертите на парковата ад-
министрация с провеждане на тематични лекции за различни въз-
растови групи + + +
 ►достатъчно изградени обекти за обслужване на посетители-
те - хранене, развлекателни заведения + + +
 ►недостатъчно качество на обслужващите и развлекателни 
заведения в архитектурен, ландшафтноустройствен и санитарно-
хигиенен план - - 
 ►отсъствие на възможности за ползване на природата в 
палатъчни лагери - - -
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 Поемна способност и рекреационен капацитет на ПП „Златни 
пясъци”
 ►В предходните проекти „поемната способност” на обекта е 
определена по теоретични нормативи за видове насаждения, което 
не отразява специфичния характер и необходими режими на значи-
ма защитена територия, в коята първостепенно е опазването на 
природните местообитания - - -
 ►Общият „рекреационен капацитет” следва да се определи 
като сбор от оразмереният капацитет по градоустройствени 
нормативи за обектите за настаняване и обслужващите заведе-
ния, допълнен от възможностите на туристическите и специа-
лизирани маршрути, малките центрове за разстилане, кътове за 
отдих, класна стая на открито и др. Посещаемостта на Музейния 
комплекс се определя от графика на туропературските фирми, ко-
ето я прави неуправляема + +
 ►Информационни пунктове в още два района на Парка ще спо-
собстват за развитие на познавателните и рекреационни дейнос-
ти в Природния парк + + +
 Специализация на туристическите и рекреационни дейности
 ►Реализирана е специализация на туристическите дейности, 
която е резултат от планираните с ПУП, 1994 г. дейности и обек-
ти, както развитието на балансирани елементи на отдиха и ту-
ризма от Администрацията на ПП „Златни пясъци” за периода на 
оценка + + +
 ►С положителна оценка са развитите възможности за позна-
вателен пешеходен и културен туризъм, велотуризъм, конна езда, 
малки атракционни съоръжения и кътове за отдих и пикник + + +
 ►Сафари-маршрутите преминаващи през парковата терито-
рия, свързани с опасно за туристите скоростно движение, шум и 
запрашаване, ерозиране на землените алеи и паркиране в Парка на 
голям брой джипове се отразява отрицателно на рекреационната 
среда - - -
 ►Следва насоките за бъдещите рекреационни дейности прие-
муществено да включват увеличаване дължината на пешеходните 
познавателни маршрути и архитектурните елементи с познава-
телни и образователни функции, палатъчни лагери за живот сред 
природата + +
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 Оценка на дейностите по ползване на ресурсите
 ►За периода 1994-2006 г. от насажденията в ПП „Златни 
пясъци” са отсечени общо 3294 куб.м дървесина, с необосновани 
мероприятия за определените строги и природозащитни режими 
в проектите и зоните - - -
 ►Положителна е оценката за Лесоустройствените проекти 
от 1996 и 1997 г., с които са предвидени и изпълнени намалени 
обеми мероприятия – общо 65% сечи по площ и запас спрямо про-
ектираните в Паркоустройствения проект от 1994 г. 
 ►Положителна е оценката за изпълнение от ДЛ - Варна и ДЛ - 
Балчик само на 40% спрямо предвидените от Лесоустройствените 
проекти сечи + + +
 ►Екологичната оценка за естественост и състояние на кул-
турите от неместни видове определя провеждане на възстанови-
телни дейности и мерки за 17,3 ха от площта на Парка - -
 ►Ползване на ресурси и странични ползвания в горите са с 
отрицателно въздействие, имайки предвид ограничената площ на 
Парка и прилежащите антропогенни въздействия от урбанизирани-
те територии. Определеният със Заповедите режим следва да се 
запази - - -
 ►Събирането на гъби за лични нужди, с указания за начина на 
бране, не следва да се отразява отрицателно + 
 ►Нарушения от незаконни сечи на единични дървета - - 
 ►Нарушения от паша - - 
 Собственост
 ►Преобладаваща по площ е публичната държавна собстве-
ност. Незначителни са площите на частната собственост, на 
юридически лица, общинска и временно стопанисвана от община 
Аксаково + +
 ►Ползвателите на предоставени площи от горския фонд не 
заплащат в настоящия момент такса за ползване - - -
 ►Различните форми на собственост не са съществена преч-
ка за Администрацията на Парка за управление на опазването на 
местообитанията и развитие на образователни и рекреационни 
дейности + +
 Управление
 ►Пропуски в охраната поради големите охранителни участъ-
ци на горските охранители от участъците на ДЛ - Варна и ДДС 
„Балчик” - - -
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 ►Необходимост от подобряване на охраната и ангажиране на 
собственици и ползватели от територията на ПП - - 
 ►Необходимост от въвеждането на строг контролиран дос-
тъп до подземните галерии, убежища на прилепите през различни-
те сезони на годината.
 ►Оценката в ПУ за досегашното стопанисване на насаждени-
ята показва необходимостта от възлагане на функции на Дирекци-
ята на ПП по стопанисване на растителността в Парка - - 
 ►Добра степен на осигуреност на материално-техническата 
база на Дирекцията на Природния парк за управление на дейности-
те + +
 ►Недостатъчни транспортни средства с висока проходи-
мост и микробус за групи + +
 ►Необходим допълнителен персонал за обслужване на инфор-
мационния и посетителски център през натоварените, почивни и 
празнични дни в сезоните с по-голяма посещаемост + + +
 ►Парковата администрация поддържа добри и резултатни кон-
такти и взаимодействие с Общинските администрации, Областни-
те администрации, РИОСВ - Варна, РИМ - Варна, полиция и пожарна, 
енергоснабдителните и водоснабдителни дружества + + +
 ►Съществуват възможности и интерес за партньорство 
при развитие на дейностите в Парка и изпълнение целите и задачи-
те на Плана + + +
 ►Функционирането на Консултативен съвет към Дирекцията 
на ПП е резултатно при решаване на важни въпроси от управлени-
ето на ПП „Златни пясъци” + + +
 Формиране на основните и специфични проблеми на терито-
рията
 - Основни проблеми за територията на ПП „Златни пясъци” и 
Прилежащите територии
 ►Проблеми, свързани с управление на площите, предоставени 
без изключване от горския фонд. 
Включват:
 • ограждане на горски насаждения и площи, което възпрепятс-
тва движението на посетителите и фауната;
 • лошо поддържана или необитаема леглова база и обслужващи 
обекти;
 • строителни намерения за полуразрушените бани-тоалетни в 
разрез с функциите на ПП.
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 ►Проблеми от изхвърляне на строителни и битови отпадъ-
ци на територията на Парка от строителството в съседния к.к. 
„Златни пясъци” и вилните зони и зони за земеделско ползване и 
отдих около ПП;
 ►Недостатъчна кадрова и материално-техническа осигуре-
ност на ДПП „Златни пясъци” за ангажиране с функции по охрана и 
стопанисване на насажденията.
 В резултат на тези основни проблеми са необходими следни-
те дейности и мерки:
 • Освобождаване на площи, заети от горскодървесна расти-
телност. Необходимост от премахване на част от оградите, 
увеличаване на възможностите за необезпокоявано движение на 
посетители и туристи, животни, мониторинг и стопанисване на 
растителността.
 • Необходимост в рамките на ЗГ, ЗЗТ и ЗУТ в резултат на 
нормативна преоценка, издаване на нови заповеди от НУГ-МЗГ за 
намаляване на предоставените площи в дворовете за застроява-
не; 
 • Необходимост от законосъобрано решение от НУГ-МЗГ за 
ползватели без Заповеди за предоставяне; 
 • Разрушаване и изнасяне на опасни и в лошо санитарно състо-
яние сгради и бунгала;
 • Институциално развитие на управлението на ПП „Златни пя-
съци”. Нова организация и система на охрана на парковите площи 
по ползване на ресурсите, осъществявана от ДПП „Златни пясъци”, 
по-малка площ на охранителните участъци с оглед проблемите на 
Парка от близостта с урбанизирани територии и високата посе-
щаемост; 
 • Видео наблюдение.
 - Специфични проблеми за ПП „Златни пясъци”
 ►Недостатъчен персонал за обслужване на Посетителския 
център в почивни и празнични дни, в силно натоварените турис-
тически месеци на годината
 ►Замърсяване с непречистени води, изтичащи от преливащи-
те утаители на ПСОВ - Златни пясъци 
 ►Подходът и обслужващите обекти - търговските щандове 
за туристите при чешма „Аладжа манастир” не отговарят на съв-
ременните решения, естетика и дизайн;
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 ►Незавършена рекултивация на площите след изнасяне на бун-
гала от сектор „Д”
 ►Границите на Парка следва да се оптимизират с разширяване 
и включване на три комплекса гори и земи - горски фонд:
 • Вътрешни гори, оградени от граници на Парка;
 • Комплекс буферна гора между бъдещо ваканционно селище 
„Аладжа манастир” и границите на Парка;
 • Включване в границите на ПП съседни площи с представител-
ни местообитания.
 В резултат на тези специфични проблеми са необходими след-
ните дейности и мерки:
 ►С увеличения щат от двама човека организиране на дежурс-
тва в почивни и празнични дни в Посетителския център на Парка;
 ►До изграждане на разширението на ПСОВ - Златни пясъци, 
засилен контрол в района на утаителите на ПСОВ;
 ►Нова организация и дизайн на обслужващите щандове и обек-
ти.
 ►„Златни пясъци” АД следва да завърши изнасяне и почистване 
с рекултивация на площите в сектор „Д” и ½ от сектор „Е”;
 ►Препоръчителна целесъобразна мярка е увеличаване площта 
на ПП за сметка на териториите в североизточна, западна и се-
верозападна посока, включвайки представителни местообитания и 
за постигане на по-пълно функциониране на природните процеси.
 1.23. Потенциална стойност на защитената територия
 Потенциална стойност на защитената територия по значи-
мост в следните аспекти:
 ►Стойност на обекта като част от европейската екологична 
мрежа „Натура 2000”
 Територията на ПП „Златни пясъци” с включената в границите 
й ЗМ „Аладжа манастир”, се определя от Закона за биологичното 
разнообразие и Решение 122 на МС като обект BG0000118 от На-
ционалната екологична мрежа и Европейската екологична мрежа 
„Натура 2000” като защитена зона „Батова” по Директива 92/43 
ЕЕС - Директива за хабитатите. Обектът съдържа местообита-
ния с европейска значимост, което го прави значим и за опазване 
на биологичното и ландшафтно разнообразие на Европа. Обектът 
е от важно значение за опазване на различни приоритетни горски 
хабитати в урбанизирания и застрашен Черноморски биогеографс-
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ки регион в България. Отличава се с голямо разнообразие на горски 
хабитати. Това е практически втората по значение територия за 
този тип местообитания - след ПП „Странджа”, по Черноморското 
крайбрежие. Мотивация за значимост е и наличието на защитени 
видове от Закона за биологичното разнообразие и видове включени 
в Червената книга на РБ с категории „рядък”, застрашен”, Черве-
ните списъци на България (гъби и мъхове), Европа (водорасли), IUCN 
(безгръбначни, дребни и едри бозайници) и в международни конвен-
ции за опазване на видове от флората и фауната. ПП „Златни пясъ-
ци” има значение за опазването на пещерната фауна и подземните 
хабитати на галериите и пещерни образувания в съответствие с 
Препоръка №36 на Бернската конвенция за опазване на видове адап-
тирани към подземен живот - присъствие в ПП на най-голямата 
колония прилепи в Северното Черноморско крайбрежие. Описаното 
и картирано високо биоразнообразие в процеса на разработване 
на ПУ отрежда приоритетно място на Природния парк в мрежа-
та от защитени територии, като територия за съхранение на 
местообитания и видове с европейско и световно консервационно 
значение.
 ►Обект за образователни и научно-изследователски дейнос-
ти
Важна цел, свързана с управлението на Природния парк, която се 
вменява от ЗЗТ, е предоставяне на възможности за развитие на 
научни и образователни дейности. През периода след създаване-
то на Дирекцията на ПП „Златни пясъци” са реализирани редица 
дейности и мерки, свързани с тези функции. На територията на 
ПП „Златни пясъци” функционира изграден и съвременно оборудван 
Информационен и Посетителски център на ПП „Златни пясъци”, ЗМ 
„Аладжа манастир” и защитените територии под управлението на 
НУГ - МЗГ други защитени територии в границите на РУГ - Варна. 
В Информационния и Посетителски център се предлага експозиция 
в зали, включваща богата информация за ПП „Златни пясъци” и за-
щитените територии в границите на РУГ - Варна, отговорност на 
ДПП „Златни пясъци”. Макет на Природния парк нагледно отразява 
и ориентира посетителите за морфологията на релефа, обектите, 
маршрутите и архитектурните елементи и съоръжения в Парка. 
ДПП „Златни пясъци” води рекламна и издателска дейност с образо-
вателна цел и популяризиране дейностите за опазване и развитие 
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на Природния парк. Администрацията на Парка провежда политика 
на връзки с обществеността и съвместни дейности с държавни 
регионални, местни институции и неправителствени организации, 
медийна политика за прозрачност и съдействие от медиите в об-
разователните и природозащитни дейности.
 Парковата администрация е реализирала и развива образова-
телни програми: Програма „Приятели на парк „Златни пясъци” – Ди-
рекцията на ПП е координатор по програмите „Екоучилища” и „Учим 
за гората” в гр. Варна и Североизточен регион. По програмата 
„Екоучилища” активно работят 18 учебни заведения. Едноседмични 
занимания през летния сезон с ученици, с интерес към биология и 
екология, включват изследователски задачи, разработване на есе-
та и придобиване на умения за оцеляване в гората.
 Територията на ПП „Златни пясъци” е обект и на специализиран 
научно-изследователски интерес от биолози, зоолози, ботаници, 
лесовъди, археолози, спелеолози, поради факта за наличието на мно-
жество пещери, впечатляващ ландшафт и голямото и съхранено 
биологично разнообразие в обекта. Експертите на ДПП оказват 
съдействие и участват активно в специализираните проучвания. 
Извършени са научно-изследователски проучвания върху безгръб-
начната фауна на територията на Парка, разпространението на 
земноводните, влечугите и бозайниците. В резултат на това е 
издадена от Дирекцията брошура. Ежегодно територията на При-
родния парк е включвана в преброяванията на птиците, извърш-
вани от БДЗП. Парковата администрация участва в анкетиране 
за Проучване на Географския институт - БАН „Разработване на 
апробационни модели на система от индикатори за развитие на 
устойчив туризъм (на примера на защитени територии), 2005 г. 
Лесотехническият университет – София използва ПП „Златни пя-
съци” като база за обучение на студентите, ДПП има контакти 
с НИПК, Археологическия институт към БАН, РИМ - Варна, които 
имат конпетентности за територията на Паметника на култура-
та „Аладжа манастир” и ЗМ „Аладжа манастир”. 



110

ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
 2.1. Дългосрочни цели 
 Идеалните цели са целите, които могат да се постигнат, ако 
липсват ограничителни фактори, при пълен контрол над защите-
ната територия. Идеалните цели се основават на „Първа оценка” 
и фиксираните в ЗЗТ дългосрочни цели за категорията „природен 
парк” и Заповедта за обявяване за ПП „Златни пясъци”. Тези цели 
в голяма степен съответстват на установената потенциална 
стойност на обекта. Следва „идеалните” цели да се разглеждат 
като индикатори за потенциалните възможности на ПП и стре-
меж за приближаване на дългосрочните до идеалните цели. Планът 
за управление диференцира „Дългосрочните цели” като „главни” и 
„второстепенни”.
 2.0.1. Определяне на главните цели
 Първа главна цел: Опазване и възстановяване нa приоритетни 
природни местообитания и видове с консервационна стойност:
Възстановяване на местните растителни съобщества и местоо-
битания, на мястото на неместни растителни видове и екзоти;
Промяна в режима на стопанисване и ползване на горските насаж-
дения с цел поддържане на разнообразието на съществуващите 
съобщества и хабитати;
Опазване на повърхностния карст от разрушаване, изземване и 
предпоставки за възникване на ерозионни процеси;
Засилена охрана за опазване на местообитанията и видовете от 
флората и фауната
 Втора главна цел: Опазване на национален паметник на култу-
рата „Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни местоо-
битания с европейска значимост:
 ►Територията на паметника на културата се определя като 
територия за археологическо проучване, консервация, реставрация 
и експониране на паметника на културата;
 ►Забраняват се всички строителни, добивни, мелиоративни и 
други дейности, които нарушават целостта на земния пласт;
 ►За територията на паметника на културата се запазва ре-
жимът, определен за територията на ПП „Златни пясъци” и ЗМ 
„Аладжа манастир”;
 ►Опазване на територията на охранителната зона на памет-
ника на културата, като територия за защита на скалния масив и 
охрана на културния пейзаж.
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 Трета главна цел: Адаптиране на зоната с обектите за нас-
таняване и обслужване да функционира за целите на Природния 
парк:
 ►Премахване на част от оградите, с цел единство на приори-
тетните горски местообитания и природния комплекс, движение 
на посетители и фауна;
 ►Естетизиране на дворовете за застрояване и възстановя-
ване на естествените горски микроландшафти;
 ►Премахване на опасни за посетителите и в лошо санитарно 
състояние сгради и бунгала;
 ►Въвеждане на единна информационна система и дизайн за 
обектите за настаняване и обслужване с тази на Природния парк.
 Четвърта главна цел: Оптимизиране границите на ПП с 
включване на представителни местообитания и ограничаване на 
силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП „Златни 
пясъци”:
 - Включване от североизток на площ – горски фонд с приори-
тетни тревисти местообитания; 
 - Влючване на площи в северозападна посока с горски местооби-
тания, оградени от границите на Парка;
 - Включване на горски съобщества от запад, необходими за 
ограничаване антропогенното влияние от бъдещото ваканционно 
селище „Аладжа манастир”.
 2.0.2. Определяне на второстепенните цели 
Първа второстепенна цел: Провеждане на научни изследвания и 
екологичен мониторинг на територията на ПП 
 - Попълване главните пропуски в познанието за биологичното и 
ландшафтно разнообразие, за археологически открития;
  - Поддържане базата данни за вече събраната информация по 
показателите от настоящия План за управление;
 - Мониторинг по околна среда, биологичното и ландшафтно раз-
нообразие, съгласно определените видове в настоящия План;
 - Посетителски мониторинг;
 - Мониторинг на конфликтите.
 Втора второстепенна цел: Усъвършенстване политиката на 
управление на Природния парк чрез допълнителни функции на Пар-
ковата администрация по охраната и възстановителни и поддър-
жащи мерки в горските местообитания:
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 - Увеличаване броя на експертите, охранителите и материално-
техническа база за охрана, обслужване на Информационния и Посе-
тителски център през почивните и празничните дни, основно в 
туристическите месеци на годината;
 - Инсталиране на видеокамери в Парка;
 - Обучение на персонала на Парковата администрация в аспект 
охранителни функции, провеждане на възстановителни и поддържа-
щи мерки в горските местообитания;
 - Възлагане и контрол от страна на Дирекцията на ПП „Златни 
пясъци” на възстановителните и поддържащи мерки от ПУ.
 Трета второстепенна цел: Развитие на възможностите за 
балансиран екотуризъм и образователни екологични дейности. 
Възможности за финансови постъпления:
 - Устройствени мерки за допълнително експониране на предс-
тавителни съобщества и видове в Парка;
 - Развитие на детските и юношески палатъчни лагери сред при-
родата;
 - Организиране на зелено училище;
 - Археологични разкопки с учебна цел съвместно с РИМ - Варна 
и Археологическия институт с музей-БАН;
 - Развитие на информационната система с изграждане на два 
заслона – информационни пунктове;
 - Развитие на образователни дейности за подрастващите, еко-
логични знания и природозащитно поведение по възрастови групи. 
Разработване на нови интерпретативни програми;
 - Въвличане на нови партньори - ползватели на екотуристичес-
ките продукти на Парка;
 - Прилагане на нормативна база за финансови постъпления в 
ДПП „Златни пясъци” от ползвателите на Парка;
 - Генериране на приходи за по-голям кръг от местните общнос-
ти, туропературски фирми, собственици на леглова база, обслуж-
ващи обекти и специализирани водачи в ПП „Златни пясъци”.
 2.2. Ограничения
 Тенденции и фактори, ограничаващи възможностите за пости-
гане на целите на Плана. Оценка на влиянието им. 
 2.2.1. Тенденции от естествен характер:
 - Глобалното затопляне на климата е тенденция в резултат на 
антропогенното влияние върху околната среда. Тази тенденция се 
отразява неблагоприятно върху съобществата и видовото разно-
образие;
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 - Късни пролетни мразове и снегове. През последните 10 годи-
ни този естествен фактор влияе негативно върху редица видове 
птици, гнездещи по-рано през пролетта;
 - Увеличаване числеността на някои видове хищници – чакал, 
скитащи кучета, лисица, порови, вранови птици и др. е естествена 
бариера за увеличаване на числеността и разпространението на 
много видове птици;
 - Редуващи се засушавания и поройни дъждове, придружени със 
силни ветрове, нанасящи щети от свличания, повреди по расти-
телността.
 2.2.2. Тенденции от антропогенен характер
 Ограничителни тенденции или заплахи на територията на При-
родния парк за постигане целите на Плана.
 ►Замърсяване чрез депониране на строителни и битови отпа-
дъци около всички подходи към Парка. Силно замърсяване на приле-
жащите към урбанизираните територии гранични паркови площи;
 ►Силен антропогенен натиск по време на активния туристи-
чески сезон по туристическите маршрути, главно насочени към 
Музейния комплекс и в близост до к.к. „Златни пясъци” и местата 
за отдих и разстилане. Изразява се в следи от силно утъпкване, 
разрушаване на настилките по пешеходните маршрути и кътове-
те за отдих;
 ►Отсъствието на достатъчен персонал за охрана, базирана 
на територията на ПП;
 ►Строителни намерения и самостоятелни устройствени 
инициативи, без съгласуване с ДПП от страна на собственици и 
ползватели на обекти на територията на Парка;
 ►Ограничения от оградите на дворовете за застрояване, ог-
радени площи по-големи от предоставените със Заповед, както 
и строителство на непредоставени площи, ограждане и ползва-
не на по-големи площи от нормативно прилежащите, се отразява 
отрицателно върху опазването на приоритетни местообитания, 
естествения обмен и движение на фауната, свободно ползване на 
паркови площи от посетителите и цялостно функциониране на при-
родния комплекс на защитената територия;
 ►Наличие в границите на Парка на опасни от срутване и в 
лошо санитарно-хигиенно състояние сгради и бунгала;
 ►Извършване на разкопки без разрешение, с цел търсене на 
старини, съкровища и други предмети, обект на защита по ЗПКМ;



114

 ►Недостатъчна финансова обезпеченост за изпълнение на це-
лите от страна на държавния бюджет.
 Ограничителни тенденции от фактори извън територията на 
ПП, като:
 Регионални и местни икономически тенденции, влияещи върху  
обекта:
 • Смяна предназначението на всички гранични земеделски те-
ритории за строителство;
 • Включване в помощни планове на зони за земеделско ползване 
и отдих на площи от защитената територия;
 • Инвестиционно намерение за ваканционно селище ”Аладжа 
манастир” над скалния масив на паметника на културата”Аладжа 
манастир”;
 • Тенденция за смяна на предназначението на всички горски те-
ритории по Северното Черноморско крайбрежие.

Положителни тенденции
 Положителните тенденции се определят от националния, ре-
гионалния и местния държавен и обществен интерес за запазване 
на консервационно значимата защитена територия с национален 
паметник на културата. Съществуват регионални и местни ико-
номически тенденции за съхраняване на ценната природна среда и 
преодоляване на заплахите за влошаване на качествата на околна-
та среда. Обновената материална база за обслужване на туризма 
– хотели, къщи за гости, хижи, ловни домове, голф игрища, атрак-
ционни съоръжения и музеи на гр. Варна, близките други защитени 
територии от националната екологична мрежа, води до преодоля-
ване на ограничителните фактори.

 ВТОРА ОЦЕНКА
 2.3.Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели
 Степенуват се по приоритет ограниченията и заплахите от 
различен характер, което е основа за предприемане на мерки по 
срокове и бюджет. Оценява се:
 • Възможности за осъществяване в рамките на наличните ре-
сурси (човешки и финансови), експертен опит и технологии;
 • Срок и средства, необходими за реализация; 
 • Икономически, социални и екологични последствия при премах-
ване на част или на всички ограничаващи фактори. 
 Експертната оценка по т. 2.3.1. се формира от комбинации 
между:



115

 - Незначително, средно, значително и потенциално, локално и 
повсеместно.
 2.4.Потенциални възможности на ПП „Златни пясъци”
 Постигането на дългосрочните цели на Плана за управление на 
ПП „Златни пясъци” се ограничава от посочените ограничители 
и протичащи тенденции от природен и антропогенен характер. 
Предвидените в Плана за управление функционални зони, режимите 
в тях, както и Програми и Проекти за действие, трябва да обезпе-
чат в десетгодишния период на работа по Плана следните главни 
възможности:
 ►Възможности за утвърждаване на ПП „Златни пясъци” като 
консервационно значим обект от мрежата защитени територии 
с национално и европейско значение.
 Високият потенциал на територията по отношение консерва-
ция на хабитати и видове при нов модел на комплексно управление 
на Природния парк, се основава на механизмите на консервацион-
ното планиране чрез лостовете на функционалното зониране и въ-
веждане на режими, адекватни на направените оценки за постигане 
на реално възможните резултати чрез законово разрешените дей-
ности и мерки. Основание за това е потенциалната стойност в 
следните направления:
 - Природен парк „Златни пясъци” представлява обект от Наци-
оналната екологична мрежа и тази на Европа; ПП „Златни пясъци” е 
включен в списъка на обектите по NATURA 2000 по Директивата за 
хабитатите, утвърден с Решение 122 на МС, което го прави важен 
обект от Европейската екологична мрежа;
 - Природен парк „Златни пясъци” и ЗМ „Аладжа манастир” имат 
най-висок потенциал за опазване на приоритетни природни мес-
тообитания с европейска значимост и Национален паметник на 
културата, с впечатляващи постижения на човешката дейност, 
история и ландшафтни картини; 
 - Потенциалните възможности и данните са документирани 
в Описания, Списъци, Таблици, Оценки и Актуализиран Стандартен 
формуляр по NATURA 2000, отразяващи биологично разнообразие и 
ресурси с национално и международно значение;
 - Природен парк „Златни пясъци” има потенциални възможнос-
ти като местообитания на редки, застрашени и защитени видове 
и ендемити от флората и фауната, някои от които се срещат 
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само в района на Парка, редки и ендемични безгръбначни животни и 
световно значими, най-голямата колония за Северното Черномор-
ско крайбрежие от прилепи, защитени от международни конвенции 
- обитаващи подземните галерии и пещери в скалния комплекс на 
ЗМ „Аладжа манастир” и ПП;
 - Налице е обобщен доказателствен материал за интерес към 
биологичното и ландшафтно разнообразие на ПП в резултат на ан-
кетиране на различни групи посетители за обекта, проучване на 
посещаемостта, множество публикации за парковата територия 
и научни доклади за елементите на природния комплекс, интерес 
от научните среди към Парка;
 - За периода до разработване на Плана за управление на Приро-
ден парк ”Златни пясъци”, Администрацията на ПП „Златни пясъци” 
е осъществявала проучване, опазване на местообитанията и ви-
довете и е реализирала в голяма степен възможностите на Парка, 
отговарящи на консервационните цели на защитената терито-
рия;
 - За възстановяване на приоритетни горски хабитати, през 
периода на действие на Плана се предвиждат лесовъдски възстано-
вителни дейности в част от площите, заети с иглолистни горски 
култури с неместен произход за етапно възстановяване на расти-
телните съобщества с местен и коренен произход. 
 ►Потенциалните възможности за развитие на познавате-
лен туризъм и рекреационни дейности.
Представената в Плана за управление и оценена материално-тех-
ническа база, развитието на рекреационни дейности, обслужващи и 
културни инициативи, увеличават притегателния елемент и жела-
ние за ползване на природната среда и нейното включване в широк 
спектър от възможни интерпретативни програми за нова екоту-
ристическа дестинация.
 - Съществуващият интерес към ПП „Златни пясъци”, проявя-
ващ се в посещение на Информационния и Посетителски център 
на ПП „Златни пясъци”, Музейния комплекс „Аладжа манастир” и 
разполагане сред природата в палатъчни лагери от висок процент 
младежи и деца – чужденци и български деца и младежи от всички 
райони на страната, дават основание за потвърждаване възмож-
ностите за екотуристическо ползване на Парка и връзка с раз-
витието в сферата на обслужването в селищата на общините 
Варна, Аксаково и Балчик. 
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 - Природната среда на Парка предизвиква туристически инте-
рес от различните групи туристи и посетители от страната и 
чужбина. Туристическите маршрути преминаващи през обекта са 
част от традиционни туристически пакети, свързващи курортни 
територии, исторически и културни паметници. 
 - Планът за управление на основата на представената потенци-
ална стойност осигурява възможности с допустимите дейности 
и екотуристическо ползване за преки и косвени икономически ползи 
за Администрацията на защитената територия, собствениците 
на хотелска база и обслужващи обекти. Природният парк е в услуга 
на местните общности в прилежащите територии за развиване 
на съвместни туристически инициативи.
 - За да подготви изпълнението на новите функции, определени 
от ПУ, Парковата администрация е необходимо да провежда обу-
чение за интерпретационни умения на доброволци от местното 
население, както и обучение на горски стражари за охраната на 
парковата територия. Въвеждане на униформи за служителите на 
Парковата администрация е необходим елемент за идентифицира-
не и респект на персонала на ДПП. 
 - Въвеждане на картотека с разрешителен режим за туропера-
торски фирми – ползватели на Парка с допълнително обучение на 
техните служители в принципите на устойчивия туризъм, както 
изискванията на действащите режими и норми във функционални-
те зони на парковата територия определени с ПУ са задачи, които 
ще осигурят опазване на ценните природни местообитания и ви-
дове с балансирано туристическо ползване.
 - Потенциалните възможности на парковата територия за 
развитие на рекреационни дейности, образователни програми, во-
дачество са развити в голяма степен от Администрацията на ПП. 
ДПП предлага тематични оферти за разходки, водачество, еколо-
гични беседи. Тарифите за финансовите приходи са обосновани от 
Администрацията и утвърдени от НУГ - МЗГ. 
 - Възможностите за приходи и реинвестиране в опазване на 
биологичното разнообразие, поддържане на съществуващите и 
реализиране на нови архитектурни елементи и съоръжения са от 
такси за отдаване под наем на велосипеди, навеси с барбекю, про-
изводство и продажба на сувенири, продажба на рекламни матери-
али и научна литература, посредническа и консултантска дейност 
в сферата на туризма, обучение по екологични теми, поддържане 
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на Информационния и Посетителски център, реализиране на резер-
вационен център на интернет-страницата на Парка – настаняване 
и хранене на територията на Парка, привличане на средства чрез 
проекти по наши и международни програми, спонсорство от тър-
говски фирми, дарения. Нова възможност е отдаване на концесия на 
обекти за рекреация и въвеждане на посетителска такса, първона-
чално само за групови посещения.
 ►Обект за научно-изследователски дейности. Екологично об-
разование. Възможности за провеждане на мониторингови програ-
ми.
 Научните изследвания целят постигане на научно познание за 
промените и възможностите за направляване на природните про-
цеси при необходимост, както практико-приложни резултати за 
нуждите на управлението. Възможностите са за задълбочаване 
познанието за приоритетните местообитания и видове, геофи-
зични явления на района, исторически и етнографски проучвания, 
необходими за попълване базата данни създадена в Парка, служеща 
на Посетителския и Информационен център, както и за новопред-
видените с ПУ два заслона – информационни пункта, допълване на 
информационната система от табла с нови данни за биологичното 
разнообразие и изисквания за поведение в защитената територия.
 - Събраната научна информация от експертите на ДПП самос-
тоятелно и съвместно с членове на Студенския клуб по опазване 
на природната среда (СКОПС) към ЛТУ, ежегодно актуализиране на 
досиетата на видовете с природозащитен статус от флората и 
фауната, установяване на нови находища на защитените видове, 
наблюдения върху посещаемостта и структурата на посетители-
те са част от научно-изследователските работи на Администра-
цията.
 - Дирекцията на ПП „Златни пясъци” реализира в голяма степен 
възможностите за изпълнение на задачите, свързани с екологич-
ното обучение на различни възрастови групи. Практикуват се раз-
нообразни форми, с които да се ангажира вниманието и интереса 
на аудиторията – „Класна стая на открито”, „В дома на сойката”, 
„Беседа пред макета на Парка”, прожекции на видеофилми и мулти-
медийни презентации за групи до 25 човека.
 След проучване на проблемните сфери и компоненти на околната 
среда на ПП „Златни пясъци” се определиха целесъобразни монито-
рингови програми за десетгодишния период на действие на Плана:
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 - Мониторинг за биологичното разнообразие за приоритетни 
местообитания и видове – флора и фауна;
 - Мониторинг по състоянието на горските екосистеми;
 - Мониторинг върху състоянието на водите на „Буковото дере”, 
в случай на разливи от утаителите на ПСОВ - Златни пясъци;
 - Мониторинг върху състоянието на подземния карст – галери-
ите и пещерите;
 - Мониторинг за социално-икономическите фактори, включващ 
посетителски мониторинг и Мониторинг на конфликтите.
 За определените видове мониторинг следва да се разработят 
методични указания за изпълнение.

ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯ-
ВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 3.1.Зониране и функционално предназначение на зоните
 С цел осъществяване на дългосрочните цели на Плана за управ-
ление на ПП „Златни пясъци”, в територията му са обособени зони 
с определено функционално предназначение. Определените зони са 
съобразно спецификата и целите на управление на ПП и ЗМ „Аладжа 
манастир”
 ►Зона за опазване на приоритетни природни местообитания 
и видове с консервационна стойност
 - Обхват: Включва приоритетни природни местообитания от 
ЗБР, Натура 2000 и Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите с наци-
онално и европейско значение: Местообитанията във влажните 
зони на Парка: 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and 
Hydrocharition-type vegetation – по-голямата част от езерата, пок-
рити с плаващи и вкоренени хидрофитни съобщества; 3140 Hard 
oligo-meso-trophic waters with benthic vegetation of Chara spp – малка 
част от езерото при ТБ „Академик”, в които има ценози на хара; 
Лонгозни и Алувиални гори: 91E0 Mixed ash-alder alluvial forests of 
temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incane, Salicion albaetemperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incane, Salicion albaetemperate and Boreal Europe ( ). 
– горската ценоза от елша и бяла върба; 6430 Hydrophilous tall herb 
fringe communities of plains and of the montane to alpine levels – ивици-
те от високи треви, по-специално ценозите на Equisetum telmateja; 
Букови гори: 91S0 *Western Pontic beech forests; Ксеротермни, тер-
мофилни дъбови, липови и келяво-габърови гори: 91Z0 Moesian silver 
lime woods - фрагментарните гори от сребролистна липа; смесе-
ните дъбови гори: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak 
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forests; Гори от космат дъб: 91H0 * Pannonian woods with Quercus 
pubescens; Горите на обикновен габър и различни видове дъб: 91G0* 
Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus; Първич-
ни съобщества от степен тип на белите сарматски мергели на 
стръмни склонове: 62C0*Ponto-Sarmatic steppes - местообитани-
ята на Западно-понтийските степи включват редки и защитени 
видове от флората; Местообитания на отвесни голи меки скал-
ни повърхнини - варовикови скали – най-характерни за района на 
„Аладжа манастир” с растителност в отделни туфи по скалните 
козирки и площадки: 8210 Calacareous rocky slopes with chasmophytic 
vegetation Зоната включва 11 типа приоритетни местообитания 
от територията на ПП „Златни пясъци”. Обхватът на зоната е 
разработен в детайлност и съвпада с границите на най-малката 
горска таксономична единица „подотдел”.
 Функционалното предназначение се състои в съхраняването на 
ценни естествени природни хабитати с национално и европейско 
значение, силно уязвими от ограничените си площи, туристическо 
присъствие, нарушена цялост от застроени дворни пространства, 
замърсяване с непречистени води и отпадъци, влияние от пътна 
инфраструктура, някои от тях, като най-южна граница на ареала 
им в България, силно уязвими. Тези представителни съобщества на 
естествената растителност поставят Зоната от територията 
на ПП „Златни пясъци” в категорията на особено ценни хълмисто-
равнинни екосистеми в близост до Черноморския бряг, опазването 
на които в резултат на редица урбанистични и икономически тен-
денции, рекреационно натоварване и глобални климатични промени 
е силно застрашено.
 ►Зона за опазване на Археологическа недвижима културна 
ценност „Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни мес-
тообитания с европейска значимост
 - Обхват: Включва определени от Министъра на културата, 
2006 г. границите и режимите за ползване на територията и охра-
нителната зона на археологически паметник на културата „Аладжа 
манастир” и „Катакомбите”. Териториалният обхват на охрани-
телната зона на Паметника на културата включва ивица с ширина 
50 м северозападно от границата на ПП с дължина 1250 м. Обща-
та площ на Първа охранителна зона на паметника на културата е 
около 6,25 ха. Към площта на тази Зона е включен и районът на 
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подземен хабитат на най-голямата открита колония на прилепи в 
Северното Черноморско крайбрежие, обитаваща подземни галерии, 
вероятно с археологическо значение. Галериите не са проучвани в 
исторически и археологически аспект.
 Функциите на зоната са опазване – консервация, реставрация и 
социализация на обектите на КИН съгласно Закона за паметниците 
на културата. Зоната поема дейности, свързани с познавателния 
туризъм и рекреационното ползване: организация на регулирана по-
сещаемост в натоварените периоди, информационно обслужване, 
търговски дейности с продукти и материали със запазена марка 
на Паметника на културата, Природния парк и района. Зоната след-
ва да има устройствен проект за организация на територията. 
Опазването на местообитанията на много установени и карти-
рани растителни и животински видове с природозащитен статус, 
местообитанието на отвесните варовикови скали и растител-
ност в отделни туфи са с първостепенна функция за опазване на 
ландшафтното и биологично разнообразие на зоната.
 ►Зона за рекреационни обекти и дейности с познавателни 
туристически маршрути
 - Обхват: Включва застроените площи и оградените дворни 
пространства, туристическите и специализирани маршрути като 
линейни обекти с влияние върху окрайнината на гората. Включва 
обектите за настаняване, обслужващите посетителите обекти и 
другите елементи на отдиха по отношение на сигурност за посе-
тителите и възможност за използване съобразно санитарно-хиги-
енните им условия.
 Предназначението на зоната е да поеме балансирани по въз-
действие рекреационни дейности и обекти, опазване на приори-
тетните хабитати в прилежащите на сградите пространства, 
опазване на парковите площи при туристическите преходи:
 • Насочване на посетителите по традиционните туристи-
чески и познавателни маршрути и обекти, с цел експониране чрез 
информационна система и пряко наблюдение на представителни 
растителни съобщества; 
 • Създаване на възможности за наблюдение в определени обзор-
ни пунктове на територията на ПП с цел запознаване с ландшафта 
на обекта и емоционално въздействие;
 • Обучение за различни възрастови групи и интереси в движе-
ние по маршрутите;
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 • Посещения с научна цел от специализирани екипи - биолози, 
археолози, спелеолози, историци.
 • Плана определя обектите съответстващи на изискванията 
по нормативни градоустройствени показатели и условия. В зоната 
се включват:

■ Обекти за настаняване в ПП „Златни пясъци” с капацитет 1 
707 легла в т.ч.: в хотели - 600 легла; в хижи и тур.бази - 94 легла; 
във ваканционни селища и къмпинги с бунгала - 682 легла; в детски 
лагер и седмична детска градина - 164 легла; в обслужваща сграда, 
сграда за персонал - 38 легла; във вили за ограничено ползване - 23 
легла; зелено училище -30 легла; заслони-информационни пунктове - 
2 бр. с общо 6 легла; палатъчни лагери - 2 бр. за 35 бр. палатки със 
70 легла;

■ Обектите за обществено-обслужващи дейности са с капа-
цитет 2 098 места в т.ч.: Посетителски център на ПП „Златни 
пясъци” - заседателна, изложбена и прожекционна зала с 60 места; 
Музейна сграда на Музеен комплекс на националния паметник на 
културата „Аладжа манастир” - 60 места; Ресторанти, снек-бар 
и кафетерии - 828 места на закрито; Барове и места на открито 
- 720 места; Дискотека - 300 места; зелено училище - 30 места, 
заслони-информационни пунктове - 50 места; детски форум - 50 
места.

■ Общ капацитет на обекти за настаняване:1 707 легла;
■ Общ капацитет на обществено-обслужващи и образователни 

дейности: 2 098 места.
 ►Площи, препоръчани от Плана за управление за включване в 
границите на ПП „Златни пясъци”
Обхват. Включва:
 - Приоритетни местообитания в източна посока – първични 
степни съобщества на стръмни и ронливи мергели: 62C0*Ponto-
Sarmatic steppes - местообитанията на Западно-понтийските сте-
пи, включващи редки и защитени видове от флората – 139 отдел 
– част 25,8 ха;
 - площи разположени във вътрешността на територията на 
Парка - 481отдел - част;
 - разположен комплекс в западна посока – 481 отдел - част.
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 3.2. Режими и норми
 Общовалидни за цялата територия на ПП „Златни пясъци”
 ►Режими по ползване на ресурсите, строителство и други 
дейности въведени с Плана за управление;
 Забрани:
 1. Почистване на просеки под електропреносните мрежи с теж-
ки машини;
 2. Движение по алейната мрежа на Парка на превозни средства 
с двигатели с вътрешно горене;

Функционална зона
0бщо

Площ-ха %

1. Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и видове 
с консервационна стойност130 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,2.131а,б,в,г,д,е,ж,з,
и,к,л,м,н,о,5,6.132 а,б,в,г,д,1,3. 133а,б,в,г,д. 134а,а-1,б,б-1,в,1. 135 а,б,в,1. 
136 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,2,3. 137 а,б,в,г, д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,2,3. 138а,б,в,г,д,е,
ж,з,и,к,л,м,1,2,4,5,6.141а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,3,4,5,6,8.142а,б,в,г,д,е
,ж,1,2.143а,б,в,г,д,ж,3,4.144а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,н,о,п,р,с,т,у,ф,1.145а,б,в,
г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,1.146а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,1,2,3.147а,б,в,г,д,
е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,1,3. 148 а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у, 
1,2.149 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,1,6. 150 д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,ф,х,ц
,ч,ш,щ,ю,я,6,8,10.151а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,я,а1,
б1,в1,г1,д1,е1,15,7,8,9,10,13,14,15.193а,1.194а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4. 

1230,1 92.8

2. Зона за опазване на Национален паметник на културата”Аладжа ма-
настир” и „Катакомбите” и природни местообитания с европейска 
значимост
Включва отдели и подотдели:
148 с, 4, 5; 150 а, б, в, г, р, с, т, у, ф, х, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 
13.

44,4 3.4

3.Зона за рекреационни обекти и дейности с познавателни туристи-
чески маршрути
130-1.131-1,2,3,4.132-3.136-1.137-1.138-3.147-1,2,3.143e,1,2,4,5.144m
,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.145-1,2,3.145-1,2,3.146-4,5,6,7,8,9,10. 147-
2,4,5,6,7. 148-3,6. 149-2,3,4,5. 150-7,9. 151-2,2,4,6,11,12.

50,2 3.8

4. Площи препоръчани от Плана за управление за включване в границите 
на ПП”Златни пясъци” – общо 57,7 ха
-  139 част – 25,8 ха
-  481 част – 25,5 ха(комплекс разположен във вътрешността на ПП)
-  481 част – 6,4 ха (комплекс разположен в западната част на ПП)

Всичко: 1324,7ха 100,0

Таблица №21 Разпределение на функционалните зони по площ и процентно участие 
в площта на ПП „Златни пясъци” 
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 3. Изваждане на плочи от плочираните алеи с настилка от ес-
тествен балчишки камък;
 4. Строителство, с изключение на ремонт и реконструкция на 
съществуващите сгради, обекти на инфраструктурата за общес-
твени нужди и мерките от Част 4 на настоящия План;
 5. Строителство на временни навеси, бараки, поставяне на 
фургони, извън тези за нуждите на Парковата Администрация;
 6. Складиране на предмети и отпадъчни материали;
 7. Оставяне на фундаменти, бетонови стъпки и остатъци от 
разрушените и изнесени сгради и бунгала;
 8. Временни насипи на почва, строителни материали;
 9. Паркиране извън определените за паркинги места;
 10. Влизане с превозни средства зад поставените от Парко-
вата администрация бариери, с изключение на охраната на ДПП, 
за спешна медицинска помощ, пожарна и полиция. Забраната не се 
отнася за зареждане на хотелската база, обслужващите обекти и 
техните гости;
 11. Проникване в неблагоустроени пещери, процепи, кари, по-
нори, с изключение на специализирани проучвания, съгласувани по 
съответния ред;
 12. Разрушаване на неблагоустроени пещери;
 13. Строителство на огради към и във вътрешността на Пар-
ка за дворовете за застрояване, със собственост на площите и 
предоставени без изключване от горския фонд. Забраната за стро-
ителство на огради не се отнася за ограждане на В и К съоръже-
ния;
 14. Присъствието на кучета на територията на ПП „Златни 
пясъци” да се осъществява при условията на Наредбите за об-
ществения ред на Общинските съвети Варна, Балчик, Аксаково и 
общинските програми към тях за овладяване на популациите на 
бездомните кучета и домашните любимци;
 Забрани, норми или препоръки, определени допълнително за зо-
ните, свързани със специфичния им режим.
 ►Зона за опазване на приоритетни природни местообитания 
и видове с консервационна стойност
 Забрани:
 15. При изпълнение на възобновителни и отгледни сечи в игло-
листни култури не се допуска изсичане на местни дървесни видове 
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– цер, благун, вергилиев дъб, космат дъб, клен и др.;
 16. Извоз при извеждане на сечите с верижни трактори и теж-
ки товарни машини;
 17. Промяна на оптималния светлинен режим, чрез изсичане на 
дървета, в близост до „Ковшак” чешма, за опазване на находището 
на червеното сладководно водорасло Audouinella chalybaea – рядък и 
застрашен вид, в Червените списъци на много европейски страни;
 18. Събиране на 5 вида гъби с консервационно значение, вклю-
чени в Червения списък на гъбите в България (Gyosheva & al. 2006): 
Boletus armeniacus Quél. - Застрашен (EN), B. pulverulentus Opat. - 
Застрашен (EN), Clathrus ruber Pers.:Pers. - Почти застрашен (NT), 
Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. - Критично застрашен (CR), Hericium 
coralloides (Scop.:Fr.) S.F. Gray - Почти застрашен (NT);
 19. Пашата на всички видове животни;
 20. Събиране на лечебни растения и горски плодове с изключение 
събирането им с научна цел;
 21. Ползване на недървесни продукти (кори, смола).
 Норми
 - Провеждане на санитарни сечи през периода на действие на 
Плана, при доказано съхнене и необходимост за повече от 10% от 
насаждението;
 - В случай на доказана необходимост за провеждане на сани-
тарна сеч да се изнася до 80% от общото количество на сухата и 
паднала маса за периода на действие на Плана;
 - Интензивността на санитарните сечи да бъде 30 - 40% от 
стоящата маса, в зависимост от повредите в подотдели 137 г), 
н); 138 д) с обща площ 14.6 ха;
 - При извеждане на сечите, с цел опазване на подраста, извозът 
да се извършва с животинска сила, а при равни и полегати терени 
с леки колесни трактори;
 - Аериране на водните огледала по преценка на ДПП чрез почис-
тване на дъното на водоемите с цел създаване на благоприятни 
условия за протичане на жизнените процеси в тях.
 Препоръки
 - Препоръчително движение по туристическите маршрути, с 
възможности за минимално навлизане в гората и спазване забра-
ните по т.3.2.2.1 за опазване на приоритетните природни место-
обитания;
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 - Събирането на семена за нуждите на възпроизводство на 
горската и храстова растителност за територията на Парка и 
района да става под контрола на ДПП „Златни пясъци” и ДГС - Вар-
на.
 ►Зона за опазване на Археологическа недвижима културна 
ценност „Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни мес-
тообитания с европейска значимост
 Забрани:
 22. Нарушаването на земния пласт, фундиране и строителство 
и монтаж на преместваеми обекти;
 23. Внасяне в дворното пространство на Музейния комплекс на 
чуждоземни и декоративни форми на местни дървесни и храстови 
видове;
 24. Посещения в подземните галерии без водач от специализи-
рания персонал на Парковата дирекция;
 25. Посещения в подземните галерии (при южната граница на 
парка) в периодите на забрани, свързани с биологията на прилепите 
през периода 1 ноември - 15 март, с цел ограничаване на антропо-
генното въздействие;
 26. Достъп на посетители на поляната „Харман-ери” за две-
годишен период с цел възстановяване на тревния чим от силна 
рекреационна деградация;
 27. Събиране на 5 вида гъби с консервационно значение, вклю-
чени в Червения списък на гъбите в България (Gyosheva & al. 2006): 
Boletus armeniacus Quél. - Застрашен (EN), B. pulverulentus Opat. - 
Застрашен (EN), Clathrus ruber Pers.:Pers. - Почти застрашен (NT), 
Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. - Критично застрашен (CR), Hericium 
coralloides (Scop.:Fr.) S.F. Gray - Почти застрашен (NT);
 28. Пашата на всички видове животни;
 29. Събиране на лечебни растения и горски плодове, с изключе-
ние събирането им с научна цел;
 30. Ползване на недървесни продукти (кори, смола);
 31. Ситуиране на търговски щандове, оформяне на подходи, ин-
формационни табла, строителство на съоръжения, архитектурни 
елементи, извън утвърден подробен устройствен план за района 
на подхода към обекта на културното наследство „Аладжа манас-
тир” на основата на приетите норми и режими от настоящия 
План за управление.
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 Норми
 - Да се прилага от РИМ - Варна съвместно с Дирекцията на ПП 
„Златни пясъци” регулирано посещение на Музейния комплекс през 
периода на интензивно туристическо посещение, чрез организира-
но ангажиране на посетителите с информационен пункт в района, 
за ландшафтното и биологично разнообразие и рекреационните 
възможности на Парка;
 - Провеждане на санитарни сечи през периода на действие на 
Плана, при доказано съхнене и необходимост за повече от 10% от 
насаждението;
 - В случай на доказана необходимост за провеждане на сани-
тарна сеч да се изнася до 80% от общото количество на сухата и 
паднала маса за периода на действие на Плана;
 - При извеждане на сечите, с цел опазване на подраста, извозът 
да се извършва с животинска сила

Условия и Препоръки
 - Проектираните елементи обект на устройствен план на под-
хода следва да включват съвременно оформяне и дизайн на прост-
ранството при чешма „Аладжа манастир”;
 - Събирането на семена за нуждите на възпроизводство на 
горската и храстова растителност за територията на Парка и 
района да става под контрола на ДПП „Златни пясъци” и ДГС - Вар-
на; 
 За прилежащите територии
 - Изграждане на обезопасяващ парапет в охранителната зона 
на Археологическата недвижима културна ценност по границата с 
ПП „Златни пясъци”;
 - Изграждане на система от отводнителни съоръжения над Ар-
хеологическата недвижима културна ценност;
 - Устройствените проекти да предвидят предотвратяване на 
вибрации, земно натоварване и подпочвени води.
 ►Зона за рекреационни обекти и дейности с познавателни 
туристически маршрути
 Забрани:
 32. Устройствени мерки извън разработен „Специализиран ус-
тройствен план”, третиращ зоната за рекреационни обекти и дей-
ности, във връзка с констатираните нарушения и определените 
от Плана забрани, режими и норми.
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 Норми
 - Паркингите да са на бетоно-тревна фуга с капацитет до 5 
леки автомобила;
 - Заслоните-информационни пунктове да са с височина до 5 м, 
от естествени материали, с площ до 60 кв.м;
 - Групите от посетители, ползващи района и въженото ат-
ракционно съоръжение да не надвишават 20 човека за сигурност и 
предотвратяване утъпкване на почвата;
 - Капацитетът на „Форум за образователни кампании и изяви” 
да не надвишава 50 човека;
 - Капацитетът на „Зеленото училище” да не надвишава 30 мес-
та/легла;
 - Палатъчният лагер срещу къмпинг „Златни пясъци” да е с ка-
пацитет 20 палатки, бани - лек тип и химически тоалетни;
 - Палатъчният лагер в м. „Калето” да не надвишава 15 бр. па-
латки;
 - Пикник-барбекю в м. Бежаната да не надвишава капацитет 75 
човека/места;
 - Парапетите за обезопасяване на маршрутите да се изработ-
ват от фасониран дървен материал с индивидуален проект, ораз-
мерен конструктивно;
 - Всички архитектурни елементи за отдих и тези от информа-
ционната система да са изпълнени от естествени материали по 
индивидуален технически проект;
 - Предвидената в Плана ограда на част от източната граница 
на Парка да се изпълни от половинки белени ритловици с височина 
0,80 м;
 - Норми за гранични стойности на шума: ден 40dB ( 7-19 ч.), 
вечер 35dB (19-23 ч.), нощ 35dB (23-7 ч.) в децибели;
 - Всички обекти да отговарят на достъпна среда за насе-
лението, включително за хора с увреждания по Наредба № 4 от 
01.07.2009 г. ( обн., ДВ, бр.54 от 2009г.);
 - Съгласно Глава VII на Наредба № 6 за устройство на горите 
и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в РБ, за 
противопожарно устройство следва да се реализират допълнител-
но още 2 бр. депа за противопожарен инвентар.
 Условия и Препоръки
 - Всички чешми, намиращи се в зоната за рекреационни дейнос-
ти и на туристическите маршрути следва да имат информационни 
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табели за честотата на изследване и качествата на питейната 
вода;
 - Свободното пешеходно движение извън регламентираните 
маршрути е препоръчително само с научна и образователна цел;
 - Поставянето на архитектурни елементи се организира от 
ДПП „Златни пясъци”.
 Допустима инфраструктура
 ►Зона за опазване на приоритетни природни местообитания 
и видове с консервационна стойност
 - Общо информационно табло – до 6 бр.
 - Информационен плот с обзорна схема от погледно място – до 
2 бр.
 - Информационно табло за растителни и животински видове 
– до 2 бр.
 - Указателно табло за поведение – до 2 бр.
 - Навлизане с дървен мостик в голямото водно огледало на 3 м 
– до 2 бр.
 - Пейки – до 17 бр.
 - Тоалетна - лесопарков тип – до 3 бр.
 ►Зона за опазване на Археологическа недвижима културна 
ценност „Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни мес-
тообитания с европейска значимост
 - Погледно място - до 2 бр.;
 - Археологически разкопки с учебна цел по проект на РИМ - Варна 
и Национален археологически институт с музей - БАН;
 - Оформяне на подход и сезонни търговски шандове с естети-
чен дизайн, част от цялостен устройствен проект на подхода към 
зоната и зоната за рекреационни обекти и дейности с познавател-
ни туристически маршрути.
 ►Зона за рекреационни обекти и дейности с познавателни 
туристически маршрути
 - Седмично „зелено” училище с капацитет 30 места и 30 легла 
в съществуваща сграда от бившето военно поделение на ВВС – 1 
бр.;
 - Площадка оборудвана за орнитологични наблюдения – до 2 
бр.;
 - Палатъчни лагери с 15 и 20 места за палатки – до 2 бр.;
 - Маси с пейки – до 25 бр.;
 - Форум за образователни кампании до 50 места – 1 бр.;
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 - Колекция с учебна цел от лечебни и ароматни растения – 1бр.;
 - Детска игрова среда – до 2 бр.;
 - Мост от въжета и дърво със светъл отвор 10 м – 1 бр.;
 - Комплект от съдове за разделно събиране на отпадъци – 4 бр.;
 - Тоалетна - химическа – 3 бр.;
 - Обезопасяване с парапет на участък от пешеходния маршрут 
в района на хотел „Горски рай” и ваканционно селище „Горски кан-
тон” – 20 м;
 - Оформяне на погледно място с пейки – до 2 бр.;
 - Коневръз – 1 бр..
 - Беседки – до 2 бр.;
 - Бариера – 3 бр. 

 ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 4.1.Определяне на приоритетите
 На базата на направените характеристики и оценки, опреде-
лените потенциална стойност и възможности за реализация на 
поставените цели са определени приоритетни направления за 10-
годишен период на действие на Плана. Критериите за определяне 
произтичат от:
 •Национални и международни документи, планове и страте-
гии;
 •Функциониране на ПП като значим обект от Европейската 
екологична мрежа НАТУРА 2000;
 •Екологичната и социално-икономическа оценка, разработена в 
Плана за управление;
 •Приоритетите и нуждите на местните общности.
Очертават се следните Приоритети, степенувани по важност:
 Първи приоритет: Опазване и възстановяване нa приоритетни 
природни местообитания и видове с консервационна стойност.
 Втори приоритет: Опазване на национален паметник на култу-
рата „Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни местооби-
тания с европейска значимост.
 Трети приоритет: Оптимизиране границите на ПП с включване 
на представителни местообитания и ограничаване на силния урба-
нистичен натиск от всички посоки към ПП „Златни пясъци”.
 Четвърти приоритет: Провеждане на научни изследвания и 
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екологичен мониторинг на територията на ПП.
 Пети приоритет: Адаптиране на зоната с обектите за наста-
няване и обслужване да функционира за целите на Природния парк.
 Шести приоритет: Усъвършенстване политиката на управле-
ние на Природния парк чрез допълнителни функции на Парковата ад-
министрация по охраната и възстановителни и поддържащи мерки 
в горските местообитания.
 Седми приоритет: Развитие на възможностите за балансиран 
екотуризъм и образователни екологични дейности. Възможности 
за финансови постъпления
 4.2.Програми и проекти

В рамките на действие на Плана ще се изпълняват следните 
програми и проекти по направления, с препоръчителни срокове и не-
обходими финансови средства по експертни ориентировъчни цени.
 ►Програма: Опазване и възстановяване нa приоритетни при-
родни местообитания и видове с консервационна стойност
 Проект: Паркоустройствен проект на ПП „Златни пясъци” на 
основата на Задание за проектиране, включващо утвърдените 
режими и норми на зоните, дейностите и мерките за типовете 
местообитания от Плана за управление.

Цели: Определяне на опазващи и възстановителни екологосъоб-
разни мероприятия и технологии за реализация във фаза Технически 
проект по насоки от Плана за управление с подобекти: 
 - Устройствен проект за горските и тревни местообитания, 
включени във функционалните зони на ПП, съгласно ЗГ, ЗБР и ЗЛР;
 - Паркоустройствен проект на „Зона за рекреационни обекти 
и дейности с познавателни туристически маршрути”; Фази „Спе-
циализиран подробен устройствен план” и Технически проекти по 
части паркоустройство и благоустройство.

Цел: Регламентиране застроени площи, наличие на огради и 
изисквания по ЗУТ в рамките на градоустройствените показате-
ли от Плана за управление, провеждане на паркоустройствени и 
ландшафтноустройствени мерки за постигане на нормативния 
показател за озеленена площ (Позел.) за зоната, който е значител-
но по-нисък от нормативния, предвиждане за необходимите площи 
устройствени мерки за техническа и биологична рекултивация. Ре-
ализирането на тези цели ще се постигне с определените проекти 
от Програма: Адаптиране на зоната с обектите за настаняване и 
обслужване да функционира за целите на Природния парк.



132

 Проект: Възстановяване на местните растителни съобщест-
ва и местообитания, на мястото на неместни растителни видове 
и екзоти.

Цел: Подмяна през десетилетието на култури от неместни дър-
весни видове с видове и екземпляри от местен коренен произход с 
добри генетични качества. Запазване на екземпляри в културите 
от широколистни местни видове. Прилагане на технология в рам-
ките на нормите от ПУ. Проектът е експериментален върху площ 
от 17,3 ха, с мултипликационен консервационен ефект за следващи 
възстановителни мерки.
 Проект: Опазване на флористичното разнообразие на скалните 
и открити ландшафти с разнотревие с участието на консерваци-
онно значими видове. 

Цел: Детайлизиране на информацията и мерки за опазване и 
възстановяване чрез продължителни ограничителни режими на 
рекреационно ползване за откритите ландшафти с разнотревие. 
Площта на скалните и открити ландшафти с разнотревие е 31,8 
ха.
 Проект: Възстановяване на черната елша (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.) в лонгозните съобщества и местообитания ПП „Златни 
пясъци”.

Цел: Неотложни мерки за увеличаване участието на черната 
елша, която проявява тенденции на изчезване като характерен вид 
за горите с лонгозен характер и алувиалните гори. Възстановя-
ването следва да се осъществи със събран семенен материал от 
Парка.
 Проект: Изграждане на ограда за опазване на приоритетни 
местообитания граничещи с първокласен път I-9.

Цел: Чрез ограждане на участък от границите на ПП към пър-
вокласен път I-9 ще се съхранят ценни горски съобщества от 
активен антропогенен натиск изразяващ се в утъпкване и замър-
сяване с отпадъци. Ниската 0,60 м. ограда ще се изпълни от поло-
винки ритловици. Очакваният ефект е визуално предупредително 
въздействие и ограничаване на навлизането в площите на Парка.
 Проект: Саниране на площите на Парка от строителни и бито-
ви отпадъци.

Цел: Почистване на нерегламентирани депа от битови и стро-
ителни отпадъци на територията на парка. Оценката за наличие 
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на отпадъци в ПУ, независимо от кампаниите и мерките на ДПП с 
партньори за почистване, показват трайно замърсяване. Санира-
нето на площите да бъде в комбинация с реализиране на Проект: 
Изграждане на ограда за опазване на приоритетни местообитания 
граничещи с първокласен път I-9, ограда на най-уязвимите части 
от източната граница на ПП „Златни пясъци” и Проект: Разделно 
събиране и извозване на отпадъците на територията на ПП „Злат-
ни пясъци”.
 ►Програма: Опазване на национален паметник на културата 
„Аладжа манастир” и „Катакомбите” и природни местообитания 
с европейска значимост.
 Проект: Проучване на биоразнообразието от водорасли, лишеи 
и микромицети и тяхното влияние върху скалния комплекс в защи-
тена местност „Аладжа манастир” .
 Цел: Изследването има за цел, поради пълна непроученост на 
въпроса, да обследва в по-влажните участъци на скалите развили-
те се разнообразни аерофитни водорасли, лишеи и микромицети, 
които могат да окажат неблагоприятно влияние върху съхране-
нието на повърхността на съответните участъци от скалата. 
ЗМ „Аладжа манастир” със своя уникален характер представлява 
научен интерес в исторически, културен и биологически план, кое-
то ще определи участие в проекта на специалисти в посочените 
сфери на познанието.
 Проект: Опазване територията на паметника на културата и 
адаптиране с целите и режима на защитената територия „приро-
ден парк”. 
 Цел: Възстановяване на местна растителност, развитие на 
Дендрологичния маршрут, усъвършенстване методите и средс-
твата на експониране на паметника на културата и природните 
местообитания с европейска значимост. Мерки за опазване на 
територията на охранителната зона на паметника на културата, 
като територия за защита на скалния масив и охрана на културния 
пейзаж.
 Проект: Археологически проучвания, консервация, реставрация 
и социализиране на обекти на КИН в района на ЗМ „Аладжа манас-
тир”.
 Цел: Повеждане на археологически разкопки с учебна цел за раз-
лични възрастови групи с участието и под ръководството на Ар-
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хеологически институт и музей - БАН в част от комплекса „Аладжа 
манастир” в намиращите се на около 300 м североизточно раннох-
ристиянска базилика и късноантично укрепление. Възможности за 
международно участие.
 Проект: Проучване на подземните галерии в границите на ПП 
„Златни пясъци”. 
 Цел: Установяване на историческото, археологическото и 
за биологичното разнообразие значение на подземен хабитат на 
най-голямата открита колония на прилепи в Северното Черномор-
ско крайбрежие, обитаваща подземните галерии. Галериите не са 
проучвани в исторически и археологически аспект. В резултат на 
проучването – социализиране на една от галериите с режим на кон-
тролиран достъп. Устройство на прилежащия район на галерията.
 Проект: Подробен устройствен план на района на подхода към 
паметника на културата „Аладжа манастир”.
 Цел: Устройствени мерки на основата на приетите норми и 
режими от настоящия План за управление за съвременно оформя-
ване и дизайн на пространството при чешма „Аладжа манастир”, 
включващи ситуиране на търговски щандове, оформяване на под-
ходи, информационни табла, строителство на съоръжения, архи-
тектурни елементи и връзка със заслон - информационен пункт за 
ПП „Златни пясъци”. Регулиране на силното антропогенно натовар-
ване и посещаемост чрез съвместни програми на РИМ - Варна и 
ДПП „Златни пясъци” 
 ►Програма: Провеждане на научни изследвания и екологичен 
мониторинг на територията на ПП.
 Проект: Флористични проучвания за доуточняване пълния спи-
сък на флората на ПП „Златни пясъци”.

Цел: Установяване наличието на видове, посочени от предходни 
проучвания с участието на проф. Ст. Кожухаров и тези за Пар-
коустройствен проект, 1994 г., неоткрити, въпреки целенасоче-
ното търсене в проучването за Плана, като тяхното присъст-
вие остава недоказано. Това са следните видове: Източен лопух 
(Trachystemon orientalis (L.) G.Don f.), Жабешка дзука (Juncus ranarius  (L.) G.Don f.), Жабешка дзука (Juncus ranarius  (L.) G.Don f.), Жабешка дзука (
Song. et Perrs.), Морски кладиум (Cladium mariscus (L.) Pohl.), Морски 
триглохин (Triglochin maritima L.) и Див кервиз (Apium noiflorum L.) и Див кервиз (Apium noiflorum L.) и Див кервиз (  (L.) 
Lag.) 
 Проект: Проучване особеностите и таксономичния статут на 
източния бук (Fagus orientalis Lipsky) в границите на ПП „Златни 
пясъци”.
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 Цел: Доизясняване таксономичния статут на бука в Парка. 
Според някои автори тук се среща източният бук (Fagus orientalis 
Lipsky). Според Flora Europaea (1993), както и според някои други пос-
ледни публикации (Greuter & Burdet, 1981; Denk, 1999a,b), източният 
бук няма самостоятелен видов статут, а е подвид на обикновения: 
Fagus sylvatica L. ssp. orientalis (Lipsky) Greuter and Burdet). Според 
други автори, тук се среща мизийският подвид на обикновения бук 
(Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (Maly) Czesz). Мерки за запазване 
естествения характер на буковите гори, които заемат ограничена 
площ в ПП.
 Проект: Фитоценологични проучвания на съобществата на 
Brachypodium sylvaticum. 
 Цел: Проучване на редките за страната и за европейската 
растителна покривка фитоценози от разред Stipo pulcherimae-
Festucetalia pallentis. Както голяма част от видовете, които ги 
съставят, така и самите фитоценози са сред най-голямото би-
отично богатство на парка. В състава им участват: тънкожи-
лест пелин (Artemisia lerсhianaлест пелин (Artemisia lerсhianaлест пелин ( ), гребеновиден житняк (Agropyron ), гребеновиден житняк (Agropyron ), гребеновиден житняк (
cristatum), халерова острица (Carex halleriana), български клейстоге-
нес (Cleistogenes bulgarica), садина (Chrysopogon gryllus), варненски 
пирей (Elymus varnensis), крайморски ечемик (Hordeum marinum), бра-
дати ушици (Lappula barbata), дългостъблена еспарзета (Onobrychis 
gracillis), влакнест очиболец (Potentilla pilosa), извит порезник (Seseli 
tortuosum) и др. Фитоценозите са включени в ПУ в една асоциация, 
която има вероятен характер, за което са нужни проучвания на 
по-голяма територия.
 Проект: Изследване състоянието на популациите на редките и 
застрашени растения в находищата им в близост до туристичес-
ки центрове и маршрути на територията на ПП „Златни пясъци”
 Цел: В районите на рекреационните и образователни центрове 
и туристическите маршрути е възможно критично намаляване на 
числеността на редките и застрашени видове от флората. Предп-
риемане на спешни мерки при необходимост.
 Проект: Фаунистични и екологични изследвания върху гнездова-
та орнитофауна на Парка

Цел: Да бъдат определени съставът и структурата на орнито-
ценозите в различните местообитания. Необходимо е да се изясни 
значението на парка като миграционен коридор и като местооби-
тание за някои зимуващи видове птици.
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 Проект: Мониторинг на местообитания от европейска значи-
мост (включени в Приложение I на Директива 92/43 на ЕЕС)

Цел: Дейности във връзка с промените в състоянието и тен-
денциите към промяна на местообитанията по НАТУРА 2000. Дан-
ните ще бъдат нанасяни във формуляри, възприети от Национал-
ната система за мониторинг на биологичното разнообразие и ще 
бъдат въвеждани в ГИС на ПП „Златни пясъци”. Повтаряемост на 
мониторинга през 2 години.
 Проект: Мониторинг на горите с висока консервационна стой-
ност (ГВКС)

Цел: Системно наблюдение по състоянието на горите в ПП 
„Златни пясъци” и резултати от дейности и мерки, определени с 
ПУ и видове мероприятия съгласно Паркоустройствен проект за 
площите на Парка. Да се прилагат методичните указания за мони-
торинг на групите гори по функции, включени във функционалните 
зони на Парка. Мониторинговата оценка да бъде съгласно „Прак-
тическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг 
на гори с висока консервационна стойност в България”, ProForest, 
Дунавско-Карпатска програма-WWF, IKEA, 2005 г. Повтаряемост-
та на мониторинга е съгласно указанията за мониторинга в Прак-
тическото ръководство.
 Проект: Мониторинг за здравословното състояние на горите 
на територията на ПП „Златни пясъци” 

Цел: Регистриране на нападения от вредители по горските кул-
тури и насаждения. Провеждане при необходимост на мерки, след 
експертна оценка за размера и прогнозата за развитието и пос-
ледствията от ДПП, Лесозащитна станция - Варна, РУГ - Варна и 
РИОСВ - Варна. Реализирането на мониторинговия проект от ДПП 
„Златни пясъци” е съвместно с Лесозащитна станция - Варна. Еже-
годна повтаряемост на мониторинга.
 Проект: Мониторинг на водните нива на повърхностните води 
в Парка и на разнообразието на хидрофилни ценози.
 Цел: Опазване на биологичното разнообразие на хидрофилна рас-
тителност във водните огледала и течащи повърхностни води на 
територията на Парка. Включва пунктовете: „Голямото водно ог-
ледало”, „Малкото водно огледало” и „Буковото дере”. Пробовземане 
и изследване по определени показатели за качественото състояние 
на водите по действащи методики на МОСВ. Аериране на водните 
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огледала по преценка на ДПП чрез почистване на дъното на водо-
емите с цел създаване на благоприятни условия за протичане на 
жизнените процеси в тях. Повтаряемост на мониторинга и про-
бовземане през 2 години. 
 Проект: Мониторинг на консервационно значимите видове 
гъби, установени в Парка.

Цел: Доказване на очакването, че в ПП „Златни пясъци” са раз-
пространени повече видове гъби от Червения списък на гъбите в 
България. Да се следи за развитието на гъбни болести в горските 
съобщества и своевременно да се вземат мерки за ограничение-
то им. Да се проучи какво е разпространението на опасния гъбен 
паразит по цера - Hypoxylon mediterraneum на територията на ПП 
„Златни пясъци”. Повтаряемост на мониторинга през 2 години.

Проект: Мониторинг на консервационно значими видове расте-
ния

Цел: Извършване на мониторинг на популациите на видове 
като Лерхианов пелин (Artemisia lerchiana Weberкато Лерхианов пелин (Artemisia lerchiana Weberкато Лерхианов пелин ( ), Лечебна зайча Artemisia lerchiana Weber), Лечебна зайча Artemisia lerchiana Weber
сянка (Аsparagus officinalis Lсянка (Аsparagus officinalis Lсянка ( .), Турски червен кантарион(Centaurium 
turcicum(Velen.) Ronn. Ex Fritsch.), Бял главопрашник (Cephalanthera 
domasonium (Mill.) Druce.), Ефедра (Ephedra distachya), Снежно кокиче 
(Galanthus nivalis L.), Петров кръст (Lilium martagon L.), Българс-
ки опопанакс (Opopanax nidus-avis (L.) Koch/ssp. bulgaricum (Velen.) 
N.Andreev), Обикновен салеп (Orchis morio L.), Маймунски салеп(Orchis 
simian L.) и др. След локализиране на популациите ще бъдат отчита-
ни промени в плътността им и в обилието на видовете. Данните 
ще бъдат нанасяни във вид, възприет от Националната система 
за мониторинг на биологичното разнообразие и ще бъдат въвеж-
дани в ГИС на Природния парк. Повтаряемост на мониторинга през 
2 години.
 Проект: Провеждане на мониторинг за безгръбначните живот-
ни на територията на ПП „Златни пясъци”

Цел: Разширяване на проучванията за безгръбначните животни 
на територията на ПП „Златни пясъци” по разработена система. 
Оценка на фаунистичното разнообразие в районите с антропоген-
но натоварване. Попълване на базата данни в ГИС на обекта. Пов-
таряемост на мониторинга през 3 години.
 Проект: Мониторинг на местообитанията на видовете с при-
родозащитен статус земноводни и влечуги на територията на ПП 
„Златни пясъци”.
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Цел: Продължаване на проучванията и мониторингови наблюде-
ния за оценка на състоянието на редките и защитени видове зем-
новодни и влечуги. Повтаряемост на мониторинга през 3 години.
 Проект: Мониторинг за социално-икономическите фактори, 
включващ посетителски мониторинг и мониторинг на конфликти-
те.

Цел: Предприемане на съответстващи мерки за управление 
на посетителския поток чрез затваряне на маршрути, поляни за 
разстилане, или реализиране на нови съоръжения за отдих и тях-
ното разсредоточаване за преодоляване на рекреационния натиск. 
Мерките са на основата на резултатите от отчитане на посе-
щаемостта по туристическите и специализираните маршрути, 
обектите на КИН и местата за отдих. Отчитане на възникнали 
конфликти на интереси и поведение при ползване. Мониторингът 
следва да е ежегоден.
 Проект: Поддържане базата данни за вече събраната информа-
ция по показателите от настоящия План за управление.
 Цел: На основата на създадената база данни и ГИС да се по-
пълват пропуските в познанието и актуализира базата данни в 
резултат на мониторинговите проекти за ПП.
 ►Програма: Оптимизиране границите на ПП „Златни пясъ-
ци”
 Проект: Подготвителна кампания със заинтересованите за оп-
тимизиране границите на ПП „Златни пясъци”.

Цел: Разясняване целите и необходимостта, както и бъдещи 
ползи от разширяване границите на Парка с частните собствени-
ци на гори и земи. Получаване на подкрепа от горското ведомство, 
общинските администрации и НПО.
 Проект: Проучване, обобщаване на необходимата информация и 
инициране на предложение пред МОСВ за процедура по обявяване на 
препоръчаните от ПУ на ПП „Златни пясъци” площи за оптимизира-
не границите на ПП „Златни пясъци”. 

Цел: Разширяване границите на Парка и включване на предста-
вителни местообитания. Ограничаване на силния урбанистичен 
натиск от всички посоки към ПП „Златни пясъци”.
 ►Програма: Адаптиране на зоната с обектите за настаня-
ване и обслужване да функционира за целите на Природния парк.
Проект: Техническа и биологическа рекултивация след освобождава-
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не на застроени площи от Парка
Цел: Възстановяване на площи от защитената територия 

след премахване на опасни за посетителите и в лошо санитарно 
състояние сгради и бунгала. Включват се площите от сектор „Д” 
с останали бетонови постаменти и опасни и в лошо санитарно 
състояние сгради и бунгала, съгласно оценките на ПУ и решение на 
междуведомствена комисия. Реализирането на настоящия Проект 
е за сметка на собствениците и ползвателите на горския фонд в 
границите на Парка.
 Проект: Премахване на част от оградите на застроените 
дворни пространства в ПП „Златни пясъци”
 Цел: Постигане на свързаност във вътрешността на Парко-
вата територия на приоритетните горски местообитания и при-
родния комплекс, движение на посетители и фауна. Възможност за 
провеждане на поддържащи и възстановителни дейности и видове-
те мониторинг, определени с ПУ. 
 Проект: Естетизиране на дворовете за застрояване и възста-
новяване на естествените горски микроландшафти

Цел: Постигане на основата на детайлни паркоустройствени 
решения възстановяване на местната растителност, мерки за 
опазване на съществуващата, постигане на нормативно задължи-
телна озеленена площ. Въвеждане на единна информационна систе-
ма и дизайн за обектите за настаняване и обслужване с тази на 
Природния парк.
 ►Програма: Усъвършенстване политиката на управление на 
Природния парк
 Проект: Институциално развитие на управлението

Цел: Чрез натоварване с допълнителни функции на Парковата 
администрация по охраната и отговорности за реализацията на 
възстановителни и поддържащи мерки в горските местообита-
ния, постигане на по-добри резултати в опазване на биологичното 
и ландшафтно разнообразие. Условие за институциалното разви-
тие е увеличаване броя на експертите, охранителите и матери-
ално-техническа база за охрана, обслужване на Информационния и 
Посетителски център през почивните и празничните дни в турис-
тическите месеци на годината;
 Проект: Инсталиране на видеокамери в Парка.

Цел: Засилен контрол за нарушенията, свързани с изхвърляне 
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на отпадъци, сеч на единични дървета, пожар, паша, сигурност на 
посетителите. Контролните пунктове са определени от ДПП и 
включени в „Задание за система за видеонаблюдение”, разработено 
от Парковата администрация.
 Проект: Разделно събиране и извозване на отпадъците на те-
риторията на ПП „Златни пясъци”.

Цел: Осигуряване на възможности за организирано разделно 
събиране на отпадъците. Оборудване със съдове. Осигуряване на 
извозването. Кампании за разделно събиране с посетителите и на-
селението в близките урбанизирани територии.
 Проект: Обучение на персонала на Парковата администрация

Цел: Обучение на персонала на Парковата администрация в 
аспект охранителни функции, провеждане на възстановителни и 
поддържащи мерки в горските местообитания. Обучение по ме-
тодики за мониторингови проекти. При необходимост да се про-
веждат образователни курсове за служителите на парка, касаещи 
консервационно значимите растения – водорасли, стопански важни 
видове гъби, мъхова флора и редки, ендемити и защитени видове 
безгръбначни видове и др.
 Проект: Развитие на комуникационната политика на ДПП 
„Златни пясъци”

Цел: Целта на проекта е разработване на Концепция за кому-
никационна политика на управляващата структура – ДПП „Златни 
пясъци”, за популяризиране значението, опазването на биологич-
ното и ландшафтно разнообразие, възможностите на обекта за 
екотуризъм. Разширяване връзките с партньори от бизнесреди и 
медиите. Издаване на образователна литература и информационни 
материали за ПП и защита на природата.
 ►Програма: Развитие на възможностите за балансиран еко-
туризъм и образователни екологични дейности. Възможности за 
финансови постъпления
 Проект: Изграждане на детски и юношески палатъчни лагери 
сред природата

Цел: Укрепване здравето на подрастващите, постигане на при-
родозащитни знания в среда на защитена територия и приучаване 
към живот и оцеляване сред природата. За територията на Парка 
включва планирани нови 2 бр. палатъчни лагери с 15 и 20 места за 
палатки. 
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 Проект: Организиране на „зелено училище” на територията на 
ПП „Златни пясъци”
 Цел: Развитие на възможностите за продължително (седмица) 
пребиваване и обучение в Парка, в район организиран за образо-
вателни дейности за подрастващите, получаване на екологични 
знания, развлекателни игри и занимания с подходящи интерпрета-
тивни програми от ДПП и партньори.
 Проект: Развитие на информационната система на ПП „Златни 
пясъци” с изграждане на два заслона -информационни пунктове за 
Парка.
 Цел: Разсредоточаване на местата за информация, образова-
телни дейности и тематични експозиции. Ангажиране на посети-
телите в Музейния комплекс „Аладжа манастир” в общи програми 
с ПП „Златни пясъци”, осъществявани в близко разположени инфор-
мационни пунктове на Парка. Включва заслон-информационен пункт 
за ПП „Златни пясъци” в североизточна посока на чешма „Аладжа 
манастир” с капацитет 4 легла, ниско строителство – етаж и 
половина, застроена площ: 60 м², разгъната площ 100 м² – със 
зала за експозиция, зала за дейности и жилищна площ за охраната 
и персонала; Заслон-информационен пункт за ПП „Златни пясъци” 
в северозападна посока на паркинг при „Горски кът” с капацитет 
2 легла, ниско строителство, застроена площ: 35 м², разгъната 
площ 70 м² – със зала за експозиция, зала за дейности и жилищна 
площ за охраната и персонала.
 Проект: Устройствени мерки за експониране на представител-
ни съобщества и видове в Парка

Цел: Детайлизиране на информацията за флората от лечебни 
растения и оформяване на експозиция-познавателен кът от ле-
чебни и ароматни растения с цел повишаване на обществената 
осведоменост относно биоразнообразието и консервационната 
стойност на флората на Парка.
 Проект: Устройствени мерки за развитие на туристическата 
и образователна инфраструктура на територията на ПП „ Златни 
пясъци”

Цел: Развитие и нова организация на територията на Парка, 
включваща разрешената инфраструктура от ПУ:
 • Паркиране за ограничаване на автомобилното движение по 
асфалтовите алеи и осигуряване на спокойствие на посетителите 
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и опазване на растителността. Включва паркинги на бетоно-трев-
на фуга при подходите на Парка с капацитет 5 леки автомобила с 
площ 125 м² – 4 броя; Проектиране в районите за отдих и разсти-
лане на паркоместа върху настилка от дървени шайби – района на 
„Ковшак” чешма с капацитет 3 леки автомобила с площ 75 м² – 4 
места; 
 • Площадка оборудвана за орнитологични наблюдения – 1бр.;
 • Маси с пейки - 25 бр.;
 • Форум за образователни кампании с 50 места – 1 бр.;
 • Детска игрова среда – 1бр.;
 • Мост от въжета и дърво със светъл отвор 10 м – 1 бр.;
 • Тоалетна-химическа – 3 бр.;
 • Обезопасяване с парапет участък от пешеходния маршрут в 
района на хотел „Горски рай” и ваканционно селище „Горски кантон” 
- 20 м;
 • Оформяне на погледно място с пейки – 2 бр.;
 • Коневръз – 1 бр.;
 • Беседки – 2 бр.;
 • Бариера – 3 бр.
 Проект: Разработване на интерпретативни програми за раз-
лични възрастови групи посетители, включително за хора с увреж-
дания
 Цел: Развитие на образователни дейности за подрастващите, 
екологични знания и природозащитно поведение за различни възрас-
ти и интереси. Провеждане курсове за водачи в Парка. Издаване на 
съкратен вариант на ПУ с данни за биологичното и ландшафтно 
разнообразие, режимите и нормите на зоните от Парка.
 4.3. Оперативни задачи
 Изброените оперативни задачи се отнасят до организация на 
дейностите на ДПП Златни пясъци”, РУГ - Варна и Ведомството по 
горите, във връзка с отговорностите по изпълнение на Плана за 
управление: 
 - Разработване на графици за организиране възлагането на дей-
ностите по Работния план;
 - Пожарна безопасност – обявяване на противопожарен сезон, 
противопожарни планове и др.;
 - Периодични проверки и провеждане на определените видове 
мониторинг на обекти в ПУ;
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 - Планиране и отчитане на дейностите на различните нива в 
РУГ, НУГ - МЗГ, РИОСВ, НСЗП - МОСВ;
 - Организационни, процедурни и оперативни връзки на ДПП 
„Златни пясъци”, РУГ, НУГ - МЗГ с Общинските администрации, Об-
ластните администрации, областни управители и МРРБ;
 - Подготовка на проекти и кандидатстване за допълнителни 
източници на финансиране за реализиране проектите от Плана за 
управление;
 - Поддържане на регулярни връзки с местни органи, организации 
и медии;
 - Ръководство и обезпечаване функционирането на Консулта-
тивен съвет към Дирекцията на ПП „Златни пясъци”;
 - Информационна политика:
 • Изработване на нови и актуализиране на елементи от инфор-
мационната система с информация от настоящия План за управ-
ление и поддържането им; 
 • Изработване на образователни и рекламни материали за био-
логичното и ландшафтно разнообразие и рекреационните възмож-
ности на ПП „Златни пясъци”;
 • Издания, съпъстващи кампании на ДПП „Златни пясъци” и пар-
тньори.

 ЧАСТ 5: МОНИТОРИНГ И РАЗВИТИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 5.1. Преразглеждане на целите
 Разглежда се актуалността на поставените цели и необходи-
мостта от корекции, както и за проверка доколко планираните и 
осъществени проекти и задачи ефективно водят до постигането 
на целите. 
 Година за публично обсъждане на изпълнението на Плана за уп-
равление на ПП „Златни пясъци” – 2014 г. Ревизия на изпълнението 
на проектите и задачите от Плана – извършва се от ИАГ - МЗХ. 
Организатор на публичното обсъждане – МОСВ с участието на ли-
цата по чл.60, ал. 2.
 5.2 . Преразглеждане на задачите
 Прегледът се извършва до края на първото тримесечие за 
предходната година. Отчетът се подготвя от Дирекцията на ПП 
„Златни пясъци” и включва задълженията на лицата от различните 
нива. Проверката и оценката се правят от ИАГ - МЗх, с участи-
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ето на МОСВ, МРРБ, МК, Областните администрации гр. Варна и 
гр. Добрич, Общински администрации гр. Варна, гр. Аксаково и гр. 
Балчик. Протоколът от проверката се утвърждава от Началника 
на НУГ
 Показатели за годишен преглед
 - Спазване на планираните за периода задачи – срокове, обем, 
качество и финансови средства;
 - Анализ на причини за неспазване на проектите и задачите;
 - Необходимост от включване на нови проекти и задачи. 
 5.3.Мониторинг на изпълнението на плана за управление
 ► Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на Плана с ог-
лед въздействие върху околната среда на реализираните обекти и 
дейности. 
 При реализиране на Проектите от Плана за управление, включ-
ващи инвестиционни обекти и подобекти за развитие на турис-
тическата инфраструктура, се включват и възстановителни 
дейности на местни видове, саниране на парковите площи от не-
регламентирани депа със строителни и битови отпадъци, рекул-
тивиране на площи след изнасяне на разрушени и опасни, както и в 
лошо санитарно-хигиенно състояние сгради и бунгала. Предвидени-
те проекти имат предназначение за възстановяване и поддържане 
в нормативните параметри на компонентите на околната среда. 
Предвидените финансови средства в Плана позволяват наблюдение 
и контрол при прилагане на Плана с оглед въздействие върху окол-
ната среда при изпълнение на обектите и провеждане на дейности-
те.
Срок: 2008 г. – 2017 г. Отговорници: ДПП „Златни пясъци”; РУГ 
- Варна
 Анализ на резултатите от посетителски мониторинг и мони-
торинг на конфликтите, провеждан ежеседмично през туристичес-
кия сезон за ПП „Златни пясъци”, отделно за ЗМ „Аладжа манастир” 
от управляващия орган и компетентния орган за Музейния комп-
лекс „Аладжа манастир”.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
А
Абиотични фактори – фактори на неживата природа
Автохтонен вид – съществуващ вид в ареала на видообразуване-
то.
Агресивност – способност на патогена да предизвиква масово за-
боляване на растенията. Тя зависи от възможностите на причини-
теля да заразява растенията с минимално количество инфекциозен 
материал (понякога е достатъчна дори една спора), от размножи-
телния му потенциал и от продължителността на инкубационния 
период.
Алувиални наслаги – речни наноси
Алфа разнообразие – изразява таксономичната наситеност, или 
броя на видовете и тяхното количествено съотношение в дадено 
съобщество.
Ареал – територия на сушата или водата, в чиито граници са 
разпространени дадени видове животни или растения.
Асоциация – основна синтаксономична единица при класификация на 
растителността.
Б
Бета разнообразие – указва промените на състава на съобщест-
вата вследствие промените на условията на средата
Биоиндикация – метод за оценка на абиотичните и биотичните 
фактори на средата с помощта на биологични системи.
Биологичен спектър – процентно съотношение на жизнените фор-
ми по Раункиер.
Биологична крива (тренд) – нискочестотна изменчивост с дължи-
на на вълната, по-голяма от дължината на дендрохронологичната 
серия. Тя очертава тенденциите във формирането на радиалния 
прираст в зависимост от възрастта на моделните дървета.
Биомониторинг – приложена в пространството и времето биоин-
дикация.
Биосфера – съвкупността от живите организми на земята и про-
дуктите на тяхната жизнена дейност. Тя обхваща атмосферата, 
хидросферата и част от литосферата. 
Биотични фактори – съвкупност от влияния, оказвани върху даден 
организъм от жизнената дейност на други организми.
Болест – нарушения в нормалната обмяна на веществата в клет-
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ките, органите и целите растения, възникващи под влияние на фи-
топатоген или от неблагоприятните условия на средата.
Биотичните фактори – фактори на живата природа
В
Валог – удължена негативна повърхностна карстова форма
Вектор – организми или фактори, способни да пренасят причини-
тели на заболявания.
Видове с консервационна значимост – вж. Приоритетни видове
Висока заливна тераса – с относителна височина от 2 до 4 м над 
речното легло
Вредители (в лесозащитата) – животински видове, причиняващи 
стопански или екологично значими болести по горскодървесните 
видове.
Въртоп – малка кръгла фуниевидна негативна повърхностна карс-
това форма
Г
Газоустойчивост – способност на растенията да понасят отно-
сително големи концентрации на отровни газове и на други газо-
образни вещества, които обикновено не участват в състава на 
въздуха.
Геофити – растения, чиито възобновителните пъпки се намират 
в почвата
Д
Демутация – естествено възстановяване на природната расти-
телност на мястото на деградирана или унищожена от човека 
растителност
Детрусни варовици – понятие, определящо рохкави варовити ма-
териали, резултат от механично разрушаване и абразия на стари 
скали и органични остатъци
Диагностични видове – група от видове с оптимално развитие в 
рамките на определен синтаксон; група от характерни и диферен-
циални видове, характеризиращи дадена фитоценоза
Диатомити – дълбоководни силициеви биогенни наслаги
Доминанти – видове организми, които в борбата за съществува-
не са достигнали до господстващо положение във фитоценозите 
или екосистемите
Е
Едификатори – доминиращи растителни видове, които имат опре-
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деляща роля при формирането на микробиотичния комплекс; видове 
с най-високо обилие в господстващия етаж.
Екологична ниша – функционално място на вида в екосистемата; 
съвкупността от условията на живот в екосистемата, съответ-
стващи на изискванията, предявени към средата от ценопопулаци-
ите на даден вид
Екологични групи растения – групи от растения, които се образу-
ват предимно под виляние на един доминиращ фактор в дадените 
условия (влажност, температура, светлина, механичен и химичен 
състав на почвата и др.)
Екосистема – съвкупност от биоценоза и условията на средата, в 
която съществуват изграждащите я видове
Екотонната зона – гранична зона между две екосистеми
Експлеренти – „запълващи” растения, които имат слаба конкурен-
тноспособност, но способни много бързо да заемат освободените 
от силните конкуренти територии
Ендемични видове – видове с ограничен ареал на разпространение
Еолични наслаги – наноси, натрупани в резултат от силни ветро-
ве
Епифитотия – масово развитие на инфекциозно заболяване, което 
обхваща представителите на даден вид растение върху определена 
територия.
Етиология – проучване на причините за възникване на болестите 
по растенията
Ж
Жизнена форма – външният облик на растенията, отразяващ тях-
ната приспособеност към условията на средата
И
Имунитет – пълна (абсолютна) невъзприемчивост на даден орга-
низъм към определена заразна болест
Инвентаризация – установяване на количествените и качестве-
ните показатели на определена група организми, обитаващи сходни 
местообитания
Инкубационен период – времето от момента на заразяването до 
появата на външните признаци (симптоми) на болестта
К
Калус – новообразувана тъкан от паренхимни недиференцирани 
клетки около наранена растителна повърхностКлимакс – устой-
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чиво растително съобщество, намиращо се в равновесие с абио-
тичната среда
Климаксно състояние – равновесно състояние на екосистемата
Константност – срещаемост, изразена в бални оценки
Консументни трофични нива -– нива на хранителната верига, изг-
радени от животински видове
Криптофити – растения, чиито възобновителни пъпки се намират 
в почвата или във водата
Ксерофити – растения, развиващи се на сухи местообитания, ко-
ито могат да преживяват продължително атмосферно и почвено 
засушаване, като запазват физиологичната си активност
М
Медитерански вид – средиземноморски вид
Мезоксерофити – мезофити, които могат да понасят по-голямо 
или по-малко засушаване
Мезофилна растителност – умерено влаголюбива растителност
Мезофити – растения, растящи на средно влажни почви
Микози – болести, предизвикани от развитието на гъби
Микроместообитание – характерна (специфична) част от место-
обитанието, в което индивидите на вида се укриват, хранят или 
извършват друга жизнена дейност
Местообитание – пространствено ограничена съвкупност от ус-
ловията на абиотичната и биотичната среда, които осигуряват 
пълния цикъл на развитие на индивида, популацията или дадени вид 
като цяло
Мицел – вегетативно тяло на гъбите, което е изградено от голям 
брой хифи
Н
Некроза – загиване на отделни клетки или участъци на растени-
ето, предизвикано от действието на неблагоприятни биотични 
(бактерии, гъби и др.) или абиотични (много висока или ниска тем-
пература, химични вещества и др.) фактори
Неоген – вторият геохроноложки период от неозойската ера
О
Обилие – показател за количественото участие на вида, изразен 
пряко или косвено
Оолитни варовици – заоблени карбонатни споени скални частици 
с размери до 15 мм, образувани при специфични условия на топли 
морски басейни
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Органогенни наслаги – наноси от отмрели организми
П
Пластични видове – видове с големи адаптивни възможности 
Приоритетни видове – видове с особено важно значение за ста-
тута на местообитанието или защитената територия; видове 
с природозащитен статус (третирани от националното и меж-
дународно природозащитно законодателство); видове включени в 
червена книга на България; ендемични видове; реликтни видове.
Приоритетни съобщества – съобщества, в състава на които 
участват приоритетни видове.
Псамофит – растителен вид, растящ върху пясъци
Първични местообитания – естествени, непроменени местооби-
тания 
Р
Растителност – съвкупност от всички растителни съобщества 
(фитоценози) на дадена територия или акватория
Реликти – стари във филогенетично отношение таксони, които са 
имали в миналото много по-широко разпространение
Рудрални растения – растения, развиващи се върху смет, боклук, 
остатъци, съпътстващи човека, характерни с високо съдържание 
на органични вещества, азотни съединения и др.
Русло – речно легло
Сапрофит – организъм, който е способен да използва за развитие-
то си само мъртви растения
Симбиоза – това са различни форми на съжителство (съвместен 
живот) между два организма, което в една или друга степен е из-
годно за единия или и за двата вида – симбионти. Различават се 
следните форми на симбиоза – форезия, мутуализъм и коменсали-
зъм
Синергизъм – съвместно съществуване на два организъма, в ре-
зултат на което полученият ефект е различен от този, който се 
наблюдава при самостоятелното им развитие
Синтаксон – тип фитоценоз от определена синтаксономична ка-
тегория; основна синтаксономична категория е асоциацията
Синтаксономична категория – сувкупност от всички синтаксони 
на съответно равнище от йерерхичната класификация
Синузия – пространствено и екологично обособена част от фито-
ценоза, съставена от растения принадлежащи към една или няколко 
близки жизнени форми
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Серия – съвкупност от взаимносвързаните растителни съобщес-
тва в определен сукцесионен ред, който достига до климакс
Срещаемост – показател, оценяващ характера на разпростране-
нието на индивидите на отделните ценопулации; изчислява се в 
проценти
Субендемит – таксон, който освен в дадена област, има изолирани 
находища и в друга близка географска област
Сукцесия – изменения на растителните съобщества, които се 
проявяват в смяната на една фитоценоза с друга; развитие на 
екосистемата, смяна на една екосистема с друга
Сциофити – сенколюбиви растения, които не понасят пълно ос-
ветление и техният оптимум е при по-слаба интензивност на 
светлината
Съсъди – анатомични елементи на ксилема, които представляват 
тръбести клетки, съединени чрез разтваряне на напречните сте-
ни. По тях се придвижва към върха водата с разтворените в нея 
вещества
Т
Таксон – наименование на класификационните единици, показващи 
тяхното място в системата; съвкупност от организми, разглеж-
дани като формални обединения на съответните нива от йерар-
хичната класификация; основна таксономична единица е видът
Терофити – едногодишни растения
Транспирация – регулируем процес на отделяне на вода от расте-
нието при неговата жизнена дейност. Основни органи, чрез които 
се осъществява транспирацията, са листата.
Трахеиди – мъртви, вдървенели и заострени накрая растителни 
клетки, които служат за придвижване на водата с разтворените в 
нея вещества и отчасти изпълняват механични функции. 
Трахеи – остаряло наименование на съсъдите
Тургор – напрегнато състояние на клетките, тъканите и органи-
те в растението, вследствие на оказвания взаимен натиск между 
клетъчните стени и клетъчното съдържание
Трансгресия – настъпване на морски води върху сушата в резул-
тат от низходящи тектонски движения на крайбрежието
Ф
Фанерофити – растения с пъпки, разположени над 25 см от повър-
хността на земята
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Фитоценоза – растително съобщество
Флора – съкупност от видове, които се срещат на определена те-
ритория или акватория
Флористично богатство – съвкупността от всички растителни 
таксони, влизащи в състава на екосистемата
Флорни елементи – група видове, произлизащи от един и същ фло-
рен район
Х
Хамефити – растения с ниско разположени възобновителни пъпки 
(до 25 см)
Хелиофити – светлолюбиви растения, които се развиват опти-
мално при пълна слънчева светлина
Хелофити – възобновителните пъпки са разположени във вода, 
като летораслите се издигат над повърхността на водата
Хемикриптофити – растения, на които възобновителните пъпки 
са разположени върху почвата
Хемисциофити – сенкоиздръжливи растения, които се развиват 
при пълна слънчева светлина, но могат да понасят и голямо за-
сенчване
Хигрофилна растителност – растителност, развиваща се при ви-
сока влажност на средата.
Хидрофити – възобновителните пъпки са разположени във вода, 
като летораслите са покрити с вода
Хортобионти – вид, живеещ върху тревна растителност 
Ценопопулация – група индивиди на даден вид, развиващи се в оп-
ределена фитоценоза

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АБЧО – Асоциация на българските черноморски общини
БАН – Българска академия на науките
БАСЕТ – Българска асоциация за селски и екологичен туризъм
БДЗП – Българско дружество за защита на птиците
ДДС – Държавна дивечовъдна станция (ДЛС)
ДЛ – Държавно лесничейство 
ДПП – Дирекция на природен парк
ЕРВМ – Естествени ресурси за възстановителни мероприятия
ЕС – Европейски съюз
ЕТИС – Експертен технико-икономически съвет



ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗВ – Закон за водите
ЗГ – Закон за горите
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ЗЛР – Закон за лечебните растения
ЗМ – Защитена местност
ЗТ – Защитени територии
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ИГ – Институт за гората
КВС – Карта на възстановената собственост
КИЦ – Културно-информационен център 
КОПС – Комитет по опазване на околната среда
МЗГ– Министерство на земеделието и горите (МЗХ)
МИЕ – Министерство на икономиката и енергетиката
МК – Министерство на културата
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройс-
тво
МФ – Министерство на финансите
НИПК – Национален институт за паметниците на културата
НПО – Неправителствена организация
НРПУЗТ – Наредба за разработване планове за управление на защи-
тени територии
НСЗП – Национална служба за защита на природата
НУГ – Национално управление по горите (ИАГ)
Общ.А – Общинска администрация
Обл.А – Областна администрация
ОИЧР – Общински индекс на човешкото развитие
ПЗ – Природна забележителност
ПР – Поддържан резерват
ПРЗ – План за регулация и застрояване
ПУ – План за управление
ПУП – Подробен устройствен план
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води
РУГ – Регионално управление на горите (РДГ)
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