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Ръководството е разработено в рамките на обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране
на рисковете за дивите птици”, по дейност 5 от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Позицията
„Определяне и минимизиране рисковете за дивите птици” си поставя за цел за пръв път в България
да се определят рискови за дивите птици по Директива 79/409/ЕИО територии по отношение
изграждането на ветрогенератори.
Като резултат от осъществяването на проекта се очаква: 1. Изготвена и утвърдена от ИАОС
методика за мониторинг на прелета на птиците; 2. Разработена система за ранно
предупреждение, с която ще се регулира работата на вятърните паркове; 3. Изготвено
ръководство за опазване на дивите птици при развитието на ветроенергийните източници в
България; 4. Изготвена карта и ГИС модел с рисковите територии за птиците при изграждането на
ветрогенератори.
Ръководството обхваща широк спектър от полезна информация свързана с опазване на птиците
при изграждане на ветрогенератори - нормативната база, обзор на спецификите на вятърната
енергетика и екологичните особености на дивите птици, въздействията върху птиците от
ветрогенератори, насоки как да бъде определяна чувствителността на видовете и намален риска
за тях. Насоките за намаляване на риска за дивите птици включват основно стъпките които следва
да се предприемат на стратегическо ниво и индивидуален проект при планиране – т.нар.
превантивна защита, но също така и мерки които могат да бъдат предприети за допълнително
смекчаване на рисковете. Макар да предлага голям обем от информация, ръководството не
изчерпва проблематиката, но дава насоки къде може да бъде намерена допълнително
информация.
Информацията е разделена в следните основни теми:
Нормативна уредба – обхваща политиките и законодателството на Европейския съюз и България
по отношение опазването на дивите птици и на развитието на вятърната енергетика.
Специфична проблематика – обхваща обзор на спецификите на производство на вятърната
енергия и подробно представяне на въздействията върху птиците от ветрогенератори и начините
по които се определя чувствителността на видовете птици към ветрогенератори
Минимизиране на рисковете за дивите птици от изграждане на ветрогенератори – представя
съществуващите механизми за намаляване на рисковете за птиците на стратегическо и проектно
ниво. Описани са важни аспекти свързани с процедурите по стратегическа екологична оценка и
пространствено планиране, както и възможностите да се предотвратят рисковете и намалят
въздействията на ниво проект.
Ръководството е предназначено за лица, вземащи решения, в компетентните институции по
опазване на околната среда и вятърната енергетика на национално и регионално ниво, за експерти
в областта на ОВОС и ОС, както и за инвеститори във вятърната енергетика.
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ТЕМА 2. СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
ОБЗОР НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ
Използването на вятърна енергия е един от най-бързо развиващите се отрасли на производството
на електроенергия от възобновяеми източници в световната енергетика. Това се дължи на
възобновяемия характер на енергията, екологичните й предимства и намаляващите в последно
време цени на технологията, приведени за единица инсталирана мощност (kW). За производството
на електроенергия от силата на вятъра са необходими специализирани съоръжения и комплекс от
фактори, които накратко са разгледани в тачи част.

Технически характеристики на ВЕИ енергията
Най-общо вятърната турбина е уред, който превръща вятърната (кинетична) енергия в
електричество. Ветровите технологии използват енергията на движещите се въздушни маси над
земната повърхност, в резултат от движението предизвикано от топлината на слънцето и въртенето
на земята. Въздухът задвижва перките на ветро енергийното съоръжение в резултат на силата,
която се създава от разликата в налягането упражнявано върху плоската повърхност на перките и
ниското налягане на обратната им страна. Въртенето на ротора води до директно производство на
механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електро генератор.
Вятърните турбини са конструирани да произвеждат максимално количество електрическа енергия
на възможно най-ниска цена. Технически това означава, че максималната мощност на турбините се
реализира при скорости на вятъра от около 15 m/s. Не е необходимо да се конструира вятърна
турбина, която да реализира максималната си мощност при по-висока скорост на вятъра, защото
такива скорости са с ниска статистическа вероятност. При по-висока скорост на вятъра , турбината
започва да губи част от кинетичната му енергия , за да се предотвратят механични повреди на
елементите й. Това се осъществява посредством ограничител на мощността. Съществуват два
начина за ограничаване на мощността на турбините:
 Посредством активни ограничители на мощността, функциониращи чрез промяна на ъгъла
на атака на лопатките (витлата) на турбините.
 Посредством пасивни контролери на мощността чрез специална предварително зададена
аеродинамична форма на лопатките на турбината. Профила на лопатките (витлата) е
конструиран така, че при скорости на вятъра над определена стойност се получава
завихряне (турболенция) на въздушния поток около витлата. По този начин се намалява
силата на натиск върху витлата и ограничаване на мощността.
Производителността на вятърните генератори варира в зависимост от типа на турбините и
ветровите характеристики. В България производителността на инсталираните ветрогенератори е
около 20-25% на годишна база (около 2000 часа). Моделите с по-голяма височина и диаметър на
ротора могат да осигурят производителност над 40% на годишна база.
Провежданите измерванията на ветровите характеристики, опровергават общоприетото схващане,
че повсеместно в България вятъра е най-силен през тъмната част на денонощието, когато
потреблението на електроенергия е минимално. Всъщност, оказва се, че в равнинните части на
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ЕКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПТИЦИТЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО ИМ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Разпространението на птиците зависи в най-голяма степен от техните екологични особености и
изискванията към средата, към която са се приспособили да живеят. Различните видове имат
специфични изисквания към средата, която обитават. Сред най-важните фактори на средата са
наличието на подходящи места, където да отгледат успешно потомството си, а също така и
наличието на достатъчен хранителен ресурс. Различните видове понасят различен диапазон на
действие на даден фактор. За да не се конкурират за едни и същи ресурси те ползват по различен
начин средата около себе си.

Специфични изисквания към местата за гнездене
Някои видове птици гнездят направо на земята, други – по храсти или дървета, трети – по скали.
Има и много видове, които гнездят по съоръжения, направени от човека – електрически стълбове,
сгради и др. Обикновено птиците които гнездят по такива съоръжения в населените места
допускат хората в близост и могат да понасят присъствието им – например щъркели, врабчета и
др. Други видове избягват присъствието на човека. Например черният щъркел, за разлика от белия
щъркел предпочита отдалечени и скрити места, далеч от човека, за да отгледа малките си. Някои
от видовете гнездят по отделно (повечето грабливи птици), а други - на колонии (повечето чапли,
рибарки, чайки и др.), което им дава предимство при отглеждане на малките. Липсата на
подходящи места за гнездене е лимитиращ фактор и не позволява птиците да обитават дадена
територия, дори да има достатъчно храна и липса на човешко въздействие.
Има видове, които се придържат в сравнително малък участък около гнездата си (обикновено
пойните птици). Други се нуждаят от обширни ловни територии за да набавят храна. Такива са
едрите хищни птици, но също и много видове водолюбиви птици. Например къдроглавият
пеликан извършва дълги прелети по поречието на река Дунав в търсене на храна. Видовете, които
извършват ежедневни прелети в търсене на храна са уязвими от човешки дейности, които могат да
затруднят предвижванията им.
Всички видове птици по време на гнездовия период са уязвими към човешки дейности
предизвикващи безпокойство, увреждане или разрушаване на местообитанията им.

Миграции на птиците
Наличието на хранителен ресурс е движещ фактор при оцеляването на птиците в комбинация с
подходящите места за гнездене. В повечето от случаите той е причината птиците да извършват
миграции и придвижвания – както дневни, така и сезонни. Сезонните миграции обикновено са на
големи разстояния. Например много от европейските птици зимуват в Централна и Южна Африка.
Някои от видовете прелитат по единично или на малки групи, но повечето формират ята по време
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са места в близост до големи водни басейни, където има значителни разлики между
температурите над водата и сушата, както и по ръбовете на планински била. Така се създава
впечатлението че птиците са там където е и вятърът и че вятърът е основен фактор в прелета на
птиците, но това не е вярно. Вятърът има значение за придвижването на птиците (той може да
бъде както в помощ, така и препятствие за птиците), но миграцията на птиците се обуславя от
целия комплекс от фактори изброени по-горе, като вятърът е само един елемент от тях.
По време на прелет птиците са уязвими към съоръжения които могат да препречат пътя им и да
затруднят предвижването им – високи мачти, морски фарове, електропроводи, вятърни
генератори, дори високи сгради, като небостъргачи. Също така те са особено уязвими към
безпокойство или загуба на местообитания в местата където спират да нощуват или почиват.
Макар да ползват тези места за кратко време, в относително къс период през годината, те са
жизненоважни за оцеляването им.
Не на последно място е добре да се има предвид, че макар отделните индивиди по време на
прелет да преминават през една територия в относително къс период, явлението „миграция” се
осъществява всяка пролет и всяка есен и има обща продължителност около 6 месеца. През тези
периоди през дадена територия могат да преминат стотици хиляди птици и да бъде засегната
значителна част от европейската популация на даден вид.

Зимуване
По време на прелет птиците се придвижват към места, където прекарват зимата и където намират
достатъчно благоприятни условия за оцеляването си. Освен сигурността, много важен фактор е
наличието на хранителен ресурси който да им позволи да се завърнат в местата за гнездене.
Доказано е например, че червеногушата гъска не отглежда потомство след като се завърне в
гнездовите си територии, ако през зимата не е натрупала достатъчно хранителни запаси. Много
птици в България са прелетни и отлитат на юг, но птици от северните популации идват да зимуват у
нас. Това са основно водолюбиви птици, които се концентрират в големи количества в
незамръзналите водоеми. Част от водолюбивите птици се придържат в крайбрежните морски
води. В местата където птиците се струпват, са особено уязвими, към дейности които влошават или
унищожават местообитанията им или водят до прекомерно безпокойство. Някои от водолюбивите
птици – основно гъските и лебедите, но и много видове патици, нощуват или почиват във
водоемите, но се хранят извън тях – в затревени площи или земеделски земи със зимни посеви. По
тази причина те извършват ежедневни прелети между местата за нощувка и местата за хранене.
Тези видове са уязвими, както на безпокойство и влошаване на местата за нощувка, но също така и
от загуба на местата за хранене или препятствия по пътя на ежедневните им прелети.
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ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ ВЪРХУ ДИВИТЕ ПТИЦИ
Типове въздействия
Според редица проучвания някои птици са особено чувствителни към въздействия от
ветрогенератори. Видът и степента на въздействията много зависи от отделните видове, техните
екологични особености и природозащитния им статус, както и от местоположението, големината и
дизайна на ветроенергийния парк. Значителни отрицателни въздействия, предизвикани върху
птиците от ветрогенераторни паркове, са доказани за всички периоди от жизнения им цикъл –
гнездене, миграция и зимуване. Независимо, че степента на въздействие варира много между
отделните видове, всички видове птици се влияят от ветрогенератори. Най-силно отрицателно
въздействие е установено върху грабливите птици и някои други видове през гнездовия период,
мигриращите реещи се птици (щъркели, пеликани, грабливи птици и жерави), както и
струпванията на водолюбиви птици, независимо от сезона. Световно застрашените видове птици,
които имат малки популации или дълъг репродуктивен период са особено застрашени от вятърни
генератори, тъй като дори отделни индивиди да бъдат засегнати, това може да има тежки
последствия за цялата популация. Въздействията на ветроенергийните паркове върху птиците се
явяват допълнителна заплаха за тях, заедно с други известни отрицателни въздействие, в това
число лов, трафик, електропреносна система и др. Отрицателното въздействие от вятърните
генератори се натрупва (кумулира) към останалите типове отрицателни въздействия от човешки
дейности. Затова не може да се прави сравнение между мащабите на различните въздействия,
особено там където се установяват заедно, а трябва са се сумират. Основните типове въздействия
на ветроенергийните паркове върху птиците са следните:

Безпокойство, водещо до изместване на животните или изоставяне на подходящи
местообитания („прогонване”)
Строежът на вятърни турбини в близост до местата за почивка, хранене и гнездене на птиците
може да причини безпокойство на популациите в тези райони. В резултат от „прогонването” на
животните се получава ефективна загуба на местообитанията за тях. Има отрицателно
въздействие, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, свързано с
пряко визуално въздействие, шум, вибрации и електромагнитни излъчвания от ветро
генераторите. Дейностите свързани с поддръжката на ветроенергийните паркове, включително
движението на автомобили, плавателни съдове (за морска среда) и хеликоптери, също има пряко
отрицателно въздействие върху птиците. Мащабът и степента на безпокойството определят
значимостта на въздействието, което се влияе и от наличието, близостта и качеството на други
подходящи местообитания , където прогонените птици могат да се преместят. Констатирани са
различия в поведенческите реакции не само между различните видове, но и между индивидите в
рамките на един и същ вид. Тези поведенчески вариации са в зависимост от фактори като
моделите на поведение на птиците в различните сезони и в рамките на деня, фазата от жизнения
цикъл (зимуване, линеене и гнездене), размера на ятото и степента на привикване. Ефектът на
прогонването настъпва предимно в райони, където птиците прекарват значително време от
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годишния си цикъл – гнездови територии, места на задържане при миграция и следгнездови
скитания или зимуване 17. Този ефект не е толкова типичен за мигриращи птици, които използват
територията ежегодно, но за много кратко време. Извън гнездовия период водолюбиви птици като
поен лебед, гъски, патици и др. избягват да ползват териториите за хранене и почивка (макар и в
подходящи местообитания - напр. житни култури) в радиус до 800 m 18 от вятърни турбини 19. При
увеличаване броя на турбините се получава значителна загуба на местообитания на принципа на
кумулативния ефект. Също така е доказано, че гъските не ползват териториите между вятърни
турбини, разположени в групи (мозайки), независимо дали са подредени в редове или
разпръснато 20. Степента на този тип негативно въздействие може да се увеличи от липсата на
подходящи или достатъчно добри местообитания за вида в околността. Проучвания в Приморска
Добруджа доказват ефект на отместване на ятата хранещи се гъски от традиционно използвани,
подходящи места за хранене след въвеждане в експлоатация на големи ветропаркове на тези
територии 21 (фиг. 7).
Гнездящи водолюбиви птици не ползват местообитанията в радиус до 300 m от вятърни
генератори 22. В повечето случаи няма целенасочени проучвания за въздействието на този фактор
върху гнездящите птици. В крайбрежните зони посоченото по-горе въздействие е по-силно
изразено 23. Доказано е, че безпокойството от ветрогенератори води до намаляване на гнездовия
успех, както и до изоставяне на гнездовите находища 24 за някои грабливи птици, като морския
орел. Скалният орел избягва целия район на ветрогенераторен парк, разположен на ловната му
територия 25. Не са налице достатъчно проучвания, на базата на които да се твърди, че по-малко на
брой, но по-високи и по-мощни ветрогенератори са с по-малък риск за птиците.

17

Reichenbach, Steinborn, 2006, Bergen, 2001, Devereux at al., 2008
От 500 м при другите водолюбиви птици; 600 м при голямата белочела гъска; 800 м при патици;
19
Winkelman, 1989, 1992a; Kruckenberg, Jaene, 1999; Percival, 2003; Drewitt and Langston, 2006; Pearce-Higgins et al., 2008, 2009
20
Larsen, Madsen, 2000
21
Petkov at al., 2012
22
Percival, 2003
23
Keil, 2005
24
Follestad at al., 2007
25
Walker et al. 2005
18
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Фиг. 7. Пример за прогонване: Кернел анализ на разпределението на ята хранещи се гъски в Приморска
Добруджа преди изграждане на ветрогенератори в района, през 90-те години (карта А) и след изграждане
на ветрогенераторите (карта Б); на карта А, ветрогенераторите са поставени индикативно за по-лесно
сравнение; останалите фактори, които влияят на разпределението на гъските в района не са изменени в
периода 1998 – 2011 г. (източник: Petkov at al., 2012).

Бариерен ефект (препятствие по пътя на птиците)
Ветроенергийните паркове се явяват като бариера за мигриращите и негнездящите птици.
Ефектът, при който птиците променят миграционните си маршрути или местните си коридори за
придвижване, за да избегнат даден вятърен парк, е също вид прогонване. Изместването на
траекторията на движение на птиците е свързано с повишаване разхода им на енергия, и в някои
случаи – загуба на ориентация (насочване към неподходящи места). Това намалява
възможностите за оцеляването им, особено на далечни мигранти 26. При локалните предвижвания,
бариерният ефект може да доведе до потенциалното разрушаване на връзки между отдалечени
места за хранене, почивка, линеене и гнездови територии, които иначе не са засегнати от вятърния
парк. Въздействието зависи от вида на птиците, от типа на тяхното движение, от височината на
полета, от разстоянието до турбините, от разположението и експлоатационното състояние на
турбините, от частта на деня и от силата и посоката на вятъра. То може да варира значително – от
малка „спънка” по отношение на посоката, височината или скоростта на полета, до съществени
26
Големи ята от мигриращи птици избягват да пресичат линии от вятърни генератори. По тази причина се разпръскват на по-малки
групи, в близост до перките се оказват дезориентирани птици, които не са способни да следват първоначалната посока на движението
си, които в някои случаи се сблъскват с турбините. Това изисква изразходването на по-голямо количество енергия от тези индивиди,
които трябва да летят настрани, далеч от нормалния си курс, за да избягнат турбините или да се вдигнат на по-голяма височина, за да
преминат над турбините (Lekuona, 2001; Larsen, Guillemette, 2007)
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отклонения, които могат да намалят числеността на птиците, използващи територии отвъд
вятърния парк. По принцип грабливите птици избягват в ниска степен ветрогенераторите. През
есента на 2012 г. е наблюдаван белоглав лешояд опитващ се безуспешно да преодолее опериращ
ветропарк до нос Калиакра (фиг. 8).

Фиг. 8. Млад белоглав лешояд (Gyps fulvus) над долината Болата, 22.09.2012 г.

Птиците се стараят да избегнат ветрови генератори, разположени групово, като се опитват да ги
заобикалят вместо да минават между тях. При разстояние на преминаване по-малко от 100 m
птиците не могат да ги избегнат, дори да се опитват и в 75% от случаите се сблъскват с тях 27.
При увеличаване броя на турбините се
получава значителна по мащабите си бариера
на пътя на прелитащите птици, която е
невъзможно да бъде избегната от тях (фиг. 9). В
тези случаи птиците летят между турбините,
където съществува висок риск от смъртност в
резултат на сблъсък.

Фигура 9. Кернел анализ на бариерния ефект от
вятърни генератори в морето: (а) преди
изграждането на парка; (b) след изграждането
на парка; (c) разлика между (а) и (b) в
ползваното пространство. По-тъмният цвят
показва по-интензивно ползване. Точките
указват местоположението на турбините;
Madsen at al. 2011

27

Winkelman, 1992b
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причинявайки над 80% от смъртните случаи. За 4 години общо 7 кръстати орли са намерени
загинали по тази причина 51. Токов удар е и най-честата причина за загиване на белоглавите
лешояди реинтродуцирани в рамките на проекта ,,Възстановяване на популациите на едрите
европейски лешояди в България", по програмата LIFE + на Европейския Съюз. По данни на
Сдружение „Зелени Балкани” загиналите от токов удар белоглави лешояди са 11 при общо 17
регистрирани смъртни случаи 52. Висока смъртност в резултат на токови удари и сблъсъци с
електропреносната мрежа е регистрирана и при водолюбивите птици в рамките на проекта
„Живот за Бургаските езера”. Сред установените засегнатите видове са розов пеликан, бял щъркел
и речна рибарка 5354. Птиците загиват както при сблъсък със самите електропроводи, така и при
кацане на носещите стълбове, в случаите, когато електропроводите не са обезопасени при
свързването им към стълбовете 55.

Промяна в структурата и характера на местообитанията (загуба и фрагментация на
местообитания)
Загуба на местообитания за хранене, гнездене и почивка, причинени от пряко унищожаване на
тревни и на горски хабитати. Степента на въздействие, свързана с промени, водещи до загуба или
нарушаване на местообитанията от изграждане на ветрогенератори и прилежащата им
инфраструктура, зависи от мащабите на отделния проект. Въпреки това кумулативната загуба или
нарушаване на чувствителни местообитания може да е значителна и да наруши екологичните
процеси. Например хидроложките процеси във влажните зони и мочурищата или
геоморфоложките процеси в морска среда.
Постоянните местообитания (места за гнездене и за хранене) на птиците следва да бъдат
различавани от местата, където се появяват само периодично (места за временен отдих, линеене,
хранене, нощувка). Трябва да се отчита, че някои места за отдих, линеене или нощувка, са ключови
за оцеляването на птиците, особено по време на прелет, макар че се използват в относително
кратък период от време през годината или не всяка година. Те са така наречените „убежища”,
които на всяка цена трябва да бъдат опазвани. Информация за Класификация на местообитанията
на птиците в България, отнесена към класификацията по Директивата за птиците може да бъде
взета от книга 11 на БДЗП “Орнитологично важни места в България”, стр. 499.

Фигура 13. Загуба на степни местообитания при изграждане на ветрогенератори в ЗЗ ”Калиакра”

51

http://www.saveraptors.org/news.php?l=Bg&pageNum_News=3&totalRows_News=285&id=275
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1267&language=bg_BG&cat_id=35&
53
http://www.burgaslakes.org/details/Novini/Oshte-21-ptitsi-zaginali-ot-tokov-udar-nameriha-ornitolozi-v-rayona-na-ezerata-Atanasovsko-iVaya/node/79/subnode/280/is_search/
54
http://www.burgaslakes.org/details/Novini/Eksperti-ot-BDZP-nameriha-zaginali-ot-tokov-udar-ptitsi-v-rayona-na-Burgaskiteezera/node/79/subnode/269/is_search/
55
Stoychev S., Tz. Karafeizov, 2004
52
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А) По време на строителството

Б) 1 година и 3 месеца след приключване на строителството

Фрагментация на местообитанията на птици се предизвиква от изграждане на фундаментите и
инфраструктурата, рудерализация, настаняване на инвазивни видове в местообитанията поради
промяната на начина на трайно ползване на земята. Фрагментацията на местообитанията,
включително гори, храстови съобщества, ливади и пасища, както и морската среда, може да има
вредно въздействие върху структурата и динамиката на популациите при много видове и групи от
видове.
Изграждането на вятърен парк върху определена площадка е свързано с изменение на
съществуващите върху нея местообитания. Степента на промените на тези местообитания е пряко
свързана с обема на строителните работи – премахването на храстова растителност, поява на
угари, строителство на пътища и на други открити площадки, повишеното човешко присъствие в
етапите на строителство и експлоатация на вятърния парк.
На сушата изграждането на ветрогенераторни паркове и съпътстващата ги инфраструктура
(включително пътища за достъп, електропреносни мрежи, фундаменти на турбините) е свързано с
пряка загуба и с фрагментация на местообитания. Строителството във влажни зони или мочурища
нарушава хидроложкия режим на значително по-големи територии.
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Трансформация на местообитанията за птици
Концентрирането на насекоми около ветрогенераторите, привлича врабчоподобните птици в
близост до генераторите. По-лесното намиране на гризачи като плячка в района на
ветрогенераторите (отколкото преди изграждането им), привлича също грабливите птици, което
увеличава риска от смъртност при тях поради сблъсък с турбините 56.
Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗБР, въздействието върху природните местообитания и
местообитанията за видове, включително птици трябва да се прецени като процент на загубена
(увредената или унищожена) площ от даденото местообитание спрямо площта му в зоната и в
цялата мрежа от защитени зони, както за времето на строителство, така и за времето на
експлоатацията. Отчита се както пряката, така и пасивната загуба на местообитания в резултат на
отчитането и на кумулативния ефект.
Когато защитената зона е в териториалния обхват на две и повече РИОСВ, е препоръчително
да се направи консултация с тях, с оглед отчитане на увреждането на същите
местообитания от други ППП и ИП в зоната и оценка на природозащитното им състояние.

Чувствителността на видове птици към ветрогенератори, определена на базата на досегашни
целенасочени проучвания в различни страни в Европа, включително България, е обобщена
накратко в таблица 2. Тя до голяма степен се основава на таблицата, публикувана в ръководството
на Европейската комисия за изграждане на ветрогенератори и Натура 2000, като са прибавени и
видове птици, срещащи се в България, уязвими към ветрогенератори, но не включени в
ръководството на ЕС.

56

Thelander et al., 2003, Johnson et al., 2007

49

Таблица 2: Чувствителни видове птици (източник: European Commission, 2010. Wind energy development and
Natura 2000. Guidance Document, допълнена с резултати от полеви проучвания и наблюдения в България Petkov at al. (2012) и непубликувани данни, събрани в рамките на позиция 7 „Определяне и минимизиране
на рисковете за дивите птици, проекта „Сигурни места за червеногушата гъска” и мониторинг на ОВМ;
видовете за които са правени допълнения са отбелязани със „*”).
Легенда:
XXX = Има доказателства за значителен риск или отрицателно въздействие;
XX = Стабилни доказателства за риск или отрицателно въздействие;
X = Потенциален риск, препоръчва се да се подлага на оценка;
x = Малък или незначителен риск или въздействие;
о – Няма конкретни проучвания; прилага се принципа на предпазливостта;

Вид /група видове
Gavia stellata (зимуване)
Gavia arctica
Podiceps auritus
Гмурци (Podicipedidae)
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Pelecanus onocrotalus*
Pelecanus crispus*
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Чапли и щъркели (Ciconiiformes)
Cygnys cygnus
Anser fabalis (зимуване)
Anser albifrons (зимуване)
Branta ruficollis*
Гъски (Anserini)
Anas penelope (извън гнездови
период)
Aythya ferina (прелети между
местата за почивка и хранене през
зимата)
Aythya fuligula (прелети между
местата за почивка и хранене през
зимата)
Somateria mollissima
Somateria mollissima (миграция,
зимуване)
Clangula hyemalis (зимуване)

Прил. I на
Директива за
птиците
Да
Да
Да
Не
Не 57
Да
Да
Не
Да
Да

Безпокойство/
прогонване

Пряк
сблъсък

XXX
X
X
X
x

X
X
X
x

X

о
о

о
о
x

о
о
X
X
X

Да
Не
Не 58
Да

X
X
XX
о
X

Не

XX

Бариерен
ефект

x
X
X
X
о

о
XX

Промяна в
структурата на
местообитанията

X
о
о

о

X

Не

x

X

Не

x

X
X

X

Не

X

X

Не

x

x

Не

XX

X

X

X

Melanitta nigra (зимуване)

Не

XX 59

X

X

X

Bucephala clangula (прелети между
местата за почивка и хранене през
зимата)

Не

x

X

57
58
59

Положително
въздействие

Изключение за P.a. desmarestii.
Изключение за A.a. flavirostris.
Първоначално избягване, възстановяване в рамките на 3-5 години (Petersen, Fox 2007).
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ТЕМА 3. НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ДИВИТЕ ПТИЦИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ
НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ
В историята на развитие на вятърната енергетика опасността за птиците от ветрогенераторите е
научена по метода „учене чрез правене”. В началото не се е предполагало че ветрогенераторите
могат да имат отрицателно въздействие върху птиците, нито че то може да е много сериозно. През
годините се натрупа много и важна информация в тази насока и днес има ясни насоки как
значимите вредни въздействия да бъдат избегнати или сведени до минимум. Един от най-важните
изводи за над 40 години проучвания е, че ако ветропарковете са разположени на места с висок
риск за птиците (струпване на водолюбиви птици, интензивна миграция, гнездящи грабливи птици
и т.н.), то няма ефективни смекчаващи мерки по време на експлоатацията, които да предотвратят
рисковете или да сведат въздействията до приемливи нива. По тази причина във вятърната
енергетика, повече от всеки друг вид инвестиция, се отдава значение на превантивната защита,
т.е. мерките за избягване и минимизиране на риска са ефективни на етап планиране. На
превантивната защита ще бъде специално внимание. В териториите извън високо рисковите места
е възможно да се приложат пакет от мерки за намаляване на въздействията, който също е
разгледан.
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА
Стратегическото планиране на развитието на вятърната енергетика на голяма географска площ е
един от най-ефективните методи на намаляване на въздействията върху птиците и другите
елементи на биоразнообразието. Например могат да се вземат предвид националните и
регионални особености на силата и честотата на вятъра, осигуряващи резултатно поставяне на
ветрогенератори, отчитайки къде е необходима енергия и как ще бъдат свързани с националната
електропреносна мрежа. Инструменти като стратегическите планове, които отчитат връзките
между тези значителни по мащабите си въпроси, биха оптимизирали определяне на местата за
поставяне на ветроенергийни паркове. От друга страна на стратегическо ниво много по-ефективно
се интегрират съображенията за опазване на биоразнообразието. Така се избягват и намаляват
въздействията върху биоразнообразието на най-ранен етап.
По тази причина изборът на места обикновено се постига най-добре в рамките на стратегически
план. Това помага да се определят потенциалните ограничения, като уязвимите природни зони,
на ранен етап от процеса на планиране и помага да се намали риска тези проблеми да възникнат
на по-късен етап на планиране – етапа на отделните проекти. За допълнително отстраняване и
намаляване на вредни въздействия може по-лесно да се работи чрез ползването на алтернативи
и смекчаващи мерки на ниво проект, които ще се появят в резултат на задълбочен ОВОС.

Пространствено планиране и определяне на чувствителните зони
Критичната първа стъпка в изграждането на ветроенергийни паркове е изборът на
местоположение. От гледна точка на инвеститора е очевидно, че е необходимо да се установи
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силата на вятъра, геологията и начина на ползване на земята или, за морските акватории, други
вероятно несъвместими или конкуриращи се ползвания. Достъпа до електропреносни мрежи
също е важно условие. От природозащитна гледна точка, факторите, които трябва да се вземат
под внимание са чувствителните местообитания и видове в околността на мястото, както и
въпросите свързани с екологичните функции, ползването на земята и миграционните пътища.
Затова е препоръчително, всички аспекти споменати по-горе да се вземат предвид на възможно
най-ранния етап на планиране. На стратегическо ниво пространственото планиране има
съществена роля. Картите са подходящ инструмент за определяне на подходящи
местоположения за ветроенергийните паркове с минимална чувствителност. Такива карти с
различни слоеве могат да се създадат от инвеститорите, природозащитни институции или
организации, или местната, регионална или национална администрация. В идеалния случай те
обхващат голяма територия и имат значително добра резолюция, както и надеждни
дългогодишни данни. Този подход може да определи места с нисък риск на вероятни
въздействия, които в същото време са подходящи за изграждане на ветроенергийни паркове.
Карта на зониране на територията на България по отношение на възможностите за
конструиране на ветрогенератори с оглед намаляване на рисковете за видите птици
На национално ниво е направена карта на зониране на територията на България по отношение на
възможностите за конструиране на ветрогенератори с оглед намаляване на рисковете за видите
птици. Тя е изготвена в рамките на проекта на МОСВ „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І - Определяне и
минимизиране на рисковете за дивите птици”. Картата на териториите в България с
възможностите за изграждане на ветрогенератори с оглед рисковете за дивите птици се основава
на:
 разработената ГИС карта на важните за мигриращите, гнездящите и зимуващите птици
места и прелетни пътища, включително разработените ГИС модели на местообитанията на
целевите видове;
 картата на екологичната мрежа Натура 2000 в България в частта й от защитени зони за
птици;
 карта на защитените територии в България;
 дефинирани пространствени зони с повишен риск за птиците около гнезда на грабливи
птици или места на струпване на водолюбиви птици
 карта на ветровия потенциал;
 наличната информация за климатичните условия в страната (основно скорост и посока на
вятъра, температура, валежи, райони със задържане на мъгли и с екстремни метеорологични
условия);
 данни за съществуващата инфраструктура (включително електропреносната мрежа),
релефа, териториите със специално предназначение, например такива с ограничен достъп
(всеки – отделен слой в картата)
 данни за разпределението на съществуващи и планирани ветрогенератори.
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Самата карта съдържа няколко компонента – ветрова карта на България (фиг. 5), карта на
териториите с добър технически потенциал за изграждане на ветрогенератори и карта на зоните с
риск за птиците, придружена с тематични карти на риска за гнездящи, зимуващи и мигриращ и
птици и с карти на риска за 105 вида птици (пространствени модели) за периода през който те се
срещат в страната.
Карта на риска за птиците от изграждане на ветрогенератори
Изготвянето на карта на риска за дивите птици е многостепенен процес, включващ събиране,
обработка и анализ на орнитологични данни, определяне на чувствителността на отделните
видове и групи видове към ветрогенератори (разгледана в предходния раздел) и съвместяването
на резултатите. В резултат от многофакторния анализ на риска за 173 вида птици с високо
консервационно значение у нас от изграждане на ветрогенератори 87, на база екологични
особености и чувствителността им към ветрогенератори е потвърдено, че рискът при отделните
видове птици е видово специфичен и в най-голяма степен зависи от екологичните особености на
видовете. На най-висок риск са подложени реещите се видове птици – грабливи птици, щъркели и
пеликани. Въпреки че много видове птици, които се срещат в България през различните сезони, са
чувствителни към ветрогенератори, рискът за птиците на национално се определя основно от
няколко вида птици, които са едновременно силно застрашени от изчезване и с висока
чувствителност към ветрогенератори –белоглав лешояд, кръстат орел, египетски лешояд, морски
орел, ловен сокол, черен лешояд, скален орел, вечерна ветрушка, къдроглав пеликан и
червеногуша гъска.
Белоглав лешояд – най-уязвимия към ветрогенератори вид. Гнездовата му популация е
локализирана изцяло в Източните Родопи. Скитащи птици рядко са установявани в цялата страна.
По време на есенна миграция се среща по черноморското крайбрежие, като най-чест е в
Добруджа. За последните 3 години, откакто започнаха да оперират големите ветропаркове в
Приморска Добруджа, са регистрирани един случай на убит белоглав лешояд от вятърен генератор
и случай на бариерен ефект при преминаване в район с ветрогенератори. Зоната с висок риск
около гнездовите колонии на белоглавия лешояд на практика обхваща почти изцяло Източните
Родопи. По време на миграция като територии с висок риск са определени териториите, където
видът с най-голяма вероятност се среща, на база на изработените пространствени модели.
Черен лешояд – в същата степен уязвим към ветрогенератори като белоглавия лешояд, обитава
същият район в Източните Родопи, като него, но и много по-рядък. Гнездящи в Гърция птици идват
да се хранят Източните Родопи. Счита се, че една двойка гнезди в Източните Родопи.
Единственото наблюдение на черен лешояд извън района на Източните Родопи е в Централна
Добруджа - в защитена зона Чаиря през есента на 2012 г. Буферна зона около гнездови територии
е определена в Източните Родопи и почти изцяло се припокрива с тази на белоглавия лешояд, но
обхваща и най-южните части на Централни Родопи.

87
Включват се видовете, които са обект на изготвяне на картата на зониране, като подробно тези видове са представени в доклада към
проекта „Карта със зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори. Карта на
чувствителните зони за птици”, Матеева и кол., 2013
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на предпазливостта. В страната са останали много малко гнездови находища, около които не са
определени зони с висок риск. Мигрира основно по Черноморието, като най-големи струпвания са
отчетени в Приморска и Централна Добруджа. Тези райони попадат в зоните с висок риск за
кръстатия орел и ловния сокол.
Червеногуша гъска – световно застрашен вид, силно локализиран през зимата само в определени
район на страната – най-вече Приморска Добруджа. Почти цялата световна популация на вида
зимува в този район. Видът е установен да зимува и в района на Бургас, Свищовско – Беленската
низина и долното течение на река Дунав. Всички райони където видът е локализиран да се среща
редовно са определени като зони с висок риск.
Къдроглав пеликан – Световно застрашен вид със силно локализирано разпространение.
Чувствителността му към ветрогенератори не е специално проучвана до сега, но има случаи на
убит розов пеликан от ветрогенератор в района на Калиакра. Това предполага наличие на сходни
въздействия и върху къдроглавия пеликан. Единственото гнездово находище е в езерото
Сребърна. През гнездовия и извънгнездовия период видът се придържа по поречието на река
Дунав. Мигрира по Черноморието. Зимува както по р. Дунав, така и в район на гр. Бургас и на
язовир Овчарица. Около всички влажни зони, където видът е установен да се среща редовно са
определени зони с висок риск. По поречието на река Дунав зоната с висок риск за къдроглавия
пеликан се припокрива до голяма степен със зоната определена за морския орел, а в района на гр.
Бургас – със зоната дефинирана за червеногушата гъска. По време на миграция като територии с
висок риск са определени районите, в които видът се среща с най-голяма вероятност, определени
на база на изработените пространствени модели.
Като цяло рискът от ветрогенератори за гнездящите птици се определя основно от зоните с висок
риск за египетския лешояд, кръстатия орел, белоглавия лешояд, морския орел и скалния орел.
Зоните с висок риск за гнездящи птици заемат най-голяма площ от България в сравнение с
териториите с риск за мигриращи и зимуващи птици, заемаща 56087 km2 или около 50% от
територията на страната. Тези територии обхващат основно планински и полупланински райони,
но също така обширни равнинни територии в Добруджа, района на Бургас и Сливенския район.
Рискът от ветрогенератори за зимуващи птици се определя основно от местата на струпване на
водолюбиви птици и от районите където се срещат червеногушата гъска и къдроглавият пеликан.
Те заемат 17780 km2 или около 16% от територията на страната. В значителна чест тези територии
се припокриват с райони с висок риск за гнездящи или мигриращи птици.
Рискът от ветрогенератори за мигриращи птици се определя основно от районите с интензивен
прелет и от зоните с висок риск за кръстатия орел и ловния сокол през извънгнездовия период.
Общата площ на териториите с висок риск за мигриращи птици е 38829 или km2 или около 35% от
територията на страната.
Сумарната площ, заемана от зоните с висок риск за птиците е приблизително 70% от територията
на страната (фиг. 20). На практика обаче значителна част от териториите с висок риск за птиците не
са подходящи за изграждане на ветрогенератори.
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Фигура 20. Карта на зоните с риск за птиците при изграждане на ветрогенератори

Карта на териториите с добър технически потенциал за изграждане на
ветрогенератори
За целите на определяне на местата с добри технически характеристики за изграждането на
вятърни паркове, както и на поемния капацитет на подходящите територии, се вземат под
внимание техническите параметри и спецификациите на ветровите генератори, на
електропреносната система и на централите. Водещите принципи при определяне на районите с
добър технически потенциал са следните (фиг. 21):
1. Зони с изрична законова забрана за развитие на вятърна енергия се изключват от анализа на
поемния капацитет, в това число зони, които са на разстояние по-малко от 500m от населено
място, защитени територии по закона за Защитените територии
2. В територии, които са включени в екологичната мрежа Натура 2000 по Закона за биологичното
разнообразие няма да се допуска изграждане на големи ветрогенератори
3. В горски територии и влажни зони няма да се допуска изграждане на ветрогенератори
4. При анализа, развитието на вятърната енергетика не се разглежда самостоятелно, а се отчита и
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актуалното състояние и прогнозно развитие на микса с други ВЕИ източници – ФЕЦ, БиоЕЦ, ВЕЦ.
5. Отчита се моментното състояние, потреблението на електроенергия и планираните нови
елементи на електропреносната система
6. При липса на по-добра информация за електропреносната мрежа се прави обобщена оценка на
поемния капацитет на електропреносната мрежа за изграждане на ветроенергийни съоръжения и
чрез използване на публично достъпна информация за електропреносната мрежа и експертна
оценка.

Фиг. 21 Блок схема на метода за определяне на териториите в България, подходящи за изграждане на
ветрогенератори и определяне на преносния капацитет на прилежащата електропреносна мрежа

Поемния капацитет 88 на териториите, подходящи за изграждане на ветрогенератори е определен
на базата на характеристиките на съвременни модели ветрогенератори, които са подходящи за
страната:
Поемен капацитет означава капазитета на натоварване, което дадена система може да понесе без да се наруши или промени. В случая
става въпрос за копозитета на изграждане на можности з опръизводство на вятърна енергия които могат да се изградят като се имат
предвид всички условия за производство на тази енерги, както и способността на преносната мрежа да поема произведеното
електричество.
88
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Район Шабла

Районът се характеризира с най-добри ветрови условия в страната, но с
недобре развита електропреносна. мрежа и сравнително малко
потребление на електроенергия. В района вече оперират поне 260
ветрогенератори и капацитета на мрежата в настоящото й състояние е
превишен. В краткосрочен план са планирани нови елементи и подобрения
на мрежата, които ще позволят достигане на максимален поемен капацитет
от 500 MW. Трябва да се има предвид, че горепосоченият капацитет включва
вече изградените мощности, които достигат посочения максимален поемен
капацитет. В допълнение на опериращите вятърни паркове, РИОСВ Варна е
одобрило над 480 вятърни турбини, които все още не са изградени. Има
незавършени административни процедури по одобрение или съдебни
процедури, които могат да доведат до одобрението на още поне 100
вятърни генератора. Както и да бъде изчислявана мощността на всички тези
съоръжения като цяло, тя превишава многократно изчисления максимален
поемен капацитет. Тази ситуация не може да бъде урегулирана с
ограниченията на Националния план за действие за енергия от
възобновяеми източници (НДПЕВИ), тъй като решенията са взети, а
процедурите стартирали преди август 2012 г. От друга страна районът
попада в зона с висок риск за птиците от изграждане на ветрогенератори,
което не е отчетено при определяне на максималния капацитет. На практика
това е високочувствителен район за птиците, който е технически претоварен
с ветроенергийни мощности. Правителството следва да предприеме
специфични мерки за този район, за да разреши горепосочения проблем.

Район Добруджа

Районът се характеризира с добри ветрови условия и със сравнително добре
развита електропреносна мрежа. Потреблението на електроенергия е
основно за битови цели тъй като липсват големи производствени мощности.
В района има малък брой ветрогенератори и капацитета на мрежата е
сравнително голям. Максимален поемен капацитет на района -890 MW,
включително изградените мощности. В този район има заявени инвестиции
във вятърна енергия за около 2000 ветрогенератора, които са стартирали
преди влизане в сила на ограниченията от НДПЕВИ, което изразено в
мощности надхвърля многократно изчисления максимален поемен
капацитет. Повечето от тези мощности са съсредоточени в Централна и
Източна Добруджа. По-голямата част от района попада в зона с висок риск за
птиците от ветрогенератори. Повечето от планираните и одобрени
ветрогенератори попадат във зоната със висок риск за птиците. В
югоизточната му част обаче има територия с нисък и среден риск за
развитие на ветрогенератори, с площ съизмерима с тази на Приморска
Добруджа (Район Шабла). До сега този район е представлявал нисък
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Фиг. 22. Карта на зонирането на територията на България по отношение на възможностите за
конструиране на ветрогенератори и риска за дивите птици

Картата на зонирането на територията на България дава възможност на отговорните институции да
вземат информирани решения на национално и регионално ниво за развитието на вятърната
енергетика. Начина по който е изградена картата в ГИС среда дава възможност на отговорните
институции във всеки един момент и за всеки един район с размерите на квадрат 1х1 km, да знаят
дали районът е рисков за птиците и защо, дали е с добър ветрови потенциал и дали има добър
технически капацитет за изграждане на вятърни генератори. На база на тази карта могат да се
правят предвиждания къде риска по отношение на птици и инвестиции е голям, къде и как да
бъдат избегнати конфликтите.Картата дава възможност да се прецени, къде е разумно да бъдат
насочени инвестициите в подобряване на бизнес средата за развитие на вятърна енергетика по
начин, по който да не се влиза в конфликт с опазване на птиците. На ниво индивидуален проект
картата дава индикативна информация по отношение на риска за птиците и потенциала за
развитие на вятърна енергетика, и може да насочва инвеститорите в райони с нисък или средно
висок риск. Така позволява на бизнеса да избягва рискови инвестиции и да планира инвестициите
си максимално ефективно.
Карта на чувствителността и зонирането може да се прави и на регионално ниво като се спазват
същите принципи, както на националното ниво, но подробността на картите следва да е поголяма.
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ПЛАНИРАНЕ НА НИВО ПРОЕКТ
Планирането на вятърен парк на ниво индивидуален проект, е най-добре да отчита резултатите от
стратегическото ниво на планиране и оценка, за да се избегне риска от лоши инвестиции,
закъснение или отпадане на проекта.
Основни характеристики, необходими за планирането на инвестиционното предложение
Ползване на земята и морската акватория
Информация за земното покритие и земеползването в Европа е достъпна от серия източници на
национално и европейско равнище, като например Корине Ландкавър, създадено с подкрепата на
Европейската агенция за околна среда.
За морските акватории трябва да се вземе предвид информацията за дълбочините, топографията и
вида (твърдо, песъкливо, тинесто, и т.н) на морското дъно.
За наземните и морските съоръжения трябва да се вземе под внимание и геоложката
информация, включително например: издръжливостта на тежест на почвата или морското дъно;
сеизмичната активност; близко разположени вулкани.

Интензивност на вятъра
Данните за интензивността на вятъра трябва да бъдат представени във възможно най-големи
подробности, което се постига чрез задължителния едногодишен мониторинг на вятъра в
избрания район. Това позволява поставянето на потенциалните ветроенергийни паркове на
възможно най-ефективните местоположения. Метеорологичните данни за интензивността на
вятъра и годишната му променливост вече са налични. Пълният набор от данни трябва да включва
най-малко следния набор от стойности:
 средната годишна скорост на вятъра;
 разпределение на скоростта на вятъра;
 прекомерни ветрове (сила, честота);
 интензитет на бурните ветрове;
 посока на вятъра;
 дългосрочни референтни данни.
Други променливи на вятъра, които представляват интерес са:
 вероятната посока на вятъра при различни диапазони на скоростта на вятъра;

83

 грапавост (релеф) на терена, на базата на въздушни снимки и/или на теренни проучвания за
моделиране на ветровете над територията, за да се изберат подходящи турбини и техният
дизайн ( наклони, достъп).
Други външни условия, които трябва да бъдат взети под внимание са:
 температура;
 лед, градушка и сняг;
 плътност на въздуха;
 замърсяване;
 максимална височина на вълните (при ветроенергийни паркове в морето);
 морски течения (при ветроенергийни паркове в морето).
За да се даде добра индикация за подходящо местоположение за изграждане на ветрогенератори,
трябва да бъдат отчетени и следните фактори:

Характеристика на компонентите на средата (климатични, гео-морфоложки и
геоложки; топография).

хидро-

Съществуващи електропреносни мрежи
Част от пространственото планиране, включва определяне местоположението на планирания
проект спрямо съществуващата електропреносна мрежа. Тя трябва да има и достатъчно капацитет
да поеме допълнително електричество или поне да е лесно адаптивна. Основната цел е да се
избегне дублиране на инфраструктурата. Всяко допълнително развитие вероятно ще окаже
въздействие на околните територии. Разширението на електропреносната мрежа може също да
нанесе щети върху природата и по тази причина в някои случаи трябва да се отчетат разходите и
ползите от подмяната на съществуващата система с подземни елекропреносни кабели. Те от своя
страна спомагат за намаляване на смъртността на птиците от сблъсък с надземни електропреносни
мрежи в чувствителните зони.
За изграждането на ветрогенераторни паркове в морето е необходимо първо да се направят
определени проучвания на дълбочинния контур и на типа на морското дъно, за да се избере найподходящото трасе за поставяне на електропреносния кабел и да се свърже с наземната
електропреносна мрежа. Кабелът от ветрогенераторния парк до наземната електропреносна
мрежа може да преминава през приливно-отливни местообитания, и затова съобществата,
привързани към тези местообитания също трябва да бъдат отчетени.
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Защитени територии и други природно значими територии
На ниво Европейски съюз основната система на защита е чрез Натура 2000, като тази мрежа е вече
добре изградена за земните територии на EU 15 и е в процес на изграждане в новите 12 страни
членки, присъединили се през 2004 и 2007 г. В България всички защитени зони за птици са обявени
с индивидуални заповеди за обявяване. За тях се поддържа база данни с орнитологична
информация и картен материал. За някои от защитените зони е налична и по подробна
информация за разпределението на птиците в тях, но за други това все още предстои да се
направи.
Голямата празнота в информацията е свързана с морската околна среда след крайбрежната зона,
особено в открито море, по отношение защитените зони за птиците.
Все още съществуват и празноти в познанията по отношение на някои от прелетните пътища на
птиците през България, включително по отношение на местата с тесен фронт на миграция.
Миграционните пътища не се дефинират лесно, тъй като са динамични и променливи. В много
случаи общите познания за миграционните пътища трябва да бъдат допълнени с познания на
местно ниво за предвижванията на птиците.
Екологичните коридори и свързващите територии (stepping stones) са ключови за екологичните
връзки между екосистемите. Ветроенергийните паркове не трябва да създават бариера за такива
придвижвания или да снижават възможностите на местообитанията да изпълняват такава роля.
Функционалната цялост на местата от Натура 2000 силно зависи от такива връзки. Тези територии
също трябва са се вземат предвид, когато се намаляват въздействията.
Трябва също са се има предвид, че поради дисперсното си разпространение някои видове с
природозащитно значение са слабо представени в мрежата Натура 2000, но въпреки това са обект
на защита по националното законодателство, по Директивата за местообитанията и Директивата
за птиците.
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Важни аспекти, които е необходимо да се имат предвид при избора на местоположение и природно значими територии на ниво
инвестиционен проект:
•
разположението им в защитената зона или спрямо нея – в центъра, в периферията, в непосредствена близост до границите
на зоната, в близост до защитени територии, до Орнитологично важни места (ОВМ) или до Рамсарски обекти;
•
разположението на ветрогенераторите на самата площадка – равнинен терен, по хребета на планински възвишения, по
склоновете на възвишения; местоположение спрямо подходящи местообитания за птици – периферия на гори, брегове на водни
обекти, съседни влажни ливади, ниви и др.
Необходимо е също да се отчитат и характерните особености на близко разположените защитени територии, но не трябва да се
забравя, че само защитените територии не могат да гарантират напълно защитата на отделните видове, а роля имат и
екологичните връзки между тях.
В Орнитологично важните места следва да не се допуска строителство на вятърни турбини без извършване на оценка за степента
на въздействие, тъй като тези места изпълняват множество функции (места за временна почивка, за хранене и за спане на
птиците).
Това важи и за инвестиционни предложения, които са извън защитени зони, които са на разстояния по-малки от 1 km от техните
граници, в които се опазват чувствителни видове птици, включени в Приложение № 1 на Директива за птиците (Приложение 2 на
ЗБР) и мигриращи видове птици, обект на опазване съгласно Директивата за птиците.
•
местоположение спрямо елементи на ландшафта (чл. 30, ал. 3 от ЗБР) като реки, блата, влажни зони, пещери, заливни
тераси, скални венци и др., които са с ключово значение като места за хранене, почивка, гнездене и др. за видовете, предмет на
опазване или играят ролята на екологични коридори.
С оглед опазване на птиците, прилепите и ландшафта, в тези зони се препоръчва изграждането на турбините да е в радиус наймалко 300 m от тези важни ключови елементи, които се използват постоянно от птиците и прилепите като места за временна
почивка и сезонни прелети.
•
местоположение спрямо миграционни коридори.
Местата с добри въздушни течения са еднакво подходящи както за птиците, така и за ветрогенераторите. Строителство на
ветрогенератори в зона с активни въздушни течения, за която има данни за миграция на птици, следва да се разрешава след
извършване на оценка за степента на въздействие, оценка на ефективността на предлаганите мерки за смекчаване на
въздействията и категорично заключение за липса на значително отрицателно въздействие.
Препоръчително е извършването на ОС на инвестиционни предложения за изграждане на ветроенергийни съоръжения на
площадки, отдалечени на по-малко от 1000 m от места за предмиграционно събиране на птиците. В случай, че става въпрос за
площадките за събиране на над 5 000 екземпляра гъски и/или щъркели, пеликани или сиви жерави, размерът на района, за който
се изисква оценка за съвместимост е минимум 5 km.

Картен материал, онагледяващ горните типове информация
Многопластовите карти са полезен инструмент за съвместяване на пространствената информация
за подходящите места за изграждане на ветрогенератори (основани на данните за вятъра) с
данните за природните чувствителни зони, за да се определи до каква степен има вероятност за
конфликт и характера на проявлението му (концентриран или разпръснат). Такива карти
позволяват ефективно определяне на вероятните територии, в които може да възникне конфликт.
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Методи за провеждане на проучвания с цел предварително пространствено планиране на
ветрогенератори и избор на алтернативи
Изискването за специални орнитологични проучвания произтича от Препоръка № 117 (2005) на
Постоянния комитет на Бернската конвенция, направена в изпълнение правомощията на
Постоянния комитет, визирани в чл. 14 на Конвенцията и на задължения, които всяка договаряща
страна поема с подписването на конвенцията (чл. 1, § 2, чл. 3, § 2 и чл. 4, както и Препоръка 109
(2004) и доклада BirdLife International “Вятърни генератори и птици: анализ на ефекта на
вятърните паркове върху птиците и ръководство за критериите за ОВОС и избор на
местоположение”(T-PVS/Inf(2003)12), както и на доклада на г-н Guy Jarry (T-PVS/Files (2005).
По отношение на птиците, като минимално представителни се приемат проучвания с повторяемост
най-малко 3 години (три гнездови сезона, три сезона на зимуване, три сезона на пролетна и три
сезона на есенна миграция по стандартно определена методика).
Едногодишния период на проучване в слабо проучени територии може да даде представа за
потенциалната стойност на територията, но не за целите на анализ на въздействията. Той може да
даде представа за присъствие или отсъствие на видове (индикативно), но не и в каква численост и
по какъв начин видовете ползват територията. Прелетът на птиците е много динамично явление.
Дори 20-годишни проучвания в района на Атанасовско езеро, където по принцип преминават много
птици, показва значителни отклонения в динамиката на числеността на прелитащите птици 89. При
зимните проучвания, особено в местата за хранене на водолюбиви птици, е важно да се отчете
ротацията на зимните култури, затова и в този случай зимните проучвания са само индикативни.
Гнездящите птици са относително по-консервативни, но и при тях се наблюдават разлики между
годините. По горните причини е препоръчително проучването на птиците в избраните алтернативни
локации за изграждане на ветропарк да започне още през първата година на измерване на вятъра
или още по-добре година преди това. По този начин още в етапа на вземане на решение къде
инвеститорът да насочи усилията си за разработване на проекта, може да избегне евентуално
регистриран висок риск за птиците. Първоначалното проучване трябва да обхваща всички видове
птици, за да не бъдат пропуснати евентуално уязвими видове. Проучванията, под формата на
мониторинг на уязвимите видове, следва да продължат и по време на строителните работи и в
периода на експлоатация на вятърния парк. Този тип мониторинг е насочен конкретно към
уязвимите видове птици в сезоните, когато се срещат на територията на ветропарка и цели да
проследява въздействията върху тях и евентуално предприемане на допълнителни мерки в периода
на експлоатация.
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Michev at l (2011)
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Елементите, които задължително трябва да се включат в едно орнитологично проучване са
следните:
Видов състав и количество на прелитащите видове
• Видове с особена важност (застрашени, мигриращи);
• Видове с повишен риск от сблъсък (чувствителни видове) (виж таблицата по-горе);
• Максимална годишна численост за всеки един вид през всеки от сезоните, в които се среща
(пролетна, есенна миграция, зимуване, гнездене) за всяка една от годините в периода на
проучване (годишна динамика на популациите)
Статус на пребиваване и сезонна динамика
•
•
•
•

Гнездене;
Миграция;
Зимуване;
Скитане / линеене;

Поведение на птиците (за всеки вид от интерес)
• Денонощна активност (нощни/дневни видове);
• Гнездови и ловни територии и коридори на придвижване между тях:
• Места за нощувка и хранене и коридори на придвижване между тях; хранителна база;
• Височина на прелитане и посоки на полета и връзка с метеорологичните условия и
топографията:
• Честота на прелитане над площадката (района) и честота на кацане:
• Места за набиране на височина:
• Места за кацане при екстремни условия:
• Други специфични фактори:
• Информацията е необходимо да бъде достатъчно детайлна, за да позволи оценката на
типовете отрицателни въздействия, описани по-горе.
При избора на методики за проучване на птици е необходимо да се съобрази какви птици се
очаква да бъдат установени в дадения район – мигриращи, зимуващи, гнездящи или комбинация
от тях. Това може да бъде направено на база на литературни данни, като Атласа на гнездящите
птици, публикациите свързани със среднозимните преброявания на водолюбивите птици и
миграцията. Министерството на околната среда и водите, Българска академия на науките и някои
природозащитни НПО, разполагат с данни за птиците в България. Налични са методики за
осъществяване на полеви проучвания, одобрени от Изпълнителната агенция по околна среда,
които най-добре отговарят на изискванията за проучване и мониторинг на птици във
ветропаркове.
В краткост при орнитологичните проучвания трябва да се спазват следните принципни изисквания:
•

Да са организирани така, че да могат да регистрират уязвимите видове, ако такива се
срещат на територията (да се избягва например провеждане на проучване за водолюбиви
птици в планински и горски територии, за да се установи в края, че водолюбиви птици

88

няма на територията, но да се пропусне проучване на грабливите птици – локализиране на
техните гнезда и ловни територии);
•

Да се обхване целият гнездови период на птиците, като се отчита какви видове птици се
очаква да бъдат регистрирани на територията – за повечето птици гнездовия период е
между април и юли, но белоглавият лешояд например започва да мъти още през
февруари. Постоянните видове птици започват да се размножават по-рано от прелетните;
някои видове прелетни птици, заемащи териториите си в началото на май, не могат да
бъдат отчетени през април. Това предполага, че проучванията на гнездящите птици трябва
да се правят чрез многократни посещения на терена през всеки месец от гнездовия
период, за да се получи пълна информация.

•

Да се обхване целият период на миграцията – миграцията е динамично явление не само в
рамките на годината, но и в рамките на деня. По тази причина проучванията на дневната
миграция е необходимо да се осъществява през цялата светла част от денонощието
(обикновено между 7 ч сутрин и 18 ч следобед по астрономическо време) без прекъсване
през всеки ден на миграционния сезон (без периодите със силни валежи и мъгла). Тъй като
птиците продължават да прелитат при слаб ръмеж или краткотрайни превалявания, то в
такива случаи не бива да се прекъсва наблюдението. През пролетта миграцията на някои
видове птици започва още в края на м. февруари, а други прелитат дори във втората
половина на м. май. През есента някои видове започват да прелитат още в края на м. юли,
а други продължават да прелитат и през м. ноември. За да се обхване пълно периода на
миграцията е достатъчно непрекъснатите проучвания да се осъществяват през пролетта от
10-15 март (в зависимост от зимата) до 20 май, а през есента – от 1 август до 31 октомври.

•

Да се обхване периодът на зимуване на птиците като се отчитат метеорологичните условия
и географските райони на страната -в някои години, птиците долитат по-късно и могат да се
задържат в района до по-късно от обичайното.През други години птиците долитат в
началото на сезона и се оттеглят по-рано. По поречието на р. Дунав например зимуващи
гъски могат да се наблюдават още от средата на м. ноември, но през януари гъските там са
в ниска численост.

•

Да се осъществяват от добре подготвени специалисти, стриктно спазващи методиките. За
инвеститорите е трудно да преценят професионалните качества на експертите и се
доверяват на казаното от тях. Все пак има много механизми, по които да се изберат добри
специалисти за полевата работа и следващото интерпретиране на данните.
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ПРЕЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
Елементи на преценката и оценката
Преценката и анализа на степента на въздействията на ниво проект са съществена част от процеса
на предварително избягване на значими въздействия върху птиците. Основните елементи, които
се следят при всяка оценка са разгледани по-долу.
Качество и пълнота на началната информация
Данните и информацията на която се гради оценката на въздействията върху птиците трябва да са
пълни (най-добрата налична информация – публикувана, непубликувана и събраната за целите на
проекта), да са обективни и да позволяват коректно интерпретиране. Препоръчително е
инвеститорът, в хода на оценката, да съхранява не само докладите от полевите проучвания, но и
събраните първични данни, да ги предостави на експертите изготвящи ОВОС (ОС) и в последствие
на оценяващият орган, като част от документацията. По този начин може да докаже качеството на
събраната от него информация и на направените въз основа на нея оценки.
Алтернативни местоположения
По принцип алтернативите за един проект включват алтернативи по технология (вид
възобновяема енергия или вид на съоръженията за добив на енергия), по дизайн (например
разположението на турбините в един ветропарк), по местоположение (алтернативите може да е са
в съседство или в различни райони на страната). Местоположението е ключов въпрос при
избягването или намаляването на отрицателните въздействия върху биологичното разнообразие и
конкретно върху птиците.
От първостепенна важност е да се избягват местоположения, където въздействието върху
биологичното разнообразие е значително. Териториите, които трябва да се избягват би следвало
да са определени във всяка правилно разработена Стратегическа екологична оценка. Въпросът с
алтернативните местоположения трябва да се разглежда и на ниво ОВОС на отделния проект. На
базата на досегашния опит и доказателства могат да се дадат някои общи (но не изчерпателни)
препоръки за избягване на високо-рискови зони:
 Местоположения с концентрация например на птици (през определени периоди на
годината, например около топографски елементи като линейни структури на
ландшафта, където животните се концентрират по време на миграция.
 Местоположения върху височини, планински била или склонове, поради значителния риск
от сблъсък за реещите се грабливи птици, набиращи височина.
 Изграждане във влажни зони или мочурища и торфища, поради висок риск от въздействие
върху хидроложката структура и процеси.
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 За морските местообитания да се избягват местоположения във важни хабитати като
пясъчни банки и биогенетични рифове създадени от Sabellaria spinulosa и Modiolus
modiolus.
ПРЕПОРЪКИ:
•
Относно прогонване на видове
При определянето на пригодността на една площадка за изграждане на вятърен парк трябва да се разгледат всички аспекти на
опазването на птиците като се обърне внимание на специфичната чувствителност на отделните видове птици (или групи видове) и на
наличието на особено чувствителни видове (виж таблица 2 и 3). За целта информацията за срещащите се в района видове трябва да е
максимално пълна и актуална. Като литературен източник да се вземат предвид данните от стандартните формуляри на защитените
зони от Натура 2000, налична база данни за тях; “Атлас на гнездящите видове птици в България”,книга 10 на БДЗП, “Орнитологично
важни места в България и Натура 2000”, книга 11 на БДЗП, Резултати от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България
за периода 1997 – 2001 година, книга 3на БДЗП, публикации за съответните райони и за съответните видове и др.).
Избиране на подходящо място за строеж на нова вятърна електроцентрала е от изключително значение, тъй като паркът евентуално ще
причини прогонване на някои видове птици от дадената площадка. От друга страна правилно избраната площадка може за
минимизира риска от сблъскване за птиците. Ето защо е важно да се предлагат алтернативни местоположения за потенциално
опасните вятърни паркове.

•
Относно безпокойство, причинено от присъствието на хора и техника, шум, вибрации, електромагнитни излъчвания
Решаващият фактор в случая за нивото на конфликта е чувствителността на птиците към въздействието на вятърните турбини.
Затова за чувствителните видове се налага минимално буферно отстояние от гнездовища, ловни територии, места за хранене или
почивка. Препоръчителните минимални отстояния са представени в таблица 3.

Кумулативен ефект
Въпреки че кумулативните въздействия би трябвало вече да се разгледани на стратегическо ниво,
този аспект остава като част и на ниво ОВОС и подходящата оценка съгласно чл. 6 на Директивата
за местообитанията. Например осъществяването на даден проект може да се случи няколко
години след публикуването на стратегически план и подобряването на познанията и технологиите
може да означава, че е необходимо стратегическата оценка да бъде преработена и осъвременена.
В заповедите за обявяване на редица защитени зони за птици от Натура 2000 има изрична забрана
за изграждане на ветрогенератори. Също така на стратегическо ниво е оценено, че защитените
зони за птици са с висок риск за изграждане на ветрогенератори и в тях не е подходящо
изграждането на такива съоръжения. Все пак в ограничен брой защитени зони вече има изградени
такива съоръжения. От друга страна изграждането на вятърни паркове в съседство или в близост
до защитени зони за птици би могло да окаже влияние върху птиците обект на защита в Натура
2000, включително и на принципа на кумулативния ефект. Подходящата оценка съгласно чл. 6 на
Директива за местообитанията се отнася до потенциалните въздействия върху защитените зони от
Натура 2000, където кумулативния ефект получен от комбинацията с други планове и проекти
трябва да бъде отчетен - „всички аспекти на плана или проекта които могат самостоятелно или в
комбинация с други планове или проекти да засегнат тези цели, трябва да бъдат установени в
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светлината на най-доброто научно познание в съответната област”. Тези аспекти не могат да се
осигурят на стратегическо ниво, тъй като трябва да бъдат разглеждани случай по случай.

Степента на въздействие не следва да се разглежда само за конкретния проект, защото единични
вятърни генератори могат да окажат незначително въздействие върху биологичното
разнообразие, но оценено кумулативно с други такива или с друг тип строителство в района,
въздействието може да е различно.
При оценка на кумулативните въздействия се отчитат всички проекти – реализирани, такива които
са одобрени, но все още не реализирани, и такива в процедура, които имат сходни по тип
въздействия върху птиците и сумарно дават по-голям ефект, отколкото разглеждани по отделно.
По този начин се вземат в предвид не само въздействията от ветрогенератори в района, но и от
друг тип човешки дейности. По отношение на обхвата също е важно да се направи преценка.
Отчитането на въздействията от човешки дейности само в съседните територии може да е
достатъчно, ако тези дейности са регистрирани само в този район, и на големи територии около
инвестиционния проект не са налице други въздействащи фактори. В повечето случаи отчитането
на въздействията от дейности само в съседните територии не е достатъчно. Обхватът трябва да се
дефинира според: цялата територия ползвана от засегнатите видове (например спрямо всички
територии за хранене на червеногушата гъска в Добруджа или в дадена защитена зона) и/или
цялата територия на местообитанието на засегнатия вид в района, и/или според мащабите на
въздействащите човешки дейности (например оценката на въздействието на нови ветропаркове в
Добруджа би следвало да включва цяла Добруджа, поради огромния брой инвестиционни
предложения там).
Кумулативните въздействия са най-общо:
 Вторични или индиректни въздействия. Това са въздействия, които не представляват
директен резултат от осъществяването на някаква дейност, но се случват в следствие на
първоначалното въздействие или вследствие на сложен механизъм. Пример за вторични
ефекти е изграждането на обект, който променя нивото на подземните води и по този начин
въздейства върху намираща се в района влажна зона, или изграждането на инвестиционен
проект, което привлича нови проекти в същия район. Практиката в развитието на вятърната
индустрия показва, че там където се инсталират вятърни турбини нараства инвестиционния
интерес и броят им в даден район може бързо да нарасне.
 Кумулативни въздействия се появяват, когато няколко проекта по отделно имат незначителни
въздействия, но заедно имат значително въздействие, или когато няколко отделни
въздействия от изпълнението на плана (например генерирането на шум, прах и визуални
въздействия) имат комбиниран ефект.
 Синергични въздействия са такива въздействия, които си взаимодействат и произведат поголямо общо въздействие, отколкото въздействието, което би се получило като сбор от
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индивидуалните въздействия. Синергичните въздействия често се наблюдават, когато
хабитати, ресурси или човешки общности доближат границата на своя екологичен капацитет.
Така например природните местообитания могат да бъдат прогресивно фрагментирани с
ограничено въздействие върху определен вид, до момент, в който последващата
фрагментация може да отнеме цялата способност на останалите територии да служат като
местообитание за този вид.

Препоръки за защитени зони от Натура 2000:
При планиране на вятърни паркове е препоръчително да се избягват високорискови зони като
защитените зони от Натура 2000. Все пак препоръките по-долу се дават при теоретичното
допускане, че е възможно да има инвестиционен проект и в Натура 2000, още повече че в няколко
защитени зони има опериращи ветропаркове, където също може да се наложи допълнителна
оценка на кумулативния ефект. Оценката на кумулативния ефект се извършва и когато площадката
е извън границите на защитена зона.
Параметри, които е необходимо да бъдат взети в предвид:
1. видовете птици, които са обект на опазване в защитената зона, екологичните им особености
и уязвимостта им към изграждане на ветрогенератори; за всеки вид обект на опазване в
защитената зона е необходимо е да се отговори на въпросите:
 През кой сезон на годината се среща даденият вид в защитената зона и в каква численост?
Каква част от националната популация на вида се опазва в защитената зона? Възможно е
видът да се среща в ниска численост (няколко двойки или индивиди), която обаче да
представлява значителна част от националната популация и в този случай видът може да
бъде по силно засегнат.
 Каква е продължителността му на пребиваване в защитената зона по време на различните
стадии от жизнения му цикъл? Колкото по-дълго видът пребивава в защитената зона,
толкова по-често той е изложен на евентуалните кумулативни въздействия. От друга страна
обаче видът може да се среща за кратко време, но в ключови етапи от жизнения му цикъл,
като миграциите или линеенето например и в тези случаи може да е по-силно уязвим;
 Колко редовно пребивава в защитената зона?
 Какви са екологичните му особености: ползва ли местообитанията, където е подходящо да
се изграждат ветрогенератори или гранични местообитания като място за гнездене,
почивка, хранене; по единично ли гнезди или образува колонии; образува ли струпвания в
извънгнездовия период; местата за гнездене и почивка съвпадат ли с местата за хранене;
необходимо ли е на птиците да извършват ежедневни прелети в търсене на храна и колко
на далеч; придържат ли се само в границите на защитената зона или при ежедневните
прелети им миграции ползват и други територии, и ако да – колко далеч от границите на
зоната; кака част от времето си птиците прекарват в полет, каква е предпочитаната
височина на полета;
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 Има ли познания дали видът е уязвим към ветрогенератори ли не? Какъв тип въздействия
от ветрогенератори са известни или има вероятност да възникнат? Какви са установените
параметри на въздействията?
Изясняването на тези въпроси дава възможност да се прецени какъв тип кумулативни
въздействия могат да се очакват, както и териториалния обхват, в който тези въздействия да се
оценяват. Когато се разглеждат екологичните особености е добре да се вземат в предвид
критериите за уязвимост на видовете разгледани в раздел „Критерии за оценка на
чувствителността на дивите птици към изграждане на ветрогенератори в отделните периоди от
техния жизнен цикъл” на това ръководство.
2. Териториален обхват, необходим за оценката на кумулативния ефект. Ако даден вид се
придържа изцяло към гнездовата си територия, в относително тесен периметър (обикновено
при пойните птици) около гнездото или около място където зимува, то тогава оценката на
кумулативния ефект ще се осъществява на базата на местообитанията на вида в защитената
зона. Ако видът ползва различни местообитания при хранене и гнездене/почивка, извършва
ежедневни прелети, като включително напуска границите на защитената зона, то тогава е
необходимо да се картират всички места в защитената зона и около нея, както и прелетните
коридори на птиците и на тази база да се определи териториалния обхват на оценката на
кумулативния ефект. При планиране на ветропарк извън защитена зона от Натура 2000 тази
информация също трябва да е налице. Ако ветропаркът се планира на 5 километра от
защитената зона, но е установено, че засегнатия вид осъществява прелети в търсене на храна
на разстояние 10 км от защитената зона, то тогава трябва да се пристъпи към оценка,
независимо, че ветропаркът е планиран извън защитената зона от Натура 2000. Такива са
случаите и когато ветропаркът се планира на прелетен коридор или миграционен път между 2
защитени зони. Независимо от разнообразието от случаи обхвата на територията трябва да се
определи на базата на екологичните особености на видовете, които се очаква да бъдат
засегнати, като включва най-малкото всички местообитания, ползвани от вида в защитената
зона, но може и да обхваща територия, по голяма от защитената зона и дори няколко
защитени зони, ако засегнатите видове редовно ползват тези райони като функционално
цялостна система. Когато се определи териториалния обхват, трябва да се изведат неговите
параметри като площ, географско местоположение, непрекъснатост, фрагемтарност.
Териториалният обхват се определя на базата на засегнатия уязвим вид, който ползва найголяма територия (принципа на най-слабата връзка).
3. Типове очаквани въздействия върху засегнатите видове. В зависимост от видовете птици,
обект на опазване, може да се установят различни очаквани въздействия или комбинация от
тях в даден район. Например в защитена зона, като Свищовско-Беленската низина, където
видовете птици обект на опазване, които са най-уязвими към ветрогенератори са зимуващите
гъски ще се разглеждат основно въздействията свързани с безпокойство, отбягване и загуба на
местообитания. Там където се срещат основно грабливи птици, въздействията, свързани с риск
от сблъсък също трябва да бъдат оценявани по отношение на кумулативния ефект.
4. Определяне източници на въздействия, причиняващи кумулативен ефект. В зависимост от
очакваните въздействия върху засегнатите видове се анализират всички източници на
въздействия върху тези видове, които могат да предизвикат кумулативен ефект. В най-честия
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случай се разглеждат проекти от същия тип, т.е. други вятърни паркове, но това може да не е
достатъчно, защото други по характер проекти, като застрояване например, могат да имат
сходни крайни ефекти, свързани със загуба на местообитания, както ветропарковете.
Например по отношение на загубата на местообитания и безпокойството трябва да се вземат в
предвид проектите, свързани със застрояване, пътната инфраструктура, струпване на хора в
районите където се срещат уязвимите видове. По отношение на риска от сблъсък освен
ветроенераторите, е необходимо да се отчете съществуващата и планирана надземна
електропреносна мрежа. В отделни случаи смъртността в резултат на съществуващия
автомобилен трафик или ловната преса също трябва да бъде отчетен. Необходимо е да се
анализира дали в съответната защитена зона или дефинирания териториален обхват (ако той
е по-голям от защитената зона) има одобрени или в процес на съгласуване други планове и
инвестиционни проекти, в съчетание с които оценяваният проект може да доведе до
значителни отрицателни въздействия върху целостта, структурата и функциите на защитената
зона. Всички тези планирани или реализирани проекти, трябва да бъдат описани с техните
параметри, по начин по който позволява оценката не ефекта от общото им действие.
Конкретното местоположение на въпросните проекти в границите на защитената зона и в
определения териториален обхват, трябва да бъде изяснено, за да могат да се оценят
кумулативни въздействия свързани с бариерен ефект, фрагментиране на местообитания,
безпокойство, загуба на местообитания, риск от сблъсък. Необходимо е да бъде известна
площта на описаните проекти, както и площта върху която въздействат. Възможно е един обект
да заема по-малка площ, отколкото площта върху която въздейства. При сгради разликата не е
голяма. Ветропарковете са пример при който заетата площ от съоръженията е много по-малка
отколкото площта от територията върху която те въздействат. При вятърни паркове е
необходимо да се знае също и височината на съоръженията, диаметъра на ротора,
разположението на турбините в рамките на ветропарка, както и цялата територия заемана от
него (ветропаркове с рехаво разположени турбини заемат по-голяма обща територия). За
други съоръжения, които в комбинация могат да предизвикат бариерен ефект (високи
съоръжения, кули, пилони с различен характер е необходимо също да се знае тяхната
височина и местоположение. При съоръжения или човешки дейности, предизвикващи
смъртност на засегнатите видове, е добре да се намерят данни за установената смъртност.
Такива данни са много ограничени, поради което вероятно се налагат прогнозни оценки, на
база на проучвания в други райони и дори страни.
5. Оценка на кумулативния ефект. Оценката на кумулативния ефект се осъществява за всеки вид,
които е уязвим и потенциално засегнат, като се разглеждат специфичните въздействия върху
него. Оценката на кумулативния ефект при установените от ветрогенератори въздействия
трябва да отчита следните аспекти:
a. Риск от смъртност. За видове, които не избягват вятърните турбини и са изложени на висок
риск от сблъсък, на базата на най-добрата налична информация (научни публикации,
целеви проучвания насочени към оценка на риска от сблъсък) се прави сумарна оценка на
броя птици, които загиват (се очаква а загинат) в следствие от сблъсък с вятърни турбини
по отделно в защитената зона (или защитените зони, ако са засегнати повече от една) и в
границите на дефинирания териториален обхват на очакваните въздействия. Също така се
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прави оценка на смъртността на вида от други фактори (трафик, ловна преса, токов удар
или сблъсък с електропреносна мрежа) на същия териториален обхват (целия дефиниран
териториален обхват и на ниво защитена зона). Тази двустепенна оценка позволява да се
прецени допълнително къде ефекта е по-значителен и е подходяща и при ветропаркове,
разположени извън защитени зони от Натура 2000. Кумулативната смъртност следва да се
разглежда като добавъчна към естествената смъртност в популацията на вида в
защитената зона и да се изчисли до каква степен тази смъртност ще въздейства върху
популацията на дадения вид в средносрочен и дългосрочен план (5 и 10 години). Оценки
показващи тенденции за стабилно намаляване на популацията са аргумент за значителен
кумулативен ефект. Преживяемостта и нивата на поддържане на стабилни популации са
различни за различните видове. Неприемливо висок кумулативен ефект се оценява на
базата на най-уязвимия вид, т.е. този върху който въздействието върху популацията е найголямо.
b. Безпокойство. Чувствителността на видовете по отношение на човешките дейности,
включително към вятърните генератори е специфична. За всеки засегнат вид се определя
прагът на поносимост или степента на отбягване / прогонване, която може да се измери
чрез брой гнездящи двойки или брой индивиди срещащи се на определено разстояние
около съоръженията, изградени от човека, съпоставени със същите по характер
местообитания без такива съоръжения. При оценката на кумулативния ефект в случая се
вземат в предвид всички проекти или дейности генериращи безпокойство и водещи до
прогонване на птици от подходящите местообитания. Като се имат предвид екологичните
особености на видовете (численост/плътност на гнездене в дадени местообитания,
конкуренция с други видове за едни и същи ресурси). Се прави оценка дали в резултата от
натоварването на средата има достатъчно територии в подходящите местообитания,
където птиците да се преместят, като в същото време популацията на вида в защитената
зона остане стабилна за дълъг период от време (в случая е удачно да се реферира към
периода на опериране на вятърния парк, а именно – около 25 години). Невъзможността
да се осигури такава стабилност на популацията, както и очакването на намаляване на
птиците в следствие причиненото безпокойство е аргумент за неприемливо висок
кумулативен ефект.
c. Загуба на местообитания. При оценката на кумулативния ефект се изчислява както
пряката, така и ефективната загуба на местообитания. Пряка е загубата на подходящи
местообитания на мястото на построения обект (жилищна сграда, фундамент на
ветрогенератори, път с настилка и т.н.). Ефективната загуба на местообитания включва
загубата на територии в следствие изграждане на съоръженията, поради прогонване на
птиците от тях. Макар че местообитанията продължават да съществуват и да са
подходящи за видовете на тези територии, те не се ползват от видовете, защото птиците
ги отбягват. Загубата на местообитания се изчислява по отделно за пряката и за
ефективната загуба като процент от площта на засегнатото местообитание в защитената
зона и отделно в дефинирания териториален обхват (когато е по-голям от защитената
зона). За тази цел трябва да се знае и площта на засегнатите местообитания в защитената
зона или в дефинирания териториален обхват. Например в защитена зона от 500 ха
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засегнатото местообитание заема 100 ха. При изчисляването на загубата се определя
какъв процент от засегнатото местообитание от 100 ха ще бъде загубен пряко (заради
изграждането на съоръженията) и какъв процент ще бъде загубен ефективна (заради
прогонване на птиците в районите около съоръженията. Причината загубата да се
изчислява спрямо конкретното местообитание, а не спрямо цялата защитена зона, е
проста – видът обитава или ползва именно това местообитание, а останалите типове
местообитания не са толкова подходящи или въобще не са подходящи за него. Например
зимуващите гъски не могат да се хранят във водата, дърдавците не могат да гнездят или
да спират за почивка в горите.
d. Бариерен ефект. Бариерният ефект е свързан с преграждане на коридори на придвижване
или миграционни коридори за птиците. При изчисляване на бариерния ефект трябва да се
отчете ширината на коридорите на придвижване на засегнатите видове птици и тяхното
местоположение в дефинирания териториален обхват. В този случай трябва да се съберат
много повече познания за летателното поведение на птиците и реакцията им спрямо
бариери от типа на ветропарковете, както и енергийните разходи необходими на тези
видове за редовните им предвижвания. Както е описано по-горе, някои видове избягват
ветропарковете и затова са изложени на по-нисък риск от сблъсък, но за сметка на това
при тях се проявява бариерният ефект който пряко е свързан с повишаване на
енергийните разходи и промяната на поведението на птиците. От друга страна при
нарастване броя на турбините, преграждащи прелетните коридори на такива видове, те
започват да летят между турбините и са изложени на по-висок риск от сблъсък. Затова е
необходимо при оценката на кумулативния ефект да се вземат в предвид сумарното
количество вятърни турбини в дефинирания район и територията която заемат спрямо
коридорите на придвижване на птиците – обща дължина, обща ширина, гъстота на
разполагане на турбините, както и информацията свързана с височината на турбините и
диаметъра на ротора. Изчислява се каква част от прелетните коридори на птиците се
„прегражда” от вятърните съоръжения, като се прави оценка на енергийните загуби и
промяната на поведението на птиците. Дори да не е възможно във всички случаи да се
остойностят енергийните загуби, регистрираната явна промяна в поведението на птиците
в сравнение с териториите без вятърни турбини е признак за значим кумулативен ефект –
редовно променят височината и траекторията на полета си в близост до съоръженията;
започват да навлизат между тях и по този начин се излагат на по-висок риск от сблъсък;
променят местата където се хранят или почиват, тъй като не преодоляват „преградата”
създадена от вятърните турбини.

Принцип на предпазливостта.
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Не винаги е възможно да се направи пълна оценка, тъй като е възможно да липсват данни.
Причините може да се различни, като например липсата на дългосрочни наблюдения, или липса
на подходяща техника или познания как да се провеждат проучвания, или данните са
недостатъчни. В такъв случай, когато е налице действителен риск от сериозни или необратими
щети трябва да се прилага принципа на предпазливостта.
“Когато има опасност от сериозни или необратими щети, липсата на научни познания не може
да бъде причина за отлагане на икономически ефективни мерки за предотвратяване на
разрушаването на околната среда”. Принципът трябва да се разглежда като част от структуриран
подход за анализ на риска, който съдържа три елемента: анализ на риска, управление на риска и
комуникация на риска. Където се счита че са необходими действия, мерките основани на
принципа на предпазливостта трябва да бъдат:
•
•
•
•
•
•

Пропорционални на избраното ниво на защита. За местата от Натура 2000, като места с
европейско значение, строгите мерки би трябвало да се разглеждат като
„пропорционални”.
Да не са дискриминационни по отношение на тяхното прилагане,
Съвместими с подобни мерки, които вече са предприети,
Основан на анализа на потенциалните ползи и разходи на действията или на липсата на
действия,
Да са обект на преглед, когато има нови научни данни
Поддаващи се на определяне на отговорност за изготвянето на научни
доказателства, необходими за по всеобхватен анализ на риска.

Оценка на ниво проект
Инсталациите за използване силата на вятъра за производство на електроенергия
(ветроенергийни паркове) може да изискват ОВОС в зависимост от чувствителността на
предложеното за застрояване с ветрогенератори място, от характера и размерите на
предложената инсталация. В този случай ОВОС трябва да включи разглеждане на преките и
непреки въздействия на проекта върху комплекс от компоненти, включително върху човека,
флората и фауната, почвите, водите, въздуха, климата и ландшафта. Това може да се изисква под
формата на ОВОС или под формата на друга подходяща оценка съгласно чл.6 на Директива за
местообитанията, ако съществува риск за значително въздействие върху места от Натура 2000.
Когато са запознати със съответните въпроси, инвеститорите няма да пренебрегнат фактор или
елемент, който трябва да бъде оценен и по този начин ще избегнат значителна загуба на време в
процедурата. От особено значение е да се вземе предвид не само размерът на предложения
проект, но също така да се отчете и фактът, че значителни отрицателни въздействия може да има
и от малки ветрогенератори или единични турбини със средна височина, ако са поставени на
„неподходящо” място.
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Оценка съгласно чл. 6 на Директивата за местообитанията
За целите на оценката по чл.6 на Директива за местообитанията, трябва да се вземат в предвид
някои ключови концепции, като например дали даден план или проект може да окаже
значителен негативен ефект върху опазването на мястото, или той няма да окаже
значително отрицателно въздействие върху целостта на мястото.
Понятието „значителен” трябва да се интерпретира обективно. Значимостта на въздействията
трябва да се определи по отношение на особеностите на условията на околната среда на дадената
защитена зона, засегната от плана или проекта. В частност, трябва да бъдат взети предвид
природозащитните цели на защитената зона.
Концепцията за „целостта на мястото” се фокусира върху конкретното място и е свързана с
природозащитните му цели. По тази причина не следва да се одобрява план или проект с риск от
значителни отрицателни въздействия на базата на теза, че опазването на вида или
местообитанието ще остане благоприятно на национално или европейско равнище. Мястото
може да бъде описано като имащо висока степен на цялост, където присъщите му възможности за
постигане на природозащитните цели, капацитетът му за самовъзстановяване при динамични
условия се поддържат и е необходима минимална външна помощ за управлението му.

Връзка между член 6 на Директива за местообитанията и ОВОС
Оценката на въздействие върху околната среда и оценката по чл. 6 се интегрират в рамките на
процедурата по ОВОС, но оценката по чл.6 трябва да бъде ясно разграничима и определяема по
отношение становището за околната среда и да се докладва отделно.
Могат да се разграничат следните стъпки:
•
•
•
•

описание на проекта или плана;
базово описание на околната среда, което е приложимо за природозащитните цели на
мястото от Натура 2000 (например почви, води, флора и фауна, климат и взаимовръзка
между тези компоненти);
определяне на въздействията и оценка на тяхната значимост;
документиране и докладване на изводите от оценката.

Оценката на планове или проекти, които има вероятност да засегнат места от Натура 2000, трябва
да гарантират, че са разгледани в пълнота всички елементи които допринасят за целостта на
мястото и за общата функционална цялост на мрежата, и при определяне на първоначалните
условия, и в етапите, водещи до определяне на вероятните въздействия и смекчаващите мерки.
Например, трябва да е сигурно че:
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Резултатите от оценката по чл. 6(3) позволяват да се проследят напълно всички евентуални взети
решения, включително изборът на алтернативи и вероятни обстоятелства от върховен обществен
интерес.
Оценката трябва да включва всички елементи допринасящи за целостта на мястото и до общата
функционална цялост на мрежата, както е дефинирано в природозащитните цели на мястото, и
да бъде основана на най-добрата налична научна информация в тази област. Изискваната
информация трябва да бъде съвременна и да включва следните елементи:
•
•
•

•
•

Структура, функции и съответната роля на екологичните елементи на мястото.
Площ, представителност и природозащитен статус на приоритетни и
неприоритетни местообитания в мястото.
Размер на популацията, степен на изолация, екологичен тип, генетичен резерв,
възрастова структура и природозащитен статус на видовете от приложение II на
Директива за местообитанията и приложение I на Директива за птиците,
обитаващи мястото.
Роля на мястото в границите на биогеографския регион и във функционалната
цялост на мрежата Натура 2000.
Други екологични елементи и функции, определени за мястото.

Оценката трябва да включва изчерпателно определяне на всички вероятни въздействия на плана
или проекта, отчитайки кумулативния ефект и др.
Оценката прилага най-добрите налични технологии и методи за да изчисли обсега и въздействията
на плана или проекта върху биологичната цялост на мястото (местата), които вероятно ще бъдат
засегнати (увредени, разрушени или унищожени).
Оценката предлага включване на най-ефективните смекчаващи мерки в съответния план или
проект, за да избегне, намали и дори премахне отрицателните въздействия.
Характеризирането на биологичната цялост и оценката на въздействието трябва да се основават на
възможно най-добрите индикатори, специфични за елементите на Натура 2000, които също така
трябва да бъдат приложими за мониторинга на осъществяването на плана или проекта.
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НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ДИВИТЕ ПТИЦИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ, ЧРЕЗ
ПРИЛАГАНЕ НА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ
Там където са установени вредни въздействия или се счита, че има значителен риск от вредни
въздействия, трябва да се приложат смекчаващи мерки, които да избегнат, намалят или
неутрализират вредните въздействия.
Технологични изисквания към вятърните паркове и съпътстващата ги инфраструктура за
смекчаване на въздействията
Конфигурация на ветроенертгийните паркове
Ветрогенератори, които са поставени перпендикулярно спрямо основната посока на прелитане
на птиците създават по-силен бариерен ефект и възможност за по-висок риск от сблъсък,
отколкото тези, поставени успоредно на основната посока на придвижване. В допълнение
поставянето на турбините в блокове и създаването на коридори се насърчава, за да се осигурят
безопасни зони откъдето птиците ще преминават. Паркът трябва да се планира внимателно като
се вземат в предвид миграционните пътища на птиците, така че да се намали бариерният ефект,
безпокойството и ефективната загуба на местообитания.
•

брой и предвидена схема на разполагане на ветрогенераторите на площадката – брой
турбини, разположение (в редици, в блок, шахматно), брой редове, разстояние между
отделните ветрогенераторни кули и разстояние между отделните редове.
За намаляване на бариерния ефект от вятърните паркове и на риска от сблъсъци се
препоръчва при разполагането на отделните турбини в парковете да се спазват следните
условия:
- при линейните паркове – редицата да е по възможност успоредна, а не перпендикулярна на
основните направления на полета на мигриращите ята, като отстоянието между генераторите
да е най-малко три пъти колкото е височината им;
- при разположени в блок турбини – минимално допустимото разстояние между турбините
(не зависимо дали са на един инвеститор или не) в един ред е 600 m, между редовете – 1000
m. Между турбините в по-големи паркове да се оставят свободни коридори с ширина
минимум 2000 m, през които птиците да могат да прелитат свободно.

•

необходима площ за реализация на инвестиционното предложение – за площадките на
ветрогенератори и за необходимите инфраструктурни елементи – пътища (временни и
постоянни), електропреносна мрежа (въздушна или подземна) и определените за тях
сервитутни ивици, сгради (временни и постоянни), депа за строителни и битови отпадъци
(временни и постоянни), места за депониране на хумус и др.

Електропреносната мрежа представлява сериозен риск за птиците. При инсталиране на кабели и
електропреносна мрежа, където е възможно кабелите да се поставят под земята, като се вземат
предвид съответните съображения, например чувствителност на местообитанията. В райони на
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миграционни пътища на птици, елекропреносните кабели да се поставят под земята
задължително. При невъзможност да се поставят под земята линиите да са обезопасени от гледна
точка на загиване на птици от токов удар на базата на инструкциите на BirdLife/Германия 90 или на
Конвенцията за мигриращите видове 91. В този случай е задължително, с цел намаляване на рискът
от сблъсък, да се поставят устройства, правещи проводниците по-видими (дивертори). Важно е да
се отбележи, че тези устройства намаляват смъртността, но не я елиминират напълно.
При преценката за необходимата площ да се има предвид Решение № КЗЗ-6/2007 г. на Комисията
за земеделските земи към МЗХ, което регламентира преотреждане на не повече от 600 кв.м
земеделска земя за изграждане на един ветрогенератор. В тази площ се включва площта на
фундамента на генератора и необходимата застроена и прилежаща площ за изграждането и
експлоатацията на съоръжението.
Изграждане на турбини и инфраструктура
За да се намали рискът от сблъсък с птици са предложени различни технологии на ветровите
генератори, въпреки че са налице само противоречиви или анекдотични доказателства или липса
на адекватни данни в подкрепа на някои от предложените мерки 92. Най-широко предлаганите
смекчаващи мерки и тези, проверени в практиката са:
•

Място за почивка и демонстрация: По-ранните конструкции на вятърните турбини
предоставяха подходящи места за кацане на птиците, включително за грабливите, и бяха
изпробвани различни приспособления за намаляване на тази атрактивност, като затваряне на
откритите части, избягването на решетъчните стълбове и премахване на обтегателните жици
за поддържане на турбините (или маркирането им с елементи отпъждащи птиците) 93.
Връзката между гондолата и носещия стълб трябва да бъде добре уплътнена и гондолата –
затворена, за да се избегне възможността да се ползва от прилепи за нощувка.

•

Конструкция на роторите: На базата на теоретични модели на риск от сблъсък сред птиците, е
предложено, че по-малко на брой перки на ротора и по-малка скорост на въртене намаляват
риска от сблъсък 94.Има противоречиви доказателства дали турбините с по-голяма въртяща се
площ на ротора може да има подобна или дори по-малка смъртност за птиците отколкото
турбини с по-малка въртяща се площ на ротора.

•

Увеличаване на видимостта на ротора: Птиците са неспособни да възприемат ротора като
нещо солидно, докато не се приближат до него (движещо се петно). Той започва да се
появява на приблизително разстояние 20 метра за малките перки и на 50 метра за големите.
Това обяснява сблъсъка дори при добра видимост. Има индикации, че оцветяването на ротора
в контрастни цветове увеличава видимостта им (например на черни и бели ивици) и може да
снижи риска от сблъсък 95. Трябва да се отчете обаче дали има визуални въздействия върху
хора, ако ветропарка е в околностите на населени места.
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•

Инсталиране на кабели и електропреносна мрежа: Където е възможно кабелите да се
поставят под земята, като се вземат в предвид съответните съображения, например
чувствителност на местообитанията.

•

Осветяване на вятърните турбини: Има широк консенсус, че осветяването на турбините трябва
да се избягва, за да се намали риска от сблъсъци както за местоположения на сушата, така и за
местоположения в морето. Ако осветяването не може да бъде избегнато, например поради
сигурността на полетите или движението на плавателните съдове, мигащата бяла светлина се
предполага че е по-малко атрактивна за птиците отколкото солидната или пулсираща червена
светлина 96. На практика по българските стандарти не възможно да се ползва друга освен
червена светлина за осветяване на ветрогенераторите, така че този вид мярка е неприложима.

•

Намаляване на шума по време на действие на вятърните турбини (и на сушата и в морето) .

•

Намаляването на електро-магнитните полета около кабелите от морските турбини:
Препоръчва се въздействието да бъде намалено чрез вкопаване на най-малко 1 м и/или
превръщане в по-голям волтаж 97.

•

Подходящ избор на основи за местоположения в морето 98.

Липсват доказателства за по-еднозначни заключения за потенциалния ефект от създаването на
ветроенергийни паркове с по-малко на брой, но по високи и по-мощни турбини. Има спекулации,
основани главно на проучвания в Северна Америка, за по-малка смъртност сред грабливите
птици, при по-високи турбини с по-малка плътност, както и намалена средна скорост на въртене
на ротора и перките, докато нощните мигриращи врабчоподобни птици са изложени на по-голям
риск 99. Прегледа на европейските (основно немските) проучвания показват положителна връзка
между височината на турбините и риска от сблъсък на птици, макар че това може до някаква
степен t да бъде компенсиран от по-малък брой турбини. Увеличаването на капацитета на
ветроенергийните паркове около 1.5 пъти чрез подмяна на турбините е оценено, че има
нараснало отрицателно въздействие. За прилепите, има по еднозначни доказателства за
увеличен риск от сблъсък с увеличаване височината на турбините.
Период на строителство
•

Време на строителните работи: Някои рискове се концентрират в критични периоди на
годината, като периода на линеене в морска среда и гнездовия период за някои
чувствителни видове птици. Може да се наложи ограничение на строителните работи през
тези периоди. Подходящите сезони (времеви прозорци) трябва да се определят с оглед
избягване на безпокойството в чувствителните стадии от живота на видовете. Много от тези
въпроси са специфични за отделните места.
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Експлоатация
Подобни ограничения, както по време на строителството, по отношение на някои рискове, които
са концентриран в определени периоди на годината, могат също да се приложат към периода на
експлоатацията с по-дългосрочна перспектива. Временното преустановяване на работата или
намаляването на скоростта на въртене също може да се разглежда, за да се намали риска от
сблъсъци, например в пиковите периоди на миграция или върховите периоди на демонстрация
(например морските орли) при птиците.
Въздействие върху местообитанията
Има единични примери в Европа и Северна Америка на птици (особено грабливи птици), които са
привлечени в териториите около вятърните турбини, тъй като промяната в местообитанията в
следствие изграждането на ветроенергийни паркове води до увеличаване обилието от гризачи.
Управлението на местообитанията с цел да се привлекат птиците извън „рисковата зона” чрез
увеличаване обилието на плячката бе предложено и тествано в няколко американски
проучвания 100.

Система за ранно предупреждение за регулиране работата на ветрогенераторите при риск от
смъртност на диви птици
В случаите когато по време на планиране е избрано местоположение извън високочувствителните
зони, но въздействията все пак се оказват по-значими от приемливите, ползването на системи за
ранно предупреждение може да е възможност за намаляването им. В повечето случаи обаче
Системата за ранно предупреждение означава изключване на турбините. Затова, поради
икономически причини, прилагането на този тип мярка няма да е възможно, ако се налага дълъг
период на изключване на турбините или къси но чести периоди. На практика това означава, че
системата за ранно предупреждение може да се използва за намаляване на въздействията,
проявяващи се през случайни кратки периоди, които не са причинени от дълготрайни и
периодично повтарящи се явления. Честото или продължително спиране на турбините би
означавало твърде големи загуби на производство, както и по-бързо износване или повреждане
на турбините. При птиците дълготрайни и повтарящи се явления са например предвижванията по
време на периодите на миграция. По време на гнездовия период или зимуване, обитаващите
даден район птици ежедневно осъществяват прелети, което е предпоставка за периодично
повтарящи се придвижвания и други действия за дълъг период от време. Дадени уязвими видове
могат да се срещат целогодишно, само през гнездовия сезон, миграция или зимуване, както и през
различни сезони (гнездене и миграция, миграция и зимуване и т.н.). Таблица 4 представя
обобщена информация за периодите на пребиваване на различни видове птици в България, които
трябва да се вземат в предвид при вземане на решение.
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Таблица 4 Обобщена таблица на сезонността на пребиваване на различните видове птици в България
месец
сезон
гнездене (постоянни видове)
гнездене (мигриращи видове)
миграция
зимуване

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI

Системите за ранно предупреждение са мярка, която се стреми да избегне или намали значимите
въздействия върху птици, свързани единствено с директния сблъсък. Тя не ефективна за избягване
или намаляване на останалите типове въздействия (безпокойство, прогонване, ефективна загуба
на местообитания).
Необходимостта от въвеждане на системи за ранно предупреждение определя, като се вземат
предвид няколко важни принципни аспекта. Принципно Системата за ранно предупреждение
може да бъде ефективна единствено когато нежеланите значителни въздействия могат да се
намалят до приемливо ниво чрез изключване на относително малка част от производствените
мощности. Това може да се постигне както чрез по-често изключване на отделни ветрогенератори
или изключване на целия ветропарк инцидентно. Ако се налага по-често изключване, то би довело
до прекалено намаляване на произведената енергия. Затова следва да се отговори на два въпроса,
за да се реши ползването на такава система:
 Какъв е типът и честотата на предвижвания на птиците, върху които се въздейства?
 Възможно ли въздействието да се сведе до минимум чрез изключване на единични
турбини или на целия ветроенергиен парк само няколко пъти годишно?
При планирането на система за ранно предупреждение, когато е счетено че тя е необходима, на
първо място подробно трябва да се определи типът на предвижвания на птиците, върху който се
въздейства:
•
•
•
•
•

мащабна нощна миграция
дневна миграция на реещи се птици
местни гнездящи птици се хранят в или около вятърния парк
дневни локални придвижвания на колониално гнездящи птици между колонията и местата за
хранене
дневни локални придвижвания на зимуващи птици между местата за нощувка и местата за
хранене

В зависимост от това се прави и избора на система за ранно предупреждение, като се има предвид
кое техническо решение регистрира типа на придвижване на птиците, за който трябва да се
алармира.
И на края, но не по-малко важно, трябва да се постави граница над която Системата за ранно
предупреждение да се активира. Въпросите за кои видове и кога да се изключват турбините са
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КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ
Компенсацията е крайна мярка и може де се предприеме само за да се предотврати значителна
загуба или щети върху екологично важни територии, причинени от изграждането на
ветрогенератори. Също така може да е много трудно постижима, например компенсация на
загубата на местообитания и на сушата и в морето. Компенсация на въздушни коридори за
миграция е практически неосъществима.
Компенсацията на загубата на местообитания цели да се предложи съизмеримо местообитание в
съседство с ветроенергийния парк.
Обикновено навсякъде където е възможно компенсацията трябва да е налице преди да бъде
осъществено въздействието.
Това включва всички необходими юридически и финансови мерки за компенсация.
Както и при смекчаващите мерки трябва да се осъществява мониторинг, за да се провери дали
компенсаторното местообитание функционира както е първоначално планирано. Когато се дава
разрешението, трябва са се постигне съгласие за подходящите механизми за поправянето на
всякакъв бъдещ дефицит във функционирането на компенсаторното местообитание.
Възстановяването на местообитанието или подобряването на мястото след строителните работи
заедно с управлението му насочено към чувствителната околна среда може да е от полза. Все пак
подобряването на местообитанието в границите на ветроенергийния парк може да изисква
допълнителни асоциирани мерки, за да се избегне увеличаването на риска от сблъсък.
Компенсация на смъртността при сблъсък може да бъде изготвяне на план за управление на вида
с цел увеличаване на популацията му на други места толкова, че да се надвиши начално
повишената смъртност поради сблъсък. Все пак този подход може да включва затруднения с
отнасянията към смъртни случаи по протежение на миграционните пътища за птици и прилепи,
доколкото произходът на мигрантите е неизвестен.
Трябва се отбележи че компенсирането на значителни отрицателни въздействия върху място от
Натура 2000 (в ЕС) може да се осъществи само, ако е доказано, че липсват алтернативни
решения за проектното предложение и че то трябва да бъде осъществено заради
ултимативни причини от върховен обществен интерес. В този случай, трябва да се приложат
компенсаторни мерки, за да се осигури запазването на функционалната цялост на мрежата Натура
2000. Според тълкуване на Европейския съд на справедливостта вятърните паркове не спадат към
проектните предложения от върховен обществен интерес, поради което прилагането на
компенсиращи мерки в смисъла на Директивата, е много малко вероятно.
През 2007 г. Комисията публикува осъвременено общо ръководство за компенсиране в контекста
на местата от Натура 2000: „Guidance document on Article 6(4) of the ‘Habitats Directive’ 92/43/EEC clarification of the concepts of alternative solutions, imperative reasons for overriding public interest,
compensation measures, overall coherence, opinion of the Commission” (January 2007)”, достъпно на
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf.
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