
  Този проект се осъществява със съфинансиране от ФМ на ЕИП      
 

“ Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 
по черноморското крайбрежие” 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Черноморска мрежа на 
неправителствените организации и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и 
Договарящия орган.  
 
Езерата на Бургас – защитена територия от кого? 
 
Трите езера на Бургас – Атанасовско, Вая и Мандра-Пода, са едни от най-ценните по 
отношение на биологичното разнообразие природни обекти по българското 
черноморско крайбрежие. Те са Защитени зони от мрежата Натура 2000 по Директивата 
за птиците и Директивата за местообитанията. Без съмнение правилното им използване 
и опазване би направило уникална и природната, и градската среда около тях. Вместо 
това обаче езерата са подложени на силен антропогенен и промишлен натиск, без да се 
отчитат последствията от това за години напред. 

През последните две години и особено след вниманието от страна на Черноморска 
мрежа на неправителствените организации и омбудсмана на Бургас, направих 
проучвания, свързани с използването на тези територии.  

В поредицата от статии „Езерата на града” на страниците на регионалния седмичен 
вестник „Фактор” писах за това как част от езерото Мандра, замърсена от 
нефтопродукти, след като бълва зловония в продължение на 28 години, се затрупва, 
отнемайки тези части от езерото. Как се изхвърлят промишлени, строителни и битови 
отпадъци в Бургаското езеро Вая. Как от блато, развъждащо комари и малария, чрез 
солодобив по уникална технология, Атанасовското езеро е станало защитена зона, 
обитавана от редки природни видове и как сега тази територия ще бъде застроена с 
апартаментни и СПА-комплекси.  

От няколко години се подготвя Общият устройствен план на Бургас, но някои от 
инвестиционните намерения предхождат изготвянето му и най-вероятно ще бъдат 
включени постфактум, ако не се привлече вниманието на контролните органи и 
обществеността. Времето ще покаже каква ще е съдбата и на езерата в новата 
урбанизирана зона и какво ще завещаем на тези след нас, но от нас зависи дали в този 
процес ще бъдем само пасивни наблюдатели.     

От Румяна Емануилиду 
 
Солниците на Атанасовското езеро 
През годините съм писала и съм наясно с начина, по който на няколко пъти бяха 
приватизирани солниците на Атанасовското езеро и с апетитите, които има към тази 
част от крайбрежието. Ето защо първо бях предизвикана от факта, че РИОСВ даде 
зелена светлина за застрояването им.  
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От пресцентъра на РИОСВ-Бургас, изисках и получих информация, че във връзка с 
постъпило искане от възложителя „Черноморски солници” АД  на становище за план–
програма: "Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване  за имоти №  
1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, зона "Изток"-Черноморски солници, в землището на гр. 
Бургас, община Бургас", на 24.04.2009 г. РИОСВ е издала становище, че е необходимо 
провеждане на процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка. 
 
С мотиви, че планът ще засегне площ от 70 дка и в тази връзка може да се констатира, 
че реализацията му има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие, 
допустимостта на предложеното строителство трябва да се оцени предвид изискванията 
за опазване на околната среда, на 24.06.2009 г. е издадено Решение на РИОСВ-Бургас 
да се извърши екологична оценка /ЕО/.  
 
В РИОСВ е внесен доклад по ЕО. За 21.08.2009 г. е насрочено разглеждането му от 
Регионален екологичен експертен съвет. 
Процедурата е спазена. В края на миналото лято Експертен съвет, начело с тогавашния 
ръководител на екоинспекцията доц. д-р Симеон Симеонов, одобрява доклада по 
Екологичната оценка, възложен от инвеститора „М-Черноморски солници” АД, във 
връзка със застрояване на територията на бившето солодобивно предприятие. 
 
С ПУП от дружеството изискват промяна на предназначението на урегулирана 
територия за нова Зона за рекреация и отдих, Зона за обществено обслужване и 
търговия и Зона за спорт със спортни площадки в поземлените имоти по плана на 
бургаската Зона „Изток” в района на Черноморски солници. В момента на същата 
територия се намират административни сгради, ремонтни работилници и други 
постройки, които се предвижда да бъдат съборени. С това на практика се слага край на 
солодобива в тази част на Атанасовското езеро. 
 
Капацитетът за новата зона, която предстои да бъде изградена с предназначение за 
СПА-туризъм и курортни дейности, е 600 обитатели и 300 паркоместа. 

Границите на тази територия са: север – местността Кюшето, изток – плажната ивица 
на морето, запад – отводнителния канал и Атанасовското езеро, северната част, на 
което е обявена за резерват с площ 1 050 ха. Южната част на езерото първоначално е 
обявена за буферна зона на резервата, но със заповед на Комитета за опазване на 
природната среда /КОПС/ и според новите законови изисквания е прекатегоризирана в 
защитена местност „Бургаски солници”, където строителството също следва да е 
ограничено и подчинено на съответните изисквания. 

По местоположение територията попада в границите на Защитена зона „Атанасовско 
езеро”. Експертите от РИОСВ естествено са се произнесли, че предметът на плана е 
допустим, спрямо защитения режим.  

Всъщност, предвидените градоустройствени показатели са съобразени единствено със 
Закона за Черноморското крайбрежие – плътност на застрояване до 20 %, височина на 
сградите – до 7,5 метра /2 етажа/, кинт – до 0,5 и 70 % минимална озеленена площ, като 
половината бъде дървесна растителност. 

От документите става ясно, че заместник-кметът по строителството на Община-Бургас 
Костадин Марков е разрешил изготвянето на ПУП, след което главният архитект 



 3 

Веселина Илиева е издала удостоверение, съгласно което зоната влиза в регулация. 
Минаващата успоредно на брега жп линия ще бъде запазена, като до нея ще се изгради 
железопътна спирка, а около трасето ще се създаде изолационна зеленина, съгласно 
препоръките на експертите. 

Проектирана е нова улична мрежа, която следва бреговата линия. През тази територия 
преминава водопровод, свързващ Бургас със Сарафово. Той ще бъде реконструиран 
като се изнесе под новото улично платно, а за обслужване на новообразуваните УПИ 
ще се проектира вътрешен водопровод. Заключението на доклада за ЕО е, че 
предвидените инвестиционни проекти са допустими за осъществяване, като са 
направени препоръки да се спазва режимът на защитеност, с цел запазване на 
природната екосистема. Препоръките за защитеност обаче не са конкретизирани.  

Записано е, че изкопните и грубите строителни дейности при реализирането на проекта 
ще се осъществяват извън размножителния период на животните и след завършване на 
миграцията на прелетните птици, предмет на защита в резервата „Атанасовско езеро”. 
(В плана не е посочено, за сведение на инвеститорите, кога точно е този период и кой 
ще съблюдава за изпълнението на режима). 

В заключението няма и дума, свързана с мерки за запазване солодобива и солеността на 
езерото, което е хранителна среда за птиците и останалите защитени видове.  

Всъщност, няма нито дума за водната площ като такава – кой ще се грижи за валовете и 
дигите, за очистването на водата и въобще дали ще бъде запазена. Разбира се, не се 
говори в документите и за затрупване. Но и за неспециалистите е ясно, че без грижи 
езерото е обречено да се превърне в блато, каквото е било преди години, или да 
пресъхне.  

Заключението на доклада за ЕО на практика прилича на мълчалива присъда – 
„Атанасовското езеро в тази част на града е обречено”... 70 дка солници са отхапани от 
частна фирма за СПА и развлекателни центрове, а как ще просъществува солодобивът – 
държавата нехае.  

Придобиване на собственост в защитена територия от частна фирма – много 
въпросителни 

Скандалната приватизация на държавното предприятие „Черноморски солници” и 
увеличаването на капитала на дружеството в полза на частни фирми, веднъж вече бе 
разваляна, след като си отиде правителството на Жан Виденов. Това може би е 
единствената в историята на раздържавяването в България разваляне на 
приватизационна сделка.  
След това обаче е използвана същата схема от „новите” приватизатори, без това да 
смути никого от последвалите управляващи на всички нива.  
С помощта на омбудсмана на Бургас се опитах да разбера как впоследствие е станало 
придобиването на собственост на публична държавна земя от частна фирма, която 
ползва концесия за добив на сол. Никой на никакви нива не пожела да предостави 
договора за тази концесия – РИОСВ, МОСВ, областна управа, фирма. 
Проверката в документите на областната управа в Бургас показа, че до приватизацията 
на държавното предприятие „Черноморски солници” в различни моменти са включвани 
активи – сгради и площи в капитала на дружеството. Актувани са през 1985 година 6 
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258, 7 дка с 42 производствени и 5 жилищни сгради в Южни солници, както и 11 664,3 
дка с 14 производствени сгради в Северни солници. През 1998 година със заповед на 
ексминистър Александър Божков е увеличен капиталът на дружеството, но със 70 дка. 
Така то е подготвено за приватизация.  
 
През 2005 година тогавашният областен управител Иван Витанов деактува нови терени 
и сградите върху тях с мотива, че по силата на приватизационния договор те вече са 
станали собственост на дружеството. А приватизационната оценка, в която са 
включени въпросните активи, всъщност има само препоръчителен характер.  
През 2006 година постъпва ново искане от дружеството и през 2009 година 
тогавашният областен управител Любомир Пантелеев издава нови заповеди за 
деактуване. След като частното дружество „М-Черноморски солници” АД, 
регистрирано в Пловдив – прекупвач на солниците, представя някакви документи за 
покупко-продажба на акции от капитала на „Черноморски солници” АД чрез Агенцията 
за приватизация.  
Защо на порции придобива собственост частното дружество? Обясняват го с 
пропуски...  
 
„Няма спорове на местно ниво относно приватизацията, а за това какви планове за 
изменение на ПУП са одобрявани от Община-Бургас, тъй като собствеността на земи в 
защитени територии, каквато е въпросната, следва да съблюдава Закона за защитените 
територии”, обяснява директорът на дирекция „Държавно имущество” в Областна 
администрация-Бургас Силвия Димитрова. Проблемът идва от това, че апетитната сега 
територия е създадена преди много години от държавата единствено с цел добив на сол 
и с такава цел е предоставяна през годините на концесия или под наем. Проблем на 
напористите приватизатори и инвеститори поражда това, че тази територия е защитена 
с ред международни договорености и по българското законодателство. Следователно, 
тя не може да бъде друга, освен публична и ако на нея се предприеме някакво 
строителство, то това може да бъдат само проекти от преобладаващ обществен интерес 
– магистрала, пътища, ВиК и канализация, паркове...  
 
Как се узаконява заличаването на солниците 
Първият въпрос, който се опитахме да изясним, е: Как частно дружество е успяло да 
увеличи капитала си – със сградите, невключени дотогава и с преоценка на вече 
съществуващите? Иначе, не е трудно и сами да се досетим как... Под заповедите стоят 
подписите на тогавашните министри на промишлеността и икономиката Александър 
Божков и Петър Димитров. Следващият въпрос е: Защо се е стигнало до продажба на 
терени в територия, откъсната от Атанасовско езеро, т.е. от защитена територия, която 
не би била такава, ако го няма солодобивът?  И – защо след това областната управа 
пришива към тези имоти и балтона – държавната земя, която трябва да е публична, а не 
частна държавна или частна собственост?  
Може ли колелото да се завърти обратно, ако скандалът достигне до Брюксел? Каква 
ще бъде съдбата и на останалата част от защитената територия и солодобива?  
Можем също да се досетим, на фона на досегашните завоалирани действия...  
В ход е процедура по съставяне на акт за държавна собственост на терена и на Северни 
солници-Бургас, научаваме от областната администрация.  
 
Още за това – как бе придобита собствеността на солниците 
Купувачът на държавното дружество „Черноморски солници” „ Булсол” придобива 80 
% от капитала и задълженията да инвестира 1,7 млн щатски долара за срок от 3 години, 
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да увеличи персонала от 15 на 18 човека и да запази предмета на дейност на 
дружеството за срок от... 3 години, или – до 2003 година.  
При подписване на договора между Агенцията по приватизация (АП), представлявана 
от Захари Желязков и „Булсол” АД, представлявано от Христо Стаменов, капиталът е в 
размер на 463 941 лв.  
От изпратен на 15 септември 2008 година отговор на правният отдел на АП до 
областния управител Любомир Пантелеев (на негово запитване за имуществото на 
„Черноморски солници”) изрично е записано и това – че капиталът на дружеството е 
увеличен въз основа на оценки на земя и ДМА – сгради и машини, които не са били 
включени в баланса на „Черноморски солници” ЕАД.  
Дори е записано, че „оценките не са свързани с приватизационната процедура и в тази 
връзка не са възложени и не се съхраняват в АП.”  
В АП се съхранява пазарната оценка на „Черноморски солници” ЕАД, изготвена през 
1999 година, която има единствено препоръчителен характер при оформяне на 
приватизационния договор. Писмото е подписано от заместник-изпълнителния 
директор на АП Димитър Дойчинов.  
Към момента на приватизация на дружеството в счетоводния баланс не се водят на 
отчет недвижими ДМА – земи, но юристите описват, че дружеството има право на 
собственост. Въпреки, че, по данни на служба „Териториален кадастър”, то с`амо 
стопанисва предоставените от държавата терени в Бургас и Поморие.  
Повечето от постройките, включително административната сграда, жилищата на 
работниците и складовете, са въведени в експлоатация през далечната 1949 година. За 
тях има актове за държавна собственост от 1985 и 1986 г. Стойности за земи не е имало 
в баланса на дружеството и към момента на неговото първоначално образуване през 
1991 г. Или, кратко и ясно – в капитала на дружеството никога не е фигурирала 
стойност на земя.  
„Това означава, че не е извършвано апортиране на земя и дружеството не е 
придобивало право на собственост върху никаква земя, независимо че ползва и винаги 
е ползвало значителни площи, включително към момента на неговата „приватизация” 
през 1997 г.”, пише в анализа за правното състояние на „Черноморски солници” ЕАД, 
което служителите от областната администрация подминават.  
Юристите обаче правят връзка, че преобразуването на дружеството от ЕАД в ЕООД и 
вписването му като ЕООД в Търговския регистър, е достатъчно основание 
имуществото да стане безспорна собственост на правоприемника.  
Това развързва ръцете на собственика и той взема решение да увеличи капитала с 
новата стойност на дълготрайните активи и с включване на дотогава невключени 
активи чрез издаване на съответния брой акции.  
Справката показва, че едноличен собственик на „Булсол” е "Пи Еф Ейч Си" 
Естаблишмент, Вадуц, Лихтенщайн, представлявано приживе от Илия Павлов, а след 
това от неговата вдовица Дарина Павлова. Дружеството е част от империята на 
бившата „Мултигруп”.  
През 2000 годена групировката приватизира предприятието за 1,8 млн лв, а през 2005 
година го препродава на пловдивското дружество "Никдоналд 95" ООД за тройно по-
висока цена. Според информационната система "Дакси", "Никдоналд 95" се занимава с 
преработка на суровина.  
Сделката е станала чрез прихващане на дължими вземания. Новият изпълнителен 
директор на солниците пловдивчанинът Николай Пиронков и Георги Николов държат 
по 50 % от дружеството. Те се въздържат да коментират бъдещето на дружеството, 
основавайки се на това, че добивът на сол е доста капризен...  
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Статистиката сочи, че на вътрешния пазар годишно се реализират между 120 000 и 140 
000 тона сол за пътища, индустрия, кожарска промишленост. Повече от половината 
пазарен дял се пада на единствения български производител, какъвто е “Черноморски 
солници” АД – Бургас. Останалото количество се задоволява от внос. Годишно в 
страната се внасят над 12 хил тона сол.  Новите собственици на солниците като че ли не 
са си давали сметка, че солните полета се намират в резервата "Атанасовско езеро". До 
солодобивното дружество има уникален по рода си 40-километров жп път и база за 
наблюдение на редки птици на Атанасовското езеро. Самите солни полета са един 
резерват, а добивът на сол е истинска атракция за туристите.  Стопаните на солниците 
твърдят, че... не са кандидатствали за концесия за работа в резерват. От "Никдоналд 95" 
ООД отказаха да коментират липсващото официално разрешение за особеното право на 
ползване на езерото.  
 
До ден-днешен никой не може да каже колко дка е цялата територия и чия е 
собствеността на останалите извън придобитите от частното дружество-приватизатор? 
В областната управа изчисляват само солните полета, без поземлените имоти със 
сградите, на 5 430 дка. Оттам твърдят също, че в Северни солници собствеността 
изцяло е публична държавна и не може да се продава. Поне засега.  
Такава е позицията и на РИОСВ-Бургас. Кой обаче ще добива сол, след като „М-
Черноморски солници” има проект за ликвидиране на старите сгради – администрация 
и складове и изграждане на тяхно място на СПА-центрове и атракциони? Проектът на 
частните инвеститори е в процедура, а на тези въпроси отговори няма.  
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Снимки: Базата на солниците не се поддържа и се руши 
 
Междувременно извадихме на светло още един спорен проект, от който става ясно, че –  
 
на мястото на бившата почивна база на БДЖ се подготвя изграждането на 
съвременен апартаментен комплекс 
  
И не къде да е – а на брега на Атанасовското езеро в южната му част и в 
непосредствена близост до сегашните бургаски солници. Проектът е на софийската 
фирма "Интерио Ентърпрайс" ЕООД, която е придобила собствеността на терена. 
Селището от затворен тип е на метри и от морския бряг, дели ги общински път, и ще 
заема площ от 7 620 кв.м.  
 
Имотът е собственост на Български държавни железници (БДЖ) до юли 2007 година, 
когато е продаден на явен търг в централното управление на „БДЖ” ЕАД в столицата. 
Община-Бургас (при управлението на бившия кмет Йоан Костадинов), която ще 
обособява зоната в съседство като парк „Езеро” и има интерес да притежава целия 
терен, не участва в търга. На него явяват нотариално упълномощени представители на 
три фирми –  
"Интерио Ентърпрайс" ЕООД, "Еви Ми" ЕООД и "Корси 5" ЕООД. В Бургас "Интерио 
Ентърпрайс" е представена като собственост на тогавашния кандидат за кмет и сегашен 
общински съветник от Коалиция „Ваклин Стойновски за Бургас” в местния парламент 
Ваклин Стойноски. Фирмата е регистрирана в София. Другият кандидат за терена –  

"Еви Ми" е представен като фирма с регистрация в Бургас, но реално такава фирма не 
съществува в информационните регистри. Вероятно е била създадена специално за 
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участие в търга. Интересно е, че в същото време „Корси 5” ЕООД, създадено също през 
2007 г. с управител 28-годишната тогава Роксанда Светозарова Атанасова, 
неколкократно сменя собствениците и собствеността си и след 5-месечен съдебен 
въртел си възвръща първоначалното управление.  

В наддаването за апетитния имот край морето най-висока цена от тримата участници е 
предложена от фирмата, представлявана от Ваклин Стойновски. Срещу сумата от 3 040 
000 лева "Интерио Ентърпрайс" става новият собственик на имота.  

Малко след като "Интерио Ентърпрайс" влезе във владение, Ваклин Стойновски обяви, 
че е препродал имота. "Не знам кой е собственик на имота сега, нито чия е фирмата", 
каза Стойновски. След продажбата новият собственик не е сменил името на ЕООД-то.  

Справка в информационната система ДАКСИ обаче сочи, че от самото регистриране на 
"Интерио Ентърпрайс" седалище в София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” 
20, ет. 4, неин едноличен собственик и управител е Емил Тотев Иванов. Същият е от 
Севлиево и би следвало да се занимава с търговия на дребно в магазин за хранителни 
стоки, каквато е регистрацията на друга фирма от началото на неговата бизнес-кариера.  

Емил Иванов потвърди, че Стойновски никога не е притежавал фирмата, но го е 
представлявал на търга. За всичко останало ни насочи към главния архитект на Бургас 
Весела Илиева. За да ни позволи достъп до документацията на съвременния проект 
обаче, арх. Илиева ни поиска писмено разрешение от собственика на фирмата. Човек не 
може да не се запита кой и защо има интерес да оплита конците.  

Началото 

Към терена има и прилежаща стара постройка от 2 600 кв.м. разгъната площ. По 
времето на тоталитаризма върху този имот е започнало строителство на Почивно-
възстановителен и учебен център „Солници”- БДЖ с инвеститор НК „БДЖ”. Идеята е 
била в непосредствена близост до морето на площ от 18 500 кв.м. между Атанасовското 
езеро и Черно море по протежение на жп линията Бургас-Поморие да бъде изградена 
двуетажна постройка с апартаменти, където през лятото да почиват служите ли на 
БДЖ. Частично-застроителното решение е проектирано на основание протоколно 
решение на АГК при Община-Бургас от 1997 година и ОВОС от 1995 година. С писма 
от 1999 година на РИОСВ и МОСВ са конкретизирани изискванията. Проектът е 
съгласуван, но тогава е нямало НАТУРА 2000.  

Отбелязано е единствено, че районът е слабо озеленен с едроразмерна растителност, а 
предвидената нова застройка не попада върху съществуващите дървета. Предлага се 
изграждане на два зелени пояса с цел създаване на комфорт както за почиващите, така 
и за обитателите „пернати” в резерват Атанасовско езеро.  

Както е отбелязано в разработките от това време, на територията не съществуват 
водоизточници, а най-близкият водоприемник е Черно море. Предвижда се 
реконструкция на бургаския водопровод (оразмерен за 5 л/сек) с изграждане на 
отклонения за водоснабдяване на района. Битово-фекалните води ще бъдат отвеждани 
чрез локална помпена станция до ПОСВ-Бургас. Проектът не би следвало да предвижда 
директно заустване в Черно море. 
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Експертите са оценили въздействието върху екологичната обстановка в района като 
„незначително”, като не се създава допълнително здравен риск както за хората, така и 
за редките птици, обитаващи резерват Атанасовско езеро. Независимо от това се 
изискват зелени пояси откъм така наречената тогава „буферна зона” на Атанасовското 
езеро като защитен екран за шума, емитиран от обектите.  

Пише още, че разглежданият терен от 18 500 кв.м. отдавна е усвоен, а геоморфоложки 
той представлява една пясъчна ивица с ширина около 100 метра, разделяща морето от 
Атанасовското езеро.  

Експертите считат, че плажната ивица по протежение на собствеността на БДЖ е 
напълно достатъчна, съгласно нормативите на броя почиващи и създаване на 
необходимите санитарно-защитни условия. Същото се отнася и за морските площи. 
Срещу проекта на този етап възразява тогавашното „Енергоснабдяване” с директор 
инж. В. Димитров, а Архитектурно-градоустройствената комисия на Бургас иска 
допълнително геоложки доклад и съгласуване и с Министерство на здравеопазването.  

Проектът, под който стои подписът на арх. Петков, предвижда пет двуетажни сгради, 
свързани с вертикални комуникации, помещения за охрана на района и почивна 
станция на два етажа. В плановете на БДЖ е минаващата през района жп линия Бургас-
Поморие, която разделя терена на две функционални зони, да бъде закрита от 2000 
година. Проектът предвижда линията да бъде оградена от двете страни и обособява 
контролиран прелез, който свързва паркинга и търговските площи с почивната станция. 
Автомобилният достъп ще бъде по съществуващия асфалтиран път от булевард 
„Димитър Димов”, който в района на почивната станция ще бъде уширен на 5 метра. 
Автомобилният поток по алеята ще бъде ограничен, но въпреки това е осигурен 2,5 
метра тротоар от страната на плажа. Между почивната станция и обслужващите сгради 
е предвиден малък сектор за спортни нужди. 

Проектът дава възможност всяка от сградите да бъде изпълнена самостоятелно и 
въведена в експлоатация, без това да се отразява на реализирането на цялостния 
замисъл на проекта за района.  

Почивно-възстановителен и учебен център „Солници” предвижда съществуващата 
материална база (пет бунгала) да се преустрои и се създадат условия за сезонно 
ползване, а на втори етап да се изградят целогодишен обслужващ блок-кухня, столова, 
учебни зали, складови площи, гаражи, стаи за персонала, както и допълнителна леглова 
база от 120 легла за целогодишно ползване. Към нея ще бъде изграден медицински 
блок за целогодишно прилагане на калолечение, физиотерапия и други 
възстановителни процедури, оборудван с необходимите съоръжения и медицински 
персонал. Това изисква промяна на Застроително-регулационния план (ЗРП), съобразно 
предвиденото ново строителство в почивната база.  

В същото време в района между жп коловоза и крайбрежния морски път се предвиждат 
сезонни сгради с помощни функции – павилиони за закуски, кафе-сладкарници, зелени 
площи и паркинг.  

Трети етап от програмата е проектиране и поетапно изграждане на Почивно-
възстановителен и учебен център „Солници”, съобразно одобрения ЗРП.  
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От изток площадката на почивната станция граничи непосредствено с плажната ивица 
и морския бряг. От запад е отделена от Атанасовското езеро чрез обходния му канал и 
граничи с буферна зона на резерват „Атанасовско езеро”, но не е включен в нея, пише в 
документите, съпътстващи проекта.  РИОСВ-Бургас одобрява ОВОС и уверява МОСВ, 
че обектът не попада в буферната зона на резерват „Атанасовско езеро” като разрешава 
проектиране още през юни 1995 година.  Сградата още тогава е била вдигната на груб 
строеж. Преди да бъде затворена с врати и прозорци, строителството е спряно, поради 
липса на пари. Монолитното строителство все още стои и привлича погледите на 
бургазлии, които минават оттук по време на обичайната си разходка край морето. В 
момента достъпът до имота е забранен. Още с приближаване към оградата вързаното 
куче заплашително започва да лае. Парцелът се охранява и от пазачи.  

Новият проект 
 
Въпреки, че "Интерио Ентърпрайс" е получил одобрение на ОВОС на база на стария 
проект, както това може да се види в документацията на екоинспекцията, инвеститорът 
е изработил идеен проект за бъдещо ваканционно селище, наречено скромно 
апартхотел. За него е използвана... старата оценка на РИОСВ за екологичното 
въздействие върху средата от преди 10 години. Проектът, внесен от собственика, е 
разгледан на разширен Експертен съвет в община Бургас и е бил одобрен през лятото 
на тази година, въпреки възраженията на специалисти, че теренът е върху пясъчна 
ивица, в непосредствена близост до езерото и морето и че за него трябват здрави 
основи. Както и че в този район въобще е наложително да се строи различно, на база на 
защитеността на територията. "Ако всичко е наред, за около две-три години трябва да 
приключим", уверени са обаче от "Интерио Ентърпрайс" ЕООД. Проектът предвижда 
апартхотелът да бъде от затворен тип. Апартаментите в него ще бъдат обявени за 
продажба, така че всеки, според възможностите си, ще може да закупи жилище с изглед 
към морския бряг. Гледката със сигурност ще се отрази и на цената на апартаментите.  
"Интерио Ентърпрайс" ЕООД е възложил изработването на съвременния проект на арх. 
Димитър Георгиев от бургаското проектантско ателие "Акцент", който е бивш 
началник на РДНСК – Бургас. Той беше един от кандидатите за главен архитект на 
Бургас преди две години и е по-известен с проекта за си за нереализирания подземен 
паркинг на площад „Св. св. Кирил и Методий”, който тогава също се протежираше от 
Ваклин Стойновски.   
 
Общественият посредник се ангажира 
 
След журналистическите публикации омбудсманът Таню Атанасов се ангажира със 
случая и ползвайки правата си по Закона за достъп до обществената информация, 
получи от новото ръководство на РИОСВ-Бургас отговор, че имотите, върху които е 
разположено дружество „Черноморски солници” попадат в защитена зона 
„Атанасовско езеро”, която е под защитата и на Директивите за хабитатите и птиците и 
на НАТУРА 2000.  
Имотите попадат и в границите на защитена местност „Бургаски солници” по смисъла 
на Закона за защитените територии. Съгласно този закон, земите в защитената местност 
не са изключителна, а публична държавна собственост.  
Това не означава нищо друго, освен, че бъдещите намерения на „М-Черноморски 
солници” АД влизат в противоречие със статута на територията. В доклада на РИОСВ е 
записано:  
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„Защитена зона ”Бургаски солници” е обявена със Заповед РД-418 от 18 юни 2007 г. 
Статутът й забранява строителство на сгради и пътища, с изключение на разширението 
на пътя Бургас-Поморие. Забранява се разкриването на кариери, изменението на водния 
режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци. 
Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица.  
Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават 
екологичните условия в резервата.  
Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на 
резервата.  
Разрешава се изграждането на парк „Езеро” в южната част на езерото.”  
Освен защитените зони, публична държавна собственост са и пътищата. За да се 
продаде една публична държавна и общинска собственост, трябва тя първо да се 
преобразува в частна. За всички е ясно, че в защитени зони това не бива да се случва.  
 
В същото време пътят, който преминава покрай плажната ивица в района, където е и 
имотът на "Интерио Ентърпрайс" ЕООД, е публична общинска собственост.  
„На какво основание между пътя и плажната ивица ще има сгради частна собственост? 
Законно ли е върху тази територия да се изграждат съоръжения от частна фирма и защо 
е ограничен свободният достъп на гражданите?” Тези още въпроси задава и 
общественият посредник на Бургас Таню Атанасов до съответните институции с 
надежда обществеността на Бургас да чуе тяхното становище и да разбере какви са 
перспективите за тази част от бургаския залив?  
И започва голямата еквилибристика, която взаимно противоречащите се закони – 
Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и ... позволяват. Започва търсенето 
на оправдания и вратички.  
Включително за правото за промяна на собствеността, правото за строителство и 
правото за преминаване. В доказване на това кой какво право има да строи и имат ли 
гражданите право на свободен достъп се размива отговорността за промененото 
предназначение на държавни земи върху защитени територии.  
Иначе законът изрично е казал: „Публична държавна собственост, която не може да 
бъде обявена за частна – това освен морските плажове и брегоукрепителните системи, 
са пясъчните дюни и островите – включително и изградените от човешка дейност, така 
също и крайбрежните езера и други влажни зони.” 
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Текстове към снимките:  

Табела с надпис "Забранено за външни лица" е поставена на централния вход на 
имота. Парцелът се охранява от пазачи, работещи в бургаска охранителна фирма. В 
имота все още се издига старата постройка, която е трябвало да бъде почивна 
станция за работещи в БДЖ.  
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Коментари 

„Нещо, което обслужва обществените интереси и е създадено да опази това, което 
всички трябва да обичаме, се превръща в средство за разделение – като бива 
използвано за удовлетворяване на ограничен инвеститорски интерес”, коментира на 
кръгла маса в рамките на проекта „Обществена подкрепа за устойчивото управление на 
зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие“ на Черноморска мрежа на 
неправителствените организации Петко Цветков от Българска фондация 
„Биоразнообразие”.  ”При комунизма защитените територии бяха на хартия – каквото 
решеше ЦК на БКП, това се случваше. Така се появиха окислителни езера и утайници, 
изхвърлят се боклуци и отпадни води, изграждат се кариери, затрупват се езера. В 
създадената защитена територия, ако някой реши да строи, няма кой да го спре. Тази 
тенденция продължава.”. Опазването на морското биоразнообразие и морските 
територии трябва да е приоритет не само на учените, но и да администрациите – 
общински и държавни. При приемането на Директивата за птиците 9 страни са я 
ратифицирали, но сега вече това е направено от всичките 27 държави, членки на ЕС. 
Неизпълнението на директивата води до санкции.  

”2013 година е първата година, в която България, като член на ЕС, трябва да обяви 
мерките, които е предприела за опазване на биоразнообразието и природната среда. 
Тогава трябва да е ясно какво се случва в цяла Европа – дали намаляват или се 
увеличават не само зоните, а и видовете в тях. Ето защо, от сега трябва да се дава 
сметка за евентуалните заплахи и бъдещата перспектива в територията. Както и ако ще 
се развива нещо в съседни територии, дали то няма в бъдеще да унищожи живота в 
защитената територия”, коментира още Петко Цветков. Той припомня, че Законът за 
защитените територии забрани буферните зони, а Законът за биологичното 
разнообразие регламентира и условията за ограничаване на инвестиционните 
намерения.  Цветков също е категоричен, че ако в Атанасовското езеро няма 
производство на сол, няма да се развиват раците артемия салина. Много от птиците се 
хранят с това раче. Ако се застрои територията, няма да го има и самото езеро. То и 
сега има един много голям проблем – вливането на отпадни води. Като проблеми тук се 
сочат още поддържането на водния режим и солеността на езерото, влизането на 
скитащи кучета и котки, създаване на още изкуствени острови и осигуряване на места 
за гнездене на всички видове – птици и подземно гнездящи. Специалистът съветва – да 
не се мисли не за строителство, а за залесяване от външната страна на канала.  

 „В НАТУРА 2000” се прилагат принципите на европейското право, защото това е 
програма по общ европейски образец”, уточни адвокат Александър Асенов.  Така 
например КОРИНЕ Биотопи е програма, управлявана и финансирана от Европейският 
съюз за идентифициране на природните зони от значение за общността. Инициирането 
на тази програма в страните членки предшества приемането на Директива 92/43/ЕИО 
през 1992 година. КОРИНЕ Биотопи местата стават гръбнака при определяне на 
защитените зони, гръбнака на бъдещата НАТУРА 2000 – общата Европейската 
екологична мрежа от специални защитени зони.  Адвокат Асенов припомня, че през 
2008 година общините бяха активни да включат ПУП-ове от защитени територии, 
което не остана незабелязано от Европейския съюз. Реакцията на Брюксел предизвика 
приемането на ново Постановление на Министерския съвет, което да включи 
изискването ПУП-ове и ОУП-ове в границите на защитени зони да подлежат на Оценка 
за съвместимост. Екологичната оценка обаче е най-непрозрачният етап. Решението на 
Експертния съвет се разбира най-накрая, дори след процеса на неговото обжалване. 
Общественото обсъждане се организира от органа, на който е възложено 
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разработването на плана. Той организира срещи, обсъждания. Когато е на територията 
на повече от една община, общественото обсъждане се провежда във всяка от 
общините. Уведомяват се всички заинтересовани страни по възможно най-много 
начини. Уведомява се дори Регионалният исторически музей, който може да има 
отношение. Ако не е изряден, планът се връща за доработване. Когато се приеме, 
планът се публикува на интернет страницата на МОСВ в 14-дневен срок.   

За да няма нарушения, трябва да се познава много добре и да се прилага европейската 
практика на правото. Тази практика следва да се популяризира, като се преведе на 
разбираем за администрациите, инвеститорите и гражданите език. Адвокат Асенов 
смята, че е наложително създаването на Агенция за защитените зони и територии, 
независима от Министерство на околната среда и водите – като междинно звено за 
преразпределяне на средствата, които ще се получават по линия на НАТУРА 2000.  На 
местно ниво трябва да се изяснят и анализират заинтересованите страни и да бъде 
създадена местна координационна група. В да влизат представители от вземащите 
решения органи – общинска администрация, областна управа, РИОСВ, засегнати лица 
/обединени в сдружение/, фирми и други.  

Те следва да направят План за управление на зоната, както и Оценка на 
природозащитното състояние и заплахите в зоната. Строителство в тези територии 
може да има единствено, ако липсват други алтернативи – става въпрос за строителство 
само на проекти от преобладаващ обществен интерес – магистрала, пътища, ВиК и 
канализация...  

Според адвокат Александър Асенов, самият приватизационен договор за „Черноморски 
солници” обезсмисля добивът на сол – фирмата има ангажимент да запази предмета на 
дейност само до 2003 г. и тя вече има други намерения за придобитите от нея 70 дка. 
Тъй като земите в Северни солници са публична държавна собственост и са в защитена 
местност, би следвало те да са в управление на МОСВ, по Закона за защитените 
територии. Във възможностите ли е на поделението на екоминистерството РИОСВ-
Бургас да се справи с поддръжката и солодобива? (На този етап няма дори индикации 
за това. Решението трябва да вземе МОСВ). А не е изключено да се стигне до решение 
солниците бъдат превърнати в музей, както това стана в Поморие.  

Планът за развитие 

Производството на сол в Бургас да се развива в тясна връзка с алтернативни форми на 
туризъм. Това е записано в Плана за развитие на Община-Бургас за периода 2007-2013 
година, изработен от варненската фирма “Контролинг Маркетинг Планинг (СМР) 
Консултинг” с управител проф. д.ик.н. инж. Ангел Мирчев.  

Тъй като не е посочено какви алтернативни фирми на туризъм са имали предвид (може 
би орнитологичен туризъм?) варненските стратези за развитие на бургаската територия, 
можем само да гадаем дали са отчитали като такива форми калните бани от този вид, 
който сега се прави край солниците. Те наистина са атрактивни, но примитивни и не се 
вписват в интересите на бизнеса, който има други планове как да се възползва от 
природното богатство.  
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В плана за развитие на Бургас правилно се отчита, че „Черноморски солници” е 
уникална комбинация между природен резерват „Атанасовско езеро” и предприятие за 
добив на сол. Резерватът е възникнал точно, заради уникалната солодобивна 
технология на базата на естествени природни процеси – „слънчево изпарение на 
морската вода чрез степенното й концентриране в басейни-кристализатори на няколко 
етапа до степен на насищане спрямо натриев хлорид”.  

Условно солниците са разделени на два обекта: Южен (с площ около 5 000 дка) и 
Северен (с площ около 11 900 дка). На терена на Южния и Северния обект са 
построени множество съоръжения като диги, дървено-землени валове, канали, 
шлюзови врати и др. Съоръженията трябва ежегодно да се подменят и поддържат – 
нещо, което поне за Южната зона не може да се каже, че е правено в последните 
години, както се вижда и от снимките. Вероятно, заради предстоящите инвестиционни 
намерения за застрояване на територията с хотели и СПА-центрове. 

Добре е да се знае, че в началото на миналия век Атанасовско езеро е предоставено под 
наем за „преобръщането му в солници” (по текстове от 1901 г.), заради унищожаването 
на благоприятната за развъждане на маларийни комари блатна среда в района. Именно 
за тази цел са построени съоръжения по уникална солодобивна технология, която 
постепенно повишава концентрацията на сол във водите. След това територията е 
предоставена на концесия, но никога не е продавана. 
С течение на годините създадената от соларите нова водна среда – широка гама от 
различно концентрирани морски води, е допринесла за изключителното орнитологично 
и биологично богатство, което превръща Атанасовското езеро в ПТИЧИЯ РАЙ НА 
БЪЛГАРИЯ, привличащ много орнитолози и туристи от цял свят.  
През 1980 г. Атанасовското езеро е обявено за Орнитологичен резерват. Четири години 
по-късно то е включено в списъка на Рамската конвенция като природен обект с 
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международно значение, а Международната организация за защита на птиците Bird Life 
го обявява за орнитологично място в Европа.  
Логично стигаме и до въпроса – как се стигна до продажба от държавата точно на 
„Черноморски солници”, след като опазването на дадените и придобити природни 
богатства следва да е държавна и общинска политика?  
Не считаме темата за изчерпана. Поне докато не е ясна съдбата на солодобива и 
резервата. Още повече, че от управата на дружеството „М-Черноморски солници” АД 
ни представиха „алтернативните планове” за развитие на солниците като „фирмена 
тайна”, а от общината – като нещо, което не подлежи на обществено обсъждане. 

Защитена зона  

„ Атанасовското езеро” BG0000270 е орнитологичен резерват с международно значение. Тук 
са установени около 290 вида птици, които представляват 75 % от всички видове птици, 
регистрирани в България. 225 вида от птиците на езерото са защитени от ЗЗП, 86 вида са 
включени в Червената книга на България, 18 вида отговарят на критериите на Рамсарската 
конвенция, 102 вида са включени в международния проект „Корине”, 183 мигриращи вида са 
включени в Бонската конвенция за мигриращи видове.  

Атанасовското езеро е защитена зона и по двете Директиви с обща площ 72 100,163 декара 
(ДВ 108 от 2008). Допира от север и запад з.з. Айтоска планина BG0000151. Минималната 
надморска височина е -1, максималната е 187 метра, а средната 91 м. Разположена в 
Черноморски биогеографски регион. 
Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и белези на 
лагуна в южната. Значителна част от площта му се използва като солници, но със запазен 
примитивен начин на солодобив. Разположено е северно от град Бургас, непосредствено до 
морския бряг. През езерото преминава шосето от Бургас за Варна. Атанасовско езеро 
включва значително разнообразие от местообитания. Най-характерни за него са плитките 
соленоводни басейни без висша растителност, разделени с диги и други участъци свободни от 
растителност или обрасли в различна степен с европейска солянка /Salicornia europaea/. На 
места сред тях има характерна за сладководните водоеми водолюбива растителност с 
преобладаване на теснолистен папур /Typha angustifolia/, широколистен папур /Typha latifolia/ 
и др., тръстикови масиви /Phragmites australis/. Около езерото съществуват малки 
сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от обрасли с блатна растителност 
канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин /Artemisia campestris/, луковична 
ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. В съседство се разполагат 
обширни обработваеми площи, а в южната си част езерото граничи с жилищните квартали 
на града. 
Атанасовското езеро е част от Бургаския езерен комплекс – един от трите най-значими 
комплекси от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското 
черноморско крайбрежие. В района на Атанасовско езеро са установени 288 вида птици. От 
срещащите се видове 127 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 
International, 2004).  
Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 19 вида, а като застрашени в 
Европа съответно в категория SPEC2 - 28 вида, в SPEC3 - 80 вида. Мястото осигурява 
подходящи местообитания за 105 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 103 са вписани също в 
приложение І на Директива 79/409 на ЕС. В езерото гнезди преобладаващата част от 
българска популация на саблеклюна /Recurvirostra avosetta/, гривестата рибарка /Sterna 
sandvicensis/ и на морския дъждосвирец /Charadrius alexandrinus/, поради което е най-важно 
място за тези видове.  
Атанасовско езеро се намира на прелетния път Via Pontica и е типично “ място с тесен 
фронт на миграция” за мигриращите реещи се птици от значителна част на Северна, 
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Източна и Централна Европа. До 240 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат 
ежегодно от тук по време на есенната миграция. 
Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия пеликан 
/Pelecanus onocrotalus/ и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, тръстиковия блатар /Circus 
aeruginosus/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/ и на второ място (след Босфора) по 
концентрация на малкия креслив орел /Aquila pomarina/. Заедно с останалите бургаски езера е 
едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликаните и щъркелите между делтата 
на Дунав и Босфора. Редовно през този период се срещат малкият корморан /Phalacrocorax 
pygmeus/ и лопатарката /Platalea leucorodia/ в значителна численост. По време на прелет е 
установяван и изключително редкият световно застрашен вид – тънкоклюният свирец 
/Numenius tenuirostris/. Тъй като не замръзва през зимата, езерото е място с международно 
значение за концентриране на зимуващи водолюбиви птици, сред които къдроглавият пеликан 
/P. crispus/, голямата белочела гъска /Anser albifrons/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/, 
белият ангъч /Tadorna tadorna/, саблеклюнът /Recurvirostra avosetta/ и др. 
Атанасовското езеро е подложено на силен антропогенен натиск, поради близостта му с 
гъсто населения град и международното летище, разположено източно от езерото.  
Езерото се използва за солодобив по традиционен начин и местообитанията, характерни за 
влажната зона, са силно зависими от тази дейност във вида, в който се осъществява. 
Основни проблеми за мястото са подмяната на старите диги, разделящи басейните, с нови, 
както и замърсяването на канала, опасващ езерото.  
Обрастването на дигите с растителност води до загуба на места за гнездене на наземно 
гнездящите птици. Последните са застрашени също и от големия брой на хищниците – 
бездомни кучета, чакали и др.  
През последното десетилетие управата на солниците се сменя твърде често, което е 
следвано от смяна на начина на управление на солниците и непряко оказва негативно влияние 
върху местообитанията. 
Постоянното посещаване на влажната зона от хора, незаконното събиране на солничното 
раче и бракониерството причиняват безпокойство на птиците. 
Международен път пресича източната част на езерото, като води до силно замърсяване с 
отпадъци, прекомерен шум, както и избиване при сблъсък на дребни бозайници и птици.  
Електропреносните съоръжения около езерото, както и тези, пресичащи южната му част, 
са причината за високата смъртност на птиците в района. 
Наличието на международно летище в място с тесен фронт на миграция е опасно както за 
сигурността на полетите, така и за мигриращите птици, особено, ако летището увеличи 
капацитета си да поема повече самолети.  
Разработва се проект за жилищно застрояване около езерото, което ще доведе до още по-
засилена урбанизация на мястото. В района около езерото в последните години се появиха 
инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни паркове. 
Една четвърт от защитената зона е включена в защитени територии. Северната част на 
езерото е обявена за поддържан резерват с площ от 10 745 дка. Южната част на езерото и 
200-метрова ивица в северната му част с обща площ около 9000 декара е обявена за буферна 
зона през 1981 г., която бе прекатегоризирана през 2007 в защитена местност „ Бургаски 
солници”. 
През 1984 г. Атанасовското езеро е обявено за Влажна зона с международно значение, 
съгласно Рамсарската Конвенция, като през 2002 г. територията на Рамсарското място е 
разширена до 14 040 дка. 

(Източник: natura.bsnn.org на Черноморска мрежа на НПО) 
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