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УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

 

Вие разбирате и се съгласявате, че информацията в или извлечена от този документ не 

може да бъде копирана, публикувана повторно, препращана, разпространявана, 

предавана, променяна, редактирана, използвана или експлоатирана по какъвто и да е 

начин за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Ей И Ес Гео Енерджи 

ООД ("AES"). Вие също се съгласявате, че AES и нейните доставчици на данни не носят 

отговорност за грешки в съдържанието или за действия, предприети от вас или от 

трета страна, когато се разчита на него.. Фактите и другата информация, 

обсъждани в този документ, са получени от източници, които се считат за 

достоверни, но не са гарантирани, а AES не дава никакво изявление или гаранция за 

точността или пълнотата на информацията, съдържаща се в този документ или друг 

документ или уебсайт, отнасящи се до нея или достъпни чрез хипервръзка на уебсайта 

на AES. Когато влизате в уебсайт, който не е на AES, разбирате, че той е независим 

от AES и че AES няма контрол над съдържанието на този уебсайт. В допълнение, 

връзка към уебсайт, който не е на AES, не означава, че AES одобрява или поема 

отговорност за съдържанието или използването на такъв уебсайт. 

В никакъв случай AES няма да носи отговорност пред която и да е страна за каквито и 

да било преки, косвени, специални или други последващи вреди за използването на този 

документ, включително, без ограничение, нарушение на закон, загубени печалби, 

прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на вашата система за 

обработка на информация или по друг начин, дори ако сме изрично уведомени за 

възможността за такива щети. 

Цялата информация се предоставя от AES само на база "каквато е". AES не 

предоставя декларации и гаранции, изрични или имплицитни, включително имплицитни 

гаранции за пригодност за определена цел, продаваемост и ненарушение. 

Освен ако изрично не е упоменато друго, всички съобщения за каквито и да било спорове 

по отношение на тези Условия за ползване или на документ се отправят по пощата на 

Ей И Ес Гео Енерджи ООД, бул. Черни Връх 32А, София, България. Всички спорове, 

произтичащи от използването на този документ, ще се управляват във всички 

отношения от българското право. И двете страни попадат под юрисдикцията на 

Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в съответствие с 

нейните правила за съдебни спорове, основани на арбитражни споразумения. 

 

 

 

 

Авторско право © Ей И Ес Гео Енерджи 2018 г. Всички права запазени. 
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Въведение 

Този доклад представя резултатите от орнитологичното проучване и мониторинг във 

ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН) за периода 01 декември 2017 г. до 15 март 

2018 г. и е продължение на подобни проучвания в предходни зимни сезони преди и след 

изграждането на ВПСН,  включително период на проверки за трупове и прилагане на 

Системата за спиране на турбините през зимата на 2017-2018 г. Както се посочва в 

предишните доклади, основната цел на проучванията на зимуващите птици във ВПСН е 

да се изследват възможните въздействия на ветроенергийния парк върху популациите на 

гъските и по-специално върху червеногушата гъска (Branta ruficollis) (ЧГГ), поради това, 

че тя е с природозащитен статус на световно застрашен от изчезване вид. Проучванията 

на зимуването във ВПСН от предходните години е представено в доклади, които могат 

да бъдат свалени от уебсайта на ВПСН. 

Към днешна дата, както е документирано в предходните доклади, няма данни за 

неблагоприятно въздействие на ВПСН върху зимуващите гъски, включително ЧГГ и по-

многочислената голяма белочела гъска (Anser albifrons) (ГБЧГ). Този доклад представя  

резултатите от мониторинга във ВПСН през зимата на 2017-2018 г. 

Методи  

Прилагат се същите методи, както в предходните зимни проучвания, за да се постигне 

най-добрата съвместимост на получените данни през всичките години. Тези методи са 

подробно описани в редица предходни доклади, достъпни на адрес: 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html 

Данните са събрани от "основна зона на проучване", която обхваща територията на 

ВПСН и допълнителни зони в буферен участък, простиращ се най-малко на 2 км от 

ветроенергийния парк (Фигура 1).  

 

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Фигура 1. Карта на зоната на проучване "ВПСН" (червено), "основна зона на проучване" (кафяво) и 

точките за наблюдение (бели кръгове), обхванати от мониторинга през зимата на 2017 – 2018 г. 

Както и в предходните години, търсенето  на жертви на сблъсък под турбините беше 

планирано да се извърши съгласно протокола за базисни седемдневни интервали на 

търсене и е представено в Таблица 1. Подробности за методиката на търсене са 

публикувани в предходните доклади, налични на уебсайт 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. За последните три зими удължихме 

периода на търсенето до 30 март. 

Таблица 1. Брой проверки на турбина в периода 01 декември 2017 – 30 март 2018 г. 

 

номер на 

турбина 
декември януари февруари март Всичко 

8  3 3 3 9 

9  3 3 3 9 

10  2 4 3 9 

11  2 4 2 8 

12 1 4 3 4 12 

13 1 4 3 3 11 

14  2 3 3 8 

15  2 3 3 8 

16  2 4 4 10 

17 1 4 3 4 12 

18 1 4 3 4 12 

19 1 5 3 3 12 

20  2 3 3 8 

21  1 4 3 8 

22  1 4 3 8 

23  2 4 3 9 

24  1 3 3 7 

25  2 3 3 8 

26  1 4 3 8 

27  1 4 4 9 

28  1 4 3 8 

29  3 3 3 9 

31 1 3 3 3 10 

32 1 4 3 3 11 

33 1 4 3 3 11 

34 1 4 3 3 11 

35 1 4 3 3 11 

36  3 3 3 9 

37 1 4 3 4 12 

38  1 3 3 7 

39  2 3 3 8 

40  2 3 3 8 

41  2 3 3 8 

42  2 3 3 8 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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номер на 

турбина 
декември януари февруари март Всичко 

43  2 3 3 8 

44  2 3 3 8 

45  2 4 4 10 

46 1 3 4 3 11 

47 1 4 4 3 12 

48 1 3 4 3 11 

49 1 3 4 3 11 

50 1 4 3 3 11 

51 1 3 4 3 11 

52 1 3 4 3 11 

53 1 4 4 3 12 

54 1 3 4 3 11 

55 1 3 4 3 11 

56 1 3 4 3 11 

57 1 3 4 3 11 

58 1 3 4 3 11 

59 1 3 4 3 11 

60 1 4 3 3 11 

Общо 26 142 179 162 509 

 

Подробна информация за методите, които стоят в основата на решенията и процедурите 

за изключване на турбините (Система за спиране на турбините: ССТ) при риск от 

сблъсък на птици, е представена в редица предходни доклади и в Собствен план за 

орнитологичен мониторинг. Местата за хранене и летателната активност на гъските на 

територията на ветроенергийния парк и околните зони, идентифицирани при зимните 

наблюдения, се проучват  ежедневно, като броят на хранещите се гъски на тези места и 

атмосферните условия (т.е. силна замъгленост, мъгла) са в основата на решенията за 

задействане на ССТ за намаляване на риска от сблъсък. Както и в предходните зими, 

когато повишаване на активността на гъските във ВПСН съвпада със слаба видимост, се 

задейства ССТ. През този зимен мониторинг ССТ е използвана, за да се избегне 

вероятност от сблъсък при забелязани белоопашати морски орли (Haliaeetus albicilla) и 

два вида пеликани (виж Таблица 5).  

Наблюденията за всеки ден са дигитализирани и картографирани за анализ и представяне 

в настоящия доклад. 

Списък на участниците в наблюденията 

д-р Виктор Методиев Василев - полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

главен асистент във Факултет по биология, Шуменски университет, България  

член на БДЗП от 1992 г.  

 

д-р Мартин Петров Маринов - квалифициран търсач на трупове  

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на 

науките 
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д-р Димитър Димитров - полеви орнитолог,  Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, Българска академия на науките  

 

Ивайло Антонов Райков - полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

Природонаучен музей, Варна, член на БДЗП от 1999 г.  

 

Боян Мичев - полеви орнитолог 

Докторант към Институт по екосистемни изследвания, оценка на екологичния риск и 

Българска академия на науките 

 

Кирил Иванов Бедев – полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

Биолог, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките 

 

Янко Събев Янков - полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

Студент по биология  

 

Резултати и обсъждане 

Времева динамика и състав на видовете 

Необичайно малък брой гъски бяха наблюдавани през зимния период на мониторинг на 

2017-2018 г. Гъските са наблюдавани в основната зона на проучване между 16 януари 

2018 г. и 11 март 2018 г. Само през един ден от февруари бяха наблюдавани гъски. Броят 

на наблюдаваните гъски в основната зона на проучване за всеки ден е представен в 

Таблица 2 и в Приложение 1.  

Сива гъска (Anser anser) не бе наблюдавана през периода на мониторинг през зимата на 

2017-2018 г. 
 

Таблица 2. Брой на наблюдаваните гъски в основната зона на проучване по видове и дни. 

 

Дата A. albifrons Anser/ Branta B. ruficollis Всичко 

16.1.2018 г. 44   44 

17.1.2018 г.  40 200 240 

18.1.2018 г.  6  6 

20.1.2018 г. 762  43 805 

23.1.2018 г. 32   32 

24.1.2018 г. 106 570 85 761 

25.1.2018 г.   60 60 

26.1.2018 г. 50 290  340 

28.1.2018 г. 38 482 50 570 

2.2.2018 г.  25  25 

1.3.2018 г. 100   100 

3.3.2018 г. 350  220 570 

5.3.2018 г. 72 47 3 122 

9.3.2018 г.  120  120 

11.3.2018 г. 26   26 

Общо 1580 1580 661 3821 
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Фигура 2. Разпределение по дати на гъските (всички видове), наблюдавани в основната зона на проучване 

през зимата на 2017-2018 г. 

Необичайно е за сезона и в дългосрочен план, но са наблюдавани два вида пеликани, 

както и през предходните три зимни периода (виж доклади за зимен мониторинг 2014-

2015, 2015-2016 и 2016-2017 г.): два Розови пеликана (Pelecanus onocrotalus) са 

наблюдавани на 23 януари 2018 г. и два Къдроглави пеликана (Pelecanus crispus) са 

наблюдавани на 3 март 2018 г. (Таблица 3).  

Броят на птиците по видове, с изключение на видовете гъски, е представен в Таблица 3. 

 
Таблица 3. Общ брой на наблюдаваните птици от различните видове (с изключение на гъските: за гъските 

виж Таблица 2) в основната зона на проучването (Фигура 1), отчетен през зимния сезон на 2017 – 2018 г. 

 

Видове декември януари февруари март Всичко 

A. acuta    26 26 

A. alba  2  3 5 

A. cinerea  2   2 

A. crecca    16 16 

A. flammeus   2  2 

A. gentilis 1 1   2 

A. nisus 2 5 3 4 14 

A. penelope    5 5 

A. platyrhynchos    78 78 

A. pratensis  50   50 

A. qurquedula    196 196 

B. buteo 7 68 39 30 144 

B. lagopus 1 1  2 4 

B. rufinus 1  12 3 16 

C. aeruginosus 2   4 6 

C. albus  7   7 
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Видове декември януари февруари март Всичко 

C. alpina    3 3 

C. cannabina   21  21 

C. carduelis   18 12 30 

C. chloris   20 7 27 

C. ciconia    1 1 

C. corax 1   1 2 

C. cornix   2  2 

C. cyaneus 13 53 39 13 118 

C. cygnus  58 64 70 192 

C. ferrugenea    1 1 

C. macrourus  2   2 

C. olor  10 5 9 24 

F. coelebs    45 45 

F. columbarius  1   1 

F. tinnunculus 3 6 6 3 18 

G. gallinago    2 2 

G. grus    2 2 

L. cachinans   10  10 

L. excubitor  1   1 

L. ichthyaetus   1  1 

L. limosa    13 13 

L. michahellis 8 3   11 

M. alba    1 1 

M. calandra  248 67 185 500 

N. arquata    2 2 

P. apricaria  37  219 256 

P. carbo  117 229 778 1124 

P. crispus    2 2 

P.onocrotalus  2   2 

P. falcinellus  1   1 

P. ochruros   1  1 

P. perdix  25   25 

P. pugnax   1 286 287 

P. squatarola    75 75 

S. rusticola    1 1 

S. torquatus    1 1 

S. vulgaris   49 313 362 

T. pilaris   119  119 

T. viscivorus    69 69 

U. epops    9 9 

V. vanellus    52 52 

Общо 39 700 708 2542 3989 
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Общ брой на наблюдаваните видове гъски и тяхното местоположение 

Общият брой на всички наблюдавани индивиди от видовете гъски, ЧГГ (Branta ruficollis) 

и ГБЧГ (Anser albifrons) през целия период на зимен мониторинг  2017-2018 г. в 

основната зона на проучване, е представен в Таблица 4 (както бе посочено по-рано, Сиви 

гъски не бяха забелязани през зимата на 2017-2018 г.). 

Таблица 4. Брой на гъските от различни видове, отчетен в основната зона на проучване приз зимния 

период на 2017/2018 г. 

Видове януари февруари март Всичко  

A. albifrons 1032  548 1580 

Anser/ Branta 1388 25 167 1580 

B. ruficollis 438  223 661 

Общо 2858 25 938 3821 

Отчетеното движение на гъските, както и местата за хранене, са картографирани по дни 

(виж Приложение 1). Идентифицирането на всички индивиди в смесените ята гъски е 

невъзможно от разстояние в ранните сутрешни и вечерни часове. Броят, посочен на 

картите, представени в Приложение 1, представлява общия брой гъски, наблюдавани по 

дни през периода, когато ЧГГ присъстват в основната зона на проучване. Зеленият цвят 

показва полета с пшеница, потенциално подходящи за хранене на гъските. Хранещи се 

гъски от никой вид не бяха наблюдавани нито в основната зона на проучване, нито в по-

зоната на ВПСН през зимата на 2017-2018 г. 

Същите цветови кодове и кръгове се използват и при обобщеното представяне на всички 

картографски данни за наблюдаваните гъски за януари, февруари и март, съответно 

показани на Фигура 3, 4 и 5. 
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Фигура 3. Обобщено представяне на пространствените данни, отчетени за гъските през януари 2017 г. 
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Фигура 4. Обобщено представяне на пространствените данни, отчетени за смесени ята гъски през 

февруари 2018 г. 
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. 

Фигура 5. Обобщено представяне на пространствените данни, отчетени за  гъските през март 2018 г. 

 

 

Като цяло, много малък брой гъски от всички наблюдавани видове присъстваха в зоната  

на ВПСН и в основната зона на проучване. Необичайно малък брой зимуващи гъски бе 

наблюдаван в България и Румъния като цяло през зимния сезон на 2017-2018 г. 

(http://wildlifeconservation.bg/english/red-breasted-goose-wintering-season-2017-2018/ и 

http://savebranta.org/en/news/the-peak-of-red-breasted-geese-numbers-in-coastal-dobrudzha-

registered-at-the-end-of-january ). 

На територията на ВПСН максимален брой гъски, включително ЧГГ в смесени ята, се 

наблюдава между 17 и 30 януари. 

Не беше възможно да се прецизира винаги дяла на ЧГГ, но при всички проведени 

наблюдения, при които бе възможно идентифициране на съотношението на видовете, се 

установява съответствие с данните от докладите за предходните зимни периоди и 

http://wildlifeconservation.bg/english/red-breasted-goose-wintering-season-2017-2018/
http://savebranta.org/en/news/the-peak-of-red-breasted-geese-numbers-in-coastal-dobrudzha-registered-at-the-end-of-january
http://savebranta.org/en/news/the-peak-of-red-breasted-geese-numbers-in-coastal-dobrudzha-registered-at-the-end-of-january
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резултат вариращ между 10% и 50%. Броят на гъските, наблюдавани през февруари, е 

много по-малък от броя им през януари. През март имаше втори пик в броя на 

прелитащите гъски от двата доминантни вида. 

Всички наблюдавани гъски през зимата на 2017-2018 г. бяха в полет и, както бе 

отбелязано по-горе, не са отчетени хранещи се гъски в зоната на проучване на ВПСН и в 

основната зона на проучване (виж Фиг. 1). Броят полети на ден е представен в Таблица 2. 

Причината за относително ниския брой зимуващи гъски в България, вероятно е 

изключително меката зима на 2017-2018 г. и високите температури. Подробни анализи 

на съотношението между температурата на околната среда и броя на гъските на 

територията на ВПСН през последните 10 години, и обсъждане на ролята на 

температурата, са представени в предходен доклад 

(http://www.aesgeoenergy.com/site/images/Winter%20Report%202016-2017.pdf ). 

 

Резултати от мониторинга на смъртността 

По план всички 52 турбини се проверяват на всеки седми ден (ако зоните под турбините 

са достъпни) за трупове през целия период на зимното изследване (01 декември 2017 – 

15 март 2018 г.), когато повече птици са изложени на риск от сблъсък. Последните 

зимуващи гъски във ВПСН обикновено се наблюдават в началото на март. Затова, за да 

се осигури надеждно наблюдение, проверките продължават до края на март. 

Действителната честота на проверките е представена в Таблица 1. Атмосферните 

условия (температура на околната среда, дъжд и снежна покривка), които може да имат 

въздействие върху честотата и резултатите от проверките, са разгледани в няколко 

предишни доклада от зимния мониторинг и са достъпни на адрес: 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. 

Ефективността на търсачите и запазването на труповете са оценявани два пъти по време 

на зимния мониторинг във ВПСН - през февруари 2010 г. и през януари 2016 г. 

Резултатите са сходни и в общи линии потвърждават ефективността на търсене и 

степента на запазване на труповете под турбините при планирано търсене на всеки седем 

дни. 

При системните проверки под турбините (Таблица 1) през зимата на 2017-2018 г. са   

намерени  четири  останки, които може да се дължат на сблъсък с  турбини: една Чайка 

буревестница (Larus canus) и три Обикновени мишелова (Buteo buteo) (Фиг. 6). Тези 

видове са незастрашени съгласно критериите на Международния съюз за защита на 

природата и не са включени в Червената книга на България. Трупът на Чайката 

буревестница бе в силно разложено състояние, което показва дълъг период от  време 

след смъртта (Фиг. 6). Трупът бе намерен в защитен пояс и вероятно птицата е умряла 

през лятото, но не е била открита тогава поради гъстата растителност, която липсва през 

зимата. Не са наблюдавани птици от този вид през зимата (Таблица 3), но са отчетени 

по-рано през годината. Следователно, този труп не трябва да се счита за жертва на 

сблъсък през зимния период. 

Не са открити части от тяло или цялостни останки от гъски, които биха могли да се 

считат за жертви на сблъсък, след общо 509 проверки под различни турбини в периода 

01 декември 2017 г. – 30 март 2018 г. (Таблица 1). Следователно, през зимните сезони на 

2010-2018 г,  когато има присъствие на гъски и турбините работят, не са открити 

доказателства за сблъсък на гъски, включително  и от вида ЧГГ.  

http://www.aesgeoenergy.com/site/images/Winter%20Report%202016-2017.pdf
http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Фигура 6. Труповете на три Обикновени мишелова (Buteo buteo) са отчетени във ВПСН като жертви на 

сблъсък през зимата на 2017-2018 г. Един по-стар труп (горния десен ъгъл) на Чайка буревестница (Larus 

canus) вероятно е резултат от смърт през лятото на 2017 г. 

ССТ е задействана през зимата на 2017-18 г. в ситуации, при които Морски орли 

(Haliaeetus albicilla) и пеликани от два вида Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) и 

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) са наблюдавани във ВПСН. Не е имало случаи,  

при които се изисква задействане на ССТ поради условия, представляващи възможна 

опасност за сблъсък на гъски. Всички спирания на турбини, свързани с наблюденията на 

птици и причините, поради които те са извършени, са дадени в Таблица 5. 
 

Таблица 5. Обстоятелства за спиране на турбини съгласно ССТ, свързани с намаляване на риска от 

сблъсък на чувствителни видове птици през зимата на 2017-2018 г. във ВПСН. Виж предишни доклади за 

групиране на вятърните турбини (ГВТ). 

Дата 
Час на 

спиране 

Час на 

пускане 
Вид Вид 

Брой 

птици 
ГВТ Наредил Забележки 

16.01.2018 г. 11:45 ч. 12:22 ч. Haliaeetus 

albicilla 

Морски 

орел 

1 T13, 

T33, 

T34, 

T35 

И. Райков Лети на ниска височина 

50-100 м между 

турбините 

23.01.2018 г. 12:12 ч. 12:17 ч. Pelecanus 

onocrotalus 

Розов 

пеликан 

2 E Я. Янков Лети на ниска височина 

50-100 м между 

турбините 

3.3.2018 г. 13:25 м. 13:54 ч. Pelecanus 

crispus 

Къдроглав 

пеликан 

2 B, D, 

E 

К. Бедев Лети на ниска височина 

50-100 м между 

турбините 
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Заключения 

Относително меката зима на 2017-2018 г. вероятно е основната причина за ниския 

брой наблюдавани гъски от два вида в околността на ВПСН през този сезон. 

Дневните наблюдения от декември 2017 г. до март 2018 г. (включително) показват, че 

отчетеното присъствие на гъски на територията на ВПСН и в близост е ограничено в 

кратък период от време през зимата, който в по същество е същият, както вече е 

установено в проучванията от 2008 – 2017 г. 

Броят на зимуващите гъски, наблюдавани във ВПСН през зимата, като цяло 

съответства на общия брой на зимуващите гъски в по-широкия крайбрежен регион на 

Добруджа, но е по-нисък, като се има предвид, че ВПСН принципно е по-малко 

предпочитана зона (изцяло и обективно, независимо от присъствието на 

ветроенергийния парк). 

Проучванията през зимата на 2017-2018 г. продължават да показват, че ВПСН не е 

източник на смъртност в резултат на сблъсък при зимуващите гъски, въпреки че те 

прелитат над ВПСН или се хранят на неговата територия (с различна периодичност, 

но понякога често - както през предходните зими). Доказателство за това е, че при 

системните проверки под действащите турбини през никоя от осемте зими, когато 

ВПСН е в експлоатация, не са открити останки от гъски, които биха могли да бъдат 

отнесени към категорията «сблъсък с турбини» на ВПСН. 

В периода 2008-2018 г. не се наблюдава реакция от гъските, проявяваща се в силно 

изместване (безпокойство) в резултат на изграждането и експлоатацията на ВПСН. 

Наблюдаваната численост на гъски от трите вида, както и наблюдаваното 

пространствено разпределение на прелитащи и хранещи се гъски не показват силно 

изместване от площадката на действащия ВПСН или околността. 

От изследванията, пряко свързани с ВПСН, посочени в настоящия доклад (виж също 

предходни доклади за ВПСН от зимни периоди,  налични на уебсайта на «Ей И Ес» и 

по-ранни изследвания), основната зона на проучване остава място за хранене на ЧГГ, 

както и на ГБЧГ, но също така не е важно място за двата вида, както се показва и от  

предварителните проучвания преди изграждането на ветроенергийния парк. 

Следователно, и въз основа на други проучвания, ВПСН не представлява съществена 

заплаха за използването на местата за хранене (и особено в светлината на други 

селскостопански практики като тип реколта и размер на полето на предпочитаната от 

гъските култура). ВПСН също не представлява съществен риск за смъртност за 

гъските в резултат на сблъсък с перките на турбините.   

 

 

 



ANNEX 1  

Day by day movements and feeding grounds of observed GWFG (blue), RBG (red) and mixed flocks of 

geese (purple)observed during winter 2017-2018. 
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