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ПОРТОКОЛ от Втората среща на 

ОБЩЕСТВЕНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

СЪВЕТ ЗА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО  

Тема: „Може ли Атанасовско езеро да се развие като зеления коридор на Бургас?“ 
Дата: 02.07.2021 г.  
Място: Регионална библиотека Бургас 
 
Избраната тема на втората среща на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро е 

естествено продължение на срещата ни от ноември 2019 г. Тогава започнахме дискусия за интегрирано 

планиране на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро и бяха обсъдени предизвикателства и възможности, 

свързани с екологичната, икономическата, социалната и естетичната функция на територията. 

Събраната информация беше систематизирана в няколко карти, които визуализират заплахите (фиг. 1) и 

потенциалите (фиг. 3) на защитената територия, както и развитието на община Бургас. Тези разработки 

бяха представени като част от дипломния проект на Глория Маринова: “Лагуната на Живота. Активиране 

на взаимовръзките между Натура 2000 зоната Атанасовско езеро и градските и крайградските 

ландшафти на гр. Бургас”. 

 

Фиг. 1: Заплахи и негативни влияния върху екологичното състояние на Натура 2000 зоната  Атанасовско езеро 
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На срещата на 2 юли , БФБ представи концепция за обособяване на Зелен коридор, който да 

обединява обществените и природите аспекти на територията и съвместно с това предоставя 

природосъобразни решения за посочените по-долу проблеми.  

Замърсяването на повърхностните води във водосбора на Атанасовско езеро и прекомерното 

натоварване на капацитета на обходния канал около езерото бяха основните проблеми, представени от 

БФБ. Като основни причини бяха посочени разрастване на урбанизираните терени (фиг.2), 

конструкцията на пътни артерии пресичащи водосборната област и Натура 2000 зоната и 

нерегламентираните зауствания към обходния канал на езерото. 

 

Фиг. 2: Планираното застрояване по ОУП и предполагаемото му влияние върху прилежащите територии 

БФБ представи природосъобразни решения за интегриран подход на планиране на Натура 2000 зона 

Атанасовско езеро. Един аспект от тази концепция е обособяването на буферни екологични зони по 

протежението на речната система и обходния канал. От една страна, тези буферни екологични зони биха  

 

артерии 

артерии 
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намалили скоростта и количеството на водния отток, заплахата от наводнения и щетите от тях, 

както и прекомерното навлизане на сладки води в лагуната. Заедно с опазването на ретензорните 

водни обеми ще се предостави допълнително естествена филтрация на водите, идващи от 

населените места и селскостопанските земи. От друга страна, зеленият коридор ще създаде 

условия за алтернативен туризъм, туристически пешеходни и веломаршрути, както и промотиране на 

местното производство и услуги, и ще осигурява миграционната и кохерентна функция на тези коридори. 

 

Фиг. 3. Идентифицирани потенциали на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро 

За конкретизирането на подобна визия са нужни генериране на пространствени данни и по-задълбочени 

проучвания и информираност, относно типа ландшафтна фрагментация, планирано застрояване в и 

извън границите на град Бургас. Същевременно концепцията разгръща потенциалите на една природна 

територия отвъд първостепенните ѝ природозащитни функции. Зеленият коридор дава възможност за 

културно-социална обвързаност, възможност за създаване на продукти и услуги с добавена стойност, 

предпоставки за диверсификация на туристическия поток от крайбрежието към по-вътрешните части на 

региона чрез достъп до здрава природна среда и алтернативна вело и пешеходна маршрутна мрежа, 

както и по-активно интегриране на новите сателитни квартали на Бургас – Черно море, Рудник, Ветрен и 

Банево (фиг. 4 а, б).  
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Фиг. 4. а) Стратегия на зеления коридор Атанасовско. б) Концептуална схема на зеления коридор Атанасовско 

езеро. 

 

Основните предизвикателства за осъществяване на подобен  подход са :  

1. липса на политическа и юридическа форма; 
2. липса на административна форма; 
3. недостатъчно интегриране на концепцията в официалните планове за развитие на 

общината, като ОУП и ПИРО1 на община Бургас; 
4. необходимост от изготвяне на конкретна дефиниция за зеления коридор, която да е 

припозната от всички страни участващи в процеса на планиране. 

                                                           
1 План за интегрирано развитие на община Бургас 
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Допълнително се постави акцент, че за успешно интегрирано планиране на териториите е нужен 

по-лесен и навременен достъп на обществеността до информацията, предоставяна от 

административните органи, относно инвестиционни и планови проекти, както и участието на 

самата общественост при вземането на решения.  

По време на дискусионната част на Съвета фокусът се насочи към няколко проблемни територии, 

повдигнати от членовете (Фиг. 5): 

 Зона 1: Северен обход на град Бургас  
Черноморски солници АД представиха подробно становище за този проблем, което бе изчетено от 

главния технолог на предприятието. Изграждането на пътния участък, както и предвидените крайпътни 

съоръжения увеличават директния и индиректния водния обем, постъпващ към безотточния 

охранителен канал на Атанасовско езеро чрез канавки, канали и други инфраструктурни съоръжения, 

което застрашава солодобивния процес. Същевременно безотточният канал със сечение 25 м се зауства 

в малък технологичен канал със сечение 8.40м и достига до амортизирана помпена станция, построена 

в Черноморски солници през 30-те години на XX-ти век с напълно различно функционално 

предназначение, което от своя страна създава пряк риск от бъдещи наводнения както на града, така и 

на соленото езеро.  

 Зона 2: Изграждане на „Крайморски комплекс - семеен парк за развлечение със зона за 
водни атракции с делфинариум, център за обитаване на животински видове и 
ботаническа градина“.  

В инвестиционното предложение не са конкретизирани начина и мястото, по които ще се отвеждат 

повърхностните (атмосферни) води, а същевременно северната граница на имота е непосредствено до 

обходния канал. Този комплекс е предвиден да се конструира върху единствения ретензорен воден 

обем на езерото, който е разложен между град Бургас и морския бряг и преди вливането на 

сладководните води в морето. Това разположение е важно място за ретензиране и филтрация на водата 

преди постъпването и в Черно море. Предвидените отводнителни и дрениращи мерки и съоръжения ще 

влияят негативно и директно върху водния режим на Атанасовско езеро и хидравличната му връзка с 

Черно море. 

 Зона 3: Лодкостоянка Кюшето - Солници 
Янко Янков от КСР „Гларус“ представи проблемът с новата лодкостоянка. Съоръжението е планирано 

да се изгради в непосредствена близост до началото на морския канал, захранващ езерото с морска 

вода. Не са извършвани проучвания на морфологията и хидродинамиката на морския участък, което 

създава предпоставки за негативни промени в морските течения и процесите на депониране на пясък по 

плажната ивица. Ще се влошат качеството на морските води като местообитания, ще се възпрепятства 

функционирането на съоръжението за водовземане и ще повлияе неблагоприятно на качеството на 

водите, захранващи солника, респ. качеството на крайбрежните езерни местообитания. 

 Зона 4: Участък - връзка между автомагистрали „Тракия“ и  “Черно море” 
Изграждането на този пътен участък ще пресече цялата водосборна област и ще премине през всички 

реки и полусухи дерета, оттичащи се към езерото. Трасето на пътното съоръжение е предвидено в 

близост до северните ретензори на езерото, които имат ограничен ретензорен потенциал , което отново  
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поставя под въпрос как ще се планира водооттичането на пътното съоръжение, за да не 

предизвиква екологична катастрофа в езерото. Най-голямата заплаха от този път е 

фрагментацията на Натура 2000 зоната и пряко и необратимо унищожаване на важни 

местообитания. 

 

Фиг. 5. Фокус територии, чиято урбанизация има засилено негативно влияние върху Натура 2000 зоната 

Атанасовско езеро. Това преди всичко е свързано с поддържане на нивото на водата в лагуната, количеството на 

водите оттичащи се към обходния канал, качеството на водите вливащи се в морето 
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Гореизброените заплахи, въпреки че са с локален характер имат кумулативно влияние, тъй като 

засягат цялата водосборна област на езерото. Следователно прилагането на системен подход за 

решаването на тези проблеми е от голямо значение за поддържане на доброто състояние на 

територията, за поддържане на солодобива и за чисто море. 

Концепцията за зелени коридори е нов и комплексен метод за интегриране на градското развитие в 

природната среда и възползването от услугите, които запазената природна среда предоставя. Такъв 

подход гарантира запазването и засилването на тези функции в полза на биоразнообразието и човека и 

ограничаване на негативните последици на съвремието. Той поддържа живата връзка на човека със 

заобикалящата природа, която все повече се отдалечава от нас.  

Успешното прилагане на подобен подход е възможен единствено чрез обединяване на усилията на 

администрацията и заинтересованите страни и детайлно предварително проучване и планиране на 

всички аспекти на градското развитие, пречупени през нуждите на природата и споделяне на 

екосистемните ползи между човека и биоразнообразието. 
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