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ВСИЧКО НАЙ-ИНТЕРЕСНО ЗА ЛАГУНАТА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
Преди 5 години, когато екипът на проект
Солта на живота започна работа за
Атанасовско езеро, то до голяма степен
беше известно на местните хора с басейните
си с луга и кал. През 2017 вече можем да се
похвалим с иновативните и атрактивни
комуникационни дейности, спечелили му
висок обществен интерес у нас. Надяваме
се, че номинацията за Натура 2000
наградата в категория „Комуникация“ ще
донесе и така желаното международно
признание на езерото. Приказката за
езерото, солта, птиците и хората, разказана
чрез пътуващата изложба "симБиотично"
вече ще бъде преживявана в новия си дом бившата солничарска барака на брега на
лагуната.
Рубриката Вдъхновени от езерото в нашия
сайт, вдъхнови 5-я Фестивал на солта на
12.08, който бе посетен от 3500 души.
Изминалата година ще запомним и с
необичайната за нашите ширини зима, която
ни донесе много сняг и малко пролет. Това се
отрази на гнездовия сезон на птиците, с изкл.
на речните рибарки, които през 2017
поставиха нов рекорд.

В ТОЗИ БРОЙ
2

Създадени са повече от 24 800 m площ за
гнездене на приоритетни видове птици. С
почистените до момента 18 км от обходния
канал на езерото се осигурява защитата на
повече от 700 ха от важното местообитание
крайбрежна лагуна и се намаля в голяма
степен риска от наводнения в езерото.

Община Бургас. Посветихме месеци на
разработването на изцяло нов проект за
езерото, заедно с почти същите партньори.
Интерактивна карта на Атан. Езеро - стр.2
Пеликански квартал - стр.2
Обществен съвет - стр.3
Пети Фестивал на солта - стр.4
„симБиотично“ - стр.5
Розово фламинго - стр.5
Бригадата Атанасовско езеро - стр.6
Турне около Атанасовско езеро - стр.7

Възстановените 1090 м валове, 1500 м диги и
750 м мини диги създават благоприятни
условия за гнездене на ключовите видове.
През август бе завършено изграждането на
най-голямата платформа за гнездене на птици
в страната – тази за къдроглавите пеликани
диги и бе привлечена козметичната компания
LUSH да купува сол за своите продукти и да
популяризира Атанасовско езеро като място с
традиционен добив на сол.
БФБ и БДЗП инициирахме разработването на
интегриран проект по програма LIFE за
управление на водите с водещ партньор

Грижа за защитените видове - стр.7
Местообитания 1310 и 1410 - стр.7
Институтът "Пантон" избра нюанса
"ултравиолетово" за цвят на 2018 г., заради
асоциацията с контракултурата, стремежа
към оригиналност, изобретателност и
въображение. В "ултравиолетово" има повече
синьо, отколкото червено, което означава
"повече мисъл, мистика, духовност" – надяваме
се такава да бъде и 2018. В този цвят е решен и
нашият е-бюлетин 

С нашите партньори и приятели продължихме да работим активно за опазване и
възстановяване на една от най-важните екосистеми в България – крайбрежната лагуна.
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Интерактивна карта на
Атанасовско езеро
Специална интерактивна карта бе изработена от екипа
на проект Солта на живота за Атанасовско езеро, която
съдържа подробна информация за защитените
територии и всички възможности, които езерото
предлага като маршрути, наблюдение на птици, спорт,
фотография и здраве.
Достатъчно е да изберете от менюто категорията, която
ви интересува, да научите всичко най-важно и най-вече
точните координати и да изберете къде да отидете.

Изникна нов квартал в Бургас
– пеликански
По-късно по време на бригадата беше
завършен комплексът от платформи и тази
нова „почивна станция“ придоби площ от
144 кв.м и вече е най-голямото подобно
съоръжение в България.
Надяваме се скоро да имаме шанс да
наблюдаваме и размножаващи се птици в
езерото.
В края на 2016 БФБ, заедно с партньори от
БДЗП и с подкрепата на доброволци от
Бургас и страната, изградиха две
дървени платформи на близко разстояние
една от друга, които отговарят на всички
жилищни изисквания и имат за цел да
привлекат къдроглавите пеликани да
загнездят тук. "Пеликанският квартал" е
минал и всички процедури за съгласуване с
МОСВ и РИОСВ - Бургас.
За да бъдат привлечени птиците, бе
ангажиран скулпторът Николай Тодоров,
който създаде "младо семейство", което се
нанесе в новия си дом и гордите им осанки
могат да бъдат наблюдавани с бинокъл от
Пътеката на саблеклюна.
Идеята е макетите да покажат, че
непознатите платформи са нова възможност
за пеликаните да прекарат безопасно
времето си в Атанасовско езеро, а защо не и
да отгледат свое потомство тук. От
консервационна гледна точка, това е
интересен експеримент, който е широко
прилаган при различни видове птици за
привличане и засилване на
размножителните инстинкти.
Къдроглавият пеликан е световно застрашен
вид и популацията му е оценена на 10 – 14
хил. индивида. В Бургаските езера зимува
10% от световната популация.

Характерно за тези големи птици е, че не
могат да нощуват директно във водата, а
имат нужда от спокойни места на брега,
където да почиват необезпокоявани.
Атанасовско езеро и окислителните
басейни на Лукойл Нефтохим са двете
основни места в Бургаските езера, където
видът нощува.
Още в края на май платформите бяха заети
от стотици пеликани и от двата вида –
къдроглав и розов.

Благодарим на козметична компания
LUSH, която подкрепи нашата идея и
финансира част от проекта.

Децата от Частно училище
"Мария Монтесори" Бургас
преминаха 5 модула от образователната
програма за Атанасовско езеро
Образователната ни програма залага на игри,
практически занимания и много забавления на открито,
затова децата с лекота усвоиха нови знания и разбраха
някои от сложните природни процеси в езерото. В края на
курса участниците получиха специален Диплом, а ние
проведохме анкета, за да научим кое им е било найинтересно. Оказа се, че това е темата със следите на
бозайниците, игрите с "човки и храни" и запознаването с
растенията (и особено със солянката).
Цяла седмица учениците се наслаждаваха на
многобройните пеликани, които са заели дигите и новите
платформи, а за Деня на Черно море ни изнесоха
спектакъл на Укритието.

СОЛТА НА ЖИВОТА Е-БЮЛЕТИН | Issue # 5

3

Обществен съвет за
Атанасовско езеро през 2017
Деветата среща на Обществения съвет
обсъжда възстановяването на влажните
зони и събра представители на Областна
управа, Община Бургас, РИОСВ Бургас,
Летище Бургас, БФБ, ОИЦ и др. в галерия
„Георги Баев“ през юли.

Презентацията на Стоян Михов от WWF
(започнал своя професионален път с
изследвания на Бургаските влажни зони),
представи опита по Дунав за
възстановяването на влажните зони и
поддържане на блатата на остров Персин.
Обсъдена бе ситуацията с Атанасовско
езеро, което днес е това, което познаваме,
единствено благодарение на човека.
Силно променено за нуждите на
солодобива, и именно заради това
толкова богато и значимо за българската
природа. Поддържането му се
осъществява чрез възстановяване и
изграждане на система от диги и валове и
осигуряване на връзка между отделните
басейни и заливане на местообитанията.
Така се осигурява циркулацията на
водите, която е ключова за състоянието на
Лагуната.

Представено бе моментното състояние на
езерото и извършеното от екипа през
последните 6 месеца. Инж. Галина
Байчева, началник отдел “Управление при
кризи, ОМП“ в Община Бургас
демонстрира новата електронна система
за управление на риска от наводнения,
която ефективно действа от началото на
2017.

Орнитолозите от БДЗП,
които следят състоянието
на птиците в лагуната и
повлияването им от
дейностите, извършвани
по проект „Солта на
живота“, представиха
анализ на данните,
събирани през
последните години по
време на Десетата среща
на Обществен съвет за
Атанасовско езеро.
Сравнение бе направено с
периода до 2003 г., когато
данни са събирани от
Българо-швейцарската
програма за опазване на
биоразнообразието (чийто приемник е
Българска фондация Биоразнообразие).
Сега се е увеличил броя на гнездещите в
езерото птици от 62 на 86 вида, но езерото
вече не е единствен дом за 4 вида, както е
било дотогава. Малката черноглава чайка
сега не гнезди тук, за разлика от речната
рибарка, която се е превърнала в наймасовия обитател и има рекордна за
последните 26 години численост.

На декемврийската среща в студио
#Hashtag бяха обсъдени още мерките
срещу последиците от наводнения на база
на опита от последното такова в Бургаски
регион на 25 октомври. Ползата от
превантивния мониторинг е много голяма
и е предотвратила човешки жертви,
затова Община Бургас планира
разширяване на системата за ранно
предупреждение и включване на нови
точки, вкл. и на Атанасовско езеро.
Сериозен дебат предизвика темата за
хищниците в езерото и за мерките, които
трябва да се предприемат, за да се намали
влиянието им върху гнездещите птици.
Висока оценка получи екипът на „Солта на
живота“ за почистването на обходния
канал.

През 2018 предстоят последните две срещи
на съвета, а в края на проекта, екипът ще
подготви публикация с научените уроци.

Полумаратон
Атанасовско езеро‘ 2017

Една седмица по-късно след
първоначалната дата на 15 януари бе
даден стартът на полумаратона, посветен
на езерото, разположено край Бургас.
Така на 22.01.2017 г. в 3-те дисциплини се
включиха 112 участника от 18 града.
Участниците бяха на различна възраст –
от 8 (Кристиан Стоянов от Обзор) до 64
години (Васил Николов от Бургас), но наймногобройни тези между 28 – 40 години.
Всички бяха добре подготвени за тежките
условия на спортната надпревара, а
резултатите показаха и отлична спортна
подготовка.
Полумаратонът се организира от „Зелена
Странджа“, БФБ и Община Бургас. Голямо
съдействие оказаха доброволците от
Механотехникума в Бургас.
Повече подробности тук.
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ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА СОЛТА

бяха разположени по стените му.
SALGHT е изложба на Галина Милкова и
Think Forward, „Солените пейзажи“ на
Мариана Сърбова, както и част от
изложбата на БДЗП „Пера и езера“.

На една от дигите бе инсталирана и
арт инсталацията на Хриси „Мечтание
за полет“, която съдържа найхарактерните елементи от пейзажа
там – човек, птици и велосипед.
Фестивалът тази година се случи по-рано
от обикновено на 12 август, но пък беше
през целия съботен ден и привлече
многобройна и разнообразна публика от
Бургас и страната.
Всички, които се включиха усетиха
специалната атмосфера на Атанасовско
езеро, която е причина във или около него
да се събират толкова много хора,
особено през лятото и есента. Солта по
кожата, мирисът на луга и кал,
невероятните гледки и разнообразните
събития създадоха едно наистина
вдъхновяващо настроение и за
участниците и за гостите на Фестивала.

Книгата „Перо от пеликан“ бе
представена пред публика на брега на
басейните с кал и луга, където
авторката Ирина Папанчева се е
вдъхновила за творбата си.
На новото кафене „White House” до
морето видяхме суинг
демонстрацията на Flying Steps Burgas.
Всеки желаещ имаше възможност да
погледа и да се пробва с танците.
Като мимолетно видение ни връхлетя
африканският танц на момичетата
от танцова школа ДЮН, които на фона за
залязващото пред халето слънце бяха
изключително автентични и
завладяващи.

Тази година имаше от всичко – детски
ателиета за четене на приказки и гледане
на облаци, за рисуване и строителство, за
големи животни, за стрелба с лък и ходене
по въже … Имаше и за големите –
работилница за натурални репеленти,
акро и партнерс йога, базар на солта и т.н.

Започнахме с велопоход от Морската
градина до „Точката“, където се
присъединиха и хора с автомобили.
Партньорите от БДЗП ги запознаха с
характерните за този сезон птици, които
обитават езерото. И тъй като 12 август е
рождения ден на резерват Атанасовско
езеро, колегите от РИОСВ Бургас и проект
„Солта на живота“, LIFE+ бяха осигурили
подаръци за всички участници – метални
шишета с кокилобегач.
Тази година халето беше свободно от сол,
но заето от изкуство – няколко изложби

На импровизираната сцена от сол (в
халето) бе акустичният концерт на Мери
Бойс Бенд. Мери изказа подкрепата си за
Фестивала на солта и за каузата на хората,
които опазват природата, а нейните
млади фенове я затрупаха с различни
подаръци (най-вече в сферата на
изкуството).
Веднага след концерта започна
финалната част на фестивала –
„Вдъхновени от един рожденик“, по време
на която бяха прожектирани филми и
клипове, снимани на територията на
Атанасовско езеро.
Децата се оказаха доста търпеливи и
изчакаха чак до 21:30 за рязането на
тортата за рожденика – резерват, след
приветствието на Детелина Иванова от
РИОСВ Бургас.

Фестивалът
завърши с
ексклузивно
то излъчване
на още
горещия
артистичен
проект на
Красимир
Марчев :
"Напрао ги
убивам,
пръскам",
който бе заснет по време на Фестивала.
Тазгодишното издание се организира с
подкрепата на приятелите на езерото,
които участват безвъзмездно или срещу
символичен хонорар или даряват за
организирането му. Благодарим на
доброволците от БФБ и Time Heroes, както
и на TimeHeroes Микрофонд, фирма Green
Grass, quasar | art - Александър Тодоров, на
подкрепата на Община Бургас и ОИЦ
Бургас, както и на РИОСВ Бургас, защото с
тяхна помощ и с усилията на екипа на
проект "Солта на живота" - фестивалът
го имаше отново.
Нека и през 2018 да подкрепим
Фестивала на солта.
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Ново пространство на Атанасовско езеро
Ново пространство на Атанасовско езеро
бе открито официално по време на
Фестивала на солта на 12 август. То работи
само 1 месец, но бе посетено от над 1200
души.
През 2018 г. ще функционира през целия
активен сезон. Достъпът до него е откъм
велоалеята до новото кафене “White
house” и администрацията на
Черноморски солници АД.

Една бивша солничарска барака е
превърната в атрактивна изложбена площ
и приютява както експозицията
„симБиотично“, така и солничарски кът,
богата Морска библиотека и свежа зона за
релакс и четене на открито.

Авторите на новото пространство – Диана
Павлова от БФБ и арх. Мариана Сърбова
бяха мотивирани за създаване на новото
„симБиотично“ място и успяха за много
кратък период и с много усърдие да
създадат толкова изчистено, различно и
приятно пространство.

симБиотично

места, които е посетила досега и вече е
видяна от над 30 000 човека. Освен
изложбата, за която има информация на
английски и руски език, в новото
пространство има кът с най-ползваните
солничарски инструменти, историята на
солодобива и значението на солта. Тук
може да се намери сол и сувенири,
богата морска библиотека, хамаци и
място за почивка и четене, както и
стоянка за велосипеди.

Пространството „симБиотично“ е
създадено със съдействието на
Черноморски солници АД в рамките на
проект „Солта на живота“, LIFE+.

Следете във Facebook
Солта на живота / Salt of Life
всичките ни събития през
пролетта и лятото.

ПОДКРЕПЕТЕ ФЕСТИВАЛА НА
СОЛТА‘ 2018
Любимото лятно събитие на
Бургас ще бъде отново в петък
следобед и вечерта на 10 август
2018 г. в Южно Атанасовско езеро
- района на солниците.
Но тъй като от 2016 г. нямаме
финансиране по проекта за
организиране на Фестивала,
отново ще разчитаме на вас,
приятели - подкрепете ни или ни
помогнете да намерим спонсори и
дарители, които биха застанали
зад идеята. Включете се във
Фестивала или ни изпратете
вашите идеи за събития,
участници и музиканти 
(всичките ни координати са в
края на бюлетина)
За да бъдем отново всички заедно
край езерото, завладени от
магията на солния кристал,
мигриращите птици, залеза над
Атанасовско езеро и топлата
прегръдка на морските вълни и
черния пясък.

2017 беше рекордна за розови фламинги в езерото. Рекордът от март с 13 птици не се
задържа дълго и на 12 октомври вече бе подобрен. За 35-38 птици от този доскоро доста
рядък вид за страната съобщи любителят-орнитолог Николай Колев от Раднево.
Информацията е още по-любопитна, понеже птиците са наблюдавани в Южните
солници на езерото от Укритието за наблюдение на птици и Пътеката на саблеклюна.
Розовото фламинго много рядко посещава тази част на Атанасовско езеро, но явно е
било привлечено от благоприятните условия и наличието на храна тук. Наблюдението
на внушителния брой розови фламинги в Атанасовско езеро е второто подобно за
България в последните дни.
В яз. Студен кладенец в Източни Родопи бяха наблюдавани 53 птици, което бе найвисоката численост за този вид, отбелязвана някога в България. До момента, когато в
Атанасовско езеро бяха установени 66 индивида (вкл.19 възрастни) на 21 октомври.

Изложбата „симБиотично“ се радваше
на огромен интерес в 13-те града и
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Любимата бригада АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО –
преди юбилейното 30-то издание през 2018

Приключи природозащитната бригада
„Атанасовско езеро‘2017“, която е найстарата в България и се провежда за 29-та
поредна година. Този август участваха
над 70 доброволци, включително млади
хора от Австралия, Великобритания и
Германия.

Най-важната задача беше завършването
на комплекса от платформи в Южно
Атанасовско езеро, който да послужи за
почивка и гнездене на къдроглави
пеликани. Тази нова „почивна станция“
придоби площ от 144 кв.м и вече е найголямото подобно съоръжение в
България. За максимално удобство на
пеликаните платформите са покрити със
снопи тръстика - окосени и пренесени от
доброволците.

насипаха се с миди и др. Демонтираха се
защитните системи срещу хищници в
северната част на Атанасовско езеро,
които са комбинация от метални мрежи и
електрически проводници и
възпрепятстват наземните хищници
(бездомни кучета, чакали, порове и др.) от
навлизането в колониите от гнездящи
птици. Рано напролет тези системи ще
бъдат монтирани отново в езерото.
Времето на бригадата е свързано с
наблюдението на есенната миграция на
реещите се птици (щъркели, пеликани,
грабливи птици и др.) по миграционния
път „Виа Понтика“. Всеки ден на
наблюдателния пункт „Точката“
орнитолог обучаваше доброволците как
да броят и да определят различните
видове птици. Най-многоброен беше
белият щъркел с над 100 000 индивида.

Успоредно се извърши и ремонт на едната
беседка на „Точката“, която беше
разрушена през зимните месеци.

Ремонтираха се и част от вече
построените платформи в езерото и се
почистиха от ненужна растителност,

Водеха се и турове за наблюдение на
водолюбиви птици в Атанасовско езеро.
Тази година специално внимание бе
обърнато и на някои други организмови
групи освен птиците. Наблюдаван бе наймалкият ходещ бозайник в света –
етруската земеровка, а големият брой
полевки по поляната осигури „персонален
будилник“ за всяка палатка в лагера, тъй

като тя неизбежно бе разположена върху
дупка на полевка.
Природозащитна бригада „Атанасовско
езеро 2017” се организира от Българско
дружество за защита на птиците по проект
„Солта на живота”.

„За мен най-интересна беше лекцията за
паразити, която Павел Николов от БАН
представи, както и близките срещи с
интересни змии и особено дисекцията на
пъстрия смок, който намерихме смачкан
на пътя. Посещението на трите бургаски
езера по време на екскурзията и големия
брой богомолки, които видяхме за мен ще
остане незабравимо. Както и вечерните
забавления - „легендарната“ игра на
волейбол с легени, богатата музикална
програма, защото в лагера имаше
диджериду (австралийски инструмент),
тарамбуки, четири китари, укулеле и
кавал.“ – сподели Яна Николова от
Френската гимназия в София, която след
приключване на лагера остана да
доброволства в „симБиотично“ до 4.09.

Нашите най-нови приятели –
децата от ОУ "Ал. Георгиев
Коджакафалията" - Бургас
От началото на учебната година сме имали
вече няколко срещи с учениците от найновото бургаско училище. След като още
през октомври се запознахме с младите
еколози от клуб „Капитан Планета“, покъсно имахме посещение на Пътеката на
саблеклюна от всички пети класове. През
ноември бяхме поканени да гостуваме и на
трите първи класове, а сега работим по
проект за създаване на Аудио турове за
Атанасовско езеро на няколко езика.
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Турне около Атанасовско
езеро
ри

Във връзка с 2 февруари - Световният ден
на влажните зони, екипът на проект „Солта
на живота“, LIFE + организира турне около
Атанасовско езеро, за да се срещне с
ученици и граждани от кварталите, които са
в непосредствена близост до влажната зона.
Идеята бе както да се представи поподробно всичко най-интересно за
крайбрежната лагуна, многообразието от
видове, които се срещат в нея, солодобива,
кало и луго-лечението и др., така и да се чуе
мнението на местните хора, които по
някакъв начин са свързани с Атанасовско
езеро и проблемите или възможностите,
които те виждат.

7
санирането и опасността за популациите на
прилепи и бързолети бе потърсена
експертна помощ от „Зелени Балкани“. През
февруари бе проведена съвместна проверка,
за да се установи пригодността на сградите
като местообитания на защитени видове
(прилепи, бързолети) и да се определят найпредпочитаните от тях типове сгради.

Подробности тук
На 24 октомври в КЦ Морско казино, БФБ
и Зелени Балкани организираха НОЩ на
ПРИЛЕПИТЕ с вълнуваща лекция на
пътешественичката -учен - Станимира
Делева.

ОТКРИТИ НОВИ ТЕРИТОРИИ С ВАЖНИ МЕСТООБИТАНИЯ
През 2017 г. бе извършено първото пълно картиране на рядкото за България
местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади в Атанасовско езеро. Повод за
това бяха наблюденията при изпълнение на редовния мониторинг по проекта.
Наблюдавани бяха поне 16 нови находища, което предизвика интереса на проф. Д-р Ива
Апостолова, гл. ас.д-р Десислава Сопотлиева и експерти от БФБ и БДЗП. Новите
територии са с площ от 10,5 ха и представляват увеличение от 19 пъти на площта в
Натура 2000 зоната. По този начин езерото се превръща във второто по значимост
място в България (след Ропотамо) за опазване на средиземноморските солени ливади, а
националното му покритие се увеличава с 1/3. Оценено бе и природозащитното
състояние, което е определено като незадоволително, поради силната фрагментация,
нарушения воден режим и обрастването с тръстика.
Средиземноморските солени ливади са местообитание с важно значение в
крайбрежните лагуни. Те осигуряват функционирането на основното местообитание,
като подпомагат водния му режим и циркулацията, намаляват замърсяванията и се
явяват като буферна територия между селскостопанските зони, подложени на силно
антропогенно въздействие и местата с важно природозащитно значение.

Турнето премина през СУ „Йордан Йовков“ кв.Изгрев, ОУ „Хр.Ботев“ - кв. Ветрен, ОУ
„Хр.Ботев“ - кв.Черно море и ОУ „Хр.Ботев“ - кв. Сарафово. Екип на БФБ се срещна на
място с ученици и преподаватели и изнесе
презентация за езерото, както и викторина с
много награди за участниците.

Грижа за защитените
видове в саниращите се
сгради в Бургас

Извършено бе наблюдение на възстановяването на местообитание 1310 Salicornia и
други едногодишни видове, колонизиращи тинести брегове. Целта бе да се проучи
ефекта от новите минидиги, които се изграждат в езерото и дали съобществата се
развиват по същия начин, етапи и по време, както при естественото им местообитание.
Това даде ценна информация за влиянието на изкуствените структури, каквито са
минидигите, върху екологичните процеси в Атанасовско езеро, както и дали те са
подходящи за гнездещите видове.
Данните сочат, че местообитание 1310 върху минидиги се развива по същия начин и
притежава същите качества, функции и природна ценност като естествените. Предвид
по-голямата площ на минидигите, в сравнение с валовете в езерото , те се доказват като
по-подходящи за гнездещите видове птици в Атанасовско езеро.
Прилагането на иновативната за България технология на минидигите в лагуната и
техния успех наложиха в бъдещите инвестиционни планове на оператора на
солниците подмяна, там където е възможно, на традиционните дървено-землени
валове с минидиги. Това ще доведе не само до подобряване на солодобивната
технология, но и до по-голям консервационен ефект за обитателите на езерото.

ПРОЕКТ „СОЛТА НА ЖИВОТА“
се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с
Има условия на диалог и готовност да бъдат
предприети конкретни мерки за решаване на
проблема със защитените видове, които
обитават сгради в населените места и ще
бъдат засегнати от санирането им по
Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни
сгради. След срещите с представители на
Община Бургас, РИОСВ Бургас, БФБ и
БДЗП, за да се разгледа проблемът със

Българско дружество за защита на птиците и Черноморски солници АД.
Финансиран е от програма LIFE+ на Европейския съюз и
ще продължи до август 2018 г.

www.saltoflife.biodiversity.bg
Facebook Солта на живота / Salt of Life
Бургас, ул.Гурко 53, бл.1, ет.1, тел. 056/987959 или 0896/798908
saltoflife@biodiversity.bg

