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„Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021г.“ по договор BG05SFOP001-4.004-0010-

С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

НАПРЕДВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ 
 

Напредва изпълнението на проекта „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата 

Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”, по който работи Дирекция на 

Природен парк “Златни пясъци”. Проектът се финансира по ОП „Околна среда“  2014-

2020г. Общата му стойност е  103 777 лв. Основната му цел е подобряване на 

природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата 

Натура 2000, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията 

на парка.  

Във връзка с подобряване на 

състояние на Обикновената 

пърчовка са проведени консултации 

със специалист по орхидеи. 

Отстранена е храстовата и дървесна 

растителност в местообитанието, 

като това не надвишава 20% от 

общата му площ. Извършена е 

коситба на тревната покривка след 

узряване на семената. Ограничен е  

достъпът на автомобили чрез 

поставяне на две бариери на 

съществуващите горски пътища на 

местообитанието. 

Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в 

защитена зона “Батова”, също е цел на проекта. За да се запази видовият състав на 

птиците, обитаващи и почиващи на територията на парка, е необходимо пълно 

елиминиране на фактора безпокойство на двойките гнездящи птици по време на мътене 

и изхранване на малките. За целта се работи по ограничаване достъпа на МПС чрез 

поставяне на бариери на съществуващи горски пътища. В началото и в края на основния 

туристически маршрут на парка – „Червен маршрут“, ще се монтират информационни 

табели. 

Сред дейностите, залегнали в проекта, са още подобряване на природозащитното 

състояние на вида Дългоух нощник чрез ремонт на решетките на изкуствените галерии в 

парка и изработване и поставяне на информационни табели; подобряване на 

местообитания с влошени хидроложки условия чрез изграждането на нова дървена 

ограда, изработка и монтаж на информационни табели и бариери и почистване на  

туристическите маршрути  и пътеките от нежелана растителност. 

Дейностите за подобряване природозащитно състояние на Крайречни смесени 

гори и Панонски гори включват почистване на маршрути от нежелана растителност на 

територията на парка, осветление, демонтиране на стара и изграждане изцяло нова 
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декоративна дървена ограда с цел ограничаване антропогенния натиск и замърсяване с 

отпадъци на местообитанието, както и монтаж на две бариери и табели. 

По проекта ще бъде подобрено състоянието на естествените еутрофни езера с 

растителност. Предвидено е почистване на подходите към водните огледала от храстова 

растителност и прилежащите територии от битови и строителни отпадъци, на водните 

площи, както и изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко водно 

огледало” и дървен мост на туристическата пътека, където се изтича водното огледало. 

Поставянето на бариери, информационни табели и ограничителни парапети също 

е част от дейностите по проекта. Предвидено е и изследване на физико-химичните 

показатели на водите, за да се установи сезонната динамика в изменението на техните 

концентрации и влиянието на антропогенния фактор върху екологичното състояние на 

местообитанията. 

Проектът е стартирал на 20.09.2018г. и ще приключи на 20.10.2023г. 
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