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1. Въведение 

Настоящият доклад е изработен в рамките на дейност D2 на проект „Лагуната на живота“ 
(„Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ 
LIFE17 NAT/BG/000558”), прилагайки разработената в рамките на дейност А1 на същият проект 
Матрица за интегриран мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание 
1150* Крайбрежни лагуни в активни солници в Черноморски биогеографски регион. Тя въвежда 
спецификите на Атанасовско езеро като силно модифицирано водно тяло за добив на сол при 
определяне на референтните стойности за съответните параметри на оценка, както и разделянето на 
езерото (местообитание 1150*) на отделни части на база соленост като лимитиращ фактор за 
процесите в него. 

Оценката на местообитание 1150*  е на базата на данните от хидрологичния и физико-химичен 
мониторинг, мониторинг на орнитофауната, макрофити и висши растения, извършвани в рамките на 
проекта, както и специално създадените за целта специализирани ГИС слоеве за отделните 
параметри, официални доклади на компетентни органи за мониторинг по РДВ (БДЧР). 

Настоящата оценка е втора в рамките на проекта и отчита въздействието на стартиралите 
консервационни дейности. 

В крайната оценка на всеки параметър не се отчита оценката на L7 и L8 тип езера. Общата оценка е 
резултат на оценката на всеки критерий за отделните типове соленост (фиг.2). Оценката следва 
сценария за най-лошо състояние на всеки параметър при оформяне на крайната оценка на 
критериите. Крайната оценка на местообитанието също е на база най-лошо състояние. 
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2. Обща оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни 
лагуни през 2021 

Общата оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в СЗЗ 
Атанасовско езеро (BG0000270) за 2021 г е Неблагоприятно-лошо (U2). (табл. 1). Два от трите 
критерия на оценка – Критерий 2. Специфични функции и структура на местообитанието и Критерий 
3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) са в Неблагоприятно-лошо (U2). Единствено по Критерий 
1.  Площ в границите на зоната местообитанието е в благоприятно природозащитно състояние (FV). 

Табл. 1 Обобщена оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни 
лагуни в BG0000270 Атанасовско езеро за 2019, 2020 и 2021 г. 

 

Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни за 
2019, 2020 и 2021 г. в BG0000270 Атанасовско езеро 

Критерий 1. Площ в границите на зоната      
Параметър оценка 2019 оценка 2020 оценка 2021 

Параметър 1.1. Област на разпространение        

Обща оценка по Критерий 1 Благоприятно състояние (FV) 

Критерий 2. Специфични структура и функции       
Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на 
местообитанието       

Параметър 2.2. Нефрагментиран екотон        
Параметър 2.3. Минимална дълбочина       
Параметър 2.4. Кислородно насищане        
Параметър 2.5. Активна реакция        
Параметър 2.6. Типични видове       
Параметър 2.7. Екологично състояние       

Обща оценка по Критерий 2 Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Критерий 3 Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 3.1. Замърсяване        
Параметър 3.2. Еутрофикация       
Параметър 3.3. Строителство и 
инфраструктура (%)       

Параметър 3.4. Промяна характера на 
дъното (%)       

Параметър 3.5. Промени в хидрологичния 
режим (%)       

Параметър 3.6. Интензивен туризъм и водни 
спортове        

Обща оценка по Критерий 3 Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 
Обща оценка по Критерий 1+ Критерий 2 + Критерий 3 - Неблагоприятно лошо състояние 

(U2) 
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3. Мониторинг на местообитание 1150* през 2020 г. 

През 2021 г. са извършени 12 мониторингови сесии от февруари до декември. Основните 
хидрологични и физикохимични показатели са измервани във всяка сесия, в 4 сесии (по един път на 
сезон) е пробонабирано допълнително за биогенни замърсители, а в две сесии– за Хлорофил А. 
Пробонабирането е осъществено в 12 пункта, разположени, съгласно Матрицата за мониторинг във 
всеки тип соленост, по един във двете части на Атанасовско езеро (Фиг 1). През 2021 г. са добавени 
2 нови пункта в обходния канал (при сервиз Ситроен и при заустването му в морето).  Проведени са 
и двукратни замервания на проводимостта в 4 пункта на вътрешните солени канали и анализи на 
еутрофикацията (Хлорофил А) в тях.  

В оценката за състоянието на местообитанието за 2021 г не са включени олигохалинните условия в 
езерото, защото те не оказват въздействие върху цялостното състояние на местообитанието  

 

Фиг. 1 Мониторингови пунктове в Атанасовско езеро 2020 г. 
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4. Подробна оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* 
Крайбрежни лагуни в Атанасовско езеро през 2021 г.  

Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни за 2020 г. 
в BG0000270 Атанасовско езеро 

Клас соленост 

  

mesohali
ne 

polyhal
ine 

metaha
line 

hyperha
line 

Модел на Guelorget 
and Perthuisot 1983/ 
Pérez-Ruzafa et al., 

2011 

III IV V VI 

соленост (‰) >5- <18 > 18 - 
<40 

> 40 - 
<70 > 70 

Класификация по 
Наредба Н4 

L 9 L 10 
солени  свръхсолени 

Критерий 1. Площ в границите на зоната  
Параметър Референтна стойност   

Параметър 1.1. 
Област на 

разпространение на 
природното 

местообитание в 
обхвата на зоната 

(ха) 

FV >= 1458,82    
U1 <1458,82 > 1371,29 1525,96 ха 

U2 < 1371,29 - >1312,94   

Обща оценка по Критерий 1 Благоприятно състояние (FV) 
Критерий 2. Специфични структура и функции 

Параметър 2.1. 
Фрагментация в 

рамките на 
местообитанието 

(%) 

FV Повече от 66,66% от ХТС са с 
проводимост между 100 и 75% 

63,57% от ХТС са с проводимост над 
75% 

U1 От 50 до 66,65% от ХТС са с 
проводимост между 100 и 50% 
U2 Повече от 2/3 от ХТС са с 
проводимост под 50% 

Параметър 2.2. 
Нефрагментиран 

екотон (%) 

FV >60 
>80 U1 <60 

U2 <50 

Параметър 2.3. 
Минимална 

дълбочина(см) 

FV >60 FV >30 FV >20     
U1 <60 U1 <30 U1 <20 33,91 21,6 
U2 <30 U2 <15 U2 <10     

Параметър 2.4. 
Кислородно 

насищане (%) 

FV 50-200   
64,2-185,4 U1 ±50- ±200 9,2-167,2 

U2 <50 - >200   

Параметър 2.5. 
Активна реакция 

(рН) 

FV >8-9,5> 
8,59 8,8 U1 <7-10,5< 

U2 <6-11< 
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Параметър 2.6. 
Типични видове 

FV Доминиращият вид и видовaта 
комбинация са запазени в повече от 
90% от полигоните на ниво зона 

Доминиращият вид и видовaта 
комбинация са запазени в повече от 

90% от полигоните на ниво зона 

U1 Доминиращият вид и видовата 
комбинация са нарушени в до 25% о 
полигоните на ниво зона. 
Наблюдава се развитие на 
нетипични видове, изместващи 
типичните. 
U2 Доминиращият вид и видовата 
комбинация са нарушени в повече 
от 25% от полигоните на ниво 
зона. Масово развитие на 
нетипични, вкл. инвазивни и 
чуждоземни видове  

Параметър 2.7. 
Екологично 

състояние на 
водното тяло 
съгласно РДВ 

(Съгласно Годишен 
доклад за 

състоянието на 
повърхностни водни 

тела на БДЧР за 
2020 г.) 

FV Отлично - добро 

Умерено екологично състояние 
U1 - Умерено 

U2 - Лошо 

Обща оценка по Критерий 2 Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Критерий 3 Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 
Параметър 3.1. 

Замърсяване      

N-NO2, mg/l 
FV <0,03 

0,05 0,0425 U1 0,03-0,06 
U2 >0,06 

N-NO3, mg/ 
FV <0,8 

<0,2 >0,2 U1 0,8-2,0 
U2 >2,0 

N-NH4, mg/l 
FV <0,1 

0,32 >1,5 U1 0,1 - 0,3 
U2 >0,3 

P– PO4, mg/l 
FV 0,01 - 0,025 

0,535 0,275 U1 0,025 - 0,06 
U2 >0,06 

P-ortho – P2O5, mg/l 
FV <0,1 

1,23 0,505 
U1 0,1 - 0,5 
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U2 >0,5 
Параметър 3.2. 
еутрофикация   33-103,41 

Определя се по 
показателя 

Хлорофил А (μg/l) 
преди и след 

почистване на 
вътрешни солени 

канали 

FV >4 264,154 103,41 

U1 <4 - 50> 

33 70,34 
U2 >50 

Параметър 3.3. 
Строителство и 

инфраструктура (%) 

FV <5 
<5 U1 >1 <5 

U2 >10 

Параметър 3.4. 
Промяна характера 

на дъното (%) 

FV <1 
<1 U1 >1<5 

U2 >5 
Параметър 3.5. 

Промени в 
хидрологичния 

режим (%) 

FV <1 

<1 U1 >1-<10 

U2 >10 

Параметър 3.6. 
Интензивен 

туризъм и водни 
спортове по 

бреговете и във 
водата 

FV <1 

<1 
U1 >1-<6 

U2 >6 

Обща оценка по Критерий 3 Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Обща оценка по Критерий 1+ Критерий 2 + Критерий 3 - Неблагоприятно лошо състояние 
(U2) 

  
Критерий 1 FV     
Критерий 2 U2     
Критерий 3 U2     
Обща оценка  U2     

Табл. 2 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* през 2021 г.  
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Фиг. 2 Класификация на солеността в Атанасовско езеро 
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5. Кратък обзор на състоянието на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни по отделните 
параметри за оценка за 2020 г. 

КРИТЕРИЙ 1 ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНАТА 

Параметър 1.1. Област на разпространение на природното местообитание в обхвата на зоната (ха) 

Референтна стойност: Не по-малка от датата на научно предлагане на зоната и след април 2005 
година - 1485,319696 ха (20,604 % от площта на зоната 7208,89 ha) 

През 2021 г. не се наблюдава видима промяна в площта на местообитанието в сравнение с 
изготвения през 2019 г. цифров слой на границите му. В този контекст площта му е референтна на 
посочената в SDF - 1485,319696 ха или 20,604 % от площта в зоната.  

Пълна ревизия на параметъра ще бъде извършена през 2024 г.  

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV) 

 

КРИТЕРИЙ 2 СПЕЦИФИЧНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието (%) 

Референтна стойност: Повече от 2/3 от ХТС са с проводимост между 100 и 75% 

Атанасовско езеро е фрагментирано трайно от пътя Бургас-Поморие и солодобивната 
инфраструктура. Това прави поставя този параметър в перманентно неблагоприятно състояние. 
Предвид силната модификация на водното тяло, следва да се отчита състоянието на тази 
инфраструктура, за да оцени нейната възможност за осигуряване на циркулация на водите в езерото 
и намаляване на ефектите от фрагментацията. 

Табл. 3 почистване на вътрешни солени канали в Атанасовско езеро 2019-2021 г. 

Общата площ на техническата инфраструктура в Атанасовско езеро в границите на местообитание 
1150* към 2020 г. е 68 ha. През 2021 г. продължава възстановяването на минидиги - 8900 л.м (с 
натрупване от 2019), почистване на вътрешни солени канали (табл. 3) – 7730 л.м. (с натрупване от 
2019) и възстановяване на саваци, шлюзове и преливници (таб. 4) между басейните (23 бр.). С това 
ХТС в добро състояние (повече от 75% проводимост) са вече повече от 63% от общият им брой в 
Атанасовско езеро. (Фиг. 3 

През 2021 г са проведени двукратни замервания на проводимостта на вътрешни солени канали – 
преди и след почистване в 4 пункта (2 в Южно езеро и 2 в Северно езеро – фиг. 3) с цел проследяване 
на промените в проводимостта след почистване, установяване на дълготрайното влияние на 

Обща дължина 
вътрешни солени 
канали (м) в 
Атанасовско езеро 

Година Почистени 
през 
годината  
(м) 

Почистени с 
натрупване от 
началото на 
проекта (м) 

% от 
планираното 
по проект 

% почистени 
вътрешни канали 
(общo за 
Атанасовско 
езеро) 

36480 2019 2595 2595 18,27 7,11 
 2020 2490 5085 35,81 13,94 
 2021 2645 7730 54,44 21,19 
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почистването върху качеството на водите и процесите на затлачване на каналите в следствие на 
тяхното функциониране.  

Анализът на данните показва (табл. 5), че в следствие на почистването на каналите тяхната 
проводимост се увеличава между 3 и 9,2 пъти. Намаляването на активният профил вследствие на 
функционирането (и свързаното с това затлачване) на каналите е между 9 и 14%. Това означава, че 
всеки канал трябва да бъде почистван средно между 7 и 11 години преди да се затлачи напълно. Този 
показател ще бъде наблюдаван до края на проекта, за да бъдат изготвени предписания към 
оператора за действия след неговия край.  

Табл. 4 Състояние на ХТС в Атанасовско езеро 2018-2021 г.  

Годи
на 

състоян
ие 

Дълбоч
ина 
(cm) 

Широч
ина 

земя 
(cm) 

Широч
ина 

дъно 
(cm) 

Максима
лен 

профил 
(cm2) 

Намале
ние на 

профил
а (%)  

Актив
ен 

проф
ил 

(cm2) 

водн
о 

ниво 
(cm) 

Скор
ост 
на 

водн
ия 

поток 
(m/se

c) 

Моментн
а 

проводи
мост 

(l/min-1) 

макс. 
проводи

мост 
(l/min-1) 

Солен канал ПС Караджата (почистен 2019) 

2019 непочис
тен 35,00 80,00 70,00 2625 N/A 1595 

22,0
0 0,01 95,7 157,5 

2019 Почисте
н 60,00 100,00 65,00 4950 N/A 3300 40,0

0 0,02 360 576 

2020 Почисте
н 60,00 100,00 60,00 4800 3,1 4000 

50,0
0 0,03 720 864 

2021 Почисте
н 55,00 90,00 60,00 4125 14,1 3000 40,0

0 0,03 418,5 767,25 

Солен канал 4-ти ред кристализатори Север (почистен 2020) 

2020 непочис
тен 60,00 120,00 70,00 5700 N/A 2975 35,0

0 0,02 357 684 

2020 почисте
н 90,00 180,00 100,00 12600 N/A 9750 75,0

0 0,04 2340 3024 

2021 почисте
н 85,00 170,00 100,00 11475 8,8 8100 60,0

0 0,03 1458 2065,5 

Солен канал 4-ти ред кристализатори Юг (почистен 2020) 

2020 Непочис
тен 65,00 170,00 110,00 9100 N/A 5000 40,0

0 0,02 600 1092 

2020 Почисте
н 85,00 220,00 140,00 15300 N/A 11900 70,0

0 0,04 2856 3672 

2021 Почисте
н 80,00 200,00 130,00 13200 13,8 12375 75,0

0 0,06 4455 4752 

Солен канал 3-то легло Север (почистен 20212) 

 година Общо 
ХТС (бр.) 

Възстановени 
ХТС (бр.)  

ХТС в добро 
състояние* (бр.) 

ХТС в лошо 
състояние (бр.) 

ХТС в добро 
състояние (%) 

2018 700 0 380 320 54,29 
2019 700 18 398 302 56,86 
2020 700 24 422 278 60,29 
2021 700 23 445 255 63,57 
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2021 непочис
тен 30,00 180,00 160,00 5100 N/A 850 5,00 0,01 51 306 

2021 Почисте
н 80,00 310,00 280,00 23600 N/A 16225 55,0

0 0,02 1947 2838 

 

 

Фиг. 3 Мониторингови пунктове на вътрешни солени канали 

Година състояние t ºC на 
водата 

Разтв. 
O2  

Наситенос
т O2  

Ел. 
Проводимос

т 

Соленос
т 

Активна 
реакци
я (рН) 

Хлорофи
л А  

Солен канал ПС Караджата (почистен 2019) 
2019 непочистен 21,2 >20 >200 46500 43,2 8,09 264,154 
2019 Почистен 22,1 6,18 74,8 78000 >70 8,32 86,882 
2020 Почистен 24,6 5,81 64,5 54800 56,1 8,24 109,655 
2021 Почистен 24,6 8,14 96,3 92400 >70 8,12 33,000 

Солен канал 4-ти ред кристализатори Юг (почистен 2020) 
2020 непочистен 21,4 2,11 34,7 78500 67,3 8,91 243,414 
2020 почистен 23,8 4,58 61,3 83100 >70 8,87 168,110 
2021 почистен 26,70 12,64 143,80 114600 >70 8,74 97,821 

Солен канал 3-ти ред кристализатори Север (почистен 2020) 
2020 Непочистен 22,4 >20 >200 105200 >70 8,74 281,378 
2020 Почистен 25,1 11,48 130,1 107800 >70 8,91 151,412 
2021 Почистен 28,3 8,74 98,1 146500 >70 8,87 64,642 
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Солен канал 3-то Легло Север (почистен 2021) 
2021 непочистен 18,6 3,84 42,4 106700 >70 8,24 103,410 
2021 Почистен 14,2 6,61 79,1 141400 >70 8,31 70,340 

  

Дейността за почистване на вътрешните солени канали (Фиг. 4а и б) и възстановяване на 
хидравличните връзки през 2021 г. постига 54% от заложеното по проекта (Табл. 3). Към 2021 г. са 
почистени и в оптимално състояние 21% от всички вътрешни солени канали. В добро техническо и 
функционално състояние са вече и повече от 63% от хидротехническите съоръжения (саваци, 
шлюзове, преливници – табл. 4).  

През 2021 г. завърши реконструкцията и бе въведен в експлоатация главният морски шлюз на 
Северно езеро, което осигурява сигурен контролиран достъп на свежа морска вода в 
местообитанието. Този шлюз е с ключово значение и за осигуряване на стабилност на водните нива, 
осигуряване на градиента на соленост и поддържане на циркулацията на водите, особено в 
периферната част на местообитанието. По този начин във вътрешността на местообитанието се 
осигуряват води с необходимото количество и качество за поддържане на екосистемните функции и 
за нуждите на солодобива.   

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1) 

 

  

Фиг. 4а и б Вътрешни солени канали преди (вляво) и след почистване (вдясно) 

 

Параметър 2.2. Нефрагментиран екотон на местообитанието (%) 

Референтна стойност: >60% от екотона не е фрагментиран 
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През 2021 г. не се наблюдават нови структури, водещи до допълнително фрагментиране на екотона 
на местообитанието. Неговото състояние остава непроменено в рамките на референтната стойност, 
определена със специализираният ГИС слой за фрагментиран екотон (>80%). 

През 2020 г. стартира изграждането на Северният обходен път на гр. Бургас, което продължи и през 
2021 г.. Този инфраструктурен обект със сигурност ще окаже неблагоприятно въздействие върху 
параметъра като ще увеличи фрагментацията на екотона на местообитанието. Степента на това 
въздействие ще може да бъде оценено след неговото изграждане в рамките на екотона. 

През 2021 г. „Черноморски солници“ АД представиха проект за застрояване на източния бряг на 
Южно езеро. Това е сериозна заплаха за фрагментиране на екотона в тази част. Следва да бъде 
изготвена оценка на влиянието на инвестиционното предложение върху този (и други) параметри и 
представена на компетентните органи.  

Пълна ревизия на параметъра ще бъде извършена през 2024 г. 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

 

Параметър 2.3. Минимална дълбочина (см)Референтна стойност: L7/8 - >60 cm, L9 - > 30 cm, 
L10 - >20 cm 

През 2021 г. водните нива в отделните пунктове на Атанасовско езеро показват слаби нива на 
флуктуация, породени от метеорологичните условия и технологията на солодобива. През януари 
вследствие на интензивни валежи (ок. 30% от годишната норма) водното ниво в цялото езеро се 
повиши средно с около 30%, но това не доведе до разрушаване на инфраструктура или други 
негативни въздействия. Напротив – за пръв път от няколко години бяха залети периферните западни 
части на езерото, което благоприятства развитието на типичните растителни съобщества и доближи 
местообитанието до естествения му хидрологичен цикъл с високи зимни и ниски летни водни нива.  

Не са отбелязани драстични и трайни намаления на водните нива (табл. 6) или временни или трайни 
пресъхвания. Следва да се отбележи обаче по-ниското водно ниво (>30 см) през летния сезон (от юли 
до септември) в пунктове и NAL 4 и NAL 5, както и в NAL 6. В първите два пункта се наблюдават 
значителни флуктуации поради все още незавършената дейност за възстановяване на дигите на 
басейна. В третият пункт се възстановяват минидиги по сух способ и басейнът беше изпразнен през 
по-голяма част от годината. Това дава отражение на общата оценка на параметъра.  

Следва да се отбележат устойчивите стойности на водното ниво в пунктове NAL 1, NAL 2 и NAL 3 в  
Северен солник, което отдаваме на влиянието на реконструираният главен шлюз.  

За разлика от 2019 и 2020 г. сега Северно езеро е по-дълбоко, но разликата с Южно езеро е 
незначителна. Средно-годишно водното ниво в Атанасовско езеро е по-ниско от предходните две 
години, но в рамките на референтните стойности, вероятно поради съчетание на метеорологични и 
технологични фактори. 

Средните стойности, за Северно и Южно езеро и по езерни типове, както и за Атанасовско езеро като 
цяло са в рамките на референтните и са представени в табл. 6 

Средна дълбочина на Атанасовско езеро (cm) 
  Средно за L9 Средно за L 10 Средно 
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2019 
Северен солник 33,33 35,22 34,23 
Южен солник 57,67 42,14 56,72 
АЕ общо 45,50 38,68 44,37 

2020 
Северен солник 49,01 23,69 36,35 
Южен солник 57,05 33,14 45,09 
АЕ общо 53,03 28,48 40,72 

2021 
Северен солник 30,08 23,42 33,20 
Южен солник 137,74 19,78 31,72 
АЕ общо 33.91 21,6 32,46 

Табл. 6 Средна дълбочина в Атанасовско езеро 2019-2021 г. 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1) 

Параметър 2.4. Кислородно насищане (%) 
Референтна стойност: >50 - <200% 

Кислородно насищане се измерва ежемесечно във всеки пункт. Допълнително се измерва при 
подходящ случай във всеки отделен басейн с цел натрупване на информация за състоянието на този 
параметър във възможно най-голям брой пунктове в Атанасовско езеро. 

През 2021 г. се наблюдават стабилни средни стойности на параметъра, както за цялото езеро, така и 
за отделните му части (табл. 7).  

Високи нива на кислородно насищане (>150%) се наблюдават във всички пунктове на L10 езерен тип 
през топлите месеци и в Северно и Южно езеро, а особено при соленост >70 и нива от над 200% и 
под 50%. Това е признак на засилени еутрофикационни процеси в тази част на езерото. Особено 
силно това се наблюдава в непочистени вътрешни солени канали, в частност в Северно езеро.  

За разлика от 2019 г. не се наблюдава състояние на засилена хипоксия в езерото (с малки изключения 
– в отделни пунктове и в двата езерни типа).  В повечето случаи средните годишни стойности влизат 
в обхвата на референтния диапазон, но все още не може да бъде определена ясна положителна 
тенденция за стабилизирането на параметъра. Тези флуктуации са особено силни в Крайбрежния 
пояс на Северен солник (пунктове NAL 4 и NAL 5) и частта на местообитанието, попадаща в т.нар. 
легла в Северен и в Южен солник. Тези големи разлики и излизани извън референтния диапазон са 
основание за оценяване на параметъра в неблагоприятно състояние. Очакваме тези флуктуации да 
бъдат намалени след извършване на консервационните дейности в тези части на местообитанието.  

Средна наситеност с кислород на Атанасовско езеро (%) 
  Средно за L9 Средно за L 10 Средно 

2019 
Северен солник 64,49 83,19 73,84 
Южен солник 86,58 105,56 96,07 
АЕ общо 75,54 94,38 84,96 

2020 
Северен солник 105,01 124,39 114,70 
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Южен солник 94,90 127,37 111,14 
АЕ общо 99,96 125,88 112,92 

2021 
Северен солник 101,73 107,95 103,8 
Южен солник 100,89 121,62 107,8 
АЕ общо 95,36 114,78 105,8 

Табл. 7 Средни стойности на наситеността с кислород в местообитание 1150* в Атанасовско 
езеро 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лощо състояние (U2) 

 

 

Параметър 2.5. Активна реакция (рН)  
Референтна стойност:  >8-9,5> 

През 2021 г. не се наблюдават отклонения от референтните стойности за параметъра рН, както за 
отделните части на местообитанието, така и като цяло (табл. 8). Продължава тенденцията от 2019 и 
2020 г. за устойчиви стойности на този параметър в цялата площ на местообитанието. Не са 
наблюдавани отклонения в отделните пунктове през цялата година. От данните от трите години 
може да се заключи, че Северно езеро е съвсем малко по-алкално от Южно, както и частите с по-
висока соленост, спрямо тези с по-ниска. 

Табл. 8 Средни стойности на активната реакция в местообитание 1150* в Атанасовско езеро 

През 2019-2021 г. се наблюдава тенденция за постепенно алкализиране на водите в Атанасовско 
езеро. Това се дължи на много фактори, но със сигурност едни от тях са извършените консервационни 
дейности в местообитанието, водещи, освен всичко друго и до намаляване на гнилостни процеси във 
водите, рефлектиращо върху параметъра.  

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

 

Средна стойност на активната реакция на Атанасовско езеро (рН) 
  Средно за L9 Средно за L 10 Средно 

2019 
Северен солник 8,24 8,63 8,44 
Южен солник 8,28 8,36 8,32 
АЕ общо 8,26 8,50 8,38 

2020 
Северен солник 8,42 8,75 8,59 
Южен солник 8,37 8,52 8,45 
АЕ общо 8,40 8,64 8,52 

2021 
Северен солник 8,65 8,76 8,69 
Южен солник 8,54 8,84 8,64 
АЕ общо 8,59 8,80 8,66 
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Параметър 2.6. Типични видове 

Референтна стойност: Доминиращият вид и видовaта комбинация са запазени в повече от 90% 
от полигоните на ниво зона 

За определяне на типичните видове  в местообитание 1150* в СЗЗ Атанасовско езеро е използвана 
класификацията на Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28/ 2013, който е научно 
рефериран документ за прилагане на ДХ. Списъкът е адаптиран с географските и климатични 
особености на Атанасовско езеро и с наличната информация за биоразнообразието на Атанасовско 
езеро.  

През 2021 г. е извършен двукратен мониторинг и е оценено състоянието на този параметър за всеки 
тип соленост в Атанасовско езеро. Резултатите показват стабилност на доминантните видове в 
отделните части - Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus 
aeruginosus,  Tadorna tadorna с нормална за отделните видове и сезонност численост (данни са 
представени в годишния доклад за състоянието на целевите видове птици). Видовата комбинация 
също е съответстваща на типичната за местообитанието, като в зависимост от солеността присъстват 
специализираните видове. Не са наблюдавани нетипични за местообитанието видове, в т.ч. 
инвазивни и/или чуждоземни в числености, които да предизвикват безпокойство на този етап.  

И през 2021 г. розовото фламинго (Phoenicopterus roseus) се среща целогодишно в Атанасовско езеро 
и продължи да увеличава своята численост и през декември достигна над 1600 птици. В определени 
периоди и части на местообитанието (най-вече свръхсолени и силносолени басейни) видът 
доминира в орнитоценозата с числеността си и намесата си в хранителните отношения с останалите 
видове. Този вид ще продължи да бъде наблюдаван и се провеждат анализи на причините за 
неговото разпространение в Атанасовско езеро.  

През 2021 г в Атанасовско езеро беше наблюдаван нов вид за орнитофауната на България - 
дългоклюн вретенар (Limnodromus scolopaceus), който често използва крайбрежни местообитания, в 
частност крайбрежни лагуни при миграции и зимуване. (Фиг.5) 

 

Фиг. 5 Limnodromus scolopaceus в Атанасовско езеро, декември  2021 г.  
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През годината продължиха консервационните дейности по трансплантиране на морска рупия (Ruppia 
maritima) – единственият макрофит в местообитанието в Атанасовско езеро (Фиг.6). Създадена е 
нова колония с площ около Целта е до 2024 г. да бъдат създадени устойчиви самовъзпроизвеждащи 
се колонии от този вид в поне 3 басейна.  

 

Фиг. 6 Трансплантация на Ruppia maritima в Южно Атанасовско езеро, август 2021 г.  

През 2021 г. в рамките на дейности по проект „Опазване на крайбрежната лагуна Поморийско езеро 
LIFE 19/NAT/BG/000804“ в Южно езеро беше локализиран за пръв път за BG0000270 критично 
застрашения (Червена книга на България) вид Lestes macrostigma (Фиг. 7а и б). Този вид не е типичен 
за лагуни и обитава периферните им бракични части, където местообитание 1150* се асоциира с 
останалите крайбрежни местообитания 1310, 1410 и др. Видът е твърде чувствителен и изисква 
специфични условия с солеността, водното ниво и растителните асоциации (по-специално с 
доминиране на Bolboschoenus maritimus) за размножаването си. Но той е добър индикатор за 
процесите в бракичните води и откриването му в Атанасовско езеро със сигурност е свързано с 
подобряването на динамиката на водите в периферните части, вследствие включително на 
дейностите, които се изпълняват тук. Със сигурност откриването му точно през 2021 г. е свързано и с 
интензивните и обилни валежи през януари и заливането на периферните части, което създаде 
добър набор от хидрологични и солеви условия за този вид.  
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Фиг. 7а 
Местообитание на 
Lestes macrostigma в 
периферните 
бракични части на 
местообитание 
1150* с доминация 
на Bolboschoenus 
maritimus 
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Фиг. 7б Lestes macrostigma в Атанасовско езеро, юни 2021 г.  

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 
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Параметър 2.7. Екологично състояние/ екологичен потенциал на водното тяло, съгласно РДВ 
(Доклад за състоянието на речните басейни на БДЧР за предходната година на водно тяло 
BG2SE900L027) 

Референтна стойност: Отлично-добро екологично състояние/ екологичен потенциал 

За нуждите на настоящата оценка е приложен последният наличен доклад за състоянието на 
водното тяло Атанасовско езеро от 2020 г.  

https://www.bsbd.org/UserFiles/File/annual%20reports/Godishen_Doklad%202020_%D0%91%D0%95%D
0%97%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95.1.pdf 

https://www.bsbd.org/UserFiles/File/annual%20reports/Prilojenie_1-1-1-
8_SWBstatus_%202020_%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95.pdf 

Водното тяло е оценено в умерено физико-химично състояние. Тъй като Атанасовско езеро е 
силномодифицирано водно тяло, съгласно РДВ, оценката за него е за екологичен потенциал, а не за 
екологично състояние. 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1) 

Обща оценка на Критерий 2: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

КРИТЕРИЙ 3 БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) 

Параметър 3.1. Замърсяване с NO3-N, NO2-N, N-NH4, mg/l, PO4-P, P2O5 по петобална скала съгласно 
РДВ 

Референтни стойности за замърсители, съгласно Наредба 
Н4/2012 г. 
Показател скала L7/L8 L9 L10 

N-NO2, mg/l 
FV <0,03 <0,03 <0,03 
U1 0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,06 
U2 >0,06 >0,6 >0,06 

N-NO3, mg/ 
FV <0,8 <0,8 <0,8 
U1 0,8-2,0 0,8-2,0 0,8-2,0 
U2 >2,0 >2,0 >2,0 

N-NH4, mg/l 
FV <0,1 <0,1 <0,1 
U1 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 
U2 >0,3 >0,3 >0,3 

P-ortho – PO4, mg/ 
FV 0,01-0,025 0,01-0,025 0,01-0,025 
U1 0,025-0,06 0,025-0,06 0,025-0,06 
U2 >0,06 >0,06 >0,06 

P-ortho – P2O5, mg/l 
FV <0,1 <0,1 <0,1 
U1 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 
U2 >0,5 >0,5 >0,5 

Табл. 9 Референтни стойности за замърсители в местообитание 1150* 

През 2021 г. са изпълнени 4 пробовземания (един път на сезон) и анализи за биогенни замърсители 
във всеки пункт – общо 48 замера. Изчисленията са направени на база средно-годишни стойности за 

https://www.bsbd.org/UserFiles/File/annual%20reports/Godishen_Doklad%202020_%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95.1.pdf
https://www.bsbd.org/UserFiles/File/annual%20reports/Godishen_Doklad%202020_%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95.1.pdf
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всеки пункт и средни стойности за съответен тип соленост, средни стойности за Северно и Южно 
езеро и усреднена стойност за цялото езеро. Оценката е направена на база най-лошо състояние на 
цялото местообитание. (табл. 10) 

NO2 - N 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ 

2019 

Северен солник 0,13 0,23 0,18 

Южен солник 0,03 0,07 0,05 

АЕ общо 0,08 0,15 0,12 

2020 

Северен солник 0,06 0,09 0,08 

Южен солник 0,03 0,07 0,05 

АЕ общо 0,05 0,08 0,06 

2021 

Северен солник 0,05 0,04 0,045 

Южен солник 0,05 0,045 0,0475 

АЕ общо 0,05 0,0425 0,04625 

NO3 - N 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ 

2019 

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2 

Южен солник <0,2 <0,2 <0,2 

АЕ общо <0,2 <0,2 <0,2 

2020 

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2 

Южен солник <0,2 <0,2 <0,2 

АЕ общо <0,2 <0,2 <0,2 

2021 

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2 

Южен солник <0,2 1,4 >0,2 

АЕ общо <0,2 >0,2 >0,2 

NH4 –N 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ 

2019 

Северен солник 0,22 0,38 0,3 

Южен солник 0,11 0,15 0,13 

АЕ общо 0,17 0,27 0,22 

2020 

Северен солник 0,69 1,5 1,1 

Южен солник 0,21 0,37 0,29 

АЕ общо 0,45 0,94 0,69 

2021 

Северен солник 0,13 >1,5 >1,5 

Южен солник 0,51 >1,5 >1,5 
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АЕ общо 0,32 >1,5 >1,5 

Фосфати - 
PO4-P 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ 

2019 

Северен солник 0,15 0,45 0,3 

Южен солник 0,33 0,25 0,29 

АЕ общо 0,24 0,35 0,3 

2020 

Северен солник 0,18 0,3 0,24 

Южен солник 0,23 0,09 0,16 

АЕ общо 0,21 0,2 0,2 

2021 

Северен солник 0,23 0,22 0,225 

Южен солник 0,84 0,33 0,585 

АЕ общо 0,535 0,275 0,405 

Ортофосфати-
P2O5 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ 

2019 

Северен солник 0,36 1,15 0,76 

Южен солник 0,77 0,56 0,67 

АЕ общо 0,57 0,86 0,71 

2020 

Северен солник 0,4 0,79 0,6 

Южен солник 0,54 0,22 0,38 

АЕ общо 0,47 0,51 0,49 

2021 

Северен солник 0,54 0,5 0,52 

Южен солник 1,92 0,51 1,215 

АЕ общо 1,23 0,505 0,8675 
Табл. 10 Стойности на замърсителите в местообитание 1150* в Атанасовско езеро през 2019-
2021 г.  

N-NO2 – Показва стабилни и намаляващи стойности във всички пунктове и сезони, в сравнение с 
предходните години. Това се отнася както по типове соленост, така и за двете части на Атанасовско 
езеро и за езерото като цяло. Намаляването на концентрацията е с 23% спрямо 2020 г и 77% спрямо 
2019 г. Северно езеро е по-натоварено от Южно, вероятно поради втока на води от земеделските 
земи. Показателят е изцяло в референтния диапазон за неблагоприятно-незадоволително състояние 
(U1), но с ясна тенденция към намаляване. 

N-NO3 – единственото отклонение се наблюдава през пролетната сесия в пункт SAL5. Възможно е 
тази стойност да се дължи на еднократно събитие или замърсяване на пробата, тъй като през 
следващите сезони в нито един случай стойностите не надхвърлят праговата стойност за 
благоприятно състояние (Fv) 

N-NH4 – както и предишните години показателят е в неблагоприятно-лошо състояние. Намаляват 
концентрациите му в Северно езеро и особено в по-сладководната крайбрежна част, както е 
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възможно това да е свързано в ограничаване на заустването на натоварени води от р. Азмак, 
вследствие на реконструкцията на главния шлюз. В Северното езеро обаче, концентрациите 
продължават да са високи, отчасти и поради по-високата устойчивост и склонността за акумулация 
на този замърсител.  

P-PO4 – По отношение на фосфатите се наблюдава увеличаване на концентрациите в L9 тип соленост 
и стабилизиране в L10 тип. Показателят остава в неблагоприятно-лошо състояние (U2), включително 
предвид устойчивостта му и афинитета към акумулация.   

P2O5 – Ортофосфатите проявяват стабилизиране на концентрациите, с изключение на една аномалия 
през пролетния период в пунктове SAL 3 и SAL което може да се дължи на замърсяване на пробите.  

Хиперхалинните части на местообитанието са по-натоварени от мезохалинните и в двете части на 
езерото. Вероятно това се дължи на концентрацията на замърсителите в тази част на 
местообитанието, породено от технологичния цикъл на солодобив с изпарение и концентриране на 
водите в определени части на местообитанието. Друга причина може да се крие в значителните 
концентрации на замърсители в седимента, които ресидемнтират вторично и допълнително 
натоварват водите. 

В годишният доклад за състоянието на повърхностните води за 2020 г. на БДЧР липсват данни за 
химичното състояние на Атанасовско езеро, което не позволява да бъде направено сравнение и 
потвърдени или отхвърлени хипотезите за аномалиите в някои стойности на нитратите и 
ортофосфатите.  

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

 

Параметър 3.2. Еутрофикация 

Референтна стойност: Fv <4 μg/l,  U1 <4-50> μg/l; <50 μg/l 

За оценка на този параметър се провеждат пробовземания във вътрешните солени канали преди и 
след почистването им. Пробите се изследват в акредитирана лаборатория. Динамиката показва 
влиянието на увеличената проводимост на каналите върху циркулацията на водата между басейните 
и цъфтежа на водораслите. Данните и през 2021 г. показват високи нива на Хлорофил А в 
мониторираните канали преди тяхното почистване (табл. 11). След почистване в рамките на 80-90 
дневен период между двете пробовземания се наблюдава спад на показателя Хлорофил А – от около 
30%. В рамките на по-продължителен период (12 месеца) показателят демонстрира намаление 
между 40 и 60%. Въпреки това нивата остават твърде високи и са референтни на неблагоприятно-
лошо състояние (U2).  

По-значителен е спадът при каналите с по-голямо сечение, вероятно поради по-големите обеми 
вода, които циркулират в тях след почистването им. Темпът на намаляване на нивата на Хлорофил А 
в почистени през 2019 г. канали спада до 21% в сравнение с предходната година, но вече е в рамките 
на неблагоприятно-незадоволително състояние (U1). Може да се очаква, че с течение на времето и 
осигуряване на проводимостта на каналите нивата на Хлорофил А ще достигнат благоприятни 
стойности. Потвърждение за това дава подобряването на стойностите на разтворения кислород и 
наситеността с кислород, което свидетелства за засилена циркулация на водите в каналите (напр. не 
се наблюдават състояния на хипоксия или хипероксия, причинени от цъфтежа на водорасли). Следва 
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да се отбележи, че мониторираните през 2021 г. канали са предназначени за провеждане на 
хиперхалинни води, които се характеризират с интензивен цъфтеж на зелени водорасли през летния 
и есенния периоди, в които са провеждани измерванията.  

Година състояние t ºC на 
водата Разтв. O2  Наситеност 

O2  
Ел. 

Проводимост Соленост Активна 
реакция (рН) 

Хлорофил 
А  

Солен канал ПС Караджата (почистен 2019) 
2019 непочистен 21,2 >20 >200 46500 43,2 8,09 264,154 
2019 Почистен 22,1 6,18 74,8 78000 >70 8,32 86,882 
2020 Почистен 24,6 5,81 64,5 54800 56,1 8,24 109,655 
2021 Почистен 24,6 8,14 96,3 92400 >70 8,12 33,000 

Солен канал 4-ти ред кристализатори Юг (почистен 2020) 
2020 непочистен 21,4 2,11 34,7 78500 67,3 8,91 243,414 
2020 почистен 23,8 4,58 61,3 83100 >70 8,87 168,110 
2021 почистен 26,70 12,64 143,80 114600 >70 8,74 97,821 

Солен канал 3-ти ред кристализатори Север (почистен 2020) 
2020 Непочистен 22,4 >20 >200 105200 >70 8,74 281,378 
2020 Почистен 25,1 11,48 130,1 107800 >70 8,91 151,412 
2021 Почистен 28,3 8,74 98,1 146500 >70 8,87 64,642 

Солен канал 3-то Легло Север (почистен 2021) 
2021 непочистен 18,6 3,84 42,4 106700 >70 8,24 103,410 
2021 Почистен 14,2 6,61 79,1 141400 >70 8,31 70,340 

Табл. 11 Физико-химични показатели на водите във вътрешни солени канали 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

 

Параметър 3.3. Строителство и инфраструктура 

Референтна стойност: <5% 

През годината не се наблюдават нови инфраструктурни обекти и строителство  в обхвата на 
местообитанието. Стойността на този параметър остава непроменена в сравнение с базовото 
състояние от 2019 г. Все пак ще бъдат наблюдавани инвестиционно интереси, свързани със 
строителство (в Южно езеро) и изграждане на фотоволтаичен парк (Северно езеро). 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

 

Параметър 3.4. Промяна характера на дъното 

Референтна стойност: <1% 

През 2021 г. не се наблюдават трайни промени на характера на дъното на местообитанието, нито 
дейности водещи до това. Стойността на този параметър остава непроменена в сравнение с 
базовото състояние от 2019 г. Временни промени се наблюдават при възстановяването на 
минидиги в обхвата на дейността, но нарушените участъци бързо се запълват със седимент след 
приключване на възстановяването. 
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Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

Параметър 3.5. Промени в хидрологичния режим 

Референтна стойност: <1% 

 През 2020 г. не се наблюдават промени в хидрологичния режим, причинени от климатични 
и/или антропогенни фактори. Изключение прави пресушаването на 21,8 ха (1,5% от площта на 
местообитанието) в периода 15-ти юни 31 август за възстановяване по сух способ за на минидиги. 
Това въздействие е краткотрайно, локално, обратимо и контролирано и не оказва въздействие върху 
цялостния воден режим на местообитанието, нито на връзките между отдени негови части.  

Съгласно технологичната схема за солодобив кристализаторните басейни се изпразват през зимния 
период за валиране на субстрата. Това изпразване става последователно и също не оказва влияние 
на цялостния воден режим на местообитанието. 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

 

Параметър 3.6. Интензивен туризъм и водни спортове по бреговете и във водата 

Референтна стойност: <1% 

Не се наблюдава засилване на туристическият натиск върху местообитание, а предвид ситуацията с 
COVID-19 и въвеждането на такси за посещение може да се очаква неговото намаляване. Не е 
провеждан целенасочен мониторинг на посетителите. Изготвени са норми и правила за посещение 
в поддържания резерват, които са внесени в РИОСВ – Бургас за произнасяне по целесъобразност. 
При наличие на такава ще бъде предложено на Министъра на ОСВ да актуализира заповедта за 
посещение в ПР Атанасовско езеро.  

През 2021 г. не са регистрирани нерегламентирани дейности, свързани с навлизане на посетители, 
извън определени за целта места или други, противоречащи на режимите на управление.  

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

Обща оценка на Критерий 3: Неблагоприятно – лошо състояние (U2) 

Обща оценка на местообитанието: Неблагоприятно – лошо състояние (U2) 
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6. Изводи  

Местообитание 1150* Крайбрежни лагуни през 2021 г. 

• Общата оценка на природозащитното състояние е неблагоприятно лошо състояние (U2); 
• Местообитанието е оценено в неблагоприятно лошо състояние (U2) по два от трите критерия на 

оценка – Критерий 2. Специфични функции и структура на местообитанието и Критерий 3. 
Бъдещи перспективи (заплахи и влияния). Единствено по Критерий 1. Площ в границите на 
зоната местообитанието е в благоприятно природозащитно състояние (FV); 

• Няма промяна в състоянието на местообитанието в сравнение с базовата оценка от 2019 г., но 
се наблюдава положителна тенденция в някои от проблемните параметри; 

• Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието преминава от U2 към U1 
състояние, поради достигане на референтната стойност за добро състояние на ХТС. Отбелязва 
се положително въздействие на консервационните дейности върху намаляване на ефектите от 
фрагментация и върху качеството на водите; 

• Параметър 2.7. Екологично състояние преминава U2 към U1 състояние в сравнение с 2021 г.; 
• Параметър 2.3 Минимална дълбочина и Параметър 2.4. Кислородно насищане все още бележат 

значителни колебания, особено в Сверено езеро. Средните стойности за местообитанието са 
стабилни; 

• Параметър 3.1. Замърсяване бележи значителна динамика. Общата тенденция е за намаляване 
на концентрациите, макар те да остават относително високи. Отбелязва се значително 
намаляване на концентрациите на N-NO2, но и увеличаване на тези на P– PO4 и P2O5 ; 

• Параметър 3.2. Еутрофикация следва положителна тенденция към намаляване на 
концентрациите на Хлорофил А. Те все още са извън референтните за БПС, но с ясно изразен спад 
след провеждане на консервационните дейности; 

• Доминантните видове и видовата комбинация в различните части на местообитанието са 
характерни - Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus 
aeruginosus,  Tadorna tadorna, отчитайки толерантността на видовете към съответните типове 
соленост в езерото. Към доминиращите видове вече със сигурност следва да се добави розовото 
фламинго, предвид стабилната му численост и мястото на вида в трофичните взаимоотношения.  

• Реконструираният главен шлюз на Северно езеро оказва положително влияние върху 
минималната дълбочина, солеността и кислородното насищане в L9 тип соленост в Сверено 
езеро и води до лимитирането на флуктуациите в тази част на местообитанието. 

• Неизпълнението на консервационните дейности С1 и С4 са причина за проявяваните значителни 
флуктуации по отношение на водното ниво, солеността и кислородното насищане в L10 тип 
соленост в Северно езеро 

• Част от консервационните дейности оказват временно неблагоприятно въздействие върху 
хидрологичния режим и характера на дъното в местата за възстановяване. Тези въздействия 
обаче са краткотрайни, локални и обратими в кратък период.  

• Плановете за застрояване в източната част на Южно езеро биха оказали неблагоприятно 
въздействие върху поне 3 параметъра – Фрагментиран екотон, Промяна в хидрологичния режим 
и Замърсяване 

 
 
 



  
 

 

Проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза 
на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558”  

7. Препоръки 

• Да бъдат ускорени работите по дейности С1 и С4 с цел постигане на дългосрочно влияние върху 
състоянието на местообитание 1150* 

• Възстановяването на минидиги по сух способ да бъде планирано и изпълнявано преди или след 
размножителния период, за да се намали въздействието върху гнездящите видове 

• Изпразването на кристализатори през есенно-зимния период да бъде планирано поетапно и след 
приключване на дейността да се поддържа минимум 5 см водно ниво в тях 

• Да бъде финализирано изграждането на системата от автоматични мониторингови станции и да 
стартира генериране на данни от тях 

• Да бъде наблюдавано развитието на инвестиционния интерес за застрояване на източния бряг 
на Южно езеро и да бъдат предприети административни и нормативни процедури в случай на 
потенциално негативно въздействие върху местообитанието и природозащитното му състояние 
или това на отделни негови параметри 
 

 
 

8. Приложения 

Приложение 1  

Средни стойности на показателите по мониторингови пунктове за 2021 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза 
на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558”  

2021                                 

N1   Average 2021   L9 41,11 19,68 9,86 104,32 21453,92 13,31 8,66 0,04 <0,2 0,06 0,24 0,54 

N2   Average 2021   L9 34,44 20,06 9,35 103,53 29316,67 18,18 8,55 0,06 <0,2 0,23 0,16 0,36 

N3   Average 2021   L9 64,00 19,92 9,85 106,60 45853,85 29,85 8,64 0,06 <0,2 0,05 0,37 0,96 

N4   Average 2021   L9 12,78 20,75 8,06 92,45 37850,00 23,45 8,75 0,04 <0,2 0,19 0,13 0,30 

N5   Average 2021   L10 36,67 20,11 10,75 119,34 57180,08 42,18 8,78 0,05 <0,2 >1,50 0,38 0,88 

N6   Average 2021   L10 10,18 21,58 8,54 96,56 74488,89 50,84 8,74 0,04 <0,2 >1,5 <0,05 <0,11 

S1   Average 2021   L9 58,89 19,45 9,38 99,98 23683,33 14,21 8,49 0,06 <0,2 0,20 0,13 0,29 

S2   Average 2021   L9 33,18 20,59 9,16 95,53 30561,54 18,36 8,47 0,04 <0,2 0,12 0,10 0,23 

S3   Average 2021   L9 28,89 19,09 8,83 93,50 37825,00 24,08 8,64 0,06 <0,2 0,23 >3,00 >6,87 

S4   Average 2021   L9 30,00 19,50 10,47 114,53 59181,82 39,25 8,54 0,05 <0,2 >1,50 0,14 0,30 

S5   Average 2021   L10 20,00 18,93 10,65 110,23 32702,73 21,55 8,82 0,04 1,40 >1,5 0,53 0,81 

S6   Average 2021   L10 19,38 20,63 12,08 133,02 75972,73 52,09 8,85 0,04 <0,2 >1,5 0,13 0,20 

L9 Average 2021   37,91 19,88 9,37 101,31 35715,76 22,59 8,59 0,05 <0,2 0,32 0,53 1,23 

L10 Average 2021   21,56 20,31 10,50 114,79 60086,10 41,67 8,80 0,04 0,50 >1,5 0,35 0,63 

Северен солник   Average 2021     33,20 20,35 9,40 103,80 44357,23 29,64 8,69 0,05 <0,2 0,59 0,26 0,61 

Южен солник   Average 2021     31,72 19,70 10,10 107,80 43321,19 28,26 8,64 0,05 0,40 0,84 0,67 1,45 

АЕ общо   Average 2021     32,46 20,02 9,75 105,80 43839,21 28,95 8,66 0,05 <0,2 0,71 0,46 1,03 

Приложение 1 
Средни стойности на показателите по пунктове, типове соленост и части на Атанасовско езеро, съгласно данните от физико-химичен мониторинг за 
2021 г.  


