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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 

регион1 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 трета 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://lagoon.biodiversity.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
1-51  

https://lagoon.biodiversity.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1-51
https://lagoon.biodiversity.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1-51
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Обща оценка на природозащитното състояние на местообитание 

1150* Крайбрежни лагуни през 2022 
Общата оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в 

СЗЗ Атанасовско езеро (BG0000270) за 2022 г е Неблагоприятно-лошо (U2). (табл. 1). За разлика 

от предишни години (2019, 2020 и 2021) и трите критерия са оценени в такова състояние. 

Влошаване се отбелязва и за отделни параметри като 2.1. Фрагментация в рамките на 

местообитанието, 2.3 Минимална дълбочина, 2.6 Типични видове и 3.5 Промени в 

хидрологичния режим. Причините за това ще бъдат подробно разгледани в раздел 4 на 

настоящата оценка. 

Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни 2019 -2022 г. 
в BG0000270 Атанасовско езеро 

Критерий 1. Площ в границите на зоната        

Параметър 
оценка 

2019 
оценка 

2020 
оценка 

2021 
Оценка 

2022 

Параметър 1.1. Област на разпространение          

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

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) 

Табл. 1 Обобщена оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* 

Крайбрежни лагуни в BG0000270 Атанасовско езеро за 2019, 2020, 2021 и 2022 г. 

 



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

 
 

5 
 

Мониторинг на местообитание 1150* през 2022 г. 
През 2022 г. са извършени 12 мониторингови сесии от февруари до ноември. Основните 

хидрологични и физикохимични показатели са измервани във всяка сесия, в 4 сесии (по един път 

на сезон) е пробонабирано допълнително за биогенни замърсители. 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. бяха 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 не са включени олигохалинните (сладки и 

бракични води) условия в езерото, защото те не оказват въздействие върху цялостното 

състояние на местообитанието.   

 

 

Фиг. 1 Мониторингови 

пунктове в Атанасовско 

езеро 2022 г. 
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Подробна оценка на природозащитното състояние на 

местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в Атанасовско езеро 

през 2022 г.  
Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни за 

2022 г. в BG0000270 Атанасовско езеро 

Клас соленост 
meso
haline 

polyh
aline 

meta
haline 

hyper
haline 

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 Стойност през годината 

Параметър 1.1. Област на 
разпространение на 

природното местообитание в 
обхвата на зоната (ха) 

FV >= 1458,82  

1056,96 ха 
U1 <1458,82 > 1371,29 

U2 < 1371,29 - >1312,94 

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

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% 

67,29% 
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 26,24 9,53 

U2 <30 U2 <15 U2 <10     

Параметър 2.4. Кислородно 
насищане (%) 

FV 50-200   

60 > 200 U1 ±50- ±200 60-160 

U2 <50 - >200   

Параметър 2.5. Активна 
реакция (рН) 

FV >8-9,5> 

8,58 8,72 U1 <7-10,5< 

U2 <6-11< 



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

 
 

7 
 

Параметър 2.6. Типични видове 

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

В повече от 1/3 от 
полигоните видовата 

комбинация и 
доминиращите видове са 

нарушени  

U1 Доминиращият вид и 
видовата комбинация са 
нарушени в до 25% от 
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 

N/A 
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 

0,06 0,04 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 

> 0,53 > 0,88 U1 0,1 - 0,3 

U2 >0,3 

P– PO4, mg/l 

FV 0,01 - 0,025 

< 0,22 < 0,12 U1 0,025 - 0,06 

U2 >0,06 

P-ortho – P2O5, mg/l 

FV <0,1 

< 0,5 < 0,28 U1 0,1 - 0,5 

U2 >0,5 

Параметър 3.2. еутрофикация   33-103,41 
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Определя се по показателя 
Хлорофил А (μg/l) преди и след 

почистване на вътрешни 
солени канали 

FV >4 

23,00 - 48,00 
U1 <4 - 50> 

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 

>40% 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 2022 г.  
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Фиг. 2 Класификация на солеността в Атанасовско езеро 
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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) 

 

Фиг. 3 Загуба на площи от местообитание 1150* през 2022 г (в розово) и площи с нарушен 

воден режим (в жълто) 
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Най-малко 460 ха (30,1%) от местообитанието повече от 6 месеца (след м. юни) е напълно 

пресъхнало и не притежава характеристики на местообитание 1150*. Това се отнася, както за 

хидрологичните условия, така и по отношение на биоразнообразието. Други 260 ха (17 %) са със 

силно нарушен воден режим и пресъхват периодично(повече от 6 месеца), което води до загуба 

на функциите на тези площи. (Фиг. 3,4)  

Цялата тази пресъхнала площ на местообитанието от 720 ха е съсредоточена в Северно езеро на 

Атанасовско езеро и обхваща почти 2/3 от площта му. Основната причина за това е нарушената 

солодобивна технология в тази част на езерото през 2022, изразяваща се в липсата на пролетно 

захранване на солника със свежи морски води и липсата на технологична циркулация на 

водата между басейните. Това, съчетано с относително сухата година и високото изпарение 

влошава драстично природозащитното състояние на местообитанието. Бъдещото съществуване 

е поставено под риск и съществува реалната опасност за необратима загуба на площ, т.е. не 

постигане на консервационните цели на проект „Лагуната на живота“, целите на управление на 

BG0000270, както нарушение на Директива 92/43/ЕИО. 

Въздействието се отразява неблагоприятно и върху солеността, нарушаване на солевия градиент 

на Северно езеро, кислородното насищане и замърсяването с биогени, които са лимитиращите 

фактори за функционирането на екосистемата.  

 

Фиг. 4 Най-малко 420 ха от Северно Атанасовско езеро е напълно пресъхнало и не притежава 

характеристики на природно местообитание 1150* 
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Загубата на характеристиките и функциите на местообитанието не се ограничават само върху 

него. Другите типове местообитания в комплекса (1310 и 1410) остават изолирани, не се 

захранват с води и също губят площи и функции. В този случай, не може да се говори дори за 

фрагментация на местообитанията, а за директна загуба на площи.  

Във връзка с това този критерий през 2022 г се определя в неблагоприятно-лошо състояние. 

Всичко това компрометира дългогодишните усилия и финансови средства за възстановяване 

и управление на Атанасовско езеро, и постигнатите значителни консервационни успехи, вкл. 

постигане на благоприятно състояние на отделните параметри на оценката или 

положителната тенденция в други от тях.  

В случай, че през 2023 г., тенденцията за осушаване, загуба на функции и площи продължи, 

следва да бъдат предприети мерки за сезиране на ЕК за нарушаване на Директивата на 

местообитанията. 

Пълна ревизия на параметъра ще бъде извършена през 2024 г.  

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Оценка на критерия: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

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% 

Aтанасовско 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.  

Циркулацията на водите в Атанасовско езеро се определя от два вида структури – линейни (диги, 

минидиги, валове и вътрешни солени канали), и точкови – преливници, шлюзове, саваци и други 

хидравлични връзки между басейните. За оценка на този параметър се следи състоянието на 

тези структури и тяхната възможност да провеждат води между басейните. 

NB! 

Да бъдат сезирани компетентните органи (РИОСВ, МОСВ) за ситуацията 

Да бъдат предприети незабавни мерки за осигуряване на редовното захранване на Северно 

езеро и осигуряване на оптимална циркулация между басейните. 

Да бъдат създадени механизми за постигане на устойчивост в осигуряване на водния режим. 

Да бъдат определени административните и технически задължения на субектите, отговорни 

за опазването, управлението и ползването на Атанасовско езеро. 
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Фиг. 5  Мониторингови пунктове на вътрешни солени канали 

Общата площ на техническата инфраструктура в Атанасовско езеро в границите на 

местообитание 1150* към 2020 г. е 68 ха. През 2022 г. продължава възстановяването на 

минидиги – 12 030 м (с натрупване от 2019), почистване на вътрешни солени канали (табл. 4) – 

10290 м (с натрупване от 2019) и възстановяване на саваци, шлюзове и преливници (таб. 3) 

между басейните (26 бр.). С това ХТС в добро състояние (повече от 75% проводимост) са вече 

повече от 63% от общият им брой в Атанасовско езеро.  

През 2022 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. 5) с цел 

проследяване на промените в проводимостта след почистване, установяване на дълготрайното 

влияние на почистването върху качеството на водите и процесите на затлачване на каналите в 

следствие на тяхното функциониране.   

Табл. 3 Състояние на ХТС в Атанасовско езеро 2019-2022 г. 

 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 

2022 700 26 471 229 67,29 
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Табл. 4 Почистване на вътрешни солени канали в Атанасовско езеро 2019-2022 г. 

Година 
състояние 

Дълбочина 
(cm) 

Широчина 
земя (cm) 

Широчина 
дъно (cm) 

Максимален 
профил 
(cm2) 

Намаление 
на 

профила 
(%)  

Активен 
профил 
(cm2) 

водно 
ниво 
(cm) 

Скорост 
на 

водния 
поток 

(m/sec) 

Моментна 
проводимост 

(l/min-1) 

макс. 
проводимост 

(l/min-1) 

Солен канал ПС Караджата (почистен 2019) 

2019 непочистен 35 80 70 2625 N/A 1595 22 0,01 95,7 157,5 

2019 Почистен 60 100 65 4950 N/A 3300 40,00 0,02 360 576 

2020 Почистен 60 100 60 4800 3,1 4000 50,00 0,03 720 864 

2021 Почистен 55 90 60 4125 14,1 3000 40,00 0,03 418,5 767,25 

2022 почистен  55 87 58 3987,5  19,45 2900 50 0,04 696 957 

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

2020 непочистен 60,00 120,00 70,00 5700 N/A 2975 35,00 0,02 357 684 

2020 почистен 90 180 100 12600 N/A 9750 75,00 0,04 2340 3024 

2021 почистен 85 170 100 11475 8,8 8100 60,00 0,03 1458 2065,5 

2022 почистен 85 170 100 11475 8,8 8100 0 0 N/A N/A 

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

2020 Непочистен 65,00 170,00 110,00 9100 N/A 5000 40,00 0,02 600 1092 

2020 Почистен 85 220 140 15300 N/A 11900 70,00 0,04 2856 3672 

2021 Почистен 80 200 130 13200 13,8 12375 75,00 0,06 4455 4752 

2022 почистен 77 195 130 12512,5 18,22 11375  70 0,05 3412 3754 

Солен канал 3-то легло Север (почистен 2021) 

2021 непочистен 30,00 180,00 160,00 5100 N/A 850 5,00 0,01 51 306 

2021 Почистен 80 310 280 23600 N/A 16225 55,00 0,02 1947 2838 

2022 Почистен 80 310 280 23600 N/A 16225 0 0 N/A N/A 

Табл. 5 Проводимост на вътрешни солени канали в Атанасовско езеро 

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 20%. 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. В пунктовете на Северно езеро не 

се наблюдава намаляване на активния профил след почистване, предвид не функционирането 

на тези структури през годината, респ. не е налична амортизация на каналите.  

Обща дължина 
вътрешни солени 

канали (м) в 
Атанасовско 

езеро/ 
предвидени за 

почистване 

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/ 14200 2019 2595 2595 18,27 7,11 

 2020 2490 5085 35,81 13,94 

 2021 2645 7730 54,44 21,19 

 2022 2560 10290 72,46 28,20 
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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 
  

Дейността за почистване на вътрешните солени канали и възстановяване на хидравличните 

връзки през 2022 г. постига 72,5 % от заложеното по проекта (Табл. 4). Към 2022 г. са почистени 

и са в оптимално състояние 28% от всички вътрешни солени канали. В добро техническо и 

функционално състояние са вече и повече от 67% от хидротехническите съоръжения (саваци, 

шлюзове, преливници – табл. 3).  

Фиг. 6 Почистени вътрешни солени канали 
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Фиг. 7 Хидравлични връзки в добро състояние  

 

Фиг. 8 Хидравлични връзки в лошо състояние 
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Заключение: Въпреки напредъка с възстановяването и поддържането на съоръженията за 

осигуряване на водната циркулация и намаляване на ефектите от фрагментация наличието 

на големи площи с трайно осушаване и такива с големи периоди на пресъхване компрометира 

постигнатите консервационни ефекти на консервационните дейности по проекта. Това 

води до допълнително фрагментиране в рамките на местообитанието, въпреки доброто 

състояние на съоръженията. Ето защо този параметър през 2022 г се оценява в 

неблагоприятно – лошо състояние. 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Параметър 2.2. Нефрагментиран екотон на местообитанието (%) 
Референтна стойност: >60% от екотона не е фрагментиран 

През 2022 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 2022 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 и влизането му в 

експлоатация. 

През 2021 г. „Черноморски солници“ АД представиха проект за застрояване на източния бряг на 

Южно езеро. (Фиг. 9) Следва да бъде изготвена оценка на влиянието на инвестиционното 

предложение върху този (и други) параметри и представена на компетентните органи. Със 

сигурност реализацията на това инвестиционно предложение ще повлияе негативно на 

параметъра, тъй като голяма част от него попада в рамките на екотона на местообитание 1150*.  

Фиг. 9 

Предвидено 

застрояване в 

екотона 

 

 

 

 

Пълна ревизия на 

параметъра ще 

бъде извършена 

през 2024 г. 

 

 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 
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Параметър 2.3. Минимална дълбочина (см) 
Референтна стойност: L7/8 - >60 cm, L9 - > 30 cm, L10 - >20 cm 

През 2022 г. в най-малко 720 ха от местообитанието минималната дълбочина не отговаря на 

екологичния минимум за осигуряване на екологичните процеси в местообитанието. Нещо 

повече – най-малко 420 ха са напълно пресъхнали. В тези площи не може да се говори за наличие 

на местообитание през 2022 г., поради пълното отсъствие на основната екологична среда – 

водната – която го определя като такова. Това се отнася най-вече за Северно езеро и се дължи, 

както беше споменато по-горе – основно на нарушението на солодобивната технология – 

незахранване със свежи морски води и неподдържане на технологичната циркулация. Ефектът 

се мултиплицира (но не е първоопределящ) в резултат на изключително сухата година и 

високото изпарение (Табл. 6).  

 

Табл. 6 Валежи и изпарения, данни – Черноморски солници АД 

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. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Месец

Валеж Изпарение Валеж Изпарение Валеж Изпарение Валеж Изпарение Валеж Изпарение

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

Януари 56,4 − 25,5 − 10,5 − 185,5 − 16,0 −

Февруари 70,0 − 12,0 − 42,0 − 42,0 − 74,0 −

Март 106,5 − 10,0 − 18,0 − 38,5 − 5,0 −

Април 8,0 81,0 50,5 75,5 13,0 74,5 60,5 53,0 36,0 70,0

Май 30,5 114,0 67,0 91,5 34,5 101,5 20,0 80,6 16,5 100,5

Юни 97,0 144,5 56,0 121,0 50,0 144,0 59,0 91,5 90,5 113,5

Юли 108,0 150,5 36,0 148,0 2,0 191,0 11,0 152,0 11,0 170,5

Август 18,5 157,5 1,5 180,5 9,0 156,0 12,5 148,5 2,0 189,0

Септември 17,0 116,0 35,0 140,0 30,0 120,0 48,5 118,5 15,5 136,0

Октомври 137,5 78,0 45,5 68,5 33,0 59,0 85,0 52,0 0,0 97,0

Ноември 116,0 − 39,5 − 24,0 − 33,0 − 32,5 −

Декември 20,5 − 10,5 − 49,5 − 87,5 − 31,0 −

785,9 841,5 389,0 825,0

Сумарно за 

годината

Полезно 

изпарение
546,555,60 436,00 530,50 13,10

330,0 876,5315,5 846,0 683,0 696,1

Валежи и изпарения
 Години

2018 2019 2020 2021 2022
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Средна дълбочина на Атанасовско езеро (cm) 

  Средно за L9 Средно за L 10 Средно 

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 

Табл. 7 Средна дълбочина в Атанасовско езеро 2019-2022 г. 

В Северно езеро средната дълбочина в сравнение с 2021 е намаляла с повече от 50%. Това се 

отнася особено силно за L10 езерен тип, в който практически липсва водно ниво. В Южно езеро 

параметърът е в обичайните си стойности и в обхвата на индикатора за благоприятно 

природозащитно състояние, въпреки намаляването с около 20% на водното ниво, дължащо се 

на метеорологичните условия през годината. Като цяло осушаването в Северно езеро се 

отразява изключително неблагоприятно върху параметъра в цялото езеро и го определя в 

неблагоприятно лошо състояние.  

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

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 2022 г. се наблюдават стабилни средни стойности на параметъра, както за цялото езеро, 

така и за отделните му части (табл. 8). В нито един пункт през годината не е отбелязано състояние 

на хипоксия. По-високи нива се (>200 мг/л) се наблюдават в L10 езерен тип, и особено при 

солености >70 ‰ и най-вече в непочистените солени канали, предвид по-малката дълбочина, 

температура, слабата циркулация и други условия, катализиращи биологичните и биохимични 

процеси, влияещи върху показателя.  

Предвид липсата на водно ниво в повече от 1/3 от мониторинговите полигони и периодичните 

свръхвисоки нива този параметър се оценява в неблагоприятно-лошо състояние (U2) 
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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 

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 

2022 

Северен солник 111,50 >157,45 >126,82 

Южен солник 110,41 >117,54 >112,29 

АЕ общо 110,96 >137,51 >119,80 

Табл. 8 Средни стойности на наситеността с кислород в местообитание 1150* в 

Атанасовско езеро 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

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

Табл. 9 Средни стойности на активната реакция в местообитание 1150* през 2022 

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 

2022 

Северен солник 8,55 8,80 8,64 

Южен солник 8,60 8,64 8,61 

АЕ общо 8,58 8,72 8,63 
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През 2022 г. не се наблюдават отклонения от референтните стойности за параметъра рН, както 

за отделните части на местообитанието, така и като цяло (табл. 9). Продължава тенденцията от 

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. 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

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, 

която 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 2022 г. е извършен двукратен мониторинг и е оценено състоянието на този параметър за 

всеки тип соленост в Атанасовско езеро.  

За разлика от предишни години видовата структура и доминантните видове в повече от 1/3 от 

полигоните са нарушени. Това се дължи на осушаване на големи площи в Северни солници и на 

присъствието на тежка механизация и хора в тези полигони (за изпълнение на 

консервационните дейности). Тези територии са едни от най-важните и чувствителни в зоната и 

доведоха до почти пълното изчезване на типичните видове, вкл. гнездящите целеви видове и 

наличие на нетипични за местообитанието видове, облагодетелстващи се от променените 

условия (дива свиня, чакал, язовец). Тези части на Атанасовско езеро на практика загубиха 

ценното си биоразнообразие и ще бъдат необходими големи усилия и продължително време за 

неговото възстановяване. Все пак, в случай, че през 2023 и 2024 г. водният режим в Северно 

езеро бъде възстановен и със завършването на консервационните дейности ще се възстановят 

благоприятните условия и ще се елиминират заплахите, довели до това тревожно състояние. 

В Южно езеро видовата структура и доминантните видове са запазени. Нещо повече – почти 

цялото видово разнообразие и численост на орнитофауната се наблюдава в тази част на езерото. 

Очевидно голям брой от видовете са мигрирали от Северно в Южно езеро, избягвайки 

неблагоприятните условия там. 

И през 2022 г. розовото фламинго (Phoenicopterus roseus) се среща целогодишно в Атанасовско 

езеро и продължи да увеличава своята численост и през декември достигна до 3000 индивида. 

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 годината продължиха консервационните дейности по трансплантиране на морска рупия 

(Ruppia maritima) – единственият макрофит в местообитанието в Атанасовско езеро. Видът се 

разви в естествената си колония в Северно езеро за пръв път след 2019 г., вследствие на 

увеличаване на прозрачността на водите в басейна с колонията. През 2022 са създадени две 
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нови колонии с обща площ на донорските транспланти от около 150 м2. След 60 дни на вегетация 

колонията в Северно езеро достигна около 400 м2 площ, а тази в южно езеро – около 100 м2. 

(Фиг. 10 и 11). Създадената през 2021 г. колония в Южно езеро с площ от около 80 м2 през 2022 

г намали своята площ наполовина, но новите растения са в добро състояние и вегетативен 

потенциал. Възможно е част от растенията от тази колония да са достигнали по-навътре в 

басейна и да се развиват успешно, за което говорят изхвърлени вегетативни части на растения 

на много места по бреговете на басейна. През 2022 г. бяха прилагани едновременно две 

методики за трансплантация – чрез дървена рамка (TERF) и чрез чимове със субстрат (Sod) (фиг. 

10). Предимството на първият метод е високият процент на прихващане на трансплантите, 

бързата им адаптация и разпространение в новата колония, а недостатъците – голямата 

времеекост и трудоемкост. Вторият метод се отличава с бързина и висока производителност, по-

малко ръчен труд, но с по-малък процент на прихващане, по-бавна адаптация и 

разпространение, както и с определени характеристики на субстрата, на които трябва да 

отговаря както донорската колония, така и мястото за трансплантация. Двата метода ще 

продължат да се прилагат съвместно и през следващите години.  

 

Фиг. 10 Трансплантирани растения в нова колония  (TERF – трансплантация чрез рамка и Sod 

– чрез чим) 

 

Фиг. 11 Развитие на трансплантираната колония след 62 дневна вегетация 

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 
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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 оценката се използва доклад за състоянието на водното тяло Атанасовско езеро 

на Басейнова дирекция за Черноморски регион за предходната година. През 2021 и 2022 г. 

БДЧР не е провеждала мониторинг в Атанасовско езеро, респ. такива доклади не са налични. 

Ето защо през 2022 г този параметър няма да бъде оценяван  

Оценка на параметъра: N/A 

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. 10 Референтни стойности за замърсители в местообитание 1150* 

През 2022 г. са изпълнени 4 пробовземания (един път на сезон) и анализи за биогенни 

замърсители във всеки пункт. Изчисленията са направени на база средногодишни стойности за 

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. 11) 
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 Табл. 11 Стойности на замърсителите в 

местообитание 1150* в Атанасовско езеро 

през 2019-2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Северен солник 0,13 0,23 0,18

Южен солник 0,03 0,07 0,05

АЕ общо 0,08 0,15 0,12

Северен солник 0,06 0,09 0,08

Южен солник 0,03 0,07 0,05

АЕ общо 0,05 0,08 0,06

Северен солник 0,05 0,04 0,045

Южен солник 0,05 0,045 0,0475

АЕ общо 0,05 0,0425 0,04625

Северен солник 0,05 0,08 0,06

Южен солник 0,04 0,03 0,04

АЕ общо 0,05 0,05 0,05

Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ

NO2 - N

2019

2020

2021

2022

Северен солник 0,22 0,38 0,3

Южен солник 0,11 0,15 0,13

АЕ общо 0,17 0,27 0,22

Северен солник 0,69 1,5 1,1

Южен солник 0,21 0,37 0,29

АЕ общо 0,45 0,94 0,69

Северен солник 0,13 >1,5 >1,5

Южен солник 0,51 >1,5 >1,5

АЕ общо 0,32 >1,5 >1,5

Северен солник > 0,73 > 1,50 > 1,00

Южен солник > 0,30 > 0,46 > 0,36

АЕ общо > 0,53 > 0,88 > 0,68

Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ

NH4 –N

2019

2020

2021

2022

Северен солник 0,15 0,45 0,3

Южен солник 0,33 0,25 0,29

АЕ общо 0,24 0,35 0,3

Северен солник 0,18 0,3 0,24

Южен солник 0,23 0,09 0,16

АЕ общо 0,21 0,2 0,2

Северен солник 0,23 0,22 0,225

Южен солник 0,84 0,33 0,585

АЕ общо 0,535 0,275 0,405

Северен солник < 0,26 < 0,25 < 0,22

Южен солник < 0,19 < 0,10 < 0,16

АЕ общо < 0,22 < 0,12 < 0,19

Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ

P-PO4

2019

2020

2021

2022

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2

Южен солник <0,2 <0,2 <0,2

АЕ общо <0,2 <0,2 <0,2

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2

Южен солник <0,2 <0,2 <0,2

АЕ общо <0,2 <0,2 <0,2

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2

Южен солник <0,2 1,4 >0,2

АЕ общо <0,2 >0,2 >0,2

Северен солник <0,2 <0,2 <0,2

Южен солник <0,2 <0,2 <0,2

АЕ общо <0,2 <0,2 <0,2

Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ

NO3 - N

2019

2020

2021

2022

Северен солник 0,36 1,15 0,76

Южен солник 0,77 0,56 0,67

АЕ общо 0,57 0,86 0,71

Северен солник 0,4 0,79 0,6

Южен солник 0,54 0,22 0,38

АЕ общо 0,47 0,51 0,49

Северен солник 0,54 0,5 0,52

Южен солник 1,92 0,51 1,215

АЕ общо 1,23 0,505 0,8675

Северен солник < 0,58 < 0,33 < 0,50

Южен солник < 0,42 < 0,22 < 0,36

АЕ общо < 0,50 < 0,28 < 0,43

Средно за L9 Средно за L 10 Средно АЕ

2019

2020

2021

2022

 P2O5
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N-NO2 – Показва стабилни стойности във всички пунктове и сезони, в сравнение с предходните 

години. За Северно езеро се наблюдава леко увеличение на концентрациите, въпреки 

ограничения вток от околните територии. Вероятно това се дължи на ниските водни нива, които 

водят до концентриране на замърсителя във водния стълб Показателят е изцяло в референтния 

диапазон за неблагобприятно-незадоволително състояние (U1), но с ясна тенденция към 

намаляване. 

N-NO3 – През цялата година показателят е под праговата чувствителност на изпитвания метод. 

Не се наблюдават отклонения от благоприятно състояние (Fv) 

N-NH4 – Наблюдава се намаление на стойностите, в сравнение с предходната година. 

Единствените увеличения се отнасят за Северен солник, вероятно по идентични причини като 

при показателя N-NO2. Въпреки това стойностите са високи, в референтния диапазон за 

неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

P-PO4 – Наблюдава се двукратно намаляване на концентрациите, в сравнение с предходната 

година. В Северен солник концентрациите запазват стойностите си. Като цяло обаче 

концентрациите остават твърде високи и далеч от  референтните стойности за благоприятно 

състояние. 

P2O5 – Отново двукратно намаляване на концентрациите в сравнение с 2021 г.. Вероятно се 

дължи на ограничения вток от околните територии. Всички стойности са в референтния диапазон 

за неблагоприятно-незадоволително състояние (U1), с изключение на L9 езерен тип в Северен 

солник 

Биогенните замърсители показват значителна динамика на сезона и пространствена база. 

Причините за това са сложни и разнообразни и зависят от количеството и произхода на 

вливащите се в езерото води, валежите, степента на ресидементация, водното ниво, 

управлението на земеделските земи. Като цяло, с изключение на NO3 – N всички останали 

замърсители продължават да са с много високи концентрации, вкл. и заради големите 

количества, акумулирани през годините в седимента.  

В годишният доклад за състоянието на повърхностните води за 2021 и 2022 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.  

През 2022 г. са извършени две пробовземания в почистени през предишните години канали в 

Южно езеро. Пунктовете в Северно езеро, предвид нарушената солодобивна технология и 

липсата на циркулация са празни и в тях не е извършвано пробонабиране. Контролна проба е 

взета от непочистен канал в Северно езеро. 
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Данните през 2022 г. показват намаляване на концентрацията на Хлорофил А в почистените 

канали. Тази тенденция е устойчива през годините, макар все още показателят да е в границите 

на неблагоприятно-незадоволителното състояние (табл. 12). Намалението е от порядъка на 5-10 

пъти в сравнение с периода преди почистването. Предвид и подобряване на показателя 

кислородно насищане може да се заключи с голяма вероятност, че именно почистването на 

каналите и увеличаването на тяхната проводимост е в основата на това.  

В непочистения канал нивата на Хлорофил А са високи, в диапазона за неблагоприятно-лошо 

състояние, но предвид липсата на циркулация и ниските водни нива в контролния пункт това е 

очаквано. 

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 

2022 Почистен 27,2 10,24 108,1 98400 >70 8,3 23,000 

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 

2022 Почистен 28,1 11,04 122,6 108600 >70 8,88 48,00 

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 

2022 Почистен N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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 

2022 Почистен N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Табл. 12 Физико-химични показатели на водите във вътрешни солени канали 

Следва да се отбележи, че възстановяваните 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.  

Оценка на параметъра:  Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1) 

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 инвестиционните интереси, свързани със 

строителство (в Южно езеро) и изграждане на фотоволтаичен парк (Северно езеро).  

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 
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Параметър 3.4. Промяна характера на дъното 
Референтна стойност: <1% 

През 2022 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. 

Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 

Параметър 3.5. Промени в хидрологичния режим 
Референтна стойност: <1% 

Най-малко 460 ха (30,1%) от местообитанието през преобладаваща част от годината (след м. 

юни) е напълно пресъхнало и не притежава характеристики на местообитание 1150*. Това се 

отнася както за хидрологичните условия, така и по отношение на биоразнообразието. Други 

260 ха (17 %) са със силно нарушен воден режим и пресъхват периодично за дълги периоди, 

вкл. по-дълги от 6 месеца. Това определя параметъра в неблагоприятно-лошо състояние. Ако 

тенденцията бъде запазена през 2023 г. това може да доведе до необратими последици за 

екосистемата на Атанасовско езеро и трайна загуба на най-представителните и значими части.  

Необходимо е предприемане на незабавни мерки за възстановяване на хидрологичния режим 

на езерото.  

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2) 

Параметър 3.6. Интензивен туризъм и водни спортове по бреговете и във водата 
Референтна стойност: <1% 

През 2022 г. са регистрирани неколкократни нерегламентирани дейности, свързани с навлизане 

на посетители, вкл. движение на свободно пуснати кучета, извън определени за целта места. 

Ниското водно ниво в басейна пред Укритието за наблюдение на птици и възстановяване на 

минидиги в района създават предпоставки за навлизане на посетители извън регламентираните 

места. В тази връзка е уведомена РИОСВ и е предложено за поставяне предупредителни и 

указателни табели. Наблюденията са единични и в извън разможителния период на птиците и 

не е наблюдавано значимо негативно въздействие, освен локално безпокойство с временен 

характер.  

След приключване на възстановителните дейности в района, „Черноморски солници“ АД следва 

да прекъсне достъпа на хора навътре в басейните чрез прекъсване на сухоземната връзка в 

района на южната наблюдателница за птици. През годината е назначен охранител на ПР 

„Атанасовско езеро“, който също следва да съблюдава нерегламентираното навлизане на 

посетители в басейните.  

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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Изводи  
Местообитание 1150* Крайбрежни лагуни през 2022 г. 

 Общата оценка на природозащитното състояние е неблагоприятно-лошо състояние (U2) и 

по трите критерия за пръв път от провеждането на мониторинг на местообитанието (от 

2019 г.) 

 В сравнение с 2021 г. се наблюдава влошаване на Критерий 1 (От Fv директно към U2)  

 Наблюдава се влошаване и по отделни параметри – 1.1., 2.1., 2.3., 2.6., 3.5.. Основната 

причина за това е нарушаването на солодобивната технология – липса на захранване със 

свежи морски води и нарушена циркулация между басейните 

 Единствено известно подобрение се наблюдава при параметър 3.2. Еутрофикация, в 

резултат от напредване на консервационните мерки за почистване на вътрешните солени 

канали и подобряване на състоянието на хидротехническите съоръжения.  

 Параметър 2.7. Екологично състояние не е оценен през 2022 г., поради липса на 

мониторинг от страна на БДЧР на водното тяло за 2021 и 2022 г.  

 Постигнатата положителна тенденция в параметри 2.4. Кислородно насищане, 2.3. 

Минимална дълбочина и 3.1. Замърсяване е компрометирана от осушаването на голяма 

част от територията на местообитанието. 

 Следва да бъдат наблюдавани с особено внимание (до края на настоящия проект, а след 

това – от органа, отговорен за мониторинга на местообитанието) за влошаване на 

състоянието на параметри 2.2. Нефрагментиран екотон и 3.3. Строителство и 

инфраструктура, предвид започналите строителни дейности в обхвата на местообитанието 

от „Черноморски солници“ АД и интересите за изграждане на фотоволтаична инсталация в 

Северно езеро.  

 Нарушаването на технологичния режим в Северно езеро се е отразило негативно на цялата 

екосистема на езерото, вкл. въздействие върху солеността и солевия градиент, типичните 

видове, кислородното насищане, замърсяването и водния режим. Въздействието на тази 

заплаха в бъдеше, ще доведе до задълбочаване на негативни последици и представлява 

реална опасност от необратима загуба на площи от местообитанието (най-малко 30% от 

площта)  и загуба на ключови функции, вкл. хранителни взаимоотношения, кръговрат на 

веществата, нарушения в структурите и функциите на популациите и съобществата и т.н. 

 Като консервационен успех и успешна иновативна дейност за Атанасовско езеро може да се 

приемат резултатите от дейностите по възстановяване на Ruppia maritima. Натрупаният 

опит, успешното възстановяване, разбирането на биологичните и екологични механизми и 

лимитиращите фактори за вида дават добра основа за бъдещи дейности с цялата група на 

морските треви като метод за възстановяване на крайбрежни местообитания и тяхното 

опазване. Увеличената прозрачност на водите, вследствие на подобрената циркулация и 

ефективното управление на водния режим след реконструкцията на главния северен шлюз 

през 2020 доведоха до развитие на естествената колония на Ruppia maritima за пръв път 

след 2019.г. 
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Препоръки 
  Да бъдат предприети незабавни мерки от „Черноморски солници“ АД за възстановяване на 

водния режим на Северно езеро; 

 Да бъдат уведомени компетентните органи по управление (МОСВ и РИОСВ) за състоянието 

на местообитанието и резултатите от настоящата оценка; 

 Да бъде предложено на МОСВ сформиране на междуведомствена група за трайно решаване 

на проблема с управлението/ ползването на Атанасовско езеро от страна на „Черноморски 

солници“ АД чрез нормативно регулиране на ползването, съгласно действащата нормативна 

уредба; 

 Да бъдат заложени изрични режими и норми за недопускане на нарушаване на 

солодобивната технология от страна на оператора в ПУ на ПР Атанасовско езеро и ЗМ 

Бургаско солници; 

 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 

 

Приложения 
Приложение 1  

Средни стойности на показателите по мониторингови пунктове за 2022 г.  
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Пункт   
Езерен 
тип 

Дълбочина  
t ºC на 
водата 

Разтв. 
O2  

Наситеност 
O2  

Ел. 
Проводимост 

Соленост 
Активна 
реакция 

(рН) 

NO2 
- 

азот 

NO3 - 
азот 

NH4 -
азот 

Фосфати 
- PO4-P 

Ортофосфати-
P2O5 

N1 Average 2022 L9 31,56 19,86 9,97 107,30 44295 29,15 8,65 0,05 <0,2 <0,23 <0,05 <0,11 

N2 Average 2022 L9 11,25 17,34 8,52 92,56 39378 27,58 8,59 0,04 <0,2 >0,89 0,44 0,98 

N3 Average 2022 L9 37,50 19,91 9,72 106,17 83433 >50,32 8,47 0,08 <0,2 >1,50 0,33 0,73 

N4 Average 2022 L9 4,38 16,06 12,52 140,00 29380 19,92 8,50 0,03 <0,2 < 0,38 0,23 0,49 

N5 Average 2022 L10 5,00 17,60 >13,5 >148,4 69780 46,60 8,80 0,11 < 0,2 >1,50 0,25 0,55 

N6 Average 2022 L10 3,13 17,52 >15,51 >166,5 92480 > 54,28 8,80 0,04 < 0,2 > 1,50 < 0,05 < 0,11 

S1 Average 2022 L9 22,70 18,96 9,98 108,83 53279 30,48 8,65 0,05 < 0,2 <0,02 < 0,24 < 0,51 

S2 Average 2022 L9 43,13 19,02 9,97 105,11 34667 21,84 8,59 0,04 < 0,2 0,42 < 0,21 < 0,49 

S3 Average 2022 L9 29,38 18,58 10,33 111,63 46275 29,13 8,48 0,03 < 0,2 < 0,09 < 0,24 < 0,54 

S4 Average 2022 L9 30,00 19,15 10,86 116,06 62775 41,86 8,67 0,06 <0,2 > 0,68 < 0,06 < 0,14 

S5 Average 2022 L10 20,00 20,26 8,47 90,22 34275 23,48 8,46 0,03 <0,2 < 0,25 < 0,12 < 0,30 

S6 Average 2022 L10 10,00 20,80 > 13,57 >144,92 94555 > 51,08 8,82 0,03 < 0,2 > 0,67 < 0,07 < 0,15 

L9 Average 2022   26,24 18,61 10,23 110,96 49185 > 31,28 8,58 0,05 < 0,2 > 0,53 < 0,22 < 0,50 

L10 Average 2022   9,53 19,04 > 11,02 > 137,51 72772 > 43,86 8,72 0,05 < 0,2 > 0,88 < 0,12 < 0,28 

Северен солник Average 2022   15,47 18,05 > 11,62 > 126,82 59791 > 37,97 8,64 0,06 < 0,2 > 1,0 < 0,22 < 0,50 

Южен солник Average 2022   25,87 19,46 > 9,92 > 112,79 54304 > 32,98 8,61 0,04 < 0,2 > 0,36 < 0,16 <0,36 

АЕ общо Average 2022   20,67 18,76 > 10.77 > 119,80 57048 > 35,48 8,63 0,05 < 0,2 > 0,68 < 0,19 < 0,43 

 

Приложение 1 

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

2022 г.  


