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Природният парк”Златни пясъци” е Защитена 
зона за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, част от екологичната 
мрежа Натура 2000. Той е най-малкият (13,2 км2) 

от 11-те природни паркове в страната. 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 преобладавщо 
отдели от ДГС “Варна” и няколко отдела 

от 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 Министерство на земеделието и държавните 
имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ 
от 2,4 км2 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 взема името му.



На територията на ПП „Златни пясъци” са установени 
общо 500 вида, което представя 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. Общият брой на защите-
ните видове е 17. 

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 - включените в списъците на 
IUCN. От европейско значимите таксони преобладават 
българските (14 вида) и балканските (12 вида) ендемити; 
седем са видовете от Бернската конвенция, шест от Ди-
рективата за хабитатите и осем са CORINE видовете. Об-
щият брой на консервационно значимите таксони е 44 
(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

Проект ВИ_ПП 
”Златни Пясъци” - 

Варненски Инициативи 
за опазване, подържане 

и възстановяване 
на ПП ”Златни пясъци”

Проектът се финансира от Европейският фонд 

за регионално развитие на Европейския Съюз, 

от Кохезионния фонд на Европейския съюз 

и от държавния бюджет на Република България 

чрез оперативна програма 

„Околна среда 2007-3013г.

Дирекцията на най-
малкият природен парк 
в страната - ПП„Златни 
пясъци”, получи безвъз-
мездна финансова по-
мощ за реализацията 
на проект ВИ-ПП ”Злат-
ни Пясъци”- Варненски 
Инициативи за опазване, 
поддържане и възста-
новяване на Природен 
парк ”Златни пясъци” 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-
2013 г.”, съфинансиран 
от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европей-
ската общност. Периодът за изпълнение на проекта е 36 
месеца, като началната дата за стартиране на проекта бе 
31.07.2009г. 

ПАРТНЬОРИТЕ, подкрепили ръководството на Пар-
ка на етапа на разработка на проекта и кандидатстване 
за финансиране, са Регионалната Дирекция по горите – 
Варна и Регионалната Инспекция по Околна Среда и 
Води – Варна.

инж. Юлия Тумбаркова – 
Директор на ДПП 
«Златни пясъци»



ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕкТА е опазването, под-
държането и възстановяването на биоразнообразието 
в ПП ”Златни пясъци” в рамките на одобрения план за 
управление на парка като част от националната еколо-
гична мрежа „Натура 2000” и средище на ценни место-
обитания и видове.

кОНкРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕкТА, по които ще 
работят експертите от проектния екип, включват:

 ; Ограничаване на силния урбанистичен натиск от 
всички посоки към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенст-
ване на управлението на зоната по Натура 2000 и 
подпомагане на цялостното управление за опазва-
не на природните местообитания и видове в парка 
чрез иницииране на необходимите дейности, проце-
дури и кампании за опазване целостта на терито-
рията на ПП ”Златни пясъци”

 ; Намаляване на загубите на биологично разнообра-
зие чрез възстановяването на черната елша в лон-
гозните съобщества в ПП ”Златни пясъци” 

 ; Подобряване на условията за устойчиво ползване 
на ресурсите в парка чрез развитие на информаци-
онно-туристическата инфраструктурата в парка

 ; Популяризиране значението и опазването на био-
логичното и ландшафно разнообразие в парка и по-
вишаване възможностите на обекта за развитие 
на екотуризъм.



Дейности, насоче-
ни към възстановява-
нето на черната елша 
в лонгозните съобще-
ства в ПП ”Златни пя-
съци”

 ; Консултации с екс-
перт за процедури-
те и етапите по 
възстановяването 
на елшата 

Дейности по проекта:
Дейности за ограничаване на силния урбанисти-

чен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”
 ; Организиране на публична кампания за обсъжда-

не на въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на 
предвижданията в Общите Устройствени планове 
на Община Варна, Аксаково и Балчик;

 ; Създаване на междуведомствена комисия за иниции-
ране на предложения пред МРРБ/МОСВ/ДАГ във връз-
ка с инвентаризация и предписание за освобождава-
не на паркови площи от нестопанисвани и рушащи 
се необитаеми постройки

 Отдел 146 „ л „ с площ 3,0 ха. от Държавен горски фонд

Събиране от отдел 146 „л” на 

посадъчния материал

Подготовка на посадъчния материал



 ; Предварително проучване и предоставяне на ком-
плексна преценка във връзка със възстановяването 
на черната елша

 ; Първоначално планиране на дейността по залеся-
ване с черна елша и подготвка на документите във 
връзка с утвърждавне на плана от РДГ - Варна.

 ; Изготвяне и одобрение на план-извлечение и техно-
логичен план за залесяване

 ; Подготовка на почвата за залесяване - измерване и 
маркиране, подготовка на почвата 

 ; Събиране на семенен материал от парка и органи-
зиране производството на посадъчен материал

 ; Организиране на залесителни кампании на площ от 
3 ха в парка – залесяване на 900 фиданки

 ; Отглеждане и поддържане на залесените площи. 
Дейности за подобряване на информационно-

туристическата инфраструктура в парка и възмож-
ностите за наблюдения и опазване на биоразноо-
бразието

 ; Изграждане и оборудване на заслон - информационен 
пункт за ПП ”Златни пясъци” за нощувки на научни 
работници извършващи проучвания на биологично-
то разнообразие. Интериорно оформление.

 ; Монтиране на беседки – 2 бр., бариери – 3 бр., маси 

Пътя Варна - Кранево Отдел 150 „13” с площ 0,1 ха от Държавен горски фонд



в комплект с по две пейки – 25 комплекта и дървена 
площадка за орнитологични наблюдения – 1 бр.

 ; Изграждане на дървена ограда за опазване на 2 приори-
тетни местобитания принадлежащи към 91ЕО по гра-
ницата на парка с първокласен път I-9, дължина 2 000 м.

 ; Естетизиране на съществуващата сграда посетител-
ски и информационен център на Дирекция ПП ”Златни 
пясъци” и оформление на околното пространство 

 ; Осигуряване закупуването на необходимото оборудва-
не за подпомагане работата на експертите по модула

 ; Реновация на обект: „Сцена - екстериорно оформле-
ние” с конкретни дейности, включени в количестве-
но-стойностната сметка към бюджета.

Дейности, свързани с популяризиране на редки-
те растителните и животински видове в парка и по-
вишаване капацитета му за развитие на еко-туризъм

 ; Разработка и отпечатване на промоционални ма-
териали:
❖ Определител за птици – плакат 
❖ Определител за птици – книжка

 ; Видео-клип (20 мин.) съдържащи информация за ред-
ки видове на флората и фауната в парка, тяхното 
значение за хората и необходимостта от опазва-
нето им,

 ; Изработка на дипляна за проекта.
 ; Разработка на интерпретивни програми за посе-



тители по 3 теми: „Птиците в ПП „Златни пясъци”, 
„Пролетна магия”, „Билки в ПП „Златни пясъци”.
Дейности свързани с популяризиране на проекта

 ; Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медии-
те за стартирането и напредъка по проекта.

 ; Организиране на прес-конференция с медиите.
 ; Оформяне на бланки за ползване от членовете на 

проектния екип
 ; Създаване, публикуване в интернет и разпростра-

нение на 3 бр. електронни бюлетини
 ; Изработка, представяне пред обществеността и 

публикуване в интернет на PowerPoint презентации 
за проекта

 ; Публикуване анонси за проекта в интернет 

ОСНОВНИТЕ ПОЛЗИ от реализирането на проек-
та включват:

 ; Оптимизация границите на парка с участието на 
всички заинтересовани страни. Ограничаване на 
натиска от урбанизираните площи върху паркова-
та територия и осигуряването на по-добро функ-
циониране на природния комплекс със запазване на 
екологичното равновесие за осигуряване на доста-
тъчни по площ и качество места за размножаване, 
хранене и почивка, включително при миграция, ли-
неене и зимуване на дивите животни, създаване на 
условия за генетичен обмен между разделени попу-

лации и видове, ограничаване на негативното ан-
тропогенно въздействие върху защитената тери-
тория.

 ; Позициониране на новоизградената инфраструк-
тура - Туристически информационен център - в 
тясна връзка с посетителите от туристическия 
поток към скалния манастир „Аладжа манастир” и 
възможността за допълнителното им запознава-
нето с биоразнообразието в парка като част от 
Натура 2000.

 ; Подобряване и реновиране на съществуващата пар-
кова инфраструктура и прилежащите й обекти – ад-
министративна сграда, горска сцена, площадки за 
орнитоложки наблюдения, паркови ограждения и пр. и 
създаване на подходяща среда при организиране на обу-
чения, фестивали, индивидуални и групови посещения в 
парка от ученици, граждани и чуждестранни гости.

 ; Съхраняване на ценните естествени природни хаби-
тати с национално и европейски значение, които по-
настоящем са силно уязвими от ограничените парко-
ви площи, туристическото присъствие, нарушената 
цялост от застроени дворни пространства, замърся-
ване с непречистени води и отпадъци и влиянието на 
пътната инфраструктура. По-конкретно, проектът 
ще допринесе за запазване и увеличаване на биологич-
ното разнообразие в парка чрез увеличаване броя на 
черната елша с 900 фиданки;



 ; Създаване на условия за повишаване на информаци-
ята и познанията в подрастващите и жителите на 
съседните общини, на чиято територия се намира 
парка, както и в гости и посетители на КК ”Златни 
пясъци” за значението и ролята на местообитани-
ята и видовете на територията в парка, както и 
необходимостта от тяхното опазване и разширя-
ване чрез издаване на специализирани информаци-

онни и промоционални материали на български и 
английски език и разработване на програми за раз-
личните възрастови групи посетители на парка.

 ; Повишаване капацитета на служителите на парка 
за разработка и управление на проекти, финансира-
ни със средства от Европейските структурни фон-
дове и Европейския кохезионен фонд.

Екипът,  работещ по проекта



Пресконференция 
за медиите

 По повод стартиране изпълнението на проект ВИ-
ПП „Златни пясъци” Дирекцията на природен парк „Злат-
ни пясъци” организира на 17.09.2009г. пресконференция 
в зала „Палас Прес” на Двореца на културата и спорта – 
Пресцентър Варна. На снимката – Директорът на парка 
инж. Юлия Тумбаркова и партнъор по проекта от РИОСВ 
- Варна - инж. Генова, представят пред медиите целите и 
очакваните резултати по проекта.

СТАРТИРАНЕ 
НА ПРОЕКТА



Обучение за персонала
На 17 октомври 2009 г. в ДПП ”Златни пясъци” се 

проведе обучение за персонала на Парка и членовете 
на екипа, работещ по проект ВИ_ИП „Златни пясъци” – 
„Варненски инициативи за опазване, поддържане и 
възстановяване на ПП ”Златни пясъци”. Темата на обу-
чението “Изграждане капацитет за управление на про-
екти по ОП “Околна среда” 2007-2013 г.“ бе свързана с 
механизма и правилата за усвояването на средства от 

Европейския Фонд за Регионално Развитие и Кохезион-
ния фонд на ЕС. Обучението имаше за цел да запознае 
членовете на работния екип по проекта и администра-
цията на Парка с целите на ОП “Околна среда 2007-2013 
г. “, с органите за управление и мониторинг на програ-
мата, с общите изисквания при управление на проек-
ти, финансирани със средства на ЕС, процедурите за 
мониторинг и контрол, указанията за верификация на 
разходите, изискванита на МОСВ относно съпровожда-
щите документи и др. 



Възстановяването 
на черната елша в 

лонгозните съобщества 
в ПП ”Златни пясъци”
Възстановяването на черната елша е продължите-

лен процес. В проекта подготовката и изпълнението 
е предвидено 34 месечен период. До момента е склю-
чен договор с експерт по Черна елша от ОСБРГДВ – 
гр.Свищов. Извършено е: предварително проучване 

относно комплексна преценка във връзка с възстановя-
ването на черната елша на територията на парка съгл. 
изискванията на чл.2, ал.2 от Наредба № 17, първона-
чално планиране по засаждането, оглед и маркиране 
на терена за залесяване и маркиране на семеносещи 
дървета за събиране на семенен материал. Експертен 
екип подготви доклад „Оценка за състоянието на чер-
ната елша в района на ДПП „Златни пясъци„ Варна, ус-
тановяване на подходящи мероприятия за запазване и 
възстановяване”. Събран е семенен материал от парка 
и започна организиране на производството на посадъ-
чен материал.



   Местообитанието на черната елша се простира в цяла 
Европа, умерените части на Азия и Северозападна Африка. 
Това е най-едрия представител на рода достигащ височина 

до 23-35 м. Оптималната и възраст е до 100-150 години. 
Расте предимно на влажни места в равнините, но се среща 
и на места до 1800 м н.в. У нас се среща в цялата страна, но 

най-често край реките до 1000 м н.в.
  Черната елша е широколистно листопадно дърво като 
плодовете му са събрани в малки шишарки със зелено-

кафяв до тъмно кафяв цвят. Дължината им е 1-2 см, а 
ширината 1-1.5 см. Разположени са на групи по 3-5 на 
дълги дръжки. Средния брой плодове в шишарчица е 

около 60. Узряването е през есента в края на септември и 
началото на октомври.

   Плодът е плоско едносеменно орехче, със закръглена 
форма, на върха с две малки камшичета-остатъци от 

стълбчетата.  Всеки плод разполага с две ципести крилца, 
които позволяват плодът лесно да бъде пренесен от 

вятъра. На цвят е тъмнокафяво до червеникавокафяво, 
слабо лъскаво. Дължината му е 2-3 мм, а ширината 1.5-2 мм.

   Дървесината на черната елша е устойчива на вода, 
поради което се използва за подводни строежи, укрепване 

на диги и други. Дървесината се използва и в кожарската 
промишленост. В България растението се използва и в 

парковите и парково-градски райони.



Организиране на 
публична кампания 

за обсъждане на 
въздействието върху 
ПП ”Златни пясъци” 
на предвижданията в 

Общите Устройствени 
планове на Община 
Варна, Аксаково и 

Балчик
Стартираха работните срещи  по обсъждане 

на въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на 
предвижданията в Общия Устройствен план на Общини 

Балчик, Аксаково и Варна.



Разработени документи
Във връзка с изграждане на допълнителен капацитет  

по предписание на Управляващия Орган на ОП ”Околна 
среда 2007-2013г.” в ДПП ”Златни пясъци” през периода 
м.август – м. октомври, 2009 г. бяха разработени и акту-
ализирани следните правилници и инструкции:

 ; Етичен кодекс за работещите по проекта и служи-
телите на ДПП ”Златни пясъци”

 ; Вътрешни правила за управление на проекта
 ; Вътрешни правила за докладване на нередности
 ; Правила за мониторинг и за проверки на място
 ; СФУК – Правилник и инструкции
 ; Инструкция за въвеждане на мерки за защита на 

сървърите
 ; Правилник за деловодната дейност и организация 

на документооборора
 ; Стратегия за управление на риска

кООРДИНАТИ ЗА кОНТАкТ
Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”
гр. Варна 9007, пк. 20
тел: 052/ 355 591, 052/ 355 561, факс: 052/ 355 541
e-mail: dnpzlatni@iag.bg, dppzlatni@abv.bg, dnpzlatni@nug.bg
Директор – инж. Юлия Тумбаркова

Офисът на Дирекция на природен парк „Златни пясъци” се нами-
ра в сградата на Посетителския център в ПП „Златни пясъци”, 
намиращ се по пътя Варна - Кранево до х-л Зора www.parkzlatnipiasaci.com


