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Проект „Подобряване на природозащитното 
състояние на видове и типове природни 

местообитания на територията на мрежата 
Натура 2000, попадащи в природен 

парк „Златни пясъци”

Проектът се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и съфинансира от държавния 
бюджет на Република България чрез оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“





Природен парк „Златни пясъци“ е Защитена зона 
за запазване естественото състояние и площта на 

природните местообитания, като част от 
екологичната мрежа на Натура 2000. Паркът е с 

2
площ 13,2 км .

Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. 
Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина - 

1,2 км.
Най-високият връх е Чиплак тепе - 269 м.

В границите на парка са включени отдели - 
държавни горски територии от ТП ДГС „Варна“ и 

няколко отдела от ТП ДЛС „Балчик“. Разположен е 
на територията на две области - Варна и Добрич и 

три общини - Варна, Балчик и Аксаково.
Идеята за създаване на парк е документирана още 

през 1915 г., но тя се превръща в реалност на 3 
февруари 1943 година, когато с постановление на 

Министерството на земеделието и държавните 
имоти част от Държавната гора „Хачука“ с площ от 

2 
2,4 км е обявена за Народен Парк. Когато през 
1943 г. е обявен НП „Златни пясъци“, никой не е 
предполагал, че именно там след 13 години ще 

започне изграждането на един от най-големите ни 
морски курорти. Курортен комплекс „Златни 

пясъци“ не само се разполага върху тогавашния 
народен парк, но и приема името му



На територията на ПП „Златни пясъци” са установени 

общо 500 вида, което представлява около 13% от флората 

на България. Видовете принадлежат към 271 рода от 79 

семейства. 

Общо 19 вида растения в парка са с консервационна 

стойност принадлежащи към различни категории. Девет 

вида са включени в Червената книга, осем вида са с ка-

тегория “рядък” - безстъблена иглика, битински синчец, 

недоразвит лимодорум и др. и един вид е с категория 

“застрашен” - снежното кокиче. 

В парка са установени 621 вида безгръбначни живот -

ни, които принадлежат към три типа, шест класа, 22 раз-

реда и 120 семейства. Установените таксони съставляват 

2.2% от фауната на България. Уникалността на фауната се 

определя от 14 български и 12 балкански ендемита. 

Установени са шест вида безгръбначни животни, при -

ети за световно значими и са включени в списъците на 

IUCN. От европейско значимите таксони преобладават 

българските (14 вида) и балканските (12 вида) ендемити; 

седем (7) са видовете от Бернската конвенция, шест (6) 

от Ди  рективата за хабитатите и осем(8) са CORINE видо -

вете. Об щият брой на консервационно значимите таксони

 е 47   ( 6.8%), част от които принадлежат към няколко категории.



От пеперудите с консервационен статут са три вида.

От гръбначните животни на територията на парка се 

срещат 11 вида земноводни (три вида опашати и осем 

вида безопашати), 19 вида влечуги (три вида костенур-

ки, 10 вида гущероподобни и шест вида змии), 27 вида 

дребни бозайници (от които седем вида насекомоядни и 

20 вида гризачи) и 14 вида едри бозайници (от които 11 

вида хищници и три вида чифтокопитни). В процентно 

отношение групите съставляват - за земноводните 60 % 

от фауната на България, за влечугите 53 %, за дребните 

наземни бозайници 64% и за едрите бозайници 61%.

Гнездящите птици на територията на парка са 86 

вида. От тях 72 вида са защитени. Местоположението на 

парка на Западночерноморският миграционен път на 

птиците е предпоставка по време на пролетна и есенна 

миграция да се наблюдават още 32 вида. 45 вида от гнез-

дящите и мигриращи през територията на парка птици 

са включени в Директива 79/409 на Съвета на ЕИО за 

опазване на дивите птици. 20 вида са в Червена книга на 

България, 106 вида са защитени и 30 вида са включени в 

Директива 79/409 ЕЕС.



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

„Подобряване на природозащитното състояние 

на видове и типове природни местообитания на 

територията на мрежата Натура 2000, 

попадащи в природен парк „Златни пясъци”

Проект

Проектът се финансира

от Европейския фонд за регионално развитие

на Европейския съюз и от държавния бюджет

на Република България чрез оперативна програма

„Околна среда 2014-2020 г.“

Дирекция на ПП „Златни пясъци получи безвъзмездна финансова 
помощ за реализацията на проект „Подобряване на природозащитното 
състояние на видове и типове природни местообитания на територията 
на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” по 

Оперативна прогрма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. Периодът за изпълнение на проекта е 61 месеца, 
като началната дата за стартиране на проекта бе 04.09.2018 г. 

инж. Даринка Сарова
Директор на ДПП
„Златни пясъци“



Основна цел на проекта  е подобряване на 
природозащитното състояние на видове и 
типове природни местообитания от мрежата 
Натура 2000, докладвани в неблагоприятно 
природозащитно състояние на територията на 
Природен парк "Златни пясъци", като част от 
мрежата Натура 2000



Конкретни цели на проекта по които ще работят експертите от екипа за управление и 
изпълнение на проекта включват:

Подобряване на природозащитното състояние 
на Обикновена пърчовка 
(Himantoglossum caprinum);

Подобряване състоянието на приоритетни 
видове птици, предмет на опазване в защитена 
зона BG0002082 “Батова”;

Подобряване на природозащитното състояние 
на Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);



Подобряване на природозащитното 
състояние на природни местообитания 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior и 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки 
(Ulmenion minoris) и 91G0* Панонски гори 
с Quercus petraea и Carpinus betulus ;

Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера 
с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara;

Повишена информираност на населението, заинтересовани страни и туристи/посетители на парка 
за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове и подкрепата на 
Европейския съюз и финансиращите фондове за подобряване на природозащитното състояние на 
видове и типове природни местообитания.



Консултации с експерт-флорист специалист по орхидеи.  
Отстраняване на храстовата и дървесна растителност, като 
 не надвишава 20 % от площа на местообитанието. 
Коситба на тревната покривка на местообитанието след узряване 
на семената на орхидеята.
Ограничаване на достъпа на МПС чрез поставяне на 2 бр. бариери 
на горските пътища водещи към местообитанието.
Дейности за подобряване състоянието на приоритетни видове 
птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова”.
Изработване и монтиране на 2 бр. бариери на съществуващи 
горски пътища със цел осигуряване спокойна среда за птиците и 2 бр. 
информационни табели - в началото и края на основния туристически 
маршрут на парка - „Червен маршрут“.
Дейности за подобряване на природозащитното състояние на 
вида Дългоух нощник Myotis bechsteinii предмет на опазване в 
защитена зона BG0000118 "Златни пясъци"  
Ремонт на 2 бр. решетки на входовете на изкуствените подземни 
галерии в парка, с цел ограничаване безпокойството на вида в 
неговото дневно и зимно убежище. 
Изработване и поставяне на 2 бр. информационни дървени табели
с информация за вида „Дългоух нощник“ за значението на вида и 
намаляване на заплахите.

Дейности по проекта
Дейности за подобряване на природозащитното състояние на 
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в защитена 
зона BG0000118 "Златни пясъци".



Дейности насочени към  подобряване на природозащитно 
състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от 
Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* 
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена 
зона BG0000118 "Златни пясъци"

Демонтиране на стара и изграждане изцяло на нова 
декоративна дървена ограда с дължина 2 км на част от границата
на ПП „Златни пясъци“ с първокласен път I-9, която предпазва 
залесените фиданки от Alnus glutinosa (Черна елша) и фиданки от 
полски ясен на площ от 6 ха.
Изработка и монтаж на 2 бр. нови табели и на 2 бр. бариери
разположени на туристическите пътеки и съществуващ горски път 
водещи към местообитанията.
Почистване на маршрутите (осветление) и пътеките от нежелана 
растителност.

Дейности свързани с подобряване на природозащитно 
състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или Hy 
drocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни 
води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване 
в защитена зона BG0000118 "Златни п ясъци"

Ръчно почистване на подходите към водните огледала от 
храстова растителност и прилежащите територии от битови 
и строителни отпадъци. 



Извозване на събраните битови и строителни отпадъци на 
регламентирани места. 
Изработка и монтаж на 2 бр. бариери на подходи към 
местообитания 3140 и 3150, с цел ограничаване изхвърлянето на 
битови и строителни отпадъци. 
Изработка и монтаж на две информационни табели за природните 
местообитания, съдържащи информация за тяхната консервационна 
значимост и  информиране на посетителите за значимостта на 
местообитанията и тяхната роля в екосистемата на парка.
Изработка и монтаж на декоративни ограничителни парапети от 
двете страни на туристическа пътека с обща дължина 200м., 
Два пъти годишно през пролетта и есента ръчно почистване на 
водните площи от растителност на 50% от площта на водните 
огледала - „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.
Пробонабиране и изследване на физико-химичните показатели на 
водите, с цел да се установи сезонната динамика в изменението на 
техните концентрации и влиянието на антропогенния фактор върху 
екологичното състояние на обектите.
Изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко 
водно огледало” за подобряване на водния режим на Малко водно 
огледало, което през летните месеци пресъхва и се увеличава риска 
от загуба на видовете в него.
Изграждане на декоративен дървен мост над „Малко водно огледало“ 
по туристическата пътека към чешма „Юбилейна“.



Дейности свързани с информация и комуникация 
по проекта

За информиране на обществеността е предвидено 
публикуване информация за проекта и актуална 
информация на интернет страницата на парка и 
социалните мрежи и на информационен портал/Уеб 
страница на програмата чрез мрежата от 28 
информационни центъра.

Ефективно представяне на информацията и 
комуникацията по проекта финансиран от 
Европейският фонд, чрез мерките и реквизити от 
Националната комуникационна стратегия (изработка 
на брошура, флаери, постоянни инф. табели, плакати, 
ел. бюлетин, презентации и публикации в уеб-портали 
и социални мрежи).

Осигуряване на ангажираност и информираност на 
заинтересованите страни, чрез уеб-портала и 
социалната мрежа на 
парка.



Съхранение на ценните природни местообитания  и 
видове от национално и европейско заначение, които по 
настоящем са силно уязвими от ограничените паркови 
площи, туристическо присъствие, замърсяване с 
непречистени води и отпадъци и влияние на пътната 
инфраструктура. Проектът ще допренесе за 
подобряване  на благоприятен природозащитен статус  
на 32 вида от който 30 вида птици,  1 вид  орхидея- 
обикновенна пърчовка и   1 вид  прилеп -Дългоух ношник 
и 4 местообитания на 91F0 Крайречни смесени гори и 
91G0* Панонски гори и местообитания 3150 Естествени 
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 
или Hy drocharition и 3140 Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara , 
предмет на опазване в защитена зона BG0000118 
"Златни пясъци" и в защитена зона BG0002082 “Батова”.

Основни ползи от реализиране на проекта включват:



Във връзка с изграждане на допълнителен капацитет по 
предписание на Сключен договор по ОП „Околна 
среда2014-2020” в ДПП „Златни пясъци” през периода 
септември 2018г.- октомври 2018г. бяха актуализирани 
следните процедури:
Процедура за изготвяне на искания за плащания по 
проекти в рамките на ОПОС 2014-2020г.
Процедура за извършване на верификации и плащания 
по проекти в рамките на ОПОС 2014-2020г.
Процедури за мониторинг и проверки на място по 
проекти в рамките на ОПОС 2014-2020г.
Процедура за съхранение на документи по проекти в 
рамките на ОПОС 2014-2020г.

Разработени документи

Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”
гр. Варна 9007, КК Златни пясъци, п.к. 20
тел. 052 355 591,052 355 561
e-mail:  
Директор -  инж. Даринка Сарова

Офисът на Дирекция на природен парк „Златни пясъци” 
се намира в сградата на Посетителския информационен 
център на ПП „Златни пясъци” ,по пътя 
Варна – Кранево, до хотел „Зора“

dppzlatni@abv.bg

Координати за контакти

www.parkzlatnipiasaci.com


