сн.Спас Узунов

Обществен съвет за Атанасовско езеро –
един успешен инструмент за диалог и сътрудничество
проект Солта на живота, LIFE+

Въведение
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в периода от
2012 до 2018 г. изпълнява проекта “Солта на живота” за
възстановяване и дългосрочно опазване на лагуната
Атанасовско езеро. Проектът се изпълнява в партньорство
с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и
Черноморски солници АД и е добър модел за успешно
партньорство между природозащитни организации и
бизнес, както и за симбиоза между човека и природата.
Проектът е на стойност 2 013 027 евро, 75% от които бяха
осигурени от Европейския съюз чрез Програма LIFE+
Природа.

сн.Диди Андреева

Проект „Солта на живота“ се изпълнява в границите на
защитена зона „Атанасовско езеро“, обявена по
Директивата за природните местообитания и по
Директивата за дивите птици. 27% от територията е
защитена по националното законодателство (като
поддържан резерват и защитена местност). В същото
време голяма част от зоната попада в урбанизирани и
производствени територии (в близост до няколко
населени места и квартали на град Бургас, до Летище
Бургас и др.) и в земеделските земи на много стопани.
Защитената
зона
има
незаменима
научна,
консервационна, туристическа и културна стойност.
Различните режими и ползвания на територията определят
и разнообразието от заинтересовани страни, които имат
отношение към по-доброто управление и към опазването
на езерото – държавни, общински, частни и
неправителствени.

сн.Пламен Димитров

онституиране на съвета
В началото на проекта, БФБ като водещ партн ор на проект „Солта на
живота“ реши, че е важно всички заинтересовани страни около
Натура 2000 зона Атанасовско езеро да бъдат информирани за
дейностите, които са планирани и ще се осъществят през шестте
години. ака те могат открито да дават своето мнение и препоръки по
тяхното изпълнение.
Базирайки се на успешния опит на проект „Бургаски влажни
зони“ (1998 – 2003 г.) и създадения тогава Регионален форум, като
съвещателен орган за четирите езера, екипът на БФБ заложи при
планирането на „Солта на живота“ по-нататъшно развитие на този
полезен опит и създаване на Обществен съвет за Атанасовско езеро.
На 13 март 2013 г. в залата на Областния информационен център –
Бургас бе проведена първата среща и бе учреден Общественият
съвет. Основните задачи при създаването му, около които се
обединиха всички участници бяха:

сн.А. Андреева

 За работата със заинтересованите страни, взимащи решения за
опазването на Атанасовско езеро се създава Обществен съвет,
който ще заседава два пъти годишно
 Съветът ще има консултативна и съвещателна роля


частниците ще обменят информация за своите дейности или
проекти, свързани с територията и ще обменят мнения между
учени и специалисти по въпросите, свързани с устойчивото
управление на лагуната

 Общественият съвет ще подобри комуникацията с гражданите на
Бургас


Председателят на Обществения съвет се сменя на ротационен
принцип всяка година.

На първата среща бе избран и председател на съвета, но
впоследствие се оказа, че няма нужда от подобна роля и Съветът
продължи да функционира без никакво формализиране.

сн.А. Андреева

състав на съвета
Идентифицирани и поканени на първата среща бяха представители на
следните институции и организации, които според екипа на проекта
имат отношение към темата:
№

Институция / Организация

1

БФБ

2

БДЗП

3

„Черноморски солници“ АД

4

РИОСВ Бургас

5

Община Бургас

6

Областна администрация Бургас

7

Басейнова дирекция „Черноморски регион“

8

Ловно-рибарско дружество Лебед

9

Летище Бургас

10

Институт по обща и неорганична химия - БАН (Лаборатория за
производство на продукти от луга)

11

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

12

Държавно горско стопанство Бургас

13

Природо-научен музей - Бургас

14

Българска орнитологическа централа при ИБЕИ - БАН

15

Зелени Балкани Бургас

16

Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските
дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас

17

Собственици и ползватели на земи – кв. Ветрен, кв.Рудник

В хода на работата на съвета към състава му се включиха още членове, а някои институции участваха с различни свои
подразделения (например Община Бургас с Дирекция Екология и Евроинтеграция, Култура и Връзки с обществеността, Управление
при кризи и др.):
18
19
20
21
22
23
24

Регионална дирекция на горите Бургас
Регионално управление на образованието - Бургас
Регионален музей Бургас
Университет "Проф.Асен Златаров" - Бургас
Сдружение „Зелена Странджа“
Читалище „Хамалогика“
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

В срещите не продължиха участие единствено представителите на собствениците на земи в района, както и на Орнитологическа
централа към БАН.
Съставът на съвета е динамичен, променя се съобразно темата на заседанието, привличат се нови членове, които допринасят за
качеството на дискусията и за информираното решение по различни теми. Освен това, съставът не е хомогенен, а е представен от
различни по своята длъжност, интереси, образование и професионален опит експерти. В зависимост от участниците често се променя
и фокусът на срещите, заради интереса им към точно определен въпрос, който ги води.

сн.Спас Узунов

срещи на обществения съвет (2013 - 2018)

най-важните успехи
Заседанията на Съвета се използваха за разпространение на информация и са добър канал за комуникация за Атанасовско езеро, но и
други важни за района теми, свързани с околната среда. Трябва да признаем, че при планирането сме подходили много визионерски и
на 90% темите, които сме определили като важни през 2011 са били теми на срещите през годините на проекта.
Всяка от 12-те срещи на съвета се проведе на различно подходящо място в града, а два пъти и на самото езеро. Идентифицирането на
12 неформални пространства в Бургас, подходящи за такъв вид срещи е атестация за развитието на града и за създаването на
подходяща бизнес и социална среда, която помага за сближаването и създаването на общност между различните участници. С
течението на времето започнаха да се използват и по-неформални и предразполагащи пространства, които да дадат възможност на
участниците да общуват свободно помежду си.
Общественият съвет е пример за успешно партньорство между участниците, които иначе трудно биха могли да се съберат заедно в
подобен формат. Обмениха се много идеи за планирани и одобрени проекти, за работещи системи и за възникнали трудности около
езерото (Системата за постоянен мониторинг на реките, хищниците в резервата, границите на защитената местност и др.). В същото
време при общите дискусии се намериха много добри решения, които бяха в полза на Атанасовско езеро (инфраструктура в Южно
Атанасовско езеро с Община Бургас, косене на Пътеката на саблеклюна, обсъждане на Плана за управление на резервата и др.)
Срещите на Съвета бяха добра платформа за разискване на важни за езерото теми и за разпространение на информация между всички
заинтересовани страни, както и за генериране на идеи за езерото и неговите околности, така че то да остане истинска природна
забележителност на Бургас. Освен следването на водещата тема на всяка среща, в хода на дискусиите има естествен обмен на
информация, съобразно контекста в момента (наводнение, хищници, инфраструктура и др.).
Повишихме общественото разбиране за екологичните, икономическите и социалните ползи от крайбрежната лагуна Атанасовско
езеро. На всяка среща ръководителят на проекта представяше състоянието на езерото за изминалия период и изпълнението на
дейностите по проекта се обсъждаше открито и прозрачно с всички членове. Това от една страна бе важно за комуникирането на
нашата работа, а от друга бе гаранция, че това което правим намира разбиране и подкрепа сред разнообразното представителство на
Съвета или се нуждае от промяна и адаптиране, съгласно споделеното от членовете.
Създаването на лични контакти между членовете на Съвета и възникването на взаимно доверие между тях е гаранция, за бъдещо
сътрудничество в полза на крайбрежната лагуна. Добрата новина е, че често участието в Съвета надхвърляше професионалния
ангажимент и увличаше част от участниците извън неговия формат.

нашите дискусии
По време на всеки съвет се обсъждаха горещи теми като почистването
на канала и ефекта от това, включването на незаконни зауствания в
него, проблемите на водолюбивите птици и др. Сериозен дебат
предизвика темата за хищниците в езерото и за мерките, които трябва
в да се предприемат, за да се намали влиянието им върху гнездещите
птици. Представиха се някои добри практики от съвместната работа
между различните заинтересовани страни - Карнавала на
биоразнообразието, организиран от БФБ и БДЗП, със съдействието на
Община Бургас и РИОСВ Бургас, „Включи града и езерото“, заедно с
Общината, полумаратона с „Зелена Странджа“ и Община Бургас и др.
Предложено бе през 2015 – годината на Атанасовско езеро,
участниците в Съвета да се присъединят към инициативата и да
предложат събития или прояви, които да се включат в общия
календар. В едно от заседанията на съвета участва екипът,
разработвал актуализирания План за управление на подържан
резерват Атанасовско езеро, който се изготвя по възлагане на РИОСВ
Бургас. Няколко пъти бе обсъждана и демонстрирана новата
информационна система за интегрирано управление на водите на
Община Бургас, която ефективно действа вече втора година.
Специалната интерактивна карта за Атанасовско езеро бе представена
от екипа на членовете на съвета и в последствие бе включена в
туристическия сайт на Общината www.gotoburgas.com

сн.Спас Узунов

Обсъдени бяха и някои специализирани теми:
Предизвикателствата пред традиционния солодобив в
Атанасовско езеро и нуждата от компенсаторни механизми за
пропуснати ползи от ограниченията за работа, поради режимите на
поддържания резерват.

сн.Р.Ценова

Анализите и проучванията за състоянието на водите и
водните обитатели на Атанасовско езеро, които най-бързо се
повлияват от променените екологични условия, но техния
мониторинг ни дава възможност да оценим какъв е ефектът от
дейностите по проекта върху крехката екосистема на лагуната.
Планът за интерпретация на Атанасовско езеро, програмата
и планираните теми и ателиета, който бе изпратен на членовете на
Обществения съвет, за да може да се използва широко, тъй като не е
фокусиран само върху наличните ресурси и планираните в рамките
на „Солта на живота“ дейности.

сн.Р.Ценова

- Поредната промяна на Пътеката на солта, във връзка с новата
инфраструктура в района на солниците и новата вело алея,
изградена от Община Бургас, която свързва Морската градина и
кв. Сарафово. Екипът на проекта изготви нова концепция за
Пътеката, която включва 1 км участък в района на Солниците,
където ще бъдат поставени шаблони върху асфалта, както и нов
дизайн и ремонт на инфо кубовете. След съгласуване с Общината,
бе реализирана и на терен и привлича над 100 000 души/
годишно.
- Орнитолозите от БДЗП, които следят състоянието на птиците в
лагуната и повлияването им от дейностите, извършвани по
проекта представиха анализ на информацията, събирана през
последните 15 години. Според данните се е увеличил броят на
гнездещите в езерото птици от 62 на 86 вида.
- Обсъдени бяха мерките срещу последиците от наводнения на
база на опита от последното такова в Бургаски регион на 25
октомври 2017. 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, включително и на Атанасовско езеро.

сн.Спас Узунов

- В Деня на Натура 2000 - 21 май по време на XI-та среща на
Обществения съвет се обсъди природното и културно наследство,
което езерото предоставя и темата бе във връзка с Европейската
година на културното наследство.
Някои от срещите се провеждаха директно на езерото или
членовете на Съвета посещаваха северната или южната част, за да
направят първата копка на дейностите с новия багер, закупен в
рамките на проекта, да открият тържествено Пътеката на
саблеклюна, да се повозят с Влакчето на солта и пространството
„симБиотично“. Всичко това придава допълнителна стойност на
участието в съвета и възможността на различните заинтересовани
страни да се запознаят на терен с работата и постигнатото за
Атанасовско езеро. Разнообразни информационни материали
бяха подготвяни за всяка среща на съвета (еко папки и химикали,
торба от плат с карта и заниманията около езерото, магнити,
флашки, тениски, пътеводител-че за лагуната, бележници, плакат
на езерото и други).

сн.Спас Узунов

научени уроци
• Една ценна защитена територия с много титли и статути ни
събра преди 6 години, за да създадем заедно Обществен
съвет за Атанасовско езеро. Той се оказа успешен инструмент
за работа на местно ниво, за споделяне на опит и за
намиране на добри решения за езерото и района на Натура
2000 зоната. Макар и да има само съвещателна роля и не
взима конкретни решения, съветът спомага за по-доброто
управление на защитената територия.
• Това е модел, който бихме препоръчали и за други защитени
територии в страната, особено, ако имат подобни
разнообразни режими на защита като Атанасовско езеро
(Натура 2000 зона по две директиви, поддържан резерват,
защитена местност, Рамсарско място и др.)
• Двете годишни сесии на съвета се доказаха като успешен
формат, за да се обменя регулярно информация между
членовете и да се запази нивото на доверие и разбиране
между различните участници. Изграждане на връзки с хора в
други институции и организации може да създаде условия за
съвместни проекти и да увеличи тяхната вероятност за успех.
• Заинтересованите страни имат различни компетенции и
позиции по отношение на вземането на решения на местно
ниво, което е от важно значение, когато се работи в защитена
територия.
• Съветът, основан на доверие, прозрачност и ранно
идентифициране на взаимните интереси и опасения създава
отлична отправна точка за дългосрочни работни отношения
между страните. В случай, че има някакви предишни
конфликти между участниците, те трябва да се решават
възможно най-рано.

сн.Спас Узунов

• Ангажирането на заинтересованите страни е непрекъснат процес и участниците следва да бъдат насърчавани да продължат да
участват в подобна форма на сътрудничество помежду си и след приключване на проект „Солта на живота“.
• Някои членове на Съвета са по-уверени и настоятелни от други в заявяването на конкретен дневен ред и поставянето на теми,
които са важни за самите тях, което може да засенчи други важни въпроси, както и гласовете на други заинтересовани страни.
Важно е на срещите да се гарантира справедливо отношение от и към всички заинтересовани страни.
• Работата на нашия съвет не следва точно правилата за работа със заинтересовани страни и често излиза от рамките на добре
балансирана работна група, защото съставът не е еднороден и постоянен, а се променя в зависимост от разискваната главна
тема, няма задължително присъствие на всяка от заинтересованите страни, няма и специален фасилитатор, който да води
процеса и да разрешава възникнало напрежение.
• По време на срещите винаги се канят медии, а след всяка среща има брифинг за най-важните теми, обсъждани от членовете на
Съвета и за най-актуалните новини около Атанасовско езеро. Това по своеобразен начин легитимира работата на Съвета и
вкарва в обществения ред темите, които вълнуват и дискутират заинтересованите страни.

сн.Спас Узунов

сн.Спас Узунов

сн.А. Андреева

Уебсайт на проекта: http://saltoflife.biodiversity.bg
Facebook: Солта на живота / Salt of Life

