
KPATЪK OTЧET 
HA ПPOEKT „СОЛТА НА ЖИВОТА“

LIFE11 NAT/BG/000362

За граждани, институции, организации и 
приятели на природата



Обща информация за проекта:
Име на проекта:	 „Спешни	мерки	за	възстановяване	и	сигурно	дългосрочно	опазване	на	Атанасовско	езеро	крайбрежната	лагуна“	
	 LIFE11	NAT/BG/000362,	кратко	име	„СОЛТА	НА	ЖИВОТА”,	съфинансиран	от	Програма	LIFE+	на	Европейския	съюз.

Местоположение на проекта:		 гр.	Бургас,	България

	 Натура	2000	зона	Атанасовско	езеро	(SPA/SCI	BG	0000270),	Черноморски	биогеографски	регион

Продължителност на проекта:		 74	месеца	(01/07/2012	-	31/08/2018)	

Общ одобрен бюджет:		 2	013	027	€,	от	които	финансиране	от	ЕС	-	74.95%,	съфинансиране	от	партньорите	-	25,05%	

Координиращ бенефециент:		 Българска	фондация	Биоразнообразие	(БФБ)	(бюджет	510	265	€)

Партньори по проекта:	 Българско	дружество	за	защита	на	птиците	(БДЗП)	(бюджет	211	466	€)	и	Черноморски	солници	АД	(бюджет	1	291	296	€)

Екип на проекта: БФБ
Дияна	Костовска	–	Ръководител	на	проекта
Спас	Узунов	–	координатор	Природозащитни	дейности	
Радостина	Ценова	–	координатор	Комуникационни	дейности	
Диана	Павлова	–	координатор	Интерпретация
Таня	Георгиева-Шнел	–	ГИС	експерт
Георги	Гюзелев	–	хидролог
Стефан	Аврамов	–	супервайзер,	консервационни	дейности
Снежа	Иванова	–	счетоводител

БДЗП
Константин	Господинов	/	Вл.	Младенов	–	отговорник	проект	
Светослав	Спасов	/	Стоян	Николов	–	ръководител	LIFE	проекти
Доц.д-р		Гана	Гечева	–	макрофити
Доц.д-р		Детелина	Белкинова	–	фитопланктон	
Доц.д-р		Емилия	Варадинова	–	макрозообентос	
Проф.	д-р	Ива	Апостолова	–	фитоценолог
Владимир	Младенов	/	Ралица	Георгиева	–	орнитолог
Стоян	Михов	–	ихтиолог
Ваня	Георгиева	–	администратор
Едита	Дифова	–	агроеколог

Черноморски солници АД
Деян	Томов	–	Технически	координатор	възстановителни	и	
ремонтни	дейности	
Гергана	Божилова	–	административен	асистент	на	проекта
Краса	Попова	/	Гергана	Божилова	–	счетоводител	
Специализиран	персонал	
Неспециализиран	персонал	

Надзорен съвет: 
Румяна	Иванова	–	изпълнителен	директор	БФБ
Нада	Тошева	–	изпълнителен	директор	БДЗП
Мария	Николова	–	изп.	директор	Черноморски	солници	АД
Борислав	Бечев	–	държавен	експерт	отдел	
	 													Защитени	територии	НСЗП	/	МОСВ

Контакти: Дияна	Костовска,	ръководител	проект,	БФБ	
	 Централен	офис:	България,	София	1000,	ул.	Триадица	№	6,	офис	504
	 Телефон:	+	359	2	9316183		
	 е-mail:	saltoflife@biodiversity.bg
	 Уебсайт	на	проекта:	http://saltoflife.biodiversity.bg
	 Facebook	Солта	на	живота	/	Salt	of	Life

Автори:		 Радостина	Ценова,	Спас	Узунов,	Дияна	Костовска,	Диана	Павлова,	Нада	Тошева;	карти:	Таня	Георгиева-Шнел

ISBN	978-954-9959-65-9



Защитена зона Атанасовско езеро
Проект	„Солта	на	живота“	се	изпълнява	в	Натура	2000	зона	Атанасовско	
езеро,	която	е	обявена	по	Директивата	на	птиците	и	Директивата	на	ха-
битатите		(SPA/SCI	BG	0000270).	Едно	от	най-важните	места	в	Черномор-
ския	биогеографски	регион,	езерото	е	част	от	комплекса	Бургаски	влажни	
зони	и	дейностите	в	него	оказват	влияние	и	върху	другите	защитени	зони.	

Крайбрежната лагуна 
„Лагуните са плитки, крайбрежни соленоводни водоеми с променлива соленост и воден обем, отделени частично или напълно от 
морето с пясъчни коси, чакъл или по-рядко скали“. Натура 2000 зона Атанасовско езеро е най-значимото място в България и второ в 
Черноморския биогеографски регион за опазване на застрашеното местообитание 1150* Крайбрежни лагуни (съгласно Директивата 
за хабитатите). Природозащитното състояние на лагуните в Европа е „неблагоприятно-лошо“, а промените във водните тела и 
замърсяването на повърхностните води са сред основните заплахи, включително и за лагуната Атанасовско езеро.

Заплахи 
Цветното	и	 красиво	Атанасов-
ско	езеро,	което	познаваме	днес	
в	голяма	степен	се	дължи	на	сим-
биозата	между	човека	и	природа-
та	-	силно	променено	за	нуждите	
на	 солодобива,	 именно	 това	 го	
прави	толкова	богато	и	значимо	
за	българската	природа.	В	наши	
дни,	 когато	 Черноморското	
крайбрежие	е	тежко	увредено	от	
урбанизацията,	 солникът-лагуна	
има	 стратегическо	 значение	 за	
опазване	 на	 биологично	 разнообразие.	 Езерото	 е	 сложна	 и	 динамична	 сис-
тема,	променяща	се	постоянно	във	времето	и	пространството.	Състои	
се	от	две	отделни	водни	тела	без	връзка	помежду	им	и	от	над	170	басей-
на.	Качеството	на	водите	му	зависи	от	качеството	на	повърхностните,	
морските	и	подземните	води	и	се	влияе	от	тяхната	циркулация.	

Наводненията	през	2006	г.	и	особено	през	2010	г.	унищожиха	над	30	км	диги	
и	валове	–	важни	места	за	гнездене	и	почивка	на	застрашени	видове	птици	
и	разрушиха	основна	инфраструктура	за	контролиране	нивата	на	морската	
и	дъждовната	вода	в	езерото.

За	да	решат	тези	проблеми	партньорите	планираха	шестгодишен	проект	
„Солта	 на	 живота“	 -	 насочен	 към	 постигане	 на	 благоприятно	 природоза-
щитно	състояние	на	приоритетното	местообитание	Крайбрежни	лагуни	и	
свързаните	с	него	застрашени	видове.



•	 Да	 се	 възстанови	 функционалността	 и	 ефикасност-
та	на	солодобивната	инфраструктура	за	управление	и	
контрол	на	водите	на	Атанасовско	езеро	с	цел		да	се	
осигури	адаптацията	му	към	екстремни	климатични	
явления	и	дълготрайно	подобрение	на	състоянието	на	
местообитание	1150*	Крайбрежни	лагуни;

•	 Да	се	намали	въздействието	на	преките	и	непреките	
заплахи	върху		местообитание	1150*	и	приоритетни-
те	видове	птици	чрез	осигуряване	на	дългосрочното	
му	 управление	 и	 природосъобразно	 ползване	 включи-
телно	създаване	на	нови	и	подобряване	на	съществу-
ващите	места	за	размножаване	и	почивка	за	птиците;

•	 Да	се	оцени	въздействието	на	приложените	възста-
новителни	 дейности	 на	 състоянието	 на	 местооби-
тание	1150*	и	приоритетните	видове	птици,	 за	да	
се	използва	събраната	информация	в	бъдещи	планове	
за	управление;

•	 Да	се	подобри	посетителската	инфраструктура	и	да	
се	разпространят	резултатите	от	проекта	пред	ши-
роката	общественост	и	заинтересованите	страни;

•	 Да	се	повиши	общественото	разбиране	за	екологич-
ните,	икономическите	и	социалните	аспекти	на	край-
брежните	лагуни	и	да	се	повиши	подкрепата	за	опаз-
ване	на	крайбрежни	местообитания	и	присъщите	им	
видове	птици.

КОНСЕРВАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ

НАВОДНЕНИЕТО
ПРЕЗ 2010 Г. последици

биоразнообразие

солодобив

Местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в неблагоприятно 
състояние
Приоритетни видове птици от Приложение 1 на Директи-
вата за птиците с ограничени по площ и качество места за 
гнездене и почивка

Разрушена и неремонтирана за дълъг период 
инфраструктура:   
• диги и валове
• обходен канал и защитна дига

Целите на проект "Солта на живота":
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Какво постигнахме за 6 години? 
Поддържането	 на	 Атанасовско	 езеро	 се	 осъществява	 чрез	 възстановяване	
и	 изграждане	 на	 система	 от	 диги	 и	 валове	 и	 	 управление	 на	 водните	 нива	 и	
солеността	 в	 отделните	 басейни.	 Така	 се	 осигурява	 циркулацията	 на	 водите	
в	 басейните,	 която	 е	 ключова	 за	 състоянието	 на	 лагуната.	 Всеки	 басейн	
представлява	 уникален	 воден	 микросвят,	 който	 се	 „рестартира“	 няколко	 пъти	
през	годината.	Дейностите	по	проект	„Солта	на	живота“	целят	да	се	намалят	
последиците	от	наводненията	и	да	се	подобрят	екологичните	процеси	в	езерото.	

•	 100	%	от	площта	на	местообитание	Крайбрежни	лагуни	в	езерото	е	защитено	
от	наводнения	и	е	преустановено	вливането	на	замърсени	от	бита	и	селскто-
то	стопанство	води	от	околните	реки.	

•	 Със	 закупения	 багер	 тип	 „драглайн“	 почистихме	 цялостно	 обходния	 канал	 за	
първи	път	от	неговото	изграждане	в	началото	на	XX	век.	Това	подобри	хидро-
логичните	и	физико-химичните	условия	в	канала	и	повиши	проводимостта	му	
за	преминаване	на	голям	обем	води	към	морето	при	максимални	количества	
валежи.	

•	 Възстановихме	 и	 укрепихме	 23	 км	 защитна	 дига	 и	 черния	 път	 по	 цялата	 є	
дължина	за	осигуряване	на	бърз	достъп	при	аварийни	ситуации.

•	 Възстановихме	12	км	диги,	6	км	валове	и	2,	5	км	минидиги,	с	което	създадох-
ме	над	10	ха	важни	местообитания	и	места	за	гнездене	и	почивка	на	редица	
застрашени	видове	птици	в	езерото.

•	 Приложихме	нова	за	езерото	технология	за	възстановяване	на	валове	чрез	ми-
нидиги,	заимствана	след	посещението	ни	в	Природен	парк	„Солници	Сечовле“	
в	 Словения.	 Минидигите	 съчетават	 характеристиките	 на	 традиционните	
дървени	валове	и	на	големите	землени	диги,	но	не	изискват	стабилна	основа,	
дървен	материал	и	тежък	ръчен	труд.	Благодарение	на	това,	те	се	изграждат	
много	по-бързо,	евтино	и	изцяло	механизирано,	а	заради	полегатите	си	бре-
гове	са	по-подходящи	за	птиците,	чиито	малки	напускат	гнездата	си	веднага	
след	излюпване.

За	 да	 се	 постигне	 това	 почистихме	 23-километровия	 канал,	 който	 обгражда	
езерото	и	го	предпазва	от	навлизане	на	нежеланите	сладки	води,	които	променят	
екосистемата.	Каналът	е	основната	„артерия“	на	лагуната,	осигуряващ	връзката	
є	с	морето.	В	него	се	събират	и	водите	от	водосбора	на	всички	реки,	които	се	
вливат	в	Атанасовско	езеро	и	се	отвеждат	към	морето.	Ремонтирахме	20,5	км	
от	разрушените	диги	и	валове,	които	са	от	най-голямо	значение	за	нормалното	
движение	на	водата	за	поддържане	на	екосистемата	на	Лагуната	и	традиционния	
солодобив.
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Построихме	5	изкуствени	острова	за	гнездене	и	почивка	на	ключовите	видове	
птици	в	Атанасовско	езеро	-	нови	безопасни	и	сигурни	територии,	защитени	
от	наводнения	и	хищници.

•	 Изградихме	4	дървени	платформи	и	1	насипен	остров	с	обща	площ	304	м2	
и	 възстановихме	 172	 м2	 стари	 изкуствени	 острови	 на	 територията	 на	
цялото	езеро.	

•	 На	площ	от	2,5	 ха	диги	тествахме	и	развихме	системата	за	защита	на	
гнездящите	птици	от	наземни	хищници.	

•	 Над	350	доброволци	се	включиха	в	изграждането	и	ремонта	на	изкуствени-
те	острови	с	обща	площ	476	м2	и	така	осигурихме	благоприятни	условия	
за	речната	рибарка,	която	увеличи	числеността	си	около	10	пъти	от	на-
чалото	на	проекта	и	сега	Атанасовско	езеро	е	най-важната	територия	за	
този	вид	в	страната.	Дебелоклюната	рибарка	се	завърна	като	гнездящ	вид	
в	България	след	18	години	отсъствие.	Всички	ключови	видове	отбелязват	
възходяща	тенденция	при	гнездене.	

•	 Изградихме	най-голямата	платформа	за	гнездене	и	почивка	на	къдроглави	
пеликани	в	България	с	площ	от	144	м2,	която	предлага	благоприятни	условия	
и	 редовно	 привлича	 над	 100	 пеликана	 за	 почивка	 и	 нощувка.	 Стартът	 на	
строежите	 и	 поставянето	 на	 макети	 на	 две	 гнездящи	 птици	 в	 реален	
размер,	бе	даден	с	целево	съфинансиране	от	козметичната	компания	LUSH	
Fresh	Handmade	Cosmetics,	която	в	последствие	започна	да	купува	сол	от	
езерото	за	своите	продукти.

Вид

Индика-
торна 
числе-
ност

Численост 
в началото 
на проекта

Макс. 
численост 

през 
проекта

Кафявокрил	огърличник	
(Glareola pratincola) 10 4 50

Саблеклюн												
(Recurvirostra avosetta) 300 124 602

Морски	дъждосвирец	
(Charadrius alexandrinus) 30 14 33

Кокилобегач												
(Himantopus himantopus) 40 18 86

Белочела	рибарка								
(Sternula albifrons) 15 10 75

Гривеста	рибарка			
(Thalasseus  sandvicensis) 100 0 109

Максимални числености на ключовите видове по време на 
проекта

Площ на местообитанията в защитена зона (ЗЗ) Атанасовско езеро,
върху които дейностите на проекта имат въздействие

Код Име на местообитанието
Площ 
в ЗЗ, 

2013 (ha)

Покритие 
в ЗЗ, 

2013 (%)

Площ 
в ЗЗ, 

2018 (ha)

Покритие 
в ЗЗ,   

2018 (%)

1150* Крайбрежни	лагуни 1458,82	 20,23 1458,82	 20,23

1310 Salicornia	и	други	едногодишни	видове,	
колонизиращи	тинести	и	пясъчни	брегове 108,15	 1,50 121,47 1,68

1340* Континентални	солени	ливади - - 240,00 3,33

1410 Средиземноморски	солени	ливади		
(Juncetalia maritimi) 1,0815	 0,015 11,06	 0,15

1530* Панонски	солени	степи	и	солени	блата 54,08	 0,75 250,87	 3,48

Обща	площ	на	местообитанията	в	ЗЗ,	включени	
в	Приложение	1	на	Директивата	за	хабитатите 1653,94 22,94 2856,08 39,61

Обща	площ	на	приоритетните	местообитания	в	ЗЗ,	
вкл.	в	Приложение	1	на	Директивата	за	хабитатите

1539,34 21,35 1960,29 27,19
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Благодарение	на	работата	по	проекта	и	включването	на	висококвалифи-
цирани	експерти,	сега	по-добре	познаваме	езерото	и	разбираме	сложните	
процеси,	които	протичат	в	него:

•	Разработихме	първата	цялостна	схема	за	мониторинг	на	Атанасовско	
езеро,	чрез	която	събрахме	ценна	информация	за	състоянието	на	води-
те	и	водните	обитатели.	Това	позволява	да	се	начертаят	и	приложат	
важни	мерки	за	поддържане	на	благоприятно	природозащитно	състоя-
ние	на	застрашеното	местообитание	Крайбрежни	лагуни	и	свързаните	
с	него	други	местообитания	и	видове.

•	Открихме	считаното	за	изчезнало	в	езерото	растение	-	морска	рупия	
(Ruppia maritima).

•	Открихме	ново	местообитание	-	Континентални	солени	ливади,	което	
не	е	установявано	досега	за	Черноморския	регион	на	Европа.	Картирах-
ме	напълно	и	рядкото	местообитание	Средиземноморски	солени	лива-
ди	и	вече	Атанасовско	езеро	е	втората	по	значимост	зона	в	България	
за	опазване	на	тези	важни	местообитания.

•	През	2015	г.	тествахме	дрон-технология	за	наблюдение	влиянието	на	
заплахите	в	Атанасовско	езеро.	Това	беше	първи	опит	с	дрон	в	защи-
тена	територия	в	България.

•	Тествани	бяха	и	фотокапани	 за	 идентифициране	на	видовете,	 числе-
ността	и	поведението	на	наземните	хищници,	но	методът	все	още	
се	нуждае	от	развитие	и	адаптиране	към	спецификите	на	Атанасовско	
езеро.

•	Участвахме	 активно	 в	 разработването	 и	 приемане	 на	 важни	 приро-
дозащитни	 документи	 –	 План	 за	 управление	 на	 Поддържан	 резерват	
„Атанасовско	езеро“,	Заповед	за	обявяване	на	Натура	2000	зоната	по	
Директивата	 за	 хабитатите,	 Планове	 за	 управление	 на	 речните	 ба-
сейни	и	риска	от	наводнения,	планове	за	действие	за	опазване	на	важни	
видове.	Членове	на	екипа	участват	в	съставите	на	Националния	съвет	
за	биологично	разнообразие	към	МОСВ,	Басейнов	съвет	към	Басейнова	
дирекция	„Черноморски	регион“,	Ловен	съвет	към	Регионална	дирекция	
по	горите	-	Бургас	и	др.

•	Създадохме	и	тествахме	пилотна	програма	за	обучение	на	студенти	
по	екология	и	ученици	от	природо-математическите	специалности	за	
управление	на	влажни	зони.	Това	е	важна	стъпка	в	интегрирането	на	та-
кава	дисциплина	в	обучението	на	младите	специалисти	и	създаването	
на	подготвени	и	мотивирани	кадри	в	природозащитата.

©Диана Павлова
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Как комуникирахме нашата работа?

Атанасовско езеро – приказка за езерото, солта, птиците и хората	
Преди	6	години	езерото	беше	известно	основно	на	местните	хора	в	град	Бургас	с	басейните	с	луга	и	кал,	както	и	на	малка	
група	 любители	 на	 птици.	 Днес	 езерото	 е	 привлекателно	 място	 за	 спорт	 и	 рекреация,	 за	 почивка	 и	 възстановяване,	 за	
изкуство	и	вдъхновение,	за	фестивали	и	празници	и	е	добре	познато	на	обществото	не	само	в	района,	но	и	в	цялата	страна.	

Чрез	нашата	работа	достигнахме	до	широк	кръг	от	хора,	 които	днес	вече	са	информирани	за	богатствата	на	района	и	
ползите	от	Натура	2000	зоните.	Създадохме	разбиране	и	уважение	към	процесите	протичащи	в	езерото,	биоразнообразието,	
както	и	към	българската	морска	сол	и	солодобива.	Нещо	повече	-	успяхме	да	изградим	емоционална	връзка	между	хората	и	
Атанасовско	езеро.

Саблеклюнът Атанас разказва
Промяната	 започва	 от	 децата	 и	 тяхното	 отношение	 към	 природата.	
Затова	 създадохме	 иновативна	 образователна	 програма	 за	 Атанасовско	
езеро,	която	се	провежда	на	открито,	на	брега	на	езерото	и	помага	на	децата	
да	научат	за	процесите,	които	се	случват	там,	да	наблюдават	птици	и	да	
поиграят,	учейки	за	основните	природни	закони.	

От	 откриването	 є	 през	 2015	 до	 сега	 по	 „Пътеката	 на	 саблеклюна“	 са	
преминали	 повече	 от	 100	 организирани	 групи	 от	 цялата	 страна,	 които	
са	 се	 запознали	 с	 главния	 герой	 на	 пътеката	 -	 саблеклюнът	 Атанас	 и	 са	
научили	повече	за	неговото	семейство.	Достъпна	и	посещавана	е	от	хора	
с	 увреждания,	от	жителите	на	околните	квартали	и	от	много	млади	хора.		

Атрактивни	наблюдателници	от	естествени	материали	дават	възможност	за	близки	срещи	с	птиците	–	„Гнездото“	
(изплетена	от	ракита	и	леска)	и	„Яйцето“	(скована	от	стари	солничарски	дъски).

Пътеката	на	солта	претърпя	няколко	трансформации	през	годините,	а	днес	е	разположена	по	протежение	на	велоалеята	покрай	морето	и	е	любимо	място	на	бургаските	
велосипедисти,	 и	 на	 любителите	 на	 топене	 в	 луга.	 Посетителите	 научават	 любопитни	 факти	 за	 езерото	 и	 неговите	 ресурси,	 чрез	 илюстрациите	 по	 асфалта,	
посещението	на	пространството	„симБиотично“	и	басейните	с	луга	и	кал.

Изложбата „симБиотично“ и новото пространството на Атанасовско езеро
Изложбата	„симБиотично“	бе	изработена	от	4-ма	млади	бургаски	автори	и	за	пръв	път	едно	езеро	се	представи	пред	публика	
чрез	форма,	материя	и	цвят	и	включвайки	всички	сетива	–	може	да	видиш	красотата	му,	да	чуеш	птиците,	да	поиграеш	с	
пясък,	да	опиташ	солта,	да	учиш,	да	се	забавляваш…

Заради	големия	интерес	към	изложбата,	който	продължи	и	след	приключване	на	нейното	турне,	през	2017	г.	заедно	с	партньора	
ни	 „Черноморски	 солници“	 АД,	 създадохме	 специално	 пространство	 в	 една	 бивша	 солничарска	 барака,	 където	 изложбата	
намери	своето	постоянно	място.

„СимБиотично	–	пространство	на	Атанасовско	езеро“	не	е	точно		музей,	нито	информационен	център,	а	интересна	смесица	
между	двете,	която	събира	в	себе	си	цялата	вълнуваща	история	и	всичко	най-интересно	за	езерото.	Обособихме	солничарски	
кът,	стартирахме	първата	за	Бургас	Морска	библиотека,	а	за	любознателните	посетители	организирахме	дигитален	архив,	
който	предлага	стари	документи	от	солниците	и	карти	на	Черно	море.	Пространството	бързо	се	превърна	в	туристическа	
атракция,	в	място	за	образование,	посещавано	от	училища	и	детски	градини,	както	и	в	нова	точка	за	културни	събития.

ПЪТЕКИ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО  

www.saltoflife.biodiversity.bg 
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Фотопленери и изложби  
Езерото	винаги	е	привличало	фотографи	със	своите	птици	и	пейзажи,	но	в	рамките	на	проекта	то	се	
превърна	във	„фотомодел“	чрез	провеждането	на	специални	пленери.	Само	за	няколко	години	езерото	
успя	да	се	превърне	в	емблематично	за	снимане	място,	а	повече	от	80	фотографа	заснеха	тук	свои	
невероятни	кадри	и	допринесоха	то	да	стане	по-познато	и	привлекателно.	Ние	организирахме:

•	 Фотопленер	с	бургаските	фотографи	през	2014	и	фотогалерия	в	dnevnik.bg	с	22	000	гледания;

•	 Национален	фотопленер	на	тема	Wildlife	и	въздушна	фотография	през	2015	с	резултат	изложба-
та	„Птиците,	хората	и	солта	на	Бургас“	на	пл.	Тройката;

•	 Национален	фотопленер	с	пейзажна	фотография	през	2016	и	изложбата	„Пера	и	езера“	в	София;

•	 Въздействащата	изложба	„Миграции“,	която	гостува	на	десетки	училища	в	района	и	е	посвете-
на	на	миграциите	на	хора	и	животни;

•	 Лендарт	на	Пътеката	на	саблеклюна	през	2018;

•	 Репортажната	изложба	„Солта	на	живота“	(2012-2018).

Фестивал на солта на брега на Атанасовско езеро	

Шест	години	организирахме	най-соления	фестивал	в	България	-	място	за	артисти,	свободни	и	кре-
ативни	хора,	за	тези,	които	в	опазването	на	природата	и	съвместното	й	съжителство	с	човека,	в	
съхраняването	на	културата	и	традициите,	виждат	собствения	си	принос	за	бъдещето	на	планетата.

Фестивалът	даде	възможност	на	посетителите	да	се	докоснат	до	езерото,	да	видят	как	се	добива	
и	за	какво	се	използва	солта,	защо	са	полезни	лугата	и	калта.	Чрез	забавни	занимания	участниците	
добиваха	нови	знания,	а	млади	и	иновативни	артисти	представяха	свои	въздействащи	арт	проекти,	
пърформанси	 и	 изложби.	 Планиран	 като	 биенале,	 заради	 големия	 интерес	 на	 публиката	 и	 своята	
специална	атмосфера,	Фестивалът	се	провеждаше	всяка	година	по	същото	време	–	петък	вечер,	
през	август,	но	на	различна	тема:	Всичко	за	солта,	Сол	и	птици,	Миграции,	Симбиоза,	Вдъхновени	от	
езерото,	Солта	на	живота.	Вече	е	част	от	културния	календар	на	община	Бургас	и	за	6-те	си	издания	
е	привлякъл	над	15	000	души,	но	по-важното	е	че	се	случваше	с	ентусиазма	и	безвъзмездното	участие	
на	много	приятели	на	Атанасовско	езеро.	

Поставихме	камера	с	висока	резолюция	и	сега	приятелите	на	езерото	могат	по	всяко	време	и	от	
всяка	точка	на	света	да	станат	свидетели	на	удивителните	пейзажи	и	живота	в	него.

©Росен Василев ©Стефан Тодоров



•	„Солта	 на	 живота“	 бе	 финалист	 за	 наградата	 Натура	 2000	
на	 Европейсктата	 комисия.	 През	 2018	 се	 състезавахме	 за	
престижната	Европейска	награда	„Натура	2000“	в	категория	
Комуникации.	От	получените	75	кандидатури	от	цяла	Европа	
бяха	селектирани	25	финалисти,	сред	които	престижно	жури	
избра	победителите	във	всяка	от	5-те	категории.	Заради	го-
лемия	интерес	на	публиката	към	раздела	„Вдъхновени	от	езе-
рото“	в	нашия	уебсайт,	проектът	бе	поканен	„да	вдъхнови“	
гостите	в	официалната	церемония	по	връчване	на	наградите	
в	 Брюксел.	 На	 сцената	 излязоха	 танцьорите	 от	 „ДЮН“	 със	
своя	танц	„Езерото“,	на	фона	на	вдъхновяващ	клип,	посветен	
на	Атанасовско	езеро.	

Признание за нашата работа

•	С	 пространството	 „симБиотично“	 през	 2018	 спечелихме	 наградата	 #ВМУЗЕЯСМЕ	 на	 фондация	 Америка	 за	
България	в	категория	„Партньорство“.

•	Общественият	борд	на	Telus	International	награди	нашия	малък	проект	„Острови	на	надеждата“,	свързан	с	па-
сивната	защита	от	хищници	на	гнездещите	птици	в	Атанасовско	езеро	и	включването	на	доброволци	в	акци-
ите	по	опазването	им.	

•	Нашият	проект	„Лагуна	в	окото	на	птица	–	Екодрон“	спечели	наградата	на	Дарителската	програма	на	Мо-
то-Пфое	за	опазване	на	природното	и	културно	наследство,	което	ни	позволи	да	тестваме	дрон	технология	за	
наблюдения	и	комуникация	в	защитена	територия.	

•	Бяхме	поканени	да	участваме	в	първия	брой	на	ТВ	предаването	„Ловци	на	храна“	по	bTV,	представяйки	гурме	сол	
от	Атанасовско	езеро.

•	Учениците	от	еко	клуб	„Капитан	Планета“	при	ОУ	„Ал.Георгиев-Коджакафалията“	спечелиха	първо	място	на	Меж-
дународния	екологичен	форум	„Сребърна“	2018	със	своя	проект	„Моето	Атанасовско	езеро“.	С	наша	помощ	те	
създадоха	аудио	гид	с	5	теми	на	български	и	английски	език,	които	след	сканиране	на	QR	кодове,	разлепени	на	
обществени	места	в	града	могат	да	се	чуят	от	гражданите	и	гостите	на	Бургас.	

© Радостина Ценова



Обмяна на опит с други сходни 
проекти 
Обмяната	на	опит	между	проекти,	финансирани	от	програма	LIFE+	на	Евро-
пейския	съюз	е	важна	дейност,	която	подпомага	разпространението	на	добри	
идеи	из	цяла	Европа	и	служи	за	подобряване	работата	на	текущи	проекти	или	
за	повишаване	капацитета	на	изпълняващите	организации.	
Екипът	на	проекта	се	запозна	с	работа	на	два	френски	солника	(индустриален	
и	традиционен),	с	гръцки	и	испански	влажни	зони,	както	и	с	близките	до	нас	
словенски	солници.	На	брега	на	езерото	посрещнахме	проекти	от	Франция	и	
Полша,	селскостопанските	експерти	на	Birdlife	 International	Европа,	предста-
вители	на	турското	министерство	на	околната	среда,представители	на	ал-
бански	институции	и	неправителствени	организации	и	много	участници	от	
програма	Еразмус.	Редица	български	LIFE+	проекти	също	посетиха	езерото	и	
почерпиха	идеи	от	нашата	успешна	работа,	както	и	ние	от	тяхната.
Особено	успешна	форма	за	обмяна	на	опит	са	годишните	срещи	на	всички	бъл-
гарски	проекти,	финансирани	от	програма	LIFE,	домакинствани	всяка	година	
от	различна	организация.

•	За	да	остане	Бургас	градът	на	езерата	и	птиците	помогнаха	и	автобусните	
спирки	в	града,	които	повече	от	2	години	бяха	украсени	с	птици	и	впечатля-
ващи	гледки	от	езерата,	благодарение	усилията	на	LIFE+	проектите	„Живот	
за	Бургаските	езера”	и	„Солта	на	живота”	и	съдействието	на	медийна	агенция	
„Пиеро	97“.

•	Полумаратонът	„Атанасовско	езеро“,	който	3	години	се	провежда	на	Атана-
совден	бе	включен	в	спортния	календар	на	Община	Бургас.	

•	Филмът	„Кръговратът	на	водата“,	посветен	на	Атанасовско	езеро	зае	второ	
място	в	6-тия	международен	конкурс	за	късометражен	филм	GREEN-GO	2016.	

•	Солта,	произвеждана	по	традиционна	технология	в	уникалната	екосистема	на	
Атанасовско	езеро	се	превърна	в	истински	хит	на	изложението	за	фермерски	
и	традиционни	продукти	и	занаяти	Терра	Мадре	–	Балкани	2016	в	Тирана,	Ал-
бания.

•	Публикация	на	Европейската	комисия	и	програма	LIFE	посветена	на	крайбреж-
ните	местообитания	(LIFE	and	Coastal	habitats)	излезе	през	2017.	Крайбрежни-
те	лагуни	на	Черно	море	са	специален	обект	в	публикацията,	като	се	разглеж-
дат	LIFE	проектите,	изпълнявани	в	района	на	Бургас	(Живот	за	Бургаските	
езера	и	Солта	на	живота).

•	Благодарение	на	проекта	„Изкуство	и	птици“	на	Дружеството	на	художниците	
в	Бургас	в	двора	на	експозиционен	център	Флора	„кацнаха“	рибарка,	саблеклюн	
и	 кокилобегач,	 изработени	 от	 различни	 материали	 -	 камък,	 метал	 и	 скраб.	
Бургаските	скулптури	пресъздадоха	по	свой	начин	едни	от	най-характерните	
обитатели	на	Атанасовско	езеро.

Проекти, с които сме обменили опит Държава

Life MANSALT (LIFE09 NAT/SI/000376), SIMARINE-NATURA (LIFE10 NAT/SI/000141)
Life Kosec (Crex crex, LIFE03NAT/SLO/000077) среща с BirdLife Словения – DOPPS

Словения

LIFE12 ENV/ES/000685 ALBUFERA среща с BirdLife Испания - SEO Valencia office Испания

LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936
The Life JunEx project LIFE12 NAT/GR/000539
LIFE10 NAT/GR/000638, LIFE09 NAT/GR/000343 
среща с Дружеството за защита на Преспа 

Гърция

LIFE10 NAT/IT/000256, LIFE12 NAT/FR/000538 срещи с представители на Parc 
de Camargue, Salin d’Aigues Mortes, Salin de Gruissan и Tour du Valat

Франция

Екип на LIFE15 NAT / PL / 000728 посети проекта и езерото Полша

Представители на БДЗП взеха участие в среща на Групата за изследване на 
дъждосвирцовите птици и представиха постер. 

Чехия

LIFE проекти от приоритетна област Природа посетиха района на проекта България 

снимки: Спас Узунов



•	 Работихме	активно	за	повишаване	на	качеството	на	живот	на	гражданите	на	Бургас,	
като	 съдействахме	 за	 включването	 на	 защитена	 зона	 Атанасовско	 езеро	 като	
основен	елемент	от	градската	среда.	

•	 Осигурихме	над	2	млн.	евро	директни	инвестиции	за	възстановяване	на	лагуната	и	
подобряване	 на	 туристическата	 и	 посетителска	 инфраструктура	 на	 Атанасовско	
езеро	-	„зелената“	връзка	на	града	с	морето	и	морската	градина,	предлагаща	възмож-
ности	за	почивка,	възстановяване,	спорт,	природосъобразен	туризъм	и	екологично	
образование.	

•	 Пътеката	 на	 саблеклюна,	 Пътеката	 на	 солта,	 пространството	 „симБиотично“,	
Фестивалът	на	Солта	разнообразиха	туристическия	продукт	на	община	Бургас.	Раз-
работената	интерактивна	карта	на	езерото	и	малкият	Пътеводител	популяризира-
ха	непознати	за	жителите	и	посетителите	страни	от	живота	на	града	–	лагуната,	
солодобива,	птиците…	

•	 Всяка	 година	 расте	 броят	 на	 хората,	 които	 се	 възползват	 от	 безплатните	 СПА	
процедури	с	лечебна	кал	и	луга	от	езерото.	Ако	през	август	2013	те	са	били	2383	на	
ден,	през	2018	са	вече	4727.	Общо	над	400	000	посетители	на	Пътека	на	солта	и	на	
басейните	с	луга	и	кал	получават	нефинансови	ползи.

Социално-икономическо въздействие 
на проекта

©Радостина Ценова

© Диана Павлова



•	 Културните	 стойности	 от	 езерото	 се	 генерират	 и	 оползотворяват	 чрез	
ежегодното	провеждане	на	Фестивал	на	солта,	рожден	ден,	изложби,	честване	
на	Атанасовден,	арт	пленери,	снимане	на	филми,	клипове,	фотография	и	др.	
Атанасовско	 езеро	 вдъхновява	 много	 артисти,	 които	 се	 проявяват	 чрез	
различни	сфери	на	изкуството.		

•	 Проучихме	и	анализирахме	възможностите	за	подпомагане	на	традиционния	
солодобив	в	Атанасовско	езеро	чрез	механизмите	на	агроекологични	схеми	и	
други	компенсаторни	механизми.	Основен	проблем	е	обстоятелството,	че	
добивът	на	сол	от	морска	вода	чрез	слънчево	изпаряване	не	е	селскостопанска	
дейност,	а	се	категоризира	към	добивната	промишленост.	Това	рефлектира	
върху	възможността	производителите	на	сол	да	имат	достъп	до	мерки	от	
Програмата	за	развитие	на	селските	райони,	което	е	пречка	за	развитие	и	
подкрепа	на	отрасъла	не	само	у	нас,	но	и	в	много	от	страните	в	Европа.

•	 Почистването	на	канала,	възстановяването	на	диги	и	валове,	внедряването	
на	 иновативните	 минидиги	 в	 рамките	 на	 проекта	 са	 преки	 инвестиции	
в	 дейността	 на	 „Черноморски	 солници“	 АД	 и	 допринасят	 не	 само	 за	
икономическата	устойчивост	и	развитие	на	компанията	–	един	от	основните	
работодатели	в	района,	но	и	за	предпазване	и/или	намаляване	на	негативните	
въздействия	от	природни	бедствия	и	екстремни	ситуации	като	проливни	
дъждове	и	наводнения	на	селскостопански	и	градски	територии.

•	 Подпомогнахме	природосъобразния	бизнес	за	създаване	на	нови	продукти	-	
шоколад	 с	морска	 сол	 от	езерото,	 сапуни	 с	 луга	 и	цвете	на	 солта.	Всички	
продукти	свързват	произхода	на	солта	със	защитената	територия.	

•	 Местата	 за	 предлагане	 на	 стоки	 и	 услуги	 в	 района	 на	 езерото	 (заведения	
за	 хранене,	 паркинги,	 магазини	 за	 сувенири,	 производство	 на	 сол	 и	 други	
продукти	от	езерото),	освен	преките	инвестиции	и	осигуряване	на	работни	
места	 генерират	 финансови	 приходи	 за	 местния	 бизнес	 от	 засиления	
посетителски	поток.

•	 Създадохме	23	нови	работни	места	в	(15	в	„Черноморски	солници“	АД,	5	в	
БФБ	и	3	в	БДЗП).	

•	 Инвестираме	в	развитие	на	човешки	капитал	чрез	предоставяне	на	разно-
образни	 образователни	 и	 квалификационни	 курсове,	 лекции,	 презентации	 и	
материали.		

•	 Над	 600	 доброволци	 се	 включиха	 в	 изграждането	 на	 изкуствени	 острови,	
поддържането	 на	 гнездови	 местообитания,	 мониторинга	 на	 птици	 и	
елементи	 на	 биоразнообразието,	 в	 почистването	 и	 поддържането	 на	
Пътеката	 на	 саблеклюна,	 в	 провеждането	 на	 Фестивала	 на	 солта	 и	 други	
дейности.

© Добромир Добрев



Бъдещето на
Атанасовско езеро
В	Черноморския	регион	има	3	функциониращи	солника	в	две	от	шесте	
черноморски	държави	и	Атанасовско	езеро	е	един	от	тях.	В	миналото	
създадено	 като	 промишлена	 зона	 за	 солодобив,	 днес	 Атанасовско	
езеро	има	не	само	икономическа,	но	екологична,	социална,	историческа	
и	 културна	 стойност.	 Популяризирането	 на	 тези	 стойности,	 които	
показват	ценността	на	Атанасовско	езеро	като	защитена	територия,	
на	 солта,	 добивана	 в	 него	 и	 на	 услугите,	 които	 то	 предоставя	
са	 наши	 цели	 в	 бъдеще.	 Особено	 важно	 е	 да	 се	 опази	 застрашения	
тип	 местообитание	 Крайбрежни	 лагуни	 и	 да	 се	 осигури	 цялостно	
възстановяване	 и	 устойчиво	 поддържане	 на	 екол	огичните	 процеси	 в	
Атанасовското	езеро	в	подкрепа	на	уникалното	му	биоразнообразие.

©Тодор Божков
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Благодарности
Благодарим	за	помощта	и	подкрепата	на	Община	Бургас	(и	особено	на	
Дирекция	 „Екология	и	 евроинтеграция“,	 „Култура	и	връзки	 с	 общест-
веността“,	 „Управление	 при	 кризи“	 и	 ОП	 „Туризъм“),	 РИОСВ	 Бургас,	
Областна	 администрация	 Бургас,	 ОИЦ	 Бургас,	 Басейнова	 дирекция	
„Черноморски	 регион“,	 РДГ	 Бургас,	 ДГС	 Бургас,	 ИОНХ	 –	 БАН	 (Лабора-
тория	 за	 производство	 на	 продукти	 от	 луга	 –	 Бургас),	 ИБЕИ	 -	 БАН,	
Университет	 „Проф.Асен	 Златаров“	 -	 Бургас,	 РУО	 Бургас,	 Регионална	
библиотека	 „П.К.Яворов“	 –	 Бургас,	 Дружеството	 на	 художниците	 в	
Бургас,	Регионален	музей	-	Бургас,	ЛРД	„Лебед“,	Асоциация	на	природо-
защитните	организации,	ловно-рибарските	дружества	и	клубовете	по	
спортен	риболов,	сдружение	„Зелена	Странджа“,	федерация	Зелени	Бал-
кани,	Читалище	Хамалогика,	Зелени	Балкани	Бургас,	фондация	АСТИКА,	
Time	Heroes,	център	АЛОС,	танцова	компания	ДЮН,	студио	Павилион,	
ОУ	„Ал.	Георгиев	-	Коджакафалията“,	ЧУ	„Мария	Монтесори“,	Slow	food	
България,	LUSH	company,	Победа	АД,	Летище	Бургас,	Стил	Травел	ЕООД,	
Гайо	Шоколад,	“Черноморски	риболов	Бургас“	АД,	„Ротари	клуб	Бургас	–	
Пиргос“,	Green	Grass.

На	 всички,	 които	 домакинстваха	 нашата	 изложба	 „симБиотично“	 –	
галерия	 Кредо	 Бонум,	 ДПП	 Врачански	 Балкан,	 ДНП	 Пирин	 и	 ДНП	 Рила,	
Регионален	музей	Благоевград,	ОИЦ	Варна	и	Велико	Търново,	Екомузей	с	
аквариум	-	Регионален	исторически	музей	-	Русе,	Морска	гара	и	Експо-
зиционен	център	Флора	-	Бургас.	

Специално	 благодарим	 на	 фотографите,	 които	 ни	 предоставиха	
безвъзмездно	 свои	 кадри	 от	 езерото	 -	 Светослав	 Спасов,	 Богдан	
Боев,	 Стефан	 Тодоров,	 Бойко	 Неов,	 Ивайло	 Зафиров,	 Иван	 Пандъков,	
Мирослав	Славчев,	Диди	Андреева,	Жечо	Планински.

Както	и	 специално	на	 арх.	Мариана	Сърбова,	Борислава	Симова,	Нада	
Тошева,	 Руска	 Бояджиева,	 Детелина	 Иванова,	 Стела	 Найденова,	 Янко	
Янков,	Боряна	Михова,	Николай	Пиронков,	Румяна	Иванова,	Саймън	Гос,	
Брунхилде	Рак	и	Ивайло	Зафиров.

Благодарим	на	всички	хора	и	артисти	дарили	и	подкрепили	Фестивала	
на	солта,	на	всички	доброволци,	които	се	включиха	в	многобройните	
дейности,	както	и	на	целия	екип	на	проекта	и	на	партньорите,	работили	
с	ентусиазъм	и	вдъхновение	за	опазване	на	лагуната.	

©Спас Узунов
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http://saltoflife.biodiversity.bg
Facebook	Солта	на	живота	/	Salt	of	Life
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