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C. Синтезирана информация за съществуващите и потенциално приложими публично-частни партньорства 

1. Възстановяване на инфраструктура на територията на ПП Златни пясъци 

2. Изграждане на къмпинг с цел развиване на караванен туризъм 

3. Участие в проект Национален ден на природните паркове 

4. Съвместно пролетно почистване  с частни партньори/ почистващи фирми  

5. Създаване на въжен парк„ Маймунарника” на територията на ПП Златни пясъци 

6. Дългосрочно сътрудничество с цел популяризиране на природния парк между ДПП Зладни Пясъци и Летище Варна 

7. Съвместно организиране и провеждане на обучителни и образователни семинари  

8. Краткосрочно сътрудничество между ДПП  Златни Пясъци, ГЕУМ, Община Варна  

9. Дългосрочно участие в туристически изложения  

10. Партньорство с Туристическо Дружество „Родни Балкани” – еднократни и ежегодни инициативи, свързани с облагородяване на ПП  

11. Организиране и провеждане на практически занимания на ученици на територията на парка  
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D. Портфолио с конкретни предложения за ПЧП в Природния парк и насоки за бъдещо развитие 

1. Описание на Природния парк:  

Обявяване (дата) 3 февруари 1943 г. под името Народен парк „Златни пясъци” 

Местоположение на дирекцията  Община Варна, Област Варна 

Територия (в ха) Първоначално 240 ха. /1943/, а през 1981 след разширяване достига сегашните си размери от 1320,7 ха – 13.2 кв.км. 
Дължината на парка е 9.20 км., а средната ширина 1.20км. 

Характеристика на биоразнообразието  

Флора 
Територията на парка е заета от естествени широколистни гори съставени от дъбовете цер, благун, космат дъб, и 
келяв габър. Дървесните и храстовите екосистеми заемат 90% от площта на парка. Под защита са 20 редки и 
застрашени от изчезване растителни вида (снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.) 

Фауна 

В Природния парк Златни Пясъци се срещат два вида земноводни, 8 вида влечуги, 78 вида птици (обикнивен мишелов, 
голям ястреб, черешарка, авлига и др.)  и 25 вида бозайници (сърна, дива свиня, язовец и др.). Най-голям е делът на 
обитателите на горски насаждения. Водните площи обуславят наличието на земноводни. Сред разнообразието от 
влечуги защитени са смок мишкар, голям стрелец, костенурки 

Голямо е разнообразието от насекоми. Сред най-атрактивните са еленовият рогач, а по откритите площи – пеперудите 
лястовича опашка, адмирал, копривна пеперуда и др 

Уникални елементи 

Културно-историческото наследство обхваща широк период – от античността до късното средновековие, което 
определя неговата общонационална значимост.  

В югозападната част на парка се намира “Аладжа манастир” – средновековен скален манастир от 14 век, който с 
намиращите се в непосредствена близост Катакомби образува исторически комплекс. 

Към ДПП ''Златни пясъци'' са и защитените местности ''Побити камъни'' и ''Камчийски пясъци'' 

Административно-териториална 
принадлежност 

Област Варна, община Варна 

Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна, в непосредствена близост до курорт „Златни пясъци” 

На север паркът граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на 
юг със земи от горския и селскостопански фонд. В границите на парка са включени преобладаващо отдели от ДЛ 
“Варна” и няколко отдела от ДЛ “Балчик”. 
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Населени места В Община Варна влизат 5 села (с. Каменар, с. Казашко, с. Константиново, с. Тополи, с.Звездица) и 1 град (Варна) 

Традиционен поминък За региона: Животновъдство, лозарство, риболов 

Икономика  

Туризмът е един от основните отрасли в структурата на икономиката на Община Варна. Водещи за регионалната 
икономика са секторите селско стопанство, производство главно на химикали, корабостроене и ремонт, хранителна 
промишленост и производство на електроуреди.  

На територията на общината има предприятия също така от подотраслите металургия и машиностроене, хранителна 
промишленост, шивашка промишленост, електротехника, обувна промишленост, производство на строителни 
материали и строителство, мебелна промишленост. 
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Портфолио 1. Възстановяване на инфраструктура  

2. Наименование на партньорството Възстановяване на алеи, заслони и паркова инфраструктура 

Дирекция на Природен парк Златни пясъци 

Корпоративен бизнес – спонсор  
3. Пълно наименование на 
партньорите 

Изпълнителска фирма 

4. Описание на партньорството 
Съвместно възстановяване на туристическа инфраструктура. Планирането, организацията и извършването/възлагането 
на дейността се поемат от Дирекцията на Природния парк, докато финансовото обезпечаване на проекта се извършва от 
представител на бизнеса, който се явява спонсор на инициативата. 

5. Ангажименти на ПП 

ПП ще използва своя експертен капацитет и човешки ресурс в следните направления: 

- Планиране на необходимите дейности и цялата организация на дейността по възстановяване на избраните алеи, 
заслони 

- Съставяне на оценка с точен брой щети 

- Утвърждаване на финансовата рамка 

- Избор на изпълнители 

- Осъществяване на мониторинг върху дейностите по благоустрояване и поддръжка  

- Контрол върху изпълнението 

6. Ангажименти на партньора 

Бизнес партньорът ще сътрудничи чрез: 

- Участие при обсъждане на маршрутите/локациите, които да бъдат възстановени 

- Одобряване на план за конкретните щети по алеите и заслоните, изготвен от ДПП Златни пясъци 

- Финансово обезпечаване на проекта 

- Инспектиране на резултатите: обхождане на маршрутите с цел финална регистрация на възстановената 
инфраструктура 

7. Описание на нормативната база 

- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите 
- Закон за опазване на околната среда 

- Закон за Защитените територии 

- План за управление на природни паркове 
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- Закон за горите 

- Закон за задълженията и договорите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка 

Партньорството стартира със споделяне и обсъждане на конкретна идея между партньорите, избор на локация – място, 
което да бъде възстановено, като в интерес на частния инвеститор е да бъдат избрани локации с голям човекопоток; 
изготвяне на план график с необходимите дейности от ДПП; обсъждане и приемане на плана от страна на частния 
партньор; обсъждане и утвърждаване на финансовия план на проекта; финансиране; избор на изпълнители и контрол 
върху изпълнението, което е задача на Дирекциата на Природния парк; регистриране на резултатите от съвместната 
работа. 

Времева рамка на проекта: 6-7 месеца, 2-3 месеца са за обсъждане на идеята и подготовка на задание, 1 месец за 
процедура по възлагане, 3 месеца за изпълнение. 

9. Пример за приложение Подобен проект е реализиран в ДПП Витоша 

10. Ползи за заинтересованите страни  

Ползи за ПП Ремонтирана туристическа инфраструктура, на която могат да се радват всички посетители на парка 

Ползи за партньора Реклама върху възстановените туристически съоръжения, спечелване на симпатизанти 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Подобряване на условията за туризъм в планината, което дава възможност на всички пешеходни туристи да опознават 
парка в безопасни условия и информационна обезпеченост 

11. Други ангажирани институции ДАГ 
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Портфолио 2. Изграждане на къмпинг с цел развиване на караванен туризъм 

2. Наименование на партньорството Съвместно планиране, изграждане и поддържане на къмпинг с цел развиване на караванен туризъм  

3. Пълно наименование на 
партньорите 

Дирекция на Природен парк Златни Пясъци 

Сдружение ГЕУМ 

Частни партньори, бизнес организации 

4. Описание на партньорството 

Проекта се инициира от сдружение ГЕУМ. ГЕУМ биха разработили проект и изявяват готовност да участват с експертна 
помощ, да координират дейностите по проекта, както и комуникацията между всички заинтересовани страни. ДПП може 
да съдейства с администриране на организационната част – подбор на изпълнители и контрол над изпълнителската 
дейност, както и с експертна помощ (изготвяне на оценки, становища и препоръки относно необходимите дейности и 
нормативната уредба на защитената територия през всички етапи на проекта) 

5. Ангажименти на ПП 

- Да направи оценка относно това доколко нормативната уредба позволява съответната инициатива да бъде 
реализирана на територията на парка и доколко би допринесла за подобряване на  управлението и условията в 
парка,  

- Да определи най-удачните маршрути за възстановяване и места за изграждане на нови трасета.  

- Да подпомогне с експертна помощ определянето на най-удачната форма на партньорството – съвместно 
управление, договор за наем или концесия 

- Да участва в избора на изпълнители и в контрола върху изпълнението 

6. Ангажименти на партньора 

Ангажименти на ГЕУМ: 

- Съдейства при подготовката на цялостната идея и уточняване параметрите на партньорството.   

- Сдружение ГЕУМ би могло да се ангажира с популяризирането на дейностите по проекта, които се извършват на 
територията на парка, използвайки своя капацитет от експерти и консултанти.  

- ГЕУМ би могло да организира акции с доброволци – да осигури тяхното набиране и да координира конкретните 
задачи, свързани с почистване на мястото около къмпинга 

 

Ангажименти на частните партньори 

- Съдейства при подготовката на цялостната идея и уточняване параметрите на партньорството. 

- Участва при оргазнизацията и изграждане на съоръженията – избор на изпълнител и контрол върху изпълнението 

- Финансово обезпечаване на проекта 
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- Осигуряване на човешки ресурс за стопанисване на къмпинга 

7. Описание на нормативната база 

- Закон за обществените поръчки 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за Защитените територии 

- План за управление на природни паркове 

- Закон за горите 

- Закон за задълженията и договорите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите; 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 

- Закон за концесиите 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Обсъждане на идеята от двете страни – обсъждане на срокове, спазване на изискванията за работа на територията на 
парка. ДПП трябва да вземе решение за осъществяването на инициативата в изпълнение на Плана за управление, след 
което се преминават необходимите процедури за съгласуване и конкурси (в случай на концесия), след което се 
преминава към техническата реализация на проекта/идеята, която се извършва в повечето случаи с човешкия ресурс, 
осигурен от частните партньори (когато се налага избор на изпълнители това също е задача на частния партньор) 

Времева рамка на проекта – проектът е на идейно ниво, вероятна продължителност на проекта 12 месеца 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП ГЕУМ и ДПП Златни пясъци биха могли да създадат успешни партньорства с частни фирми, които да оказват и занапред 
финансова и организационна подкрепа при съвместните инициативи 

9. Пример за приложение - 

10. Ползи за заинтересованите страни  

Ползи за ПП Появата на ново място за отдих ще доведе до популяризиране на парка   

Ползи за партньора 
Ползи за ГЕУМ: 

- Популяризиране на дейността на Сдружение ГЕУМ сред младите хора. 
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- Осъществяване на част от идеалните цели на сдружението. 

Ползи за частния партньор: 

- Рекламна дейност (брандиране на съоръжения) 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Посетителите могат да се радват на ново място за отдих на територията на парка 

11. Други ангажирани институции 
ДАГ 

Община Варна 
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Портфолио 3. Участие в проект Национален ден на природните паркове 

2. Наименование на партньорството Участие в  “Национален ден на природните паркове” 

ДПП Златни пясъци (заедно с всички останали природни паркове) 

WWF 
3. Пълно наименование на 
партньорите 

Други частни партньори 

4. Описание на партньорството Организиране на Национален ден на природните паркове, в който доброволци от цялата страна реализират дейности по 
почистване и подръжка на Природния парк – ремонт на беседки, пейки и пр. 

5. Ангажименти на ПП Осигуряват представители на парка, които да разпределят и координират задачите 

6. Ангажименти на партньора   

WWF Инициират, организират, координират, отговарят за осигуряване на финансиране на инициативата Национален ден на 
природните паркове 

Други частни партньори 
Оказват комуникационна и финансова подкрепа на инициативата: използват рекламното си време за комуникация на 
инициативата Национален ден на природните паркове, популяризират инициативата, отговарят за осигуряване на всички 
необходими материали за почистването и ремонта, както и за камионите за извозване на боклук 

7. Описание на нормативната база 

- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 
- Закон за защитените територии; 
- Закон за биологичното разнообразие; 
- Закон за горите; 
- Правилник за прилагане на Закона за горите; 
- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 

управление по горите; 
- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 

горите; 
- Закон за общинската собственост; 
- Закон за държавната собственост; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация. 



 

Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората, Септември, 2009 
 

11 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Представители на WWF се свързват с Асоциация на Природните паркове в България. Чрез нея осигуряват личен контакт с 
директорите на парковете, членуващи в Асоциацията. След като имат подкрепата на директорите на Природните паркове 
уведомяват Държавна агенция по горите, която от своя страна информира парковете за инициативата с писмо да 
съдействат на WWF като вземат участие и осигурят необходимите ресурси 

Времева рамка на проекта: Към момента идеята е проектът да се провежда ежегодно. Тъй като тази инициатива вече е 
била реализирана при планиране на следващи инициативи са необходими около 3 месеца от намирането на партньор в 
лицето на голяма компания, която има интерес да финансира такъв проект, до провеждането му  

9. Пример за приложение Партньорството стартира през есента на 2007 година, като до момента. Национален ден на природните паркове е бил 
организиран два пъти – през октомври 2007 и май 2009. 

10. Ползи за заинтересованите страни  

Ползи за ПП 

Популяризиране на природните паркове, почистване на парка, подръжка на беседки, пейки  

Подобни инициативи подпомагат формирането на нагласа у местното население за възприемане на природния парк като 
ценност, която се намира в непосредствена близост до тях.  

От друга страна популяризирането на природните паркове спомага и туризма на тяхната територия. 

WWF 
Подобна инициатива подпомага популяризирането на природните паркове, като по този начин създава обществено мнение, 
на чиято подкрепа може да се разчита в бъдеще при различни заплахи срещу опазване на природата на територията на 
паркове чрез застрояване, изсичане на гори и пр.  

Частен партньор Провеждане на комуникационна активност, дългосрочно обвързване с идеята за опазване на околната среда 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

За тези, които се включват в инициативата – възможност да подкрепят и подпомогнат опазването на природните паркове 
чрез полагане на доброволен труд 

За посетители на природните паркове – по-чиста природа и възможност да използват съоръженията на територията на 
парка – пейки, беседки 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП Успешно партньорство и добро сътрудничество по време на подготовката и реализирането на проекта.  
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Портфолио 4. Съвместно пролетно почистване с частни партньори/ почистващи фирми  

2. Наименование на партньорството Периодични акции за почистване на ПП Златни пясъци 

ДПП Златни пясъци 
3. Пълно наименование на 
партньорите Частен партньор 

Почистваща фирма 

4. Описание на партньорството 

Съвместно организиране и осъществяване на масова почистваща акция. Техническото и организационното обезпечаване на 
проекта се поема от служителите на Дирекцията на ПП Златни пясъци. Бизнес партньорът от своя страна участва в проекта 
с финансови средства и по желание – с доброволен труд от страна на своите служители 

Почистващата фирма се включва в проекта с предоставяне на контейнери и обезпечаване извозването на отпадъците 

5. Ангажименти на ПП 

Участие на служители на Дирекцията на парка в почистването на парка: 

- Утвърждаване на финансовата рамка 

- Избор на времева рамка 

- Организация и контрол върху изпълнението 

- Намиране/осигуряване на допълнителни средства и ресурси в случай на необходимост 

6. Ангажименти на партньора 

На бизнес партньора: 

- Участие при обсъждане на района, който да бъде почистен 

- Одобряване на организационен и времеви план за осъществяването на проекта, изготвен от ДПП Златни пясъци 

- Финансово обезпечаване на проекта 

- Участие с доброволен труд от страна на своите служители 

На почистващата фирма: 

- Осигуряване на контейнери за събиране на отпадъци 

- Извозване на контейнерите 

7. Описание на нормативната база 
- План за управление на ПП 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите 
- Закон за опазване на околната среда 
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- Закон за защитените територии 
- Закон за биологичното разнообразие 
- Закон за горите 
- Правилник за прилагане на Закона за горите 
- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 

управление по горите 
- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 

горите 
- Закон за общинската собственост 
- Закон за държавната собственост 
- Закон за местното самоуправление и местната администрация. 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Етапи на съвместното сътрудничество:  

1. Запознаване на организациите 

2. Обсъждане и одобряване на идеята 

3. Уточняване на сроковете за реализиране 

4. Съвместно реализиране на проекта 

Времева рамка на проекта: 2009 г. – подготовка на проекта – около 1 месец, реализация на проекта – 3 дни 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 
Наличието на договори и установяването на процедура за изпълнение на подобни инициативи биха могли да ги превърнат 
в регулярни, в които да бъдат мотивирани да участват по-голям брой частни партньори. Формата на сътрудничество има 
потенциал да се развие, ако премине през договорни отношения и се търсят начини за по-голяма обществена гласност 

9. Пример за приложение Масова почистваща акция, реализирана съвместно с Екопак през 2008 г. 

10. Ползи за заинтересованите 
страни 

- 

Ползи за ПП Поддържане на парка в добро състояние, привличане на обществено внимание към проблемите на опазването на околната 
среда 

Ползи за партньора Рекламна дейност, спечелване на симпатизанти 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Намаляване на количеството отпадъци  



 

Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората, Септември, 2009 
 

14 

11. Други ангажирани институции 

Учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг” 

Община Варна 

ДАГ 
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Портфолио 5. Създаване на туристически атракции  на територията на ПП Златни пясъци (въжен парк„ Маймунарника”) 

2. Наименование на партньорството Създаване на въжен парк „Маймунарника” на територията на ПП Златни пясъци 

ДПП Златни пясъци  
3. Пълно наименование на 
партньорите Сдружения и фирми предлагащи туристически атракции и услуги (напр. бързо хранене, кафе). Има опит с Алпинисти от ТД 

Родни балкани  

4. Описание на партньорството 
Алпинисти от ТД Родни балкани инициират идеята за построяване на въжен парк на територията на ПП Златни пясъци в 
близост до Информационния център на ПП. Целта на проекта е парка да бъде популяризиран като място за отдих и 
забавления. Партньорите на парка извършват стопанска дейност, създавайки и стопанисвайки въжения парк 

5. Ангажименти на ПП Да предостави място за построяването на въжения парк  

6. Ангажименти на партньора 
Да спазва еконормите и да опазва екосистемата на територията на парка – въженият парк е построен без да бъдат 
засегнати дърветата, по които са построени съоръженията  

Финансиране на изграждането на въжения парк (построен изцяло с лични средства на алпинистите) 

7. Описание на нормативната база 

Алпинистите трябва да спазват закони за безопасност и работа с туристи 

- План за управление на ПП 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 
- Закон за защитените територии; 
- Закон за биологичното разнообразие; 
- Закон за горите; 
- Правилник за прилагане на Закона за горите; 
- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 

управление по горите; 
- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 

горите; 
- Закон за общинската собственост; 
- Закон за държавната собственост; 
- Закон за местното самоуправление и местната администрация. 
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8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Правят се устни договорки между двете страни, на организирани за целта работни срещи. Всеки етап от създаването на 
въжения парк се съгласува с дирекцията на ПП Златни пясъци, като се търси както одобрение, така и експертна помощ 
относно еко нормите и нормативната уредба, свързана с природния парк. 

Паркът функционира от 2003 г. 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 
Успешна дългогодишна съвместна дейност. Нетипична форма на публично-частно партньорство, която съдейства за 
популяризиране на парка като туристическа дестинация и място за отдих и едновременно с това позволява извършването 
на стопанска дейност 

9. Пример за приложение - 

10. Ползи за заинтересованите 
страни 

 

Ползи за ПП ПП има още едно атрактивно и привлекателно място за туристите – популяризация и привличане на повече посетители . 

Ползи за партньора Възможност за развиване на стопанска дейност в близост до големи курорти (к.к. Албена, к.к. Златни пясъци), което 
предполага и по-голяма посещаемост на въжения парк  

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Различно и атрактивно място за забавление сред природозащитена местност. Освен съоръженията въженият парк предлага 
и кътове за отдих, барбекю, които са на разположение на всеки посетител на ПП. 

11. Други ангажирани институции Туристически дружества и Туроператори от района на гр. Варна 
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Портфолио 6. Дългосрочно сътрудничество между Дирекцията на парка и Летище Варнa 

2. Наименование на партньорството Популяризиране на парковата среда сред туристите, посещаващи Варна 

ДПП Златни пясъци  
3. Пълно наименование на 
партньорите 

Летище Варна  

4. Описание на партньорството 

Основната цел на проекта е да се популяризира Природния парк посредством предоставяне на рекламни материали на 
клиенти на Летище Варна. Паркът се ангажира с изготването на рекламните материали и предоставя възможности за 
ползване на определени участъци от територията на парка за team building занимания за летищната администрация 

5. Ангажименти на ПП 
Да оргазнизира изготвянето на рекламни материали 

Да предостави за ползване терен за провеждане на team building активности 

6. Ангажименти на партньора 
Да предостави информация за парка на своите клиенти 

Да спазва еконормите и да опазва екосистемата на територията на парка.  

7. Описание на нормативната база 

- План за управление на ПП 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите 
- Закон за опазване на околната среда 
- Закон за защитените територии 
- Закон за биологичното разнообразие 
- Закон за горите 
- Правилник за прилагане на Закона за горите 
- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 

управление по горите 
- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 

горите 
- Закон за общинската собственост 
- Закон за държавната собственост 
- Закон за местното самоуправление и местната администрация. 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 

Правят се устни договорки между двете страни на организирани за целта работни срещи. Идеята е на определен период от 
време (примерно месец) ДПП Златни пясъци да предоставя рекламни материали за ПП, като два пъти годишно, със 
съгласие на ПП, администрацията на летището могат да се оргазизират игри за сплотяване на колектива на  територията 
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рамка  на природния парк  

Времева рамка на проекта от 2009 – все още е на идейно ново. Не е фиксирана времева рамка 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП Партньорството би могло да бъде оценено като успешно ако развие потенциала си и се превърне в регулярно 
сътрудничество, което би съдействало за популяризиране на парка като туристическа дестинация  

9. Пример за приложение - 

10. Ползи за заинтересованите 
страни 

 

Ползи за ПП 
Популяризиране на Природния парк и привличане на повече туристически групи 

Място за спортна активност на младите хора 

Ползи за партньора Възможност за организиране на фирмени мероприятия  

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Информационна обезпеченост 

11. Други ангажирани институции Туристически дружества и Туроператори от района на гр. Варна 
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Портфолио 7. Съвместно организиране и провеждане на обучителни и образователни семинари  

2. Наименование на партньорството Съвместно организиране и провеждане на обучителни и образователни семинари  с идея да бъде реализирано регулярно 

3. Пълно наименование на 
партньорите 

Дирекция на Природен парк Златни Пясъци 

Сдружение ГЕУМ   

Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС)  

4. Описание на партньорството 

Съвместно изпълнение на проект „Гората на младите – практики и европейски опит при опазване на ПП Златни пясъци” и 
осъществяване на семинар на тема „Практики и европейски опит при опазване на защитени територии”, като част от 
проекта. Идеята се ражда на среща между ГЕУМ и Дирекцията на Природния парк, като инициатива с образователна 
насоченост 

Проект „Гората на младите – практики и европейски опит при опазване на ПП Златни пясъци” има за цел да 
популяризира ПП Златни пясъци сред младите хора като ги направи съпричастни към проблемите на защитената 
територия и търсенето на начини за тяхното решаване. 

Осъществяването на семинар на тема „Практики и европейски опит при опазване на защитени територии” от своя страна 
запознава участниците с ефективни европейските практики  за управление 

Проекта се реализира по инициатива на ГЕУМ. ГЕУМ разработват проект, участват с експертна помощ (осигуряват 
лектори), организират самите мероприятия и отговарят за разпространението на материали, свързани с парка. ДПП 
съдейства с администриране на организационната част, подготовка на печатни материали за участниците и с експертна 
помощ (изнасяне на лекции) 

5. Ангажименти на ПП 

- Да планира организацията по дейностите, извършвани на територията на Природния парк, организация на 
хепънинга по случай приключването на проекта 

- Да подготви материали за представянето на парка и дейностите в него 

- Изнасяне на лекция за Природния парк и запознаване с действащото българско законодателство и 
синхронизирането му с европейските практики за по-ефективно управление на българската гора и управлението 
на зоните от НАТУРА 2000 

- Да участва във финансирането на проекта 

6. Ангажименти на партньора 

Ангажименти на ГЕУМ: 

- Сдружение ГЕУМ се ангажира с популяризирането на дейностите по проекта, които се извършват на територията 
на парка, използвайки своя капацитет от експерти и консултанти. Те също така, със съдействието на Дирекцията 
на Природния парк, организират мероприятия, които имат образователна насоченост (лекции, разпространение 
на материали на парка) 

- ГЕУМ организира акции с доброволци – осигурява тяхното набиране и координира конкретните задачи, свързани с 
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облагородяване на Природния парк 

Ангажименти на ДАМС 

- ДАМС участва във финансирането на проекта 

7. Описание на нормативната база 

- Закон за обществените поръчки 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за Защитените територии 

-  План за управление на природни паркове 

-  Закон за горите 

- Закон за задълженията и договорите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите; 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Идеята възниква през 2008 г. като съвместна инициатива на Сдружение ГЕУМ и ДПП Златни пясъци. Представители на 
двете организации обсъждат параметрите и конкретизират отговорностите си. Провеждат се ежедневни срещи между 
двете организации, като всяко решение се координира посредством регулярна комуникация със заведенията и/или 
училищата, които биха се включили в инициативата. Тези срещи имат за цел уточняване на организационната и 
финансовата рамка. Следваща стъпка е подаване на документи за финансиране по „Програма за младежки дейности” на 
ДАМС. След одобряване на проекта се извършва финансирането и осъществяването на проекта. 

Проектът включва няколко мероприятия:  почистване – ноември 2008 г., радиопредавания – януари-май 2009 г., семинар 
практикум – март 2009 г., залесяване – март 2009 г., кръгла маса – април 2009 г., хепънинг (хепънингът по проекта 
започва с преминаване и освежаване на туристическите маршрути в парка) – май 2009 г. 

Времева рамка на проекта – 2008-2009 г. – 1г. 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 

Успешната съвместна дейност между ГЕУМ и ДПП Златни пясъци е създала добро партньорство между двете страни, 
което дава основание да се направи извод, че те имат достатъчно голям експертен капацитет, за да участват в нови 
инициативи, свързани с публично-частните партньорства 

Благодарение на дейността на сдружението се облекчава работата на Дирекцията на Природния парк, като също така се 
реализират и образователни дейности на територията на парка 
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9. Пример за приложение - 

10. Ползи за заинтересованите страни  

Ползи за ПП 
- Почистване и облагородяване (залесяване) на територията на парка 

- Популяризиране на парка – участниците се запознават с Природния парк, с българската гора – с тяхното 
състояние и националната стратегия за тяхното стопанисване 

Ползи за партньора 

Ползи за ГЕУМ: 

- Осъществяване на целите на сдружението – основна цел на Сдружението е обединяването на различни 
обществени групи в дейности, насочени към защита на природата и опазване на околната среда. 

- Популяризиране на дейността на Сдружение ГЕУМ сред младите хора 

Ползи за ДАМС: 

- Реализиране на техен проект/програма 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Посетителите могат да се радват на чист, запазен и приветлив парк 

11. Други ангажирани институции Дирекция “Младежки дейности и спорт”, Община Варна 
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Портфолио 8. Краткосрочно сътрудничество между ДПП  Златни Пясъци, ГЕУМ, Община Варна в областта на екотуризма  

2. Наименование на партньорството Изследване на възможности за установяване принципи и правила при създаването на т.н. „Зелени хотели”, 

ДПП Златни Пясъци 

Сдружение ГЕУМ   
3. Пълно наименование на 
партньорите 

Община Варна 

4. Описание на партньорството 

Съвместно реализиране на проект „Академия на живота – иноваторски практики в туризма”. Проектът е инициатива на 
Сдружение „Геум” в партньорство с ДПП Златни пясъци и Варненска Туристическа Камара и е финансиран от Община 
Варна, Дирекция "Младежки дейности и спорт", по дейност „Младежки проекти – 2009” 

Проектът цели да даде възможност на младите хора за популяризиране на иноваторски дейности в сферата на 
здравословен начин на живот и туризъм около защитени територии чрез популяризиране на идеята „Зелени хотели” сред 
хотелиерите и желаещите да почиват сред екологична среда, гостите на туристическите комплекси и жителите на гр. 
Варна и даване на възможност на младите хора да влязат в контакт с представителите на туристическия бизнес, да 
анализират проблемите му и да научат добри практики. 

Партньорството има за цел изследване на възможностите за установяване на принципи и правила в създаването на 
„Зелени хотели”, които да запазват природата на територията на парка и в непосредствена близост до него. Осъществява 
се чрез провеждане на кръгли маси, семинари, дискусии, on-line анкети. Сдружение ГЕУМ и ДПП Златни пясъци събират 
информация относно конкретните възможности за приложение. Информацията се обработва от ДПП и Сдружение ГЕУМ 
допринасят за проекта посредством експертна помощ по еко въпросите. Проектът е на етап – издаване на книга на 
тематика, касаеща подготовката, създаването и поддържането на Зелените хотели.  

5. Ангажименти на ПП Експертна помощ при създаване на принципи и правила за хотели на територията на парка: активно участие на членове 
на ДПП в организираните кръгли маси, дискусии  

6. Ангажименти на партньора 
ГЕУМ: Експертна помощ при планиране и създаване на хотели на територията на парка 

Община Варна финансира проекта 

7. Описание на нормативната база 

- Закон за обществените поръчки 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за Защитените територии 

- План за управление на природни паркове 

- Закон за горите 
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- Закон за задълженията и договорите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите; 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

След възникването на идеята за изследване на възможностите за създаване на Зелени хотели, ВТК инициира множество 
работни срещи с експерти, които да дадат насоки в търсенето на реализация на проекта, както и да очертаят 
нормативните параметри на възможните действия. ДПП Златни пясъци участва в проект с експертни анализи, относно 
спецификите и нормативната база за защитените територии. 

Проектът стартира с Кръгла маса „Мозъчна атака за очертаване на концепцията „Зелени хотели”  

Начало:  30.05.2009 г. Времева рамка на целия проект 5 месеца 

Дейностите в проекта са разделени на 4 основни етапа:  

- Стартиране на проекта 

- Информационно издателска дейност 

- Обучение, проучване, анкетиране, обработване на резултатите 

- Заключителен етап с обявяване на резултатите, награждаване на най-атрактивните участници и презентация на 
справочник „Зелени хотели”.  

В момента проектът се намира на равнище заключителен етап. 

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 
Успешни съвместни дейности между всички партньори, добра координация и реализирани цели на проекта. Дават се 
възможности на младите хора да влязат в контакт с представители на туристическия бизнес, да анализират проблемите 
му и да научат добри практики 

9. Пример за приложение - 

10. Ползи за заинтересованите страни  

Ползи за ПП Парка се превръща в привлекателна туристическа дестинация и същевременно природното му богатство се запазва в 
максимална степен 

Ползи за партньора За ГЕУМ: осъществяване на целите на дружеството (Популяризиране на „Зелените хотели” като иноваторска идея - 
Участниците се запознават с концепцията за зелени хотели, с програмата „Зелен ключ” и дискутират стандарта за 



 

Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората, Септември, 2009 
 

24 

проучване и анкетиране) 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Дава се възможност на младите хора да популяризират иноваторски дейности в сферата на здравословен начин на живот 
и туризъм около защитени територии чрез популяризиране на идеята за Зелени хотели. 

Посетителите могат да се радват на чист, запазен и приветлив парк. 

11. Други ангажирани институции 

ДАМС – Държавна агенция за младежта и спорта 

Варненска Туристическа Камара 

Варненска Асоциация на ресторантьорите и хотелиерите 
Членове на тур операторски фирми 

Съюза на екскурзоводите  
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Портфолио 9. Дългосрочно участие в туристически изложения  

2. Наименование на партньорството Съвместно организиране и участие на туристически форуми и панаири 

ДДП Златни Пясъци 
3. Пълно наименование на 
партньорите 

Варненска Туристическа Камара, Зелени хотели, туристически дружества и др. 

4. Описание на партньорството 

Ежегодни съвместни инициативи – Варненската Туристическа Камара организира и участва в туристически форуми и 
панаири в България и чужбина, представяйки своята дейност и давайки възможност на експертите от ДПП Златни 
пясъци да представят богатствата на защитената територия и от тази гледна точка да подпомогнат създаването на 
бъдещи публично-частни партньорства. 

5. Ангажименти на ПП Предоставяне на информация за ПП на туристи и туристически фирми на щанда на ПП и ВТК 

6. Ангажименти на партньора Да предоставя преференциални условия на участие на ПП Златни пясъци   

7. Описание на нормативната база 

- Закон за счетоводството 

- Закон за облагане на физическите лица  
- Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
- Закон за обществените поръчки 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за Защитените територии 

- План за управление на природни паркове 

- Закон за горите 

- Закон за задълженията и договорите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите; 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 
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8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

Двете институции (ДПП и ВТК) имат дългогодишна съвместна дейност, като координацията между тях се извършва 
чрез регулярна комуникация. След одобрението на следваща съвместна инициатива, експертите се подготвят с 
материали и информация, представящи ПП и ВТК на съответните форуми 

Начало на съвместната дейност: от 2001 г.  

Времева рамка – подготовката за всяко участие на форум е средно около 2 месеца, което включва време за събиране 
на информациа и материали, подготовка на доклади 

Коментари за ПЧП  

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 

Успешно партньорство за двете участващи страни, които при различните видове форуми и проекти успешно си 
взаимодействат с Община Варна и Държавната агенция по туризъм. 

В следствие на съвместните дейности ВТК ежегодно участва в инициативите на парка – три години подред в 
Пролетното почистване. Членове на ВТК се включват и в много други мероприятия, организирани от ПП. 

ВТК използват Посетителския център за европейски и национални проекти, семинари и други мероприятия, което води 
до популяризиране на самия Природен парк. Мероприятията организирани в Посетителския център имат успех и 
поради това, че са проведени в нетрадиционна среда. След всяко мероприятие Дирекцията на парка прави 
презентация на Парка.  

9. Пример за приложение 

Организация и участие в Панаир на туризма и свободното време”  - „Черноморски туристически форум” От 2001 до 
2007 г. (След решение на ВТК се трансформира в „Черноморски туристически форум” – есента на 2008 г. е първото 
издание на тема „Религиозният туризъм: Манастирите – носители на българската духовност”) 

Съвместно участие на Международна туристическа борса „EMITT 2009” гр. Истанбул, Международна туристическа 
борса „TTR ’2009” гр. Букурещ – за трета поредна година.  

Съвместна инициатива за деца „Приятели на парка”, в която Парка и ВТК връчват заедно награди на детски градини, 
училища.  

10. Ползи за заинтересованите страни - 

Ползи за ПП 
Популяризиране на парка като туристическа дестинация, не само сред варненската, а и сред останалата общественост 
на национално равнище 

Ползване на преференциални условия за представяне на парка, предоставени от ВТК. 

Ползи за партньора ВТК – популяризира своята дейност и обогатява портфолиото си – използва посетителския център на Парка за 
провеждане на семинари по различни европейски и национални проекти  

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Повече възможности за туристическа дейност. 

Реализация на кадри/ голяма част от членовете на ВТК са преподаватели по туризъм и други сходни специалности. 
Полза за млади студенти, на които ВТК съдейства за започване на работа в Парка. 
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11. Други ангажирани институции 

Хотелиери, тур оператори.  

Община Варна  

Държавната агенция по туризъм 
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Портфолио 10. Еднократни и ежегодни инициативи, свързани с облагородяване на ПП  

2. Наименование на партньорството Съвместни еднократни и ежегодни инициативи, свързани с облагородяване и полуляризиране на природния парк 

ДПП Златни пясъци 
3. Пълно наименование на 
партньорите 

ТД Родни Балкани 

4. Описание на партньорството 

Реализиране на съвместни инициативи, които съответстват на целите на дружеството и са приоритетни за ДПП Златни 
пясъци. Основни цели на съвместната дейност са облагородяване на парка с доброволен труд (почистващи акции) и 
въвличане на млади хора (обучителни цели): 

- „Класна стая на открито” – мероприятие за ученици от Помощно училище за деца със забавено развитие,      
с. Кранево – Дружеството осигурява подкрепа при посещенията в училището, организиране на излети, походи, 
кампании за събиране на помощи. ДПП съдейства с експертен капацитет (водачи) и чрез предоставяне на 
възможност за провеждане на мероприятието на територията на парка 

- „Великденски туристически събор” – Организиране на туристически събор на територията на природния парк. 
Организационната дейност се поема от ТД Родни балкани, ПП подготвя материали, свързани с парка 

- „Доброволно и организирано почистване на парка” – акцията включва почистване на туристическите пътеки и 
поддръжка на чешми на територията на парка. Набиране на доброволци и организацията се поема от 
дружеството, служители на ДПП също се включват в почистването 

- „Създаване и поддръжка на туристическата маркировка” – в акцията взимат участие както служители на ДПП, 
така и доброволци (които се набират от дружеството) 

- Съвместно отбелязване на 60-годишнината на парка 

5. Ангажименти на ПП 
Осигурява терен за инициативите  

Подготвя и разпространява рекламни и информационни материали за парка (при „Великденски туристически събор”, 
„Класна стая на открито” и по повод 60-годишнината на парка) 

6. Ангажименти на партньора 

Организира планирането и осъществяването на дейностите по инициативите  

Набира доброволци при акциите, свързани с почистване и поставяне на маркировка 

ТД публикува материали за ПП в свои издания 

ТД понякога действа и като информатор за състоянието на парка – сигнализира на Дирекцията на парка за наличието 
на отпадъци в района на парка (Пример: по време на маркиране на пътека в парка ТД открива строителни отпадъци, 
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изхвърлени от местен хотел и веднага сигнализира в Дирекцията на парка.) 

7. Описание на нормативната база 

- Закон за обществените поръчки 
- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за Защитените територии 

- План за управление на природни паркове 

- Закон за горите 

- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното 
управление по горите 

- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по 
горите 

- Закон за общинската собственост 

- Закон за държавната собственост 

8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. Времева 
рамка  

След възникването на идеята за една съвместна инициатива, ДПП нормативно я съгласува със своите експерти и дава 
съгласието за ползване на територията на ПП. ТД от своя страна се заема с подготовката и организацията на 
събитието, като през всички етапи на дейността се допитва до експертите на ДПП. Служителите на ДПП подпомагат 
всяка инициатива не само с експертна помощ, но и с доброволен труд 

Начало на съвместната дейност: 1992 г. 

Времева рамка: 1-2 месеца технологично време за всяка инициатива  

Цялостна оценка на ПЧП в ПП 

Успешно дългогодишно партньорство. По-голямата част от инициативите се осъществяват на базата на вербална 
комуникация и съгласуване, без подписване на договор.  

Комуникацията между двете страни е почти ежедневна и голяма част от дейностите се извършват на доброволен 
принцип и от двете страни. Описаното сътрудничеството е пример за ефективно използване на човешкия ресурс в 
инициативите за облагородяването на парка.  

9. Пример за приложение В настоящият момент, ТД прави изложба за природните забележителности и защитени територии по Северното 
Черноморие, в която са поместени снимки на ПП. 

10. Ползи за заинтересованите страни - 

Ползи за ПП Популяризира се парка сред туристите и гражданите на гр. Варна. 
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Ползи за партньора ТД използва територията на ПП за организиране на мероприятия 

Ползи за посетителите на природния 
парк 

Предоставяне на информация за природните богатства на парка  

11. Други ангажирани институции - 
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Портфолио 11. Организиране и провеждане на практически занимания на ученици на територията на парка  

 

2. Наименование на 
партньорството 

Организиране на образователни дейности на територията на парка за учениците на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна   

ДПП Златни пясъци, в сътрудничество със Сдружение ГЕУМ 
3. Пълно наименование на 
партньорите 

ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна (Носител на „Зелен флаг”) 

4. Описание на 
партньорството 

ПГГСД провежда практики и годишен стаж на своите ученици територията на парка. ПП Златни пясъци от своя страна предоставя 
територията си за ползване, тъй като подобни инициативи са в съзвучие с част от целите на ПП – да предизвика интереса на 
подрастващите към Природния парк и към природата като цяло 

5. Ангажименти на ПП - ПП парк безвъзмездно предоставя терен за провеждане на учебни практики и стаж на учениците 

6. Ангажименти на 
партньора 

- По време на тези дейности учениците почистват битови отпадъци, залесяват и извършват други дейности, свързани с горско 
стопанската практика  

- Представители на учебното заведение участват като експерти в семинари, организирани от ПП и Сдружение ГЕУМ  

- Финансова подкрепа за осигуряване на транспорт на учениците до ПП 

7. Описание на 
нормативната база 

- Методически указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите; 
- Закон за опазване на околната среда; 
- Закон за защитените територии; 
- Закон за биологичното разнообразие; 
- Закон за горите; 
- Правилник за прилагане на Закона за горите; 
- Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното управление по 

горите; 
- Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите; 
- План за управление на ПП 
- Закон за общинската собственост; 
- Закон за държавната собственост; 
- Закон за местното самоуправление и местната администрация. 
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8. Методика и процедури за 
съгласуване и реализиране. 
Времева рамка  

Етапи на реализиране на съвместните инициативи: 

1. Информиране на Дирекцията на природния парк за дните на мероприятията.  

2. Получаване на съгласие от страна на ДПП Златни пясъци  

3. Подписване на ежегодни фиктивни договори за всяка учебна година, които имат чисто формален характер.  

 

Съвместна дейност – повече от 10 год.  

Коментари за ПЧП  

Цялостна оценка на ПЧП в 
ПП 

Висока оценка за дългогодишна съвместна дейност. Двете страни осъществяват контакт за всяко конкретно мероприятие, което 
предстои да бъде проведено. Сдружение ГЕУМ участва в комуникацията между ПП и Учебното заведение 

9. Пример за приложение Залесяване в местност Ракитника, организирано от ПП по повод „Гората на младите”, май-април 2008 г. 

10. Ползи за 
заинтересованите страни 

- 

Ползи за ПП Доброволна грижа за парка 

Ползи за партньора Възможност за по-разширено образование на учениците в естествена среда 

11. Други ангажирани 
институции 

ПГГСД 

 

 
 

 

 
 


