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1.
1.1

ВЪВЕДЕНИЕ
Хронология
„AGE” [AGE] възложи на „RSK Енвайърънмънт Лимитид” [RSK Environment (RSK)]
(RSK) да извърши дю дилиджънс във връзка с Оценката за въздействието върху околната
среда (ОВОС) за разрешено изграждане на ветроенергиен парк в България през април и
май 2008 г. Предложеният ветроенергиен парк е в землището на селата Българево, Свети
Никола, Хаджи Димитър, Раковски и Поручик Чунчево в Община Каварна, наричан подолу „Проектът”. През 2006 г. „Ей И Ес” – международната енергийна компания,
образува смесено предприятие с „ГеоПауър”, наречено „Ей И Ес ГЕО Енерджи” ООД
(„AGE”) за извършване на строителство, придобиване на собствеността и експлоатиране
на Проекта. Собствеността на „AGE” е разпределена 89% за „Ей И Ес” и 11% за
„ГеоПауър”.
Дю дилиджънсът идентифицира необходимостта от допълнителна работа по отношение
на редица екологични аспекти с цел набиране на допълнителна информация и
усъвършенстване на проекта и на мерките за ограничаване на вредните въздействия.
Настоящият доклад има за цел да опише констатациите от допълнителната работа и
заедно със Становището за околната среда (СОС), Нетехническото резюме (НР) и Плана
за публично съгласуване и оповестяване (ППСО) представлява част от пакета за
оповестяване на ОВОС за Проекта. Констатациите в този доклад следва да се разглеждат
в комбинация с тези други документи.

1.2

Обхват на работата
Дю дилиджънсът открои следните основни области, в които се препоръчва извършването
на допълнителна работа с цел усъвършенстване на проекта и информиране и оформяне на
необходимите мерки за ограничаване на вредните въздействия:

•

Количествена оценка за вероятността от сблъсък и оценка на кумулативното
въздействие от гледна точка на орнитологията;

•

По-задълбочена оценка на ландшафта на местността и визуалното въздействие
върху заобикалящата го среда и кумулативни въздействия;

•

Оценка на трафика и транспорта;

•

Количествена оценка на шумовите въздействия за потвърждаване на прогнозните
нива на шумово въздействие, посочени в СОС;

•

Оценка на потенциалните преки въздействия на строителната инфраструктура
върху културно-историческите паметници и потенциални непреки въздействия на
проекта върху местните културно-исторически обекти.
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В допълнение, за да се подсили СОС, бе счетено за целесъобразно разработването на поподробно описание на проекта с акцент върху конструктивните детайли и обосновка за
разглеждане на алтернативи.
Бе идентифицирано и изискване за План за публично съгласуване и оповестяване
(ППСО) и План за управление и мониторинг на околната среда (ПУМОС). Тези
документи са изготвени като отделни документи по доклада, но също представляват част
от пакета за оповестяване на ОВОС.

1.3

Структура на доклада

Настоящият доклад е разделен на осем глави. Глава 1 въвежда в проекта и обхвата на
работата, описана в него. Глава 2 прави преглед на алтернативните локации за Проекта,
след което следва описание на Проекта. Глави 3 – 7 описват констатациите от
извършената допълнителна работа в съответствие с препоръките на дю дилиджънса, а
Глава 8 съдържа резюме на основните констатации.
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2.
2.1

ВЪВЕДЕНИЕ
Историческа справка
Енергийните потребности на България, както и на Европа като цяло, никога не са били
по-големи, а количествата на не-възобновяемите енергийни източници осигуряващи
голямата част от електроенергията в България (тоест въглищата, петрола и газа) са
ограничени. Техният непрекъснат добив и изгаряне са неустойчиви, и са частично
отговорни за глобалните климатични промени повлиявани от “емисиите на парникови
газове”.
През 1995 година България ратифицира Конвенцията на ООН за Климатичните промени,
а през 2002 и Протокола от Киото. Следователно България се задължи да редуцира
емисиите на парникови газове с 8% през 2008-2012, сравнено с базовата 1988 година1. В
съгласие с Националната стратегия по енергетика на Република България се очаква, че до
2012 година 8 % от тази енергия ще бъде произвеждана от възобновяеми източници, а
част от нея ще бъде произвеждана от вятъра.
Независимо от приетата енергийна стратегия на България, която насърчава използването
на възобновяеми енергийни източници, приносът на вятърната енергия е значително
ограничен. В края на 2007 в България имаше само 70 Мегавата инсталирани
ветроенергийни мощности, сравнено с общата цифра за Европа, която е 56,535 Мегавата2.

1

http://www.moew.government.bg/recent_doc/international/climate/NAPCC_Final_English.doc#_Toc96409913
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Предложеният Проект за улавяне и оползотворяване на ветровете в община Каварна ще
бъде един съществен принос към целите за използване на възобновяеми Български и
Европейски източници на енергия.

2.2

Алтернативи

2.2.1 Подход
Влиянието, което една ветроенергийна парк може да има върху околната среда, в голяма
степен зависи от избрания за обекта терен. Следователно за минимизиране на
неблагоприятните влияния върху околната и социална среда, изборът на терен на обекта
е от първостепенна важност. Осъзнавайки това, за селекцията на терените на обектите за
ветроенергийни ферми AGE възприе процеса на систематичен избор на терен на обект,
който включва три широко обхватни етапа:
•
•
•
•

идентификация на Район на търсене;
идентификация на потенциални места на обекти в рамките на Района на търсене;
идентификация и селекция на предпочитано място на обект в рамките на Района
на търсене; и
идентификация на окончателното място на обекта и план на обекта с прилагане на
процедурата за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

По-долу е представен кратък обзор на този процес.

2.2.2 Идентификация на Район на търсене
Първият етап от селекцията на терени за обекти на ветроенергийни ферми бе да се
дефинира Район на търсене, което се базира главно на ЕБВР анализа на Българските
ресурси на ветрова енергия (виж Приложение 1), както и на важни от международна и
национална гледна точка указания касаещи околната среда, включително и зоните Натура
2000, както и известните чувствителни по отношение на населените с птици райони (виж
Приложение 2). Според този анализ бе дефиниран Район на търсене, основавайки се на
три представляващи интерес района в границите на България (виж Приложение 1):
1. планинския район на юг от София;
2. планинската верига Стара планина в централна България, фокусирайки се
конкретно на района на Сливен; и
3. районът на Каварна.

2.2.3 Избор на район

2

EWEA, 2008, Карта на Европейските ветроенергийни ферми
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През 2002 година са преразгледани следните фактори за всичките три представляващи
интерес района в рамките на процеса за търсене на Район:
•
•
•
•
•
•

потенциален ветроенергиен ресурс;
центрове с концентрация на население и предложени бъдещи разширения, когато
това е било известно;
инженерни съображения (като например главни пътища, надземни
електропроводи, възможни свързвания към електрическата мрежа);
ландшафт и топография;
съхранение на природните ресурси, и
културно наследство.

След преразглеждане на информацията бе избран предпочитан район за разработка на
ветроенергийният парк, който избор се базира на баланс между гореописаните фактори.
За предпочитан район бе избран регионът на Каварна, което се дължи на комбинация от
следните фактори:
•

•
•
•

достъпност на добър ветроенергиен ресурс – планинският район на юг от София и
планинската верига Стара планина са обект на турбулентни ветрови условия,
както и на обледеняване при зимни условия;
добър общ достъп до електрoпреносната мрежа и нейния капацитет;
добър общ достъп за строителство в района; и
съображения касаещи околната среда.

По отношение на специфичните съображения относно отдалечената от брега околна
среда, земите в границите на Каварненския регион са чувствително модифицирани от
интензивни земеделски дейности; като повечето от тях не са вече природни степни
хабитати. От тук следва, че районът бе счетен за по-слабо чувствителен в сравнение с
планинския район на юг от София и планинската верига Стара планина, които са
доминирани от големи пространства диворастящи гори с национална значимост.
Направен бе извода, че в сравнение с региона на Каварна, тези райони биха понесли поголеми дължащи се на разработване на ветроенергийни ферми вреди касаещи околната и
социалната среда.
Бе взето решение, че Каварненският регион е по-стабилно местоположение, което се
дължи на по-смекчените ветрове и зимни условия, потенциално по-добрите възможности
по отношение на пътища за достъп и свързване към енергийната мрежа, както и
потенциално по-малката чувствителност спрямо ресурсите на природни ценности.

2.2.4 Избор на терен
След селекцията на Каварненския регион, в рамките на региона бяха разгледани две
широко обхватни зони за развитие на ветроенергийни ферми, едната от които е в
границите на крайбрежния степен район на Каварна, а другата е фокусирана по-далеч от
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крайбрежната ивица, в границите на земеделските земи. С потенциал за поемане на
разработката на ветроенергийни ферми бяха идентифицирани няколко терена в степния
регион и няколко намиращи се по-далеч от крайбрежната ивица парцела.
Поради възникналите по време на проучвателните работи и консултации безпокойства
касаещи ресурсите с природни ценности, терените в степната зона бяха отхвърлени, а за
предпочитани места за развитие на ветроенергийни ферми бяха избрани намиращите се
по-далеч от крайбрежната ивица парцели.

2.2.5 Детайли по терена
Първоначалното предложение за Проекта включваше монтажа на 62 турбини. По време
на процедурата по ОВОС, обаче, девет от намиращите се по-далеч от крайбрежната ивица
и придобити за целите на проекта парцела бяха елиминирани от плана на Проекта, поради
две отнасящи се до околната среда причини:
1. деветте парцела бяха по-близо до райони, които са считани за важни за дивите
животни, както и
2. с цел намаляване на визуалната плътност на турбините в района.
Броят на турбините в рамките на Проекта бе впоследствие редуциран на 52.
Тук трябва да се отбележи, че по време на процеса по избор на терени и уточняването на
подробности през 2004 година (до 2006 година), районът на нос Калиакра бе предложен
за терен на Натура 2000 от Българското правителство (Министерството на околната среда
и водите). Това, обаче, не включи предложения за разработка терен. Макар извършените
от Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП) представяния между 2004 и 2006
да доведоха до последващо включване на земята в предложените през 2006 година
Натура 2000 зони, този район бе по-късно премахнат от Министерството на околната
среда и водите, когато то представи официалния си списък на Европейската комисия през
2008 година, тъй като той не отговаряше на задължителните научни критерии.
Потвърждава се, че обозначаването на терена като принадлежащ към Натура 2000 е
понастоящем предмет на разследване от Европейската комисия по жалба регистрирана от
БЗДП. Независимо от това, понастоящем в този случай, Проектът лежи извън
официалните граници на терена, както той е днес обозначен.

2.3 Описание на Проекта
2.3.1 Описание на терена
Предложеният ветроенергиен парк “Свети Никола”, Каварна е разположена на общинска
земя в границите на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър, Раковски и
Поручик Чунчево в община Каварна (виж дадената по-долу Фигура 2.1).
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Фигура 2.1 Карта на терена на Проекта

Географският обсег на Проекта покрива обща площ от 60 км2, които включват почти
изцяло земеделска земя. Повърхностната площ на постоянното завършено предприятие
на ветроенергийният парк, след пускането й в експлоатация, ще бъде 6 хектара (60
декара).

2.3.2 Компоненти и строеж на терена
Ключови компоненти на плана
Местоположенията на основните компоненти на ветроенергийния парк са показани на Фигура
2.2 и включват следното:

•

•
•
•
•

52 вятърни турбини Vestas V90 и фундаменти за тях (първоначално бяха
планирани 62 турбини, но впоследствие те бяха намалени от съображения за
опазване на околната среда);
33/110 Киловолтови подстанции оборудвани с 2 мощни трансформатора (по 100
Мегаволтампера всеки);
подземна 33 Киловолтова енергосъбирателна система за свързване на турбините
към подстанцията на Проекта (с 8 клона от по 6-7 турбини на клон);
пътища за временен достъп до терена и между турбините; и
временни строителни компаунди включващи зони за строителство и складове.

В допълнение на тези компоненти ще се построи и надземен 110 Киловолтов
електропровод от подстанцията към по-разширената мрежа на подстанцията в Каварна.
Съгласието за тази електропроводна линия е получено в съответствие с отделно известие
от Националната електрическа компания (НЕК).
Координатите на вятърните турбини са идентифицирани в дадената по-долу Таблица 1.1.
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Таблица 1.1 Местоположения на основните структури
Турбина # Оригинална
карта

Координати

B

Координати

15101

43°27'09,11948

28°25'37,34203

18007

43°27'22,78475

28°25'43,08809

12041

43°27'16,92324

28°24'50,46134

15183

43°26'58,56388

28°24'44,37170

11080

43°26'59,91012

28°24'17,99288

14139

43°26'33,45496

28°23'45,90381

15166

43°26'46,11370

28°25'40,28927

19224

43°26'23,44313

28°25'27,50098

19201

43°26'25,45021

28°25'10,75887

14124

43°26'13,42853

28°24'36,69681

15168

43°27'03,10506

28°25'18,03715

14149

43°26'33,24990

28°24'30,73726

20086

43°26'34,48415

28°26'33,60605

19218

43°26'27,68691

28°25'59,59428

19180

43°26'20,34846

28°25'45,13748

19100

43°26'07,96735

28°25'11,37259

18099

43°25'46,60650

28°24'47,69584

21013

43°26'29,65062

28°27'22,14043

20085

43°26'21,21006

28°27'02,83602

20097

43°26'13,53840

28°26'35,59907

24085

43°25'57,14522

28°26'30,15227

23108

43°25'48,63581

28°25'50,79155

23056

43°25'40,06715

28°25'34,55856

22062

43°25'24,42215

28°25'01,92797

26054

43°25'59,99192

28°27'37,06332

24145

43°25'35,65826

28°27'11,66274

25082

43°26'10,39644

28°27'58,61927

24103

43°25'28,03815

28°26'45,14459

35099

43°25'13,37760

28°25'58,76096

34041

43°24'57,77031

28°25'25,95606

22069

43°24'54,89645

28°25'08,51065

23132

43°27'01,62929

28°27'52,72438

11063

43°27'11,59772

28°28'44,66029

12085

43°26'42,88901

28°28'44,12846

12083

43°26'22,20336

28°28'52,61333

11091

43°26'54,74635

28°29'10,72897

18080

43°26'53,38462

28°29'32,03357

18083

43°26'57,79202

28°29'51,68530

23103

43°27'13,60205

28°27'12,27610

18024

43°27'27,49221

28°26'59,74841

21112

43°27'37,98777

28°27'25,05240

20044

43°28'10,46972

28°28'22,85793

19018

43°28'41,86427

28°28'26,91410

22027

43°28'47,11162

28°28'48,51946

18036

43°28'52,98999

28°29'19,14136

21067

43°26'51,78199

28°27'35,81107

22058

43°27'26,04402

28°27'39,11916
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Турбина # Оригинална
карта

Координати

B

Координати

21052

43°27'57,53439

28°29'41,77268

20038

43°28'14,37039

28°29'00,16541

19036

43°28'30,78073

28°28'38,34301

21062

43°28'09,49833

28°29'59,57741

18022

43°28'37,75452

28°29'43,72214
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По-долу е описан всеки един от компонентите на Проекта, както и неговото
строителство.
Турбини
Избраният модел турбина е Vestas V90, 3 Мегавата, чиято височина на главината е 105
метра, а дължината от височината до върха на лопатката е 150 метра. Турбините ще са с
типичен модерен дизайн включващ цилиндрични кули и три лопатки фиксирани към
гондолата съдържаща генератора, редуктора и друго работно оборудване, като те ще са
подобни на показаната по-долу на Фигура 2.3 турбина.
Предлага се турбините да бъдат боядисани в сив цвят с червено маркирани лопатки за
удобство на Контрола на въздушното движение. Върху тях няма да има външни реклами
или надписи, освен задължителните предупреждения и номера на турбината на вратата на
кулата.
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Фигура 2.3 Турбина

Очаква се, че за фундамента на всяка една турбина ще се наложи изкопаване на изкоп от
289 м2 с максимална дълбочина от около 2.8 метра, до дълбочината на намиращата се
отдолу скала. Независимо от това, подробните конструкторски спецификации за всеки
един фундамент ще зависят от състоянието на почвата на самия участък. Изливането на
всеки фундамент ще изисква употребата на около 740 м3 бетон и 56 тона арматурно
желязо.
Методите за провеждане на изкопните работи ще варират в зависимост от състоянието на
почвата. Общите процеси, обаче, ще са следните:
•
•
•

горният почвен слой ще бъде оголен. Полученият материал ще се складира в
съседство с работния участък;
след това ще бъде отнет подпочвения слой, който ще се складира отделно от
горния почвен слой;
ще се направи изкоп за фундамента на турбината последвано от монтажа на
арматурно желязо и бетон. Изкопът ще остане открит за около седмица и след
изливане на фундамента за предстоящото издигане на турбината работния
участък ще се запълни незабавно с подпочвена земна маса.
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•

Веднага след монтажа и вдигането на турбината, работния участък ще бъде
възстановен с употребата на складираната земна маса на горния почвен слой.

Вятърните турбини ще бъдат вдигнати от два екипа работещи с голям мобилен гъсеничен
кран и с монтиран на опашка кран. Гъсеничният кран ще се позиционира на кранова
подложка (стационарна твърда подложка с площ от 1034 м2), която ще бъде разположена
на около 25 метра от фундамента на турбината. Монтираният на опашка кран ще бъде
разположен върху същата кранова подложка. И двата крана ще вдигат секции от кулата и
лопатките на турбините от доставящите ги превозни средства, и ще ги позиционират в
тяхното монтажно положение. По-големият повдигащ кран ще се използва за вдигане на
секциите на кулата, на гондолата и на възела на главината, и лопатките, във вдигнато
положение. След монтажа на основните компоненти на турбината, двата крана ще бъдат
откарани до мястото на следващата турбина. Прилагайки метода на монтаж с два крана се
очаква, че екипите ще могат да вдигат по две турбини на седмица.
Строителството на крановите подложки ще протече по следния начин:
•
•

•

горният почвен слой и подпочвеният слой ще се отнемат и ще се складират на два
отделни насипа;
в зависимост от състоянието на почвата, за да оформи подложката за крана,
чакълът ще се положи върху гео-текстилна повърхност до дълбочина от около 1
метър; и
след вдигането на турбината крановите подложки ще се покрият с първоначалния
горен почвен слой и ще се рекултивират.

Компаунд и връзки към мрежата на подстанцията
Компаундът на подстанцията ще заеме постоянна площ от 6120 м2 и ще включва сградата
за комутационните съоръжения, за мощните трансформатори и за измервателната
апаратура. За целите на бъдещата поддръжка в рамките на компаунда ще се предвиди и
малък участък за паркиране на автомобили. На Фигура 2.2 е показан участъка на
компаунда на подстанцията. Цялото електрозахранване и окабеляване на работния
участък между вятърните турбини и до подстанцията ще бъде положено в канавки, които
ще са разположени приблизително под или в близост до пътищата за достъп. Тези
канавки ще бъдат запълнени с фин дребен чакъл, с получен в съседство подпочвен слой и
горен почвен слой, които ще бъдат изкопани за целите на създаването на канавките.
Единствено електрозахранващият кабел от подстанцията на Проекта към мрежата на НЕК
ще бъде монтиран надземно. Според Българското законодателство изграждането на
надземна електрозахранваща линия е задължение на НЕК. Въпреки това, инвеститорът
ще поеме отговорността по изграждане на електрозахранващата линия.
Построяването и експлоатацията на компаунда на подстанцията на Проекта ще отговаря
на Наредба #3 (уреждаща предписанията касаещи периода на проектиране и на строеж),
на Наредба #9 (уреждаща предписанията относно експлоатацията), както и на Правилата
за електропреносната мрежа. Предложената надземна връзка към електропреносната
мрежа от подстанцията към съществуващата мрежа е показана на Фигура 2.2.
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Санитарните отпадъци ще се съдържат или в химически тоалетни, или ще се насочват
към съоръжение за складирането им на място (вероятно в помийна яма), което ще зависи
от одобрението на местните власти. Химическите тоалетни ще бъдат периодично
изпразвани от санитарен предприемач, а помийните ями ще се поддържат от
специализиран за целта санитарен предприемач. По време на експлоатацията на обекта
на участъка няма да се складират масла, хидравлични течности или смазочни материали,
като за обслужването на турбините и изхвърлянето на всякакъв вид отпадни смазочни
материали и части ще се наеме специален предприемач изпълняващ Българските
разпоредби за изхвърлянето на отпадни материали. Към подстанцията ще се монтира
резервоар за вода, който да захранва системите за противопожарна защита. Водата ще се
доставя с цистерна.

Път за достъп до обекта
Пътят до обекта, предназначен за доставящите компонентите на турбината превозни
средства, като например секции на кулата и лопатки, ще бъде главно по главното
артериално шосе E87, което обслужва региона на Каварна. От E87, за транспорта на
компоненти и материали до обекта, ще се използват други по-второстепенни пътища.
За Проекта ще са необходими общо 42 километра път за достъп, както това е показано на
Фигура 2.2. Предложено е пътищата за достъп да са съществуващите черни пътища,
които са собственост на общината и които ще бъдат подобрени с цел улесняване на
строежа на турбините, на техните фундаменти и на подстанцията. Там, където е
необходимо, съществуващите пътища ще бъдат разширени до 5 метра, за да могат да
поемат строителния трафик. След приключване на строителните работи, пътищата ще
бъдат поддържани за улесняване на достъпа при изпълнение на дейностите по
поддръжката на съоръженията.
При подобряване на пътищата ще се прилагат методите на най-добрите практики. Преди
започване на строителните работи ще се разработи документ за подробния метод на
строителство, който, там където това е необходимо, ще включва и осигуряването на
дренаж.

Временни строителни компаунди
По време на строителните работи ще е необходимо изграждането на шестнадесет
временни строителни компаунда, чието местоположение е показано на Фигура 2.2. Всеки
един от тях ще включва някои, или всички, от следните съоръжения, което ще зависи от
специфичните изисквания на обекта:
•

•
•

временни кабини, които ще бъдат използвани като офиси на обекта, за следене на
пристигащите превозни средства, както и за осигуряване на благоустрояването на
обекта, включително и за тоалетни за персонала на обекта;
място за паркиране на строителните работници, на посетителите и на
строителните машини;
надеждни складове за инструменти, малки части и химикали;
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•
•

участък за приемане на пристигащите превозни средства; и
предпазна ограда около компаунда.

На местата, където това се налага, компаундите ще се използват като складов участък за
компоненти, горива и материали, които са нужни за строителството. Главните
конструктивни компоненти на турбините, обаче, ще бъдат доставяни направо на обекта за
незабавната им употреба. За поемане на санитарните отпадъци ще се използват
химически тоалетни.
Размерите на компаундите ще варират в зависимост от специфичните изисквания на
обектите, като най-големият от тях вероятно няма да е по-голям от 1000 м2. Строителният
терен ще се изгради с отнемане на горния почвен слой, с покриване с гео-текстилен
материал (в зависимост от състоянието на почвата) и с полагане на работна повърхност с
камък до дълбочина от 1 метър. Горният почвен слой ще бъде складиран в близост до
обекта за последващата му употреба при възстановителните операции. Компаундите и
покритите участъци ще бъдат възстановени в края на периода на строителните работи,
като привнесеният материал ще бъде отстранен, изложеният на показ субстрат ще бъде
леко обработен и след това горният почвен слой ще бъде върнат обратно.
Складирането на обемни горива и химикали в компаундите ще бъде защитено от разливи
по подходящ начин, отговарящ на екологичните указания на Световната банка за
здравеопазване и безопасност (EHS).

2.3.3 Строителна програма
Целият период на строителството вероятно ще трае около 12 месеца, считано от началото
на проучването на мястото на обекта до възстановяването на участъците на временните
строителни компаунди. Строителните работи ще включват следните фази:
•

•

•
•
•
•
•

мобилизация, включително построяване на компаунд на обекта за разтоварване на
материали и компоненти, за разполагане на офисите на обекта, както и за
поемане на благоустройствените съоръжения;
строителство/подобряване на пътища за достъп до главния обект, включително
изкопаване на канавки за кабели и полагане на електрически и комуникационни
кабели;
строеж на фундаментите на турбината;
доставка и вдигане на кулите на турбината, и монтаж на гондоли, и лопатки;
строителство на комаунда на подстанцията;
строителство на 110 Киловолтова надземна електрозахранваща линия; и
възстановяване на участъка на обекта.

Очаква се, че Проектът ще бъде изпълнен на един етап, включващ строителство на
подстанцията, на електрозахранващата мрежа и на 52 вятърни генератора с инсталирана
мощност от 156 Мегавата през 2009 година.
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2.3.4 Трудова заетост и работни часове за строителните работи
Очаква се, че по време на строителството ще се наеме персонал от около 116 (+/-15)
души, включващ инженерен състав, строителни работници и администратори. Работните
часове за строителство ще отговарят на Българските разпоредби за труд и безопасна
работа. Доставката на голямата част от строителните материали на обекта ще се извършва
между 7 часа сутринта и 7 часа вечерта. Доставката на гондолите и на лопатките на
обекта ще изисква използването на бавно движещи се камиони за извънгабаритен товар и
може да се извърши през нощта, за да се намалят до минимум причинените на другите
пътуващи по пътищата неудобства. Ще се разработи процедура за предупреждение на
живущите в околните райони, за предварително уведомяване за потенциални закъснения
по пътната мрежа по време на изпълнение на доставките.

2.3.5 Управление на околната среда по време на строителните работи
Един от ключовите механизми за управление на околната среда по време на подробните
етапи на проектиране и строителство на Проекта ще бъде разработката на Система за
социално управление и за управление на околната среда (SEMS), която ще е специфична
за Проекта. Тази SEMS система ще опише политиките и процедурите, които са
необходими за управление на влиянието на Проекта върху социалната и околната среда,
за осигуряване на съответствие с приложимото Българско и Европейско законодателство,
както и изискванията за стандартите при изпълнение на извършваните работи, и
изискванията за линия на поведение, съдържани в Плана за управление и контрол на
околната среда на Проекта (EMMP).
Този EMMP документ ще опише необходимите действия за реализация на смекчаващи
мерки, и техни приоритети, за коригиращите действия и за мерките за мониторинг, които
са необходими за управлението на въздействията идентифицирани в рамките на
Екологичния Доклад (ЕД). Основната цел на EMMP документа ще бъде да:
•
•
•

•
•

пренесе задълженията поети в рамките на ES и условията на съгласие по
отношение на смекчаващите мерки, мониторинга и консултациите;
осигури механизъм за гарантиране на съответствие със законодателството
касаещо околната среда и законовите разрешения;
гарантира, че по време на строителните работи по Проекта ще се следват добри
строителни практики и стандарти, които да са в основата си съгласувани с
изискванията на Българското и Европейското законодателства и най-добри
практики, както и с Указанията на групата на Световната банка за опазване на
околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд (EHS указания3).;
осигури рамка за смекчаване на неочаквани въздействия при изпълнение на
строителните работи;
осигури увереност на трети страни, че изискванията на Проекта по отношение на
качеството на опазване на околната среда ще бъдат изпълнени; и
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•

осигури рамка за съвместимо ревизиране и инспекция, за да могат AGE, ЕБВР и
IFC да бъдат сигурни, че техните намерения по отношение на качеството на
опазване на околната среда са изпълнени.

Подготвена е чернова на EMMP документа, който е част от пакета с намерения на EIA и
се съдържа в Приложение 9 на настоящия доклад. Това ще е един динамичен работен
документ, който непрекъснато ще се развива по време на подробното проектиране,
строителство, експлоатацията и извеждането на Проекта от експлоатация. Като част от
EMMP документа ще се изработят допълнителни планове, които ще включват
управлението на следните проблеми:
•
•
•
•
•
•
•

готовност и реакция при аварийни ситуации;
организация и управление на дейностите по отстраняване на отпадъците;
предотвратяване на замърсявания (включително складиране на материали и
споразумения за боравене с тях);
управление на водните ресурси;
управление на пътния поток;
възстановяване на участъка на обекта; и
извеждане на обекта от експлоатация.

Едновременно с черновата на EMMP документа, тези планове ще осигурят и създаването
на система, спрямо която ще се следи и ревизира качеството на опазване на околната
среда. Ще се изработват периодични доклади по изпълнението на EMMP и на всякакви
други изисквания по охрана на околната среда, които доклади ще се разпространяват на
местна почва. Плановете ще се разработват и съгласуват, консултирайки се със
съответните Български власти и влиятелни лица.

2.4

Дейности по експлоатацията
В условията на нормална експлоатация ветроенергийните турбини могат теоретично да
работят 24 часа дневно и почти 365 дни в годината, със сравнително малки допуски за
планирани поддръжка и ремонти. Действителното време на експлоатация на всяка една
турбина, обаче, ще зависи от специфичните за терена на обекта ветроенергийни ресурси.
Дейностите по поддръжката обикновено ще се извършват през периодите на слаба
ветрова активност, което ще сведе до минимум загубите при генериране на
електроенергия. Турбините ще започнат да генерират електроенергия при скорости на
вятъра от 4 метра/секунда, като тяхното производство ще нараства до номиналната си
стойност при скорости на вятъра от 16 метра/секунда. Ако скоростта на вятъра надвиши
25 метра/секунда, турбините автоматично ще спрат да генерират електроенергия.
През първите 5 години на експлоатация на ветроенергийния парк компанията Vestas
(доставчик на турбините) ще осигури сервизното обслужване и поддръжката на
вятърните турбини, като за целта ще бъдат наети на работа шести технически лица.
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Контролът на работещите турбини ще се осъществява на самия обект в нормалното
работно време и дистанционно извън работно време, както и в събота, и в неделя. Освен
шестте технически лица на Vestas, AGE планира да ангажира персонал от 3-4 оперативни
служители, които ще бъдат наети на пълно работно време на обекта, за да следят
експлоатацията му и да осигурят съвместимост с изискванията на електроенергийната
система (Правилата за електропреносната мрежа), както и с орнитологичните изисквания
(спиране на турбините).
Посещенията за поддръжка на съоръженията, които в типичния случай са веднъж
годишно, ще се извършват от специализирани изпълнители, които ще проверяват и
инспектират лопатките, крепежните елементи и качеството на маслото. Смяната на масло
ще се налага само в случай, че съществуват признаци за неговото влошаване. Всякакви
получени по време на сервизното обслужване на турбините отпадни материали
(например смяна на масло) ще бъдат отстранявани по безопасен начин от обекта с
помощта на защитен контейнер, а операциите ще се извършват от специализиран в
областта предприемач.
По време на експлоатацията на турбината някоя от лопатките, или цялата турбина, могат
да се повредят, например в резултат на удар от мълния. Ако това се случи, лопатката или
комплекта от лопатки ще бъде подменен. Това ще наложи връщането и на двата крана на
обекта, както и доставката на нови лопатки на обекта, също като при строителната фаза.
Подмяната на комплект лопатки ще отнеме около 3-5 дни, включително и времето за
маневриране на крановете на място, както и тяхното извеждане след приключване на
монтажа. Някои други по-несъществени повреди на турбините могат също да наложат
извънпланови визити за ремонт, но без да се налага употребата на крановете на обекта.
Уличното движение по време на експлоатацията на ветроенергийния парк вероятно ще е
много слабо и ограничено до ежедневното пътуване на редовния персонал до обекта,
както и някои визити за сервизно обслужване.

2.5.

Извеждане на обекта от експлоатация
Проектният експлоатационен живот на ветроенергийния парк е 20 години. В края на този
период AGE може да реши да подаде молба за удължение на планираното споразумение,
с цел експлоатирането на ветроенергийния парк за още няколко години. Ако AGE реши
да не продължи експлоатацията или ако не се получи разрешение за продължаване на
работата, ветронергийният парк ще се изведе от експлоатация. Всички основни
компоненти и по-голямата част от надземните конструкции ще се отстранят от обекта. В
случая на работите по фундамента, горните секции ще бъдат отстранени и празнините ще
бъдат запълнени обратно с подходящ материал. След това ще се възстанови и
повърхностната растителност.
Подземните кабели ще бъдат оставени на място. Преди извеждането на обекта от
експлоатация ще бъде подготвен документ за прилагания метод, който ще се съгласува с
местните власти.
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3.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

3.1

Въведение
Правният анализ установи необходимост от допълнителна работа във връзка с
културното наследство, за да се осигури информация и да се усъвършенства рамката на
проекта и предложеното смекчаване на въздействието.
Бяха направени следните препоръки:
• Да бъде извършен пространствен анализ на регистрираните обекти на културното
наследство на фона на предложените дейности, включително пътища за временен
достъп и площадки, за да се потвърди, че предложеното развитие няма да има
пряко влияние върху известните обекти на културното наследство;
• Да се направи оценка на потенциала от нерегистрирани обекти на културното
наследство, за да се сведе до минимум риска да се попадне на такива по време на
строителни работи и
• Да бъде завършена оценката на непрякото въздействие върху регистрираните
обекти на културното наследство.
В тази точка се отчита извършената работа за изпълнението на тези препоръки.

3.2

Методика

3.2.1 Метод на оценка
За изпълнение на препоръките на правния анализ бяха предприети следните действия:
1. Преглед на съществуващата оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и други документи;
2. Проучване на основните обекти на културното наследство в региона на Каварна.
Това бе потвърдено чрез телефонно обаждане до Историческия музей на град
Каварна;
3. Изработване на основен план (фигура 3.1), очертаващ предложените по проекта
съоръжения и известните обекти на културното наследство. Тази картографска
информация включваше: националната карта на паметниците на културното
наследство, съхранявана от Националния институт за паметници на културата
(НИПК) и включена в оценката на околната среда; предоставени от клиента
проекти на турбини и инсталации и начални карти от географската
информационна система;
4. Анализ на потенциала от културно наследство, въз основа на точки 1), 2) и 3); и
5. Оценка на потенциалното пряко и непряко въздействие на предложения проект
върху културното наследство въз основа на точки 1), 2) и 3).
След това, бяха направени препоръка въз основа на установените факти.
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Изходните данни бяха взети от оценката на околната среда, с оригинален източник –
Историческия музей на град Каварна. Трябва да бъде отбелязано, обаче, че точните
координати и географските параметри на всеки един от културните обекти не бяха
налични при поискването им. Следователно, трябва да се има предвид, че фигура 3.1,
която показва връзката между елементите на проекта и известните обекти на културното
наследство и така съставлява основата на оценката на въздействието, показва
„приблизителната” позиция на известните паметници. Поради липсата на предоставени
подробности за местоположението и обхвата на познатите обекти, представената по-долу
оценка на потенциалното въздействие е временна, като отчита прякото въздействие, при
условие че даденият елемент на проекта е разположен в рамките на 200 метра от
защитения обект. Препоръките в тази точка са съобразени с ограниченията, произтичащи
от качеството на наличните изходни данни.
Непрякото въздействие върху ресурсите от културно наследство се отчита в съответствие
с Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 85/337/EEО,
изменена). Непрякото въздействие включва, но не се ограничава до:
• Достъп до паметниците на културното наследство за целите на туризма и
изследването на културното наследство;
• Визуално въздействие и обстановката около паметниците; и
• Нарушения чрез вибрации или хидрологични промени.
Беше извършена първоначална оценка на непрякото въздействие чрез използване на
изходната карта на културното наследство (фигура 3.1) и информация на НИПК,
предоставена в оценката на околната среда и първоначално съхранявана в Историческия
музей на град Каварна. Беше предоставена допълнителна информация чрез фотографски
данни в рамките на оценката на пейзажа и визуалното въздействие (точка 7). Отново,
непрякото въздействие бе оценено въз основа на регистрираните обекти на културното
наследство в сравнение с рамката на проекта. Отбелязано е потенциалното непряко
въздействие за обектите на разстояние до 300 м от постоянен елемент на проекта
(основно, турбините).
Бе създаден географски справочник за обектите на културното наследство, посочени в
първоначалната оценка на околната среда и настоящата оценка (таблица 3.1, приложение
3). Справочникът посочва уникални серийни номера на обектите въз основа на
информация, предоставена от Историческия музей на град Каварна. Тези номера, не са
посочени в документацията, в случаите когато са били нечетливи.
В оценката на околната среда се цитира потенциалната стойност на културното
наследство в областта, в която е разположен проекта, включително съхранението и
потенциала. Настоящият доклад с допълнителна информация отива по-далеч, като отчита
следните фактори при оценката на потенциала от все още неоткритите обекти в района,
където се осъществява проекта (известни също като „случайни находки” при откриването
им по време на строителните работи):
• Степен на запазване на неоткрити останки от културно наследство;
• Известни обекти на културното наследство в областта и тяхното значение за
заетостта в региона в миналото; и
• Степен на изследване на ресурсите от културно наследство в региона.
Следователно, случайното откриване на такива ресурси по време на строителни дейности
се счита за част от тази оценка.
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3.3

Изходни данни

3.3.1 Известни обекти на културното наследство и пряко въздействие
Фигура 3.1 показва приблизителното разположение на известните паметници на
културното наследство, както и елементите на проекта, включително турбини, пътища за
достъп, въздушни електрически кабели и строителни площадки.
Таблица 3.1 от приложение 3 съдържа географски справочник на известните обекти на
културното наследство и резюме на въздействието върху тях. Накратко, два обекта на
НИПК от категория Б потенциално могат да попаднат под прякото въздействие на
елементите на проекта. Това са обекти 18 и 26, според номерацията на Историческия
музей на град Каварна. Дванадесет обекта на НИПК от категория А могат също
евентуално да бъдат засегнати от елементите на проекта. Това са обекти с номер 63, 65,
67, 101, 102, 104, 108, 111, 111’, 113, 114 и един обект без номер, който е поставен заедно
с обекти 113 и 114. Всички тези обекти от категория А са описани като тракийски могили
в първоначалната оценка на околната среда.
Следователно, счита се, че съществува възможност обектите на културното наследство да
бъдат пряко засегнати от проекта. Но след смекчаване на въздействието, посочено в точка
3.4 по-долу, включително установяването на място (удостоверяване) на съществуващия
ресурс и усъвършенстване на рамката на проекта, когато това е необходимо, се счита, че
това въздействие няма да бъде съществено.

3.3.2 Потенциал от неоткрити обекти в района на проекта
Отчита се, че земеделската дейност може да намали стойността на запазеното културно
наследство. В много документи е посочена вредата от обработката на земята в обекти на
културното наследство. Към това може да бъде добавено въздействието на незаконните
разкопки от страна на иманяри, които използват металотърсачи. Степента на съхраняване
на останките от културното наследство зависи от дълбочината, на която те се намират и
вида на използваните селскостопански техники. Следователно, съществува възможност
от откриване и нарушаване на неустановени досега обекти на културното наследство,
като, междувременно, земята, върху която се намира проекта, е подложена на
пространната обработка.
В близост до проекта са установени няколко средни и големи исторически селища.
Съществува и възможност за наличието на други обекти на културното наследство,
включително по-малки изолирани обекти, като отделни стопанства. Възможно е
наличието и на доказателства за осъществяването на дейности, свързани с поминъка, като
земеделие, скотовъдство или лов. В зависимост от това как са били осъществявани
пространствено другите дейности в миналото, извън известните селища, като погребални
обреди, металургична или промишлена дейност (като щавене) и религиозни ритуали
(включително такива включващи артефакти).
Нито един от регистрираните обекти на културното наследство не датира от
праисторически периоди, макар че в близост до обект 15 е открит нож от кремък. На

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

22

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

българска територия съществува богато праисторическо наследство, предимно от
началото на неолита (шестото хилядолетие преди н.е.) до тракийския период
(приблизително 500 г. преди н.е.). Много вероятно е през тези периоди района на проекта
да е била обитавана и нейните природни ресурси да са били използвани, което може да е
оставили културни следи.
Поради големия брой тракийски могили в областта, забележително е, че в района на
проекта не са открити досега съответния брой тракийски селища.
При анализ на конкретни области с голяма вероятност за наличие на културно
наследство, е отбелязано в оценката на околната среда, че обект 15 вероятно се простира
на по-голяма площ, отколкото е отбелязано от Историческия музей в град Каварна.
Следователно, счита се, че възможността за откриване на останки от културно наследство
в близост до обект 15 е значителна. При разглеждане на другите обекти (14, 16, 18 и 26)
често се отбелязва, че количеството от открити артефакти и белези на културно
наследство са разположени под формата на ореол. Следователно, приема се, че
съществува умерена възможност за откриване на останки от културното наследство в
близост до тези обекти. По подобен начин, около големите погребални могили
съществува умерена вероятност за откриване на останки от погребения.
Счита се, следователно, че съществува възможност вече открити обекти да бъдат пряко
засегнати от проекта. Но със смекчаването на въздействието, посочено в точка 3.4 подолу, включително наблюдение и документиране по време на строителните работи, се
приема, че това въздействие ще бъде незначително.

3.3.3 Непряко въздействие върху известни обекти на културното наследство
По отношение на своята археологическа характеристика районът е богат на древни
погребални могили и регистрирани селища.
По време на строителството може да възникнат някои временни неудобства при достъпа
до културните обекти в резултат от пътното движение. Но подобряването на пътищата за
достъп може да има положителен дългосрочен ефект върху достъпа до паметниците.
Общо взето, няма да има негативен ефект по отношение на достъпа до паметниците на
културното наследство.
Оценката на визуалното въздействие и обстановката във връзка с ресурсите на
културното наследство включва разглеждане на обстановката около даден обект,
вътрешната връзка между обектите въздействието върху връзката на даден обект с
останалия пейзаж и въздействието върху важните гледки от и към обектите. Предвид
плоската топография на областта, съществува вероятност от визуално въздействие върху
известните обекти на културното наследство.
Въз основа на съществуващите данни два защитени обекта от категория Б потенциално
могат да попаднат под непрякото въздействие на проекта. Това са обекти 18 и 26, според
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номерацията на Историческия музей на град Каварна. Освен това, четиринадесет
защитени обекта от категория А могат също потенциално да бъдат засегнати. Това са
обекти с номер 63, 65, 66, 67, 98’, 101, 102, 104, 108, 111, 111’, 113, 114 и един обект без
номер, който е поставен заедно с обекти 113 и 114. Всички тези обекти от категория А са
описани като тракийски могили в първоначалната оценка на околната среда. Като цяло,
по отношение на характеристиките на културното наследство, областта е богата на
древни погребални могили и регистрирани селища, обстановката около които може
потенциално да бъде засегната.
Но, както бе посочено в точка 7, общият пейзаж около проекта се характеризира с
наличието на вятърни турбини в обработваеми земеделски земи. Следователно,
построяването на допълнителни вятърни генератори ще съответства на общия характер и
на съществуващата обстановка, поради което не се очаква сериозно въздействие.

3.4

Смекчаване на въздействието

3.4.1 Консултации
Ще бъдат осъществени консултации с Националния институт за паметници на

културата (НИПК) и Историческия музей в град Каварна преди да бъдат
предприети по-нататъшни археологически действия. Те ще установят обхвата на
всяка последваща оценка и проучвания, необходими за идентифицирането и
потвърждаването на местоположението на обектите на културното наследство.
Консултациите ще се основават на представените по-долу препоръки.
3.4.2 Проучване на място
Ще бъде предприето проучване на място за определяне на характера и обхвата на
известните обекти на културното наследство. Това ще позволи да бъдат избегнати
големите могили и селища по време на строителните работи. Към проучването на място
ще бъде добавена допълнителна информация събрана косвено въз основа на данни на

НИПК и Историческия музей в град Каварна, което да позволи точно
установяване на местоположението и обхвата на обектите на НИПК.
Втората цел на проучването на място ще бъда да се направи преглед на
местоположението на турбините и елементите и да се установят нерегистрирани обекти
от културно-исторически интерес в териториите, които ще бъдат засегнати от посочените
по-долу изкопни работи.
Третата и последна цел от проучването на място ще бъде да се определи дали някое от
местоположенията на турбините могат да окажат постоянно непряко въздействие върху
регистрираните обекти от културно-исторически интерес.
Настоящото проучване ще бъде предприето от надлежно квалифициран и опитен
археолог след консултации с Историческия музей на град Каварна.
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3.4.3 Стратегия за смекчаване на въздействието
Всички регистрирани обекти ще бъдат запазени на оригиналното място чрез изменения в
местоположението на проекта, когато това е практически осъществимо. Когато запазване
на оригиналното място не е възможно, ще бъда създадена подходяща схема за
предстроително археологическо проучване, след споразумение с НИПК и

Историческия музей в град Каварна, която ще бъде финансирана от създателите
на проекта.
Ще бъде постигнато споразумение за подходящо наблюдение на изкопните работи по
време на строителството с НИПК и Историческия музей в град Каварна, което ще
бъде осъществено, за да се гарантира, че се извършва надлежно документиране и
разпореждане с всички случайни намерени находки от културно-исторически интерес.
В съответствие със Закона за културните паметници и музеи (1969 г., изменен) ще бъде
получено разрешение за предприемане на археологически дейности на място, независимо
дали по принуда или спонтанно и ще бъдат продължени консултациите с НИПК и

Историческия музей в град Каварна. Всяка извършена по принуда археологическа
дейност на място в рамките на стратегията ще бъде включена в надлежно финансирана
програма, която ще обхваща археологическа оценка, анализ и публикуване, както и
консултации на местно и национално ниво, когато това е уместно.
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4.

ЕКОЛОГИЯ

4.1

Обща информация
Макар въздействията, свързани с екологията, да бяха оценени в рамките на
първоначалното Екологично описание [EП], бе препоръчана по-подробна оценка
на орнитологичните последици, за да може Проектната разработка и мерките за
смекчаване на последиците при необходимост да бъдат прецизирани. Раздел 4.2
отчита резултатите на количественото моделиране на риска от физически сблъсък
и обзорите на литературата, с които се отговаря на това изискване.
Правно-икономическият анализ също препоръча по-нататъшно разглеждане на
въздействието върху други видове, най-вече прилепите и при необходимост да се
предложат допълнителни мерки за смекчаване на последиците. Резултатите от
този преглед и препоръките са изложени в Раздел 4.3.

4.2.

Орнитология

4.2.1 Въведение
Орнитологичната експертиза (виж Приложение 8) установи пет области, в които
следва да се извърши допълнителна работа за по-нататъшно уточняване на
Проектната разработка и мерките за смекчаване на последиците. Те включват:
1. Анализ на риска от физически сблъсък, прилагайки стандартно моделиране
на риска (като например подхода на “Скотиш неъйчъръл херитидж”
[Scottish Natural Heritage]; Бенд 2001г.3, Бенд и др. 2007г.4) и подходящи
обосновани предположения за най-неблагоприятните случаи, с което да се
осигури по-добра количествена оценка на вероятния риск от сблъсък и
това да се приложи към контекста на всяка засегната основна популация.
2. По-широк анализ на литературата – в частност, по-нататъшно проучване на
други обекти по важните трасета на миграция на видове, подобни на
имащите отношение към Проекта, като местността Тарифа, както и
включване на резултатите от местни изследвания, ако е осъществимо.
3. Даване пояснения как ще работи предлаганата система за изключване на
турбините, в т.ч. ясни критерии за пристъпване към изключване.
4. Определяне на по-подробна система за наблюдение (свързана с условията
за изключване).
3

Бенд У. [Band, W.] 2001 г. Оценка на рисковете от сблъсък на птиците с вятърни турбини. Научен справочен бюлетин на

SNH.
4 Бенд У.,
М. Мадърс [M. Madders] и Д.П. Уитфийлд [D. P. Whitfield], 2007 г. Разработване на полеви и аналитични методи за
оценка на риска от сблъсък на птици при ветроенергийните паркове. Под ред. на М. де Лукас [M. Lucas, de], Ж.Ф.Е Янс [G.
F. E. Janss] и М. Ферер [M. Ferrer]. «Птиците и ветроенергийните паркове». Изд. Quercus, Мадрид.
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5. Оценка на съвкупното орнитологично въздействие, за да се разгледа
въздействието на схемата в съчетание с другите изградени/разрешени
схеми в региона.
Тези изисквания се разглеждат в разделите по-долу.
Следва да се отбележи, че основният период, будещ загриженост и установен в
рамките на ЕО и орнитологичната експертиза (виж Приложение 8), е есенната
миграция, при която са отбелязани по-високи равнища на активност. Съответно
настоящият раздел е съсредоточен върху този сезон чрез оценката на
въздействията. Въпросите за качеството и адекватността на данните бяха
разгледани също и при орнитологичната експертиза където бе направен изводът,
че качеството на изходните данни осигурява обективна основа за оценката. Освен
тях в настоящия раздел са включени и данни, предоставени от БДЗП, когато те се
отнасят до по-подходящ сценарий за най-неблагоприятен случай..
4.2.2 Методология на оценката
Оценката на орнитологичното въздействие в ЕО се опираше на експертни мнения,
основани на изходните данни и познаването на екологията на основните имащи
отношение видове. Макар използването на обективни критерии да би било за
предпочитане, подразбира се че те не са непременно изисквани по закон в
България.
За по-нататъшната работа, отчетена в настоящото, е използвана методология,
основана на обективни критерии - по-конкретно тази, която е изработена за
оценка на въздействията на ветроенергийните паркове върху птиците от “Скотиш
неъйчъръл херитидж”(SNH) и Британската асоциация по енергията на вятъра
(BWEA) (SNH/BWEA 2002г.5), в работно сътрудничество между ведомството за
опазване на природата и вятърната енергетика. В момента няма утвърдена
методология за такива оценки, която да е възприета в цяла Европа, обаче
настоящата методология на SNH/BWEA (описана в Приложение 4) е широко
възприета и се използва в оценките на орнитологичното въздействие във
Великобритания и поради това е сметната за подходяща за целите на тази оценка.
Що се отнася до риска от сблъсък, основният замисъл на оценката е да се
определи дали очакваното равнище на допълнителна смъртност ще бъде значимо
в контекста на популацията. Тъй като видовете птици се различават по
динамиката на популациите си, очакваният брой сблъсъци се оценява като
смъртността бъде посочена като процентно увеличение на база естествената
смъртност, която би се наблюдавала в отсъствие на ветроенергийния парк. Тази
5

SNH и BWEA. 2002 г. Методология за оценка въздействието на ветроенергийните паркове върху орнитологичните
въпроси.
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оценка отчита също относителната чувствителност на моделираните видове, както
е обяснено по-долу.
4.2.3 Основни видове, изложени на риск
Основната група видове птици, посочени като изложени на риск от сблъсък в ЕО
и като повод за загриженост от БДЗП, са големите видове, които мигрират през
района, реейки се във възходящите потоци топъл въздух, в т.ч. щъркели, пеликани
и грабливи птици. Наблюдавани в достатъчно голям брой и с достатъчно уязвими
популации, които биха били изложени на потенциално значителен риск от
сблъсък, са белият щъркел, белият пеликан, осоядът и малкият креслив орел.
Освен това, допълнително бяха разгледани всички застрашени видове, обект на
защита в световен мащаб (напр. тези видове от червените списъци на
Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN),
които са класирани като “застрашени» или «критично застрашени» на световно
и/или на европейско равнище; виж Таблица 4.1), за които се съобщава в района:
степен блатар, голям креслив орел, царски орел и ловен сокол. Поради това
оценката е съсредоточена върху тези видове. Всички те са мигриращи видове,
наблюдавани да прелитат над района, а не да използват екологичните му ресурси.
В изходната информация от ЕО (т.е. от изследването) не са установени други
застрашени видове на национално равнище.
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Таблица 4.1 Застрашени видове от световно и/или европейско
природозащитно значение, регистрирани в района на Каварна.
Вид

Световна
категория
по IUCN

Европейска
категория
по IUCN
(Европейск
и статус на
заплаха)

Световна
популаци
я (двойки)

Европейск
а
популация
(двойки)

Степен
блатар
Голям
кресли
в орел
Царски
орел
Ловен
сокол

Потенциалн
о застрашен
Уязвим

(Застрашен)

18 000 –
30 000
2 500-9
999

Уязвим

Застрашен

Застрашен

Застрашен

2 500-9
999
7 200 – 8
800

Застрашен

Максимале
н брой (от
БДЗП) за
един поширок
район

310-1 200

Годишен
максимален
брой в
района на
Проекта
съгласно
Екологичнот
о описание
(БАН)
15

810-1 100

0

1

850-1 400

0

6

360-540

0

10

260

Бележка: всички класификации са взети от БърдЛайф Интернешънъл (2004); класификациите в скоби са
временни.

4.2.4 Анализ на риска от сблъсък
За да се проучи допълнително вероятността от настъпване на възможни
отрицателни последици е предприето моделиране на сблъсъците. Моделът на
риска от сблъсък, използван в настоящата оценка, е разработеният от SNH и
BWEA (Пърсивал и др.1999г.6, Бенд 2001г.7). В тези две публикации са дадени
подробностите на модела. Моделът се прилага в процес от два етапа. Най-напред
се пресмята рискът като се приема, че трасетата на полет не се засягат от
наличието на вятърните турбини, т.е. че не се прави опит те да бъдат избягнати.
Това е по същество едно механично изчисление, при което рискът от сблъсък се
пресмята като произведението от (i) вероятността птица да прелети през мястото,
покривано от ротора, и (ii) вероятността птицата да се удари, ако стори това. След
това тази вероятност се умножава по очаквания брой преминавания на птици през
роторите на вятърната централа на рисковата височина (т.е. височината на
въртящите се перки на ротора), за да се пресметне теоретичният брой птици,
изложени на риск от сблъсък, ако не предприемат опит да го избягнат.
Вторият етап включва вероятността птиците, вместо сляпо да се насочат към
турбините, да предприемат някакъв опит да ги избягнат, както е доказано че се

6

Пърсивал С.М. [Percival, S. M.], У. Бенд и Т.Леминг [T. Leeming]. 1999 г. Оценка на орнитологичното въздействие на
ветроенергийните паркове: разработване на стандартна методология. Материали на 21-а конференция на Британската
асоциация на енергията на вятъра:161-166.
7
Бенд У. 2001 г. Оценка на рисковете от сблъсък на птици с вятърни турбини. Научен справочен бюлетин на SNH.
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случва чрез изследвания на птиците в съществуващите ветроенергийни паркове
(виж Раздел 4.2.8). Възприет е подходът при най-неблагоприятния случай по
отношение чувствителността на популацията от птици, като за всички разгледани
видове тя е приета за «много висока». Това означава че всяко влияние, което не е
пренебрежимо малко, би било потенциално значимо при използване на
методологията на оценка на SNH/BWEA.
В този контекст, значимостта на влиянието се определя като процентно
увеличение свръх съществуващата изходна смъртност (с което потенциалната
смъртност във вятърната централа се поставя в екологичния контекст на
динамиката на популацията на птиците). Според указанията, предоставяни от тази
методология, всяка промяна над 1% спрямо изходния процент на смъртност се
разглежда като потенциално значима. Следователно процесът, възприет тук, бе да
се сравни прогнозираният от модела на риска от сблъсък процент на промяна,
използвайки предположенията за най-неблагоприятния случай, с праговата
величина от 1% на SNH/BWEA.
4.2.5 Входни данни при модела на риска от сблъсък
Моделът на сблъсъка изисква набор от входни данни относно
•
•
•

активността на полетите на птиците, размерите и скоростта им;
изходни данни за популацията; и
спецификациите на вятърните турбини.

Имащите отношение входни данни за Проекта са описани по-долу.
Размери на птиците и скорост на полета им
Данните за размерите на птиците са взети от Крамп [Cramp] (1998г.)8, а за
скоростта на полета им от Кембъл [Campbell] и Лак [Lack] (1985 г.)9. Те са
обобщени в Таблица 4.2 по-долу.
Таблица 4.2 Входни параметри за модела на риска от сблъсък по отделни
видове
Вид

Скорост на
полет

Дължина на
тялото

Размах на
крилете

Бял щъркел

19

1.08

1.90

Бял пеликан

19

1.58

3.15

Осояд

12

0.56

1.43

8

Крамп, С. 1998 г. Наръчник за птиците в Европа, Близкия изток и Северна Африка. CD-ROM. Oxford University Press,

Оксфорд.
9

Кембъл, Б. и Е. Лак. 1985 г. Речник на птиците. Изд. T. and A.D. Poyser.
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Вид

Скорост на
полет

Дължина на
тялото

Размах на
крилете

Малък креслив орел

12

0.63

1.47

Степен блатар

8

0.44

1.08

Голям креслив орел

12

0.69

1.69

Царски орел
Ловен сокол

12
9

0.78
0.50

2.00
1.14

Активност на полетите на птиците и височина на полетите
Данните за активността на прелитане на птиците през вятърната централа и за
частта от птиците, които летят на височината на роторите, са взети от полеви
проучвания предприети от БАН и БДЗП. Те са обобщени в Таблици 4.3 и 4.4. В
комплектите данни има някои разминавания, като БДЗП регистрира по-голям
брой птици в близост до обекта и по-голям дял прелитащи на височината на
роторите. Част от разликата се обяснява с факта, че изследванията на БАН са
обхванали площадката на самия Проект, докато данните на БДЗП обхващат поширок район, но също така и отразяват изменчивостта, присъща на всяка
мигрираща система. И наистина, бройката птици във всяко конкретно място и
височините, на които те летят, вероятно значително ще се колебаят при различни
условия на миграция и през отделните години.
За да бъдат уеднаквени тези разлики в комплектите данни и представеният тук
анализ да бъде възможно най-достоверен, бе възприет принципът на използване
на наличните данни за избор на предположения за най-неблагоприятен случай,
когато има несигурност. Предвид разликите и в регистрираните бройки, и в
районите на изследване, бяха предприети отделни анализи с използване на
данните на БАН и БДЗП.
Регистрираните бройки мигриращи реещи се птици, отразени от БАН (докладвани
в ЕО) и от БДЗП, са обобщени в Таблица 4.3. Тя дава общия брой, регистриран от
БАН през всяка от трите години 2004-06 г., средните и върховите стойности на
тези данни и данните, регистрирани от БДЗП (използвайки максималните
стойности от наличната информация). В модела са използвани максималните
стойности от всяка организация.
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Таблица 4.3 Темп на прелитане на основните видове през района: общ брой,
наблюдаван при есенната миграция
Вид

Данни на БАН:

Данни на
БДЗП:

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Средно

Максимално

Бял щъркел

555

2 999

22 196

8 583

22 196

196 771

Бял пеликан

148

79

335

187

335

3 081

Осояд

2

451

395

283

451

2 209

Малък креслив орел

1

146

19

55

146

343

Степен блатар

1

18

4

8

18

260

Голям креслив орел

0

0

0

0

0

1

Царски орел

0

0

0

0

0

6

Ловен сокол

0

0

0

0

0

10

В ЕО БАН отбеляза, че всички наблюдавани полети на тези основни видове над
предлаганата площадка на ветроенергийния парк са били над височината на
роторите (>150m). Това явно би свело до нула риска от сблъсък при тези
обстоятелства.
За разлика от това БДЗП регистрира полети в рамките на височината на роторите
във всичките три от техните наблюдателни площадки в региона (Таблица 4.3).
Най-високият дял (40%) е регистриран в Българево, който е и най-близкият от
трите обекта до площадката на Проекта (макар и доста близо до брега), а найниският (11%) - в Рогачево. Изглежда (както може да се очаква), че птиците летят
по-ниско (и по-голяма част от тях на височината на роторите) в близост до брега.
Имайки предвид, че актуалните данни на БАН за площадката сочат много малка
миграция на височината на роторите и мястото на Проекта е отдалечено от брега,
бе решено да се вземе средната стойност от данните на БДЗП (25%) като входна
стойност на дела на полетите на височината на роторите, като обоснована оценка
за най-неблагоприятния случай.
Таблица 4.4 Височини на прелитане на реещите се птици през района
(източник: БДЗП)
Площадка за наблюдение:

Височина на полет:
<150м (височина на ротора)

150-500

>500

Българево

40%

51%

9%

Балчик

23%

39%

38%
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Рогачево

11%

35%

54%

Средна стойност

25%

42%

34%

Параметри на популациите птици
Изходните цифри за смъртността са взети от Робинсън [Robinson] (2005 т.)10,
Крамп (1998 г.)11 и Пул [Poole] (2005 г.)12, а размерите на популациите – от
БърдЛайф Интернешънъл (2004 г.)13. Те са обобщени в Таблица 4.5.
Таблица 4.5 Параметри на популациите на конкретните видове
Вид

Изходна
популация
(двойки)
[B]

Смъртност
при
възрастни
екз. [A]

Смъртност
при
подрастващи
екз. [J]

Годишна
продуктивност
на двойка [P]

1%
годишна
смъртност
[Bx2xA
+BxPxJ]

% от
популацията,
прелитащ през
района (при
найнеблагоприятен
сценарий на
БДЗП )

Бял щъркел

180 000

21%

30%

1.9

1,782

29%

Бял пеликан

4 100

21%

41%

0.7

28

29%

Осояд

110 000

14%

51%

1.6

1,206

1%

Малък
креслив
орел

14 000

10%

30%

0.7

57

1%

Степен
блатар

310

28%

62%

1.8

57

1%

Голям
креслив
орел

810

10%

30%

0.7

7

23%

Царски орел

850

9%

16%

0.8

19

0.05%

Ловен сокол

360

10%

50%

1.5

21

0.3%

Параметри на ветроенергийните паркове
Понастоящем Проектът представлява схема от 52 турбини, всяка от които ще има
диаметър на ротора от 90м и пилон с височина до 105м (150м до върха на
перката). За оценката, представена в настоящия доклад, е използвана машината
Vestas V90 като типична по размери турбина от 3 МВт , каквито се предвиждат за
Проекта (Таблица 4.6).
10

Робинсън, Р.А. 2005г. Факти за птиците: описания на видовете птици, срещащи се във Великобритания и Ирландия.
Научен доклад 407 на Британския тръст по орнитология (BTO), BTO, Тетфорд (http://www.bto.org/birdfacts)
11
Крамп, С. 1998г. Наръчник за птиците в Европа, Близкия изток и Северна Африка. CD-ROM. Oxford University Press,
Оксфорд
12
Пул, А. (Ред.). 2005 г. Птиците на Северна Америка он-лайн: http://bna.birds.cornell.edu/BNA/. Лаборатория по
орнитология “Корнел”, Итака, щат Ню Йорк
13
БърдЛайф Интернешънъл 2004 г.. Птиците в Европа: оценки за популациите, тенденции и природозащитен статус.
Кембридж, Великобритания. Бр.12 до поредицата за опазването на птиците на БърдЛайф Интернешънъл
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Таблица 4.6 Входни параметри за модела на вятърната турбина
Входна променлива на
модела

Входна
стойност

Бележки

Брой турбини

52

Взема са актуалната бройка: тук представеното
моделиране на сблъсъците се опира на тази цифра.

Диаметър на ротора (м)

90

Спецификации на турбината на базата на типичен
агрегат от 3 МВт (Vestas V90).

Скорост на въртене
(об./мин.)

16.1

Променлива скорост на въртене, в зависимост от
скоростта на вятъра. 16.1 об./мин. е номинална
скорост.

Максимална хорда (м)

3.5

Наклон

15º

От брошурата на Vestas V90.

Ширина на коридора (км)

6.9

Средно разстояние напряко на площадката на
ветроенергийния парк плюс буфер от 200м.

Норма на избягване
Както е посочено по-горе, важен етап от модела на риска от сблъсък е да се въведе
норма на избягване, с което да се отчете фактът, че птиците правят опит за
избягване в някаква степен при приближаване към конструкции от вида на
вятърните турбини. В момента препоръчваните указания от SNH са да се прилага
95% норма на избягване като най-консервативна стойност (Бенд и др., 2007г.)14,
когато липсват конкретни стойности от проучвания в съществуващите
ветроенергийни паркове. Поради това в настоящата оценка е използвана тази
стойност.
4.2.6 Резултати от моделирането на риска от сблъсък
Турбини
Таблица 4.7 обобщава анализа на риска от сблъсък за всеки от основните видове.
Втората и третата колона на таблицата дават прогнозирания годишен брой
сблъсъци, получен от модела на сблъсъците, използвайки най-консервативна
норма на избягване от 95% спрямо данните на БАН за площадката и данните на
БДЗП за по-широкия район. След това в колони четири и пет се дават цифри за
смъртността в контекста на естествената смъртност, посочвайки процента на
увеличение, който те представляват. Там се дават също праговите величини за
сблъсъците, които би трябвало да се случат, за да доведат до значително
отражение в шестата колона (т.е. за да бъдат по-големи от пренебрежимо малките
14

Бенд, У, М. Мадърс и Д.П. Уитфийлд. 2007 г. Разработване на полеви и аналитични методи за оценка на риска от
сблъсък на птици при ветроенергийните паркове. Под ред. на М. де Лукас, Ж.Ф.Е Янс и М. Ферер. «Птиците и
ветроенергийните паркове». Изд. Quercus, Мадрид.
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последици, определени като превишение от 1% свръх реалната естествена
смъртност, в съответствие с методологията на оценката на SNH/BWEA, 2002 г.).
Основният извод от моделирането бе, че дори и с използване на данните от БДЗП
и приемайки, че всички моделирани видове са били с “много висока”
чувствителност, прогнозираният риск от сблъсъци е много нисък по отношение на
популациите и съществено по-нисък от този, който би бил сметнат за значим.
Моделирането показа, че степента на риска от сблъсък за всички тези видове би
била пренебрежимо ниска и не значителна. В частност, такъв е случаят при
застрашените видове по IUCN: сблъсъци с тези видове се очаква да се случват
средно веднъж на всеки 10 години, дори и с като се приложи подходът на найнеблагоприятния случай – в резултат на това може да се направи изводът, че
вероятността от сблъсък на някой от тези видове през експлоатационния живот на
ветроенергийния парк би била много ниска (особено когато бъдат приложени
мерки за смекчаване на последиците; виж по-долу).
Таблица 4.7 Прогнозиран риск от сблъсък за реещите се прелетни птици при
Проекта, използвайки най-консервативна норма на избягване от 95% и на
база данните от БАН за площадката и от БДЗП за по-широк район.
Прогнозиран
годишен брой
сблъсъци при
прилагане на норма
на избягване от 95%

Данни от
БДЗП

Данни от БАН

Праг на значимост (1%
превишение над
естествената смъртност)

% превишение над
естествената смъртност
Данни от
БАН

Данни от
БДЗП

Бял щъркел

14.6

86.1

0.008%

0.048%

1,782

Бял пеликан

0.26

1.58

0.009%

0.056%

28

Осояд

0.27

0.90

0.0002%

0.001%

1,206

Малък креслив орел

0.09

0.15

0.002%

0.003%

57

Степен блатар

0.01

0.13

0.002%

0.019%

7

Голям креслив орел

0

0.0005

0%

0.00003%

19

Царски орел

0

0.0029

0%

0.0001%

21

Ловен сокол

0

0.0046

0%

0.001%

9

При разглеждане на тези резултати от моделирането следва да се има предвид, че
нито БАН, нито БДЗП са наблюдавали сценария, описан от БАН в ЕО като такъв,
през който рискът от сблъсък би бил значителен (без да се прилагат предложените
мерки за смекчаване на последиците). За него бе сметнато за възможно да
настъпи, когато миграционното движение на тези птици би съвпаднало със силни
западни ветрове. Тогава тези реещи се прелетни птици биха били отнесени на
изток до брега – би било малко вероятно тези птици, които се реят в топли
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възходящи потоци въздух, да се пренесат над морето, където не би имало такава
опора. Така количеството им в крайбрежната ивица би се натрупат и това би
могло да доведе до временен отказ на голям брой птици да мигрират и до
кацането им в този район. Това би могло да доведе до преминаване на голям брой
реещи се прелетни птици през площадката на височината на роторите и/или
оставането им в рамките на площадката на ветроенергийния парк (макар да бе
сметнато че последното е по-вероятно да се случи в непосредствена близост до
крайбрежието). В този случай рискът от сблъсък би нараснал значително. Обаче
дори и да се приеме, че всички полети биха били на височината на роторите и че
всички прелетни птици биха имали такова поведение, рискът от сблъсък би
достигнал само около 20% от прага на значимост. Това би довело, обаче, до
сблъсъци на значителен брой птици (макар и не значим на равнище популация),
което би оправдало прилагането на предложените мерки за смекчаване на
последиците.
Риск от сблъсък с въздушни електропроводи
Макар въздушните електропроводи, необходими за свързване на Проекта с
българската електроенергийна мрежа да са били предмет на отделно съгласуване,
те също биха създали риск от сблъсък на птиците и поради това са включени в
настоящата оценка. За тези кабели е известно, че се явяват важна причина за
смъртност при птиците в някои случаи (Беванджър [Bevanger] 1998г.)15.
Предлаганата въздушна връзка с енергийната система би преминала по трасе от
5.2 км от площадката на ветроенергийния парк до точката на свързване Тя ще
преминава предимно на 15-20м над земята, макар един от пилоните да достига
25м.
За целите на моделирането на риска от сблъсък е прието, че птиците, летящи на
разстояние едно крило от кабела, са изложени на риск от сблъсък. Това образува
зона на риск, равна на дължината на кабела, умножена по размаха на крилете на
птицата. Използвано е трасе на полет с ширина от 9.8 км, явяващо се разстоянието
от крайбрежието до точката за свързване към енергийната мрежа.
Няма данни, които да позволят точно определяне на дела на полетите на опасна
височина, тъй като няма подробни данни за полетите на такава височина. Поради
това е прието като обосновано предположение за най-неблагоприятния случай, че
всички птици по-ниско от 150м (сметнати като 25%, средната стойност от данните
от БДЗП) са равномерно разпределени в този пояс по височина. Това вероятно е
консервативно предположение, тъй като предвид цялостното разпределение във
15

Беваднжър, К. 1998 г. Биологични и природозащитни аспекти на смъртността при птиците, причинена от
електропроводи: преглед. Биологично опазване, 86:67-76.
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височина на реещите се прелетни птици, по-малко птици от този пояс биха се
намирали на по-ниска височина от 15-25 м, на която височина ще преминава
кабелът.
Таблица 4.8 показва, за всеки от моделираните основни видове частта от обхвата
на трасето (по-ниско от 150м), която заема зоната на риск от сблъсък с кабелите;
прогнозираният брой полети през рисковото трасе; прогнозираният брой
сблъсъци (приемайки, както при риска от сблъсък с вятърните турбини,
консервативна норма на избягване от 95%); и процентното превишение, което
това би се явило спрямо и свръх очаквания процент смъртност вследствие
сблъсъци с вятърните турбини.
Таблица 4.8 Полети в зоните на риск на въздушните кабели и прогнозиран
риск от сблъсъци.
Вид

Зона на риск
(% от
трасето на
полет)

Брой полети
през зоните на
риск

Прогнозиран
брой сблъсъци
(приемайки
норма на
избягване от
95%)

% превишение
свръх риска от
сблъсък с
ветроенергиен
парк

Бял щъркел

0.7%

331

17

19%

Бял пеликан

1.1%

9

0.4

27%

Осояд

0.5%

3

0.1

16%

Малък креслив орел

0.5%

0.4

0.02

22%

Степен блатар

0.4%

0.2

0.01

12%

Голям креслив орел

0.6%

0.001

0.0001

15%

Царски орел

0.7%

0.01

0.001

18%

Ловен сокол

0.4%

0.01

0.001

11%

Резултатите, показани в Таблица 4.8 сочат, че въздушните кабели могат
съществено да увеличат общия риск от сблъсък при схемата (от порядъка на 20%
над и свръх риска от сблъсък с вятърните турбини и по-висок за по-големите
видове). Връщайки се към Прага на значимост от Таблица 4.7, обаче може да се
види, че това все пак ще бъде доста по-ниско от равнището на смъртност, което
би било сметнато за значително, но все пак остава целесъобразно да се приложат
мерки за намаляване риска от смъртност, напр. маркиране на въздушните линии с
отклоняващи устройства, за да се подобри видимостта им. Прилагането на такива
мерки за смекчаване би значело също, че вероятността птиците да причинят щети
по кабела би била намалена значително. Рискът от сблъсък на застрашените
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видове съгласно IUCN би бил пренебрежимо малък както от гледна точка на
популациите, така и като общ брой сблъсъци.
4.2.7 Обобщение на риска от сблъсъци
Моделът на риска от сблъсъци, дори и при прилагане на консервативния подход
на най-неблагоприятния случай показва, че рискът от сблъсъци не би бил значим
от гледна точка на популациите. Ако не се приложат мерки за смекчаване, обаче,
все още остава потенциал за смъртност на птиците. С прилагането на мерките за
смекчаване (виж Раздел 4.2.9) и имайки предвид опита от този вид при
съществуващите ветроенергийни паркове (виж Раздел 4.2.8), рискът от сблъсъци
би бил намален съществено (с поне един порядък). Тогава той се очаква да бъде
на много ниско равнище (вероятно по-малко от 10 реещи се прелетни птици
годишно; около 9 бели щъркела, един бял пеликан и само отделни сблъсъци на
други видове). По отношение на четирите застрашени вида съгласно IUCN, само
един от тях, степният блатар, е наблюдаван да прелита в достатъчно голям брой,
така че да е евентуално изложен на значим риск от сблъсък. Прогнозният брой
сблъсъци за другите три вида е от порядъка на 1 на 200 до 1 на 2 000 години, дори
и без мерки за смекчаване на последиците, така че вероятността да се случи
сблъсък през експлоатационния живот на ветроенергийния парк ще бъде много
ниска. Рискът от сблъсък при степния блатар би се равнявал на 1 случай на 10
години без мерки за смекчаване, а с прилагане на такива той би бил от порядъка
на 0.01 сблъсъка/год.или по 1 на всеки 100 години. Следователно, след прилагане
на мерки за смекчаване, дори и един сблъсък от този вид би бил твърде малко
вероятен през целия експлоатационен живот на ветроенергийния парк.
Ръководството на Проекта следва също да отчете сценарий на възможна
катастрофа, при който голям брой реещи се прелетни птици биха останали в
рамките на площадката на ветроенергийния парк, като извършват повече полети
през ветроенергийния парк и летейки на ниска височина (и евентуално също при
неблагоприятни метеорологични условия). Вероятността на такъв сценарий е
много ниска, но не може да се изключи. Ще трябва да се приложат мерки за
смекчаване на последиците с цел да се осигури, че това няма да доведе до посериозни случаи на сблъсъци (виж Раздел 4.2.9).
По отношение на четирите застрашени вида съгласно IUCN, три от тях са
наблюдавани в толкова ограничен брой, че рискът от сблъсък явно наистина е
много нисък (като е малко вероятно да се стигне до сблъсъци
през
експлоатационния живот на ветроенергийния парк). Един от тях, степният блатар,
е наблюдаван от БДЗП в по-голям брой (260), макар БАН да е регистрирала
максимум от само 18 полета годишно през ветроенергийния парк. Дори и
използвайки данните от БДЗП, очакваният консервативен риск от сблъсък е само

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

38

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

0.1 случая годишно. Епизодични сблъсъци може да има, но те биха били толкова
малко, че не биха довели до някакво измеримо въздействие върху популацията на
този вид.
Рискът от сблъсък неминуемо ще присъства във ветроенергийния парк на това
място
(и
вероятно
навсякъде
по
българското
черноморско
крайбрежие/миграционното трасе «Виа понтика»). Предлаганите мерки за
смекчаване на последиците, обаче, би трябвало да позволят рискът да се
управлява по такъв начин, че нито да е значителен от гледна точка на популацията
на птиците, нито достатъчно висок, за да се постави на въпрос предвид нивото на
смъртност от гледна точка защитата на животните. Поради това се смята, че
Проектът няма да има съществено въздействие върху жизнеспособността на
миграционния коридор «Виа Понтика».
При тълкуване на резултатите от това моделиране на сблъсъците следва също да
се отчете, че в някои от входните параметри има висок процент на несигурност.
Макар навсякъде да е възприет консервативен подход (така че несигурността до
голяма степен да се отрази в прекалено консервативни рискове от сблъсък),
големите ветроенергийни паркове са все още новост в този район. Поведението на
основните видове птици не е напълно проучено, особено при сценария с по-висок
риск при спирането на прелетните птици, споменато по-горе (тъй като това е
рядко събитие, което почти не е наблюдавано). Това подчертава
целесъобразността от предлаганите мерки за смекчаване, особено от програмата
за изключване на турбините, която е разгледана по-долу в Раздел 4.2.9.
4.2.8 Обзор на литературата
В процеса на комплексния анализ бе определено, че следва да се осъществи пообширен обзор на литературата и че в частност трябва да се направи
допълнително проучване на други обекти по миграционни трасета на големи
реещи се прелетни птици, подобни на тези край Каварна.
Райхенбах [Reichenbach] включва в независимата си експертиза описание на
доказателствата за въздействието на ветроенергийните паркове върху жеравите
(дадено в орнитологичната експертиза в Приложение 8). Тук не се
възпроизвеждат всички подробности, но неговият извод е, че е отбелязано
несъществено въздействие върху прелетните жерави и много малък брой
сблъсъци.
Прегледът на литературата, отнасяща се до други обекти, сочи подобни резултати
и за други реещи се прелетни птици, в т.ч. щъркелите и прелетните грабливи
птици, както е посочил Райхенбах в независимата си експертиза. Районът на
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ветроенергиен парк с най-голям брой реещи се прелетни птици, който е
изследван, е в Тарифа, на южното крайбрежие на Испания, на голямо трасе за
прелитане и важно място на струпване на птиците, прекосяващи Гибралтарския
проток между Европа и Африка. Всяка пролет и есен няколкостотин хиляди
реещи се прелетни птици преминават през района, което е мащаб на движение
подобен на този в Каварна. Този район е с много различна
топография/местообитания (планински вериги), но с много голям брой реещи се
прелетни птици, които преминават през ветроенергийни паркове и голям брой
турбини (около 700; Пърсивал [Percival] 2005 г.)16. Бариос [Barrios] и Родригес
[Rodriguez] (2004г.)17 съобщават за голям брой прелетни птици през
ветроенергийните паркове, които те са изследвали край Тарифа, макар повечето
по начало се движели по трасета, далеч от вятърните турбини, така че само малка
част от прелитащите птици са били реално застрашени от турбините. Основният
елемент на риска от сблъсък са гнездящите птици (в частност белоглавият
лешояд), а не прелетните. Регистриран е голям брой бели и черни щъркели, но
рискът от сблъсък е бил малък и броят действителни сблъсъци е бил много малък
(само един бял щъркел). Също така, съобщава се само за малък брой сблъсъци на
прелетни грабливи птици. Допълнителните проучвания на де Лукас и др.
(2004г.)18 в Тарифа стигнаха до извода, че реещите се птици забелязват наличието
на турбините: те сменят посоките на полета си, за да избягнат турбините, а
изобилието им не изглежда да е накърнено. В това изследване не се регистрира
смъртност при щъркелите и само много ниска смъртност на грабливите птици (2
птици и двете от гнездящи видове; белоглав лешояд и орел-змияр).
Лекуона [Lekuona] (2001 г.)19 и Лекуона и Урсуа [Ursua] (2007 г.)20 са изследвали
риска от сблъсък при 277 турбини в Навара, Северна Испания. Наблюдавани са
хиляди прелетни жерави, но не се съобщава за сблъсъци. Тези птици избягват да
летят в близост до турбините. Преброени да прелитат през района са били и
стотици щъркели и това включва прелитащи в близост до турбините. Съобщава се
за два сблъсъка на бели щъркели. Основно се съобщава за смъртност при
гнездящите белоглави лешояди.

16

Пърсивал, С.М. 2005 г.. Птиците и ветроенергийните паркове: какви са наистина въпросите? Британски птици 98:194-

204.

17

Бариос, Л. и Родригес, А. 2004 г. Поведенчески и екологични взаимовръзки при смъртността на реещите се птици
при бреговите вятърни турбини. Списание по приложна екология 41:72-81.
18
Де Лукас М., Г.Ф.Е. Янс и М. Ферер, 2004 г. Въздействие на ветроенергиен парк върху птиците в точката на миграция:
Гибралтарски проток. Биоразнообразие и опазване на природата 13:395-407.
19
Лекуона, Х.М., 2001 г.. Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves y murcielagos en los parques
eolicos de Navarra durante un ciclo anual. 155pp.
20
Лекуона, Х.М. и К. Урсуа. 2007 г. Смъртност сред птиците във ветроенергийните паркове в Навара (Северна Испания. в
М. де Лукас, Янс Г.Ф.Е. и Ферер, М., редактор. Птиците и ветроенергийните паркове: оценка и намаляване на риска. Изд.
Quercus, Мадрид, Испания.
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Хьоткер [Hotker] и др. (2006 г.)21, в съставения от тях обзор на взаимодействието
птици-ветроенергийни паркове в Европа, съобщават за общо 6 сблъсъка на бели
щъркели и 1 на черен щъркел, всички в Германия, което свидетелства за много
ниска смъртност при сблъсъци.
В Съединените щати има многобройни изследвания на риска от сблъсъци на
птици във ветроенергийни паркове, но малко от тях се отнасят за реещи се
прелетни птици. Ериксон [Erickson] и др. (2001 г.) съобщават за смъртта на един
пеликан, сблъскал се с вятърна турбина в Алтамонт, като това е единствената
гибел на пеликан във ветроенергиен парк, за която до момента се съобщава в
публикуваната литература.
В резюме, макар и да има площадки на ветроенергийни паркове, при които се
съобщава за съществен (и потенциално значим) брой сблъсъци на птици, при
никоя от тях не се е стигнало до многобройни сблъсъци на реещи се прелетни
птици. Обявеният брой сблъсъци на реещи се прелетни птици със сигурност е
далеч под равнището, които би могло да има значимо въздействие върху
популацията. Резултатите от моделирането на риска от сблъсъци при Проекта
показват, че така ще бъде и в настоящия случай, при положение че предложените
мерки за смекчаване бъдат приложени, както е обяснено по-долу.
4.2.9 Система за изключване на турбините
В ЕО бе предложено през върховите периоди на миграция да се прибягва до
временно изключване на турбините, когато голям брой птици прелитат по тесен
фронт през площадката на Проекта. Целта на тази мярка е да се намали броят на
сблъсъците, които се случват в периодите на повишен риск, като турбините се
изключват. Очаква се тази мярка да намали риска от сблъсък с поне един порядък.
Системата за изключване се състои от наблюдатели (денонощно наблюдение през
есенната миграция) и радарни системи, даващи равно предупреждение за
приближаващите ята прелетни птици. Използването на двете е от съществено
значение за да се позволи пълна оценка на приближаващия риск и бързо да се
предприемат подходящи мерки. Основният проблемен период е есенният
миграционен период от август до септември, така че предложението е системата
за изключване да работи през този период.

21

Хьоткер, Х., Томсен [Thomsen}, К.-М. и Х. Йеромин [H. Jeromin] 2006 г. Отражение на експлоатацията на
възобновяеми енергийни източници върху биоразнообразието: примерът на птиците и прилепите – факти, празнини в
знанията, нужда от по-нататъшни изследвания и орнитологични указания за развитие на използването на възобновяемата
енергия. Институт Михаел-Ото, Бергенхузен.
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На подходящо място ще бъде монтирана радарна система за проследяване на
птиците, която да позволява на радара обзор на основното миграционно трасе
през площадката (т.е. за мигриращите през есента птици, приближаващи от
квадрат, простиращ се от северозапад до североизток – макар че трябва да се
следи и за птици, идващи от други посоки). Крайният избор на площадка ще бъде
направен чрез изпитания, целящи да се определи най-добрата видимост за радара.
Радарната система ще включва хоризонтално монтиран наблюдателен радар,
проследяващ трасетата на полет на птиците и вертикално монтиран радар за
измерване височините на полет. Решението коя конкретна система е най-добре да
се използва ще бъде подпомогнато от неотдавнашен преглед на използването
радарни и други системи за дистанционно проследяване на птиците във
ветроенергийните паркове, направен от Десхолм [Desholm] и др. (2005 г.)22.
В точката на местонахождение на радара ще има наблюдател и помощникрегистратор през дневните часове на август и септември. Ще има и втори
подвижен наблюдател, който да подава допълнителни данни от наблюдението на
полетите и ще поддържа радиовръзка с радарната база.
Процедурата за изключване ще бъде разработена и ясно определена в Плана за
управление и наблюдение на околната среда (ПУНОС) и включена в съответните
процедури на работа, така че да може да се реагира бързо. Право да нареди
изключване следва да има главният орнитолог в радарната станция. Системата ще
може да осигурява незабавно дистанционно изключване на турбините от това
място.
Системата за изключване ще се основава на принципа на адаптивно управление,
реагиращо на резултатите от програмата за наблюдение (виж Раздел 4.2.10), с
ежегоден преглед на работната практика. Основните видове, които системата за
изключване цели да защити, са големите реещи се прелетни щъркели, пеликани и
грабливи птици – видове, които мигрират основно денем. Поради това системата
за изключване ще работи през дневните часове през основния миграционен
период (август и септември).
Пристъпването към всяко изключване на турбините следва да бъде ясно
определено. Първоначално се предлага турбините да бъдат изключвани винаги,
когато има голямо миграционно придвижване в рамките на 2км от площадката.
Това «голямо миграционно придвижване» се определя като броят полети, при
който става вероятен сблъсък на птиците с турбините. Той се определя с
22

Десхолм, М., Фокс А.Д. [Fox, A.D. ] и Бийзли, П.Д. [Beasley, P.D.] 2005 г. Указания за най-добрите практики при използване на
дистанционни средства за наблюдение поведението на птиците при ветроенергийните паркове в морето. Доклад за Съвместното
изследване на енергията на вятъра в морето за Екологичния консорциум.
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консервативно моделиране на риска от сблъсък: за основните видове се и
прогнозира на около 1 сблъсък на 2 000 полета през площадката. Затова и
предлаганият първоначален консервативен критерий за задействане се определя
като 1 000 птици, приближаващи се към площадката. Когато има някакво
съмнение (напр. липсват наблюдения от място за потвърждение) изключването
става консервативно, на база вероятността броят им да се доближи до числата за
задействане, подадени от радарното наблюдение.
След като изключването на турбините е задействано, те остават изключени през
остатъка на този ден. Работата на турбините се подновява по тъмно (около час
след залез слънце), ако радарът сочи отсъствие на голяма миграция през нощта.
Вероятно с натрупването на опит системата ще бъде подобрена. Например:
•

•

•

Миграция на височината на ротора – пусковата схема може да се подобри,
като реагира само на птици, летящи близо до височината на ротора (в
зависимост от поведението на ятата при прелитане над ветроенергийния
парк и възможността по-високо летящите птици да се спуснат до
височината на ротора по протежение на ветроенергийния парк).
Рискът е вероятно да е свързан с метеорологичните условия, като по-висок
риск е вероятен при силни ветрове от запад-северозапад. Поради това в
бъдеще може да стане осъществима промяна на пусковата схема, така че да
сработва само в такива периоди, макар че това пак ще зависи от
резултатите на програмата за наблюдение.
Действителните цифри за сблъсъците може да се окажат доста по-ниски от
прогнозираните в консервативното моделиране, така че данните от
наблюдението да покажат, че е подходяща по-малко предпазливо пускова
схема за изключване.

Подразбира се, че подобна система за изключване ще се приложи и на площадката
на INOS/Mitsubishi. Поради това настоятелно се препоръчва да се установи връзка
с тази площадка, която да позволи обмен на данни и оттам и по-добър обхват.
Тогава ще стане възможно да се извличат поуки (и се подобрява системата за
изключване) от опита на двете площадки.

4.2.10 Схема за наблюдение
В процеса на експертиза бе установено, че чувствителността на обекта и
променливостта на броя на птиците през годините означават, че ще бъде
необходимо наблюдение от поне три години след строежа, за да се получат
достоверни резултати. Отбелязано бе също, че тъй като на място ще има
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орнитолози, наблюдаващи птиците като част от схемата за изключване с цел
тяхната защита, следва да се въведе по-дългосрочен пакет за наблюдение, свързан
с това (за да се докаже ефикасността на мерките за смекчаване и адаптирането им
съобразно натрупвания опит).
Поради това предлаганата схема за наблюдение има няколко компонента:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Измерване на използването от птиците на площите в рамките на
ветроенергийния парк и на подходяща площадка за сравнение, с цел
установяване на смущенията в течение на годината (в т.ч. наблюдение на
размножаването).
Измерване на активността на полетите на птиците на площадката на
ветроенергийния парк (в т.ч. височините на полет) през годината. Това ще
обхваща достатъчно широк район, включващ площадката на ветроенергийния
парк и буфер от най-малко 2км.
Подробно наблюдение на активността на полетите на птиците през есенния
миграционен период август-септември (като част от програмата за изключване
та турбините – виж по-горе).
Наблюдение на пострадалите от сблъсъци около вятърните турбини.
Използване на данните, събрани в хода на (2) - (4) за актуализиране на модела
на риска от сблъсък и проверка на резултатите му.
Установяване, където е възможно, на връзки с други програми за наблюдение
на птиците в други ветроенергийни паркове, за да се улесни обмена на данни и
по-широкомащабен анализ на последствията.

Допълнителни данни за предлаганата схема за наблюдение са дадени в
Приложение 5.
4.2.11 Съвкупна орнитологична оценка
По отношение съвкупната загуба на местообитания, смята се че тя би била
значима само ако Проектът водеше до загуба на степни местообитания. Проектът,
обаче, няма да доведе до такъв резултат в цялост, тъй като не води до загуба на
местообитания. Единственото местообитание, което ще бъде засегнато, е
обработваема земеделска земя.
От гледна точка на кумулативните смущаващи последици, Проектът няма да
доведе до никакви значими кумулативни смущаващи последици за птиците, тъй
като в зоната на евентуални смущенията от Проекта има малко или никакви
значими защитени/проекто-защитени територии.
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Основният потенциал на Проекта да доведе до значими въздействия е свързан с
риска от сблъсъци. Прогнозният брой сблъсъци, свързани със самия Проект, е под
равнищата, които се смятат за значими на равнище популация, както е пояснено
по-горе. За да се оцени приносът на Проекта за съвкупния риск от сблъсъци,
който крият ветроенергийните паркове и турбини в района, бе проведена оценка
на съвкупния риск от сблъсъци. Ветроенергийните паркове, разгледани в
настоящата съвкупна оценка са тези, разгледани в оценката на терена и при
огледа, Раздел 7, т.е. схемите, които са изградени или са одобрени. Освен
Проекта, това включва площадката за 35 турбини на INOS в съседство с нос
Калиакра и още 58 турбини в по-малки схеми, разпръснати из региона. Освен
Проекта, повечето от тях са по-малки турбини от 0.5-1 МВт (обикновено с
височина до 105м до края на перката, диаметър на ротора до 60м и скорост на
въртене до 21 об./мин.). Стана известно, че в схемата на INOS се прилага схема за
изключване на турбините, подобна на предложената за Проекта за периодите на
върхова миграция на птиците.
Внесена е корекция на риска от сблъсъци във връзка с въздушните
електропроводи, които свързват ветроенергийните паркове с електроенергийната
система. Това се прави с презумпцията, че тя би съставлявала едно и също
пропорционално завишение за всеки от основните видове на площадката на
Проекта (виж Таблица 4.9).
Таблица 4.9 Прогнозиран риск от сблъсъци на реещи се прелетни птици в
Каварна, прилагайки консервативна норма на избягване от 95% и използвайки
данните от БДЗП за по-широкия район.
Прогнозиран брой сблъсъци
годишно, прилагайки норма на
избягване от 95% - данни от БДЗП

ОБЩО (в
т.ч.
корекция за
риска от
въздушни
кабели)

% превишение
над
естествената
смъртност

Проектът
(52
турбини x
3 МВт)

INOS (35
турбини x
0.85 МВт)*

Други
обекти
(58
турбини)

Бял щъркел

8.6 (86)

3.9 (39)

64.8

92.2 (226.5)

0.05% (0.13%)

Бял пеликан

0.16 (1.6)

0.07 (0.71)

0.71

1.78 (4.4)

0.063% (0.16%)

Осояд

0.09 (0.9)

0.04 (0.4)

0.66

0.92 (2.3)

0.001% (0.002%)

Малък креслив орел

0.01 (0.15)

0.01 (0.07)

0.11

0.16 (0.39)

0.003% (0.007%)

Степен блатар

0.01 (0.13)

0.01 (0.05)

0.09

0.12 (0.30)

0.018% (0.046%)
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Прогнозиран брой сблъсъци
годишно, прилагайки норма на
избягване от 95% - данни от БДЗП

Други
обекти
(58
турбини)

ОБЩО (в
т.ч.
корекция за
риска от
въздушни
кабели)

0.00002
(0.0002)

0.0003

0.0005 (0.001)

0.00002%
(0.0001%)

0.00029
(0.0029)

0.0002
(0.002)

0.003

0.004 (0.009)

0.0002% (0.0004%)

0.00046
(0.0046)

0.0002
(0.002)

0.003

0.004 (0.011)

0.0005% (0.0012%)

Проектът
(52
турбини x
3 МВт)

INOS (35
турбини x
0.85 МВт)*

Голям креслив орел

0.00005
(0.0005)

Царски орел
Ловен сокол

% превишение
над
естествената
смъртност

Цифрите в скоби посочват прогнозирания риск от сблъсъци без прибягване до изключване на турбините за
обектите на Проекта и INOS. Трябва да се отбележи също, че рискът от сблъсъци, който крият връзките
с енергийната система при разработването на всеки ветроенергиен парк, са включени в прогнозите за
сблъсъците.
* Бележка: моделът приема равномерно разпределение на птиците по целия коридор на риск. Всъщност те
е по-вероятно да са струпани по-близо до крайбрежието и в резултат на това рискът за обекта на INOS е
вероятно да бъде относително подценен, а този за Проекта - относително надценен.

Проектът, при прилагане на предложената система за изключване на турбините,
би причинил дял от около 10% от общия риск от сблъсък на птиците, когато
всички схеми бъдат разгледани в съвкупност. Това означава, че от общия риск от
сблъсък във ветроенергийните паркове за обектите, разгледани при съвкупната
оценка (които сами по себе си не се разглеждат като значими), 10% от този риск
би дошъл от Проекта, т.е. той би имал малък принос към едно несъществено
въздействие.
По отношение на застрашените видове съгласно IUCN в оценката на риска от
сблъсък при Проекта като такъв се прави изводът, че трите вида са наблюдавани в
такъв малък брой, че рискът от сблъсъци е наистина много малък (като сблъсъци
не е вероятно да се случат през експлоатационния живот на Проекта). Такъв е
случаят и при съвкупната оценка на база предпоставките, приети по-горе. Един от
тях, степният блатар, е бил наблюдаван по-често, с резултат за прогнозирания
консервативен риск от сблъсъци от 0.1 птици годишно. Прави се изводът, че може
да има епизодични сблъсъци, но те ще са толкова малко, че ще е малко вероятно
да се стигне до някакво измеримо въздействие върху популацията от този вид.
Такъв е случаят и при съвкупната оценка на база предпоставките, приети по-горе.
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4.2.12 Резюме на мерките за смекчаване на последствията
Както е посочено по-горе, след допълнителна количествена оценка, макар и да не
е необходима за да се осигури, че въздействията няма да са значими ,ще бъде
използвана система за изключване на турбините, която да свежда до минимум
риска от сблъсък на птиците. Изискванията към системата за изключване са
описани в Раздел 4.2.9 по-горе и затова не се повтарят тук.
В допълнение към системата за изключване, ще се осъществява програма за
наблюдение на етапа преди строителството, по време на строителството и след
него през годините 1, 2, 3, 5, 10 и 15. Методите, които ще се използват при
наблюдението, са изброени в Раздел 4.2.10 по-горе, а подробности са дадени в
Приложение 5.

4.3

Други видове

4.3.1 Въведение
В процеса на провеждане на експертизата бе отчетено, че макар въздействието
върху видовете прилепи да е адекватно разгледано данните, на които се основава
оценката, следва да се преразгледат, за да се обмисли дали е необходимо ново
прецизиране на Проектната разработка и мерките за смекчаване на последиците.
В настоящия раздел се дава обзор на наличната информация, използвана за целите
на ЕО и се описват допълнителни мерки за смекчаване, където е необходимо.
Разглеждат се също и другите видове, регистрирани при изследванията по-долу,
макар да не се очакват значителни открити въпроси по отношение на тези видове.

4.3.2 Оценка
Площадката на Проекта се намира в обработваеми земеделски земи с
лесозащитни пояси и черни пътища. Този вид изкуствена агро-екосистема има
ниско биологично разнообразие. Лесозащитните пояси, обаче, играят ролята на
естествени коридори и основни местообитания за животинските видове в
околността.
Екологичната оценка в рамките не ЕО е определила, чрез изследвания, пълния
списък на видовете, присъстващи на площадката на Проекта, в т.ч. редица видове
прилепи, в това число полунощен прилеп, голям подковонос, малък подковонос и
кафяво прилепче. Описани са и редица други видове бозайници – от мишки,
плъхове и порове, до бялка и язовец. Включени са и видове от влечугите и
земноводните, в т.ч. змии, гущери и костенурки, както и жаби и попови лъжички.
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Като възможни въздействия са отчетени смущения и измествания при
строителството. Смята се, обаче, че всички засегнати видове ще изпитват
смущения за кратко и ще бъдат в състояние да се приспособят към тези промени
без съществени последици.
Изследвания на прилепите са правени през 2004 г. в контекста на ОВОС за
Проекта. Географският обхват на изследванията на прилепите е определен в
консултации с РИОСВ – Варна, която сметна че такива няма да са необходими за
площадката на Проекта. Следвайки този съвет, макар да бяха направени
проучвания на прилепите, основната им насоченост бе крайбрежното степно
местообитание, за което бе известно че е по-населено с прилепи. В допълнение на
крайбрежното проучване, между 14-и и 17-и октомври 2004 г. бе проведено и
проучвателно наблюдение на прилепите на площадката на проекта от една
наблюдателна точка близо до лесозащитния пояс на площадката. Изводите на тези
проучвания бяха допълнени с по-ранни опит, проучвания и знания за района (от
оценителите по екологията, Институтът по зоология (БАН)).
Резултатите от проучванията потвърдиха очакванията за значително присъствие
на прилепи в крайбрежното степно местообитание от гледна точка на тяхното
размножаване (най-вече в пещерите около в.с. Русалка), изхранване и
подслоняване. Бяха наблюдавани най-малко седем вида прилепи, а именно:
•
•
•
•
•
•
•

Малък подковонос;
Голям подковонос;
Нощник;
Полунощен прилеп;
Кафяво прилепче;
Малко кафяво прилепче; и
Прилеп на Натузий.

Всички видове наблюдавани прилепи са обект на правна защита съгласно
Директивата на ЕО за местообитанията от 1992 г.23, но не се разглеждат като
застрашени на европейско равнище (защитата се дължи на постоянното
намаляване на броя им). Те не са признати за застрашени и на национално
равнище в България (следва да се отбележи, че макар видът нощник да не е
разграничен, за никои от срещащите се в България не е известно да са
застрашени). От резултатите на проучването, предприето от наблюдателната
точка на площадката на Проекта бе направен изводът, че там има много по-малко

23

Директива на Съвета 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

48

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

видове, отколкото в пещерите и горските местообитания в крайбрежната степ,
поради:
•
•
•

Отдалечеността на площадката на Проекта от пещерите, скалните
пукнатини, дърветата и населените места;
Отсъствието на водни обекти на площадката вследствие сухия климат,
което не осигурява достатъчна хранителна база за някои видове; и
Избягването като цяло на големите открити полета, засявани с един вид
култури (повечето живеят в полезащитните пояси).

Предвид отдалечеността на местообитанията, които биха били подходящи за
прилепи, от компонентите на Проекта, по-малкият брой видове, намерени на
обекта и използването от прилепите на ехолокация при придвижване, ОВОС
прави извода, че за тези застрашени видове няма да има значими отрицателни
последици.
От прегледа на оценката и допълнителните материали, предоставени след
приключване на комплексния анализ бе направен извод, че проучванията на
площадката на Проекта биха били по-достоверни, ако обхващаха по-широк район.
Освен това, макар да се отчита, че прилепите използват ехолокация при
придвижване степента, до която това води до избягване на турбините, не е
изяснена. Макар изследванията по тази тема да продължават, има много
ограничени (или никакви) доказателства, че прилепите активно избягват
площадките на ветроенергийните паркове или че прилепите загиват поради
наличието на турбините. Поради това истинския размер на въздействието не може
да бъде оценен.
Независимо от горните съображения, общите изводи от ЕО се смятат за
обосновани; малко е вероятно експлоатацията на турбините да има значително
въздействие върху популацията от прилепи предвид разположението на
компонентите на Проекта далеч от полезащитните пояси. Повечето прилепи,
намерени на площадката, са от горски и крайгорски видове, които като цяло не
навлизат навътре в открити пространства и така е малко вероятно да влязат в
контакт с турбините. Изключение от това е може би видът голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), който се храни на открити полета, в които има групи
дървета. Те обаче, летят много ниско над земята и поради това е малко вероятно
да стигнат до височината на перките на турбината. Друго възможно изключение
би могъл да бъде видът полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), който често се
храни на открити пространства или ги прекосява за да търси храна около дървета.
Този вид, обаче, също обикновено лети под 25м височина и обикновено на 5 до
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10м, когато се храни, т.е. в празната зона между перките и земната повърхност.
Той също е малко вероятно да бъде засегнат отрицателно.
4.3.3 Смекчаване на последствията
Най-важната мярка за смекчаване на последствията за прилепите е да се
поддържат връзките между залесените места и полезащитните пояси и
местообитанията на и в съседство с площадката. Както е посочено в ЕО, всички
залесени места и полезащитни пояси ще бъдат запазени. Подразбира се, обаче, че
макар трасетата за достъп ще използват съществуващите пътища и пътеки, може
да бъде необходимо да се отстрани известна растителност за разширяване на
пътеките, където те минават между или покрай полезащитни пояси или друга
растителност. Ако дървета или храсти бъдат отсечени, те ще бъдат заменени от
растителност с подобна структура (доколкото е осъществимо).
Предвид несигурността понастоящем във връзка с общите възможни въздействия
на ветроенергийните паркове върху прилепите, ще бъде приета програма за
наблюдение, която да проверява дали правилно е прогнозирано равнището на
въздействие от Проекта. Това ще включва проучвателни наблюдения на
поведението на прилепите в и покрай залесените земи/полезащитните пояси на
площадката и сравнението им с подобни местообитания извън нея. Резултатите
ще дадат данни за контрол на площадката на Проекта и също ще служат като
ценен набор данни за бъдещи оценки на въздействията за вятърните турбини в
подобни местообитания. Задължението за наблюдаване поведението на прилепите
ще бъде заложено в ПУНОС.
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5

ШУМ

5.1.

Обща информация
Докато оценка на въздействията, свързани с шума, беше направена в рамките на
първоначалнaта оценка на околната среда (ES), по време на прединвестиционното
проучване и анализ беше препоръчана количествена оценка на схемата, като се
вземе предвид по-подробна информация по параметрите на проекта. По тази
причина в този раздел се разглеждат прогнозираните нива на шума в жилищните
райони в непосредствена близост до проекта, с цел да се верифицират
първоначалните констатации на оценката.
От момента на издаване на разрешение за проекта, неговите параметри бяха
усъвършенствани и в момента е налице достатъчно подробна информация
относно модела турбини, които трябва да се използват на обекта. Беше
предприето количествено моделиране (вж. Раздел 5.2), на основата на
местоположението и плана на турбините, описано в Раздел 2, както и на
информация, свързана с одобрения модел турбина.
Ключов елемент на въпросното моделиране е, че жителите на околните селища се
разглеждат като потенциално чувствителни рецептори. Трябва да се отбележи, че
в зависимост от местоположението им, някои жилищни имоти са относително
защитени от въздействието на турбините, поради топографията на терена, като
този факт е отчетен при моделирането. Следователно, нивото на шума, което
въздейства на човешките рецептори, е установено чрез моделирането на
известните експлоатационни нива на шум за предложеното местоположение на
турбините.

5.2.

Методика
Нивото на шума се измерва чрез използването на логаритмична пропорционална
скала, наречена децибел, като може да се определи чрез измерване на силата на
звука (Lw re.10-12 W) или звуковото налягане (Lp re.2x10-5 Pa). В настоящия
раздел нивата на звуково налягане се използват, за да се посочи до каква степен
различните райони са изложени на шум, докато нивата на звуково налягане
служат за сравняване на силата на звука от съответните източници.
В модела към параметъра за нивото на звуково налягане, Lp, се прилагат
статистически индекси, за да се обясни факта, че нивото на шума варира в
различни периоди от време. В оценката се използват следните индекси:
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•
•

Leq,T еквивалентно непрекъснато ниво на звук, фактически средна енергия
за период T; и
L90,T нивото, превишено през 90% от времето, като този индекс се използва
за измерване на фоновите нива.

Нивата на шум, преносими по въздуха, за които се смята, че въздействат на
околната среда на човека, се претеглят към същата честота, на която реагира
човешкото ухо. Това ‘А-претегляне’ се добавя към дескрипторния суфикс, напр.
LAeq,T в примера с Leq,T.
Контурите на картата на шума са изготвени с помощта на специален софтуерен
пакет Cadna A версия 3.7.123 на фирма Datakustic GmbH, като се използват
алгоритмите за предаване на звука, описани в ISO 9613-2: Акустика – Затихване
на звука при предаване на открито, Част 2: Основен метод за изчисление.
Височината на приемателя при потенциално чувствителни рецептори се приема за
4 м над нивото на земята, което отговаря на прозорец на спалня на първия етаж.
За предложените турбини Vestas V90 3MW се използват измерените от
производителя нива на шум на източника при скорост на вятъра 6м/сек, 8м/сек и
10м/сек.
Експлоатационните шумови нива са определени като се приема, че предаването е
полусферично и се използват данните за шума и цифрите за въздушната
абсорбция на продавача при 10 градуса Целзий и 70% относителна влажност.
Получените шумови нива са определени при скорост на вятъра, съответно, 6м/сек,
8м/сек и 10м/сек, като се използват допълнителните CONCAWE алгоритми
(Доклад № 4/81 Предаване на шума от нефтени и нефтохимически комплекси на
околните населени места, май 1981 г.) за метеорологично предаване за
‘метеорологична категория D’. Всеки сценарий за съответната скорост на вятъра е
подложен на моделиране, като се приема северна или южна посока на вятъра. Във
всички сценарий се предвижда и най-лошия случай, когато всички 52 (3MW)
турбини работят едновременно.
Експлоатационните шумови нива са изчислени в осем различни рецепторни
района, които са представителни за околните населени места, разположени в
непосредствена близост до траекторията на проекта (вж. рецептори 24.1, 25.1,
26.1, 29.5, 33.9, 39.6, и 39.5, Фигура 5.1).

5.3.

Изходни данни
Официално обявените от производителя данни за силата на звука (Lw) за
експлоатацията на вятърната турбина при различна скорост на вятъра, са дадени в
Таблица 5.1.
Таблица 5.1
Октавни лентови данни за силата на звука за турбини
V90_3MW при различна скорост на вятъра
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Октавна лентова централна честота
Скорост на вятъра
31.5Hz

63Hz

125Hz

250Hz

500 Hz

1kHz

2kHz

4kHz

8kHz

6 м/сек

85

87

93

98

101

100

95

87

77

7 м/сек

89

94

95

99

102

103

98

93

83

8 м/сек

90

96

98

101

103

103

100

95

87

9 м/сек

90

96

98

102

103

104

100

97

93

10 м/сек

90

96

97

100

102

103

100

97

94

Координатите на избраните рецепторни райони, за които за изчислени нивата на
шума, са дадени подробно в Таблица 5.2.
•
Таблица 5.2
Местоположение на най-близките околни рецептори

5.4.

B

Рецептор

Координати

Координати

A

43°26'06.434

28°21'22.372

B

43°28'16.622

28°26'51.627

C

43°29'10.620

28°28'18.596

D

43°29'23.978

28°29'08.552

E

43°27'11.938

28°30'10.572

F

43°26'11.529

28°29'23.110

G

43°24'28.888

28°25'07.926

H

43°24'45.717

28°24'38.038

L

Прогнозни нива на шума
Отчитайки комбинираните нива на силата на звука (Lw) на турбините,
местоположението на потенциално чувствителните рецептори, както и местната
топографска характеристика, в модела се прогнозират нива на шум в отделните
рецептори, посочени в Таблица 5.3, при най-лошия сценарий на едновременна
активна работа на всички турбини.
Таблица 5.3
рецептори

Прогнозни нива на шума (LAeq, T, dB) в най-близките

Скорост на вятъра
Рецептор

6м/сек

8м/сек

10м/сек

Посока на вятъра = северна
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A

25.1

27.5

26.5

18.3

21.1

20.4

B

29.5

32.8

32.1

36.3

39.3

38.6

C

26.1

29.0

28.4

39.6

42.8

42.2

D

24.1

27.1

26.4

38.2

41.3

40.8

E

33.9

36.8

36.2

40.7

44.1

43.7

F

39.6

42.9

42.7

31.7

34.7

33.3

G

39.5

42.7

42.2

25.4

28.5

27.9

H

39.5

43.2

42.7

28.5

29.0

28.4

Контурните карти на шума (фигури 5.1 до 5.6), които показват разпространението
на шумовите нива в самия проект и в непосредствена близост, са дадени в
Приложение 6, като отразяват избрания обхват различна скорост на вятъра и
влиянието на предполагаемите преобладаващи метеорологични условия при
вятър.
Таблица 5.3 показва, че най-високите нива на шум, при условие че всички
турбини работят активно едновременно, се отбелязват при рецептор E, където се
прогнозира ниво от 44.1 LAeq, T, dB. Световната здравна организация приема, че
нива на шум в околната среда над около 45dB(A) имат неблагоприятен ефект
върху здравето на хората. Следователно, прогнозните нива на шум в най-близките
рецепторни райони са в рамките на допустимите за през деня и нощта нива на
външен шум съгласно Указанията за нивото на шума в населените места (1999
г.) на Световната здравна организация, т.е. по-малко от LAeq,16hr 50dB във
външните обществени пространства през деня и по-малко от LAeq,8hr 45dB извън
домовете през нощта.

5.5.

Мерки за подобряване на околната среда
Мониторинга на шума ще бъде много важен елемент от подготвителните
строителни работи и цялостната експлоатационна програма на ветропарка с цел
да се гарантира, че няма да се надвишат определените очаквани въздействия
върху околната среда за определен кръг експлоатационни условия. В това
отношение, при установяване въздействията върху околната среда от
изграждането на ветропарка е важно да се вземе предвид взаимоотношението
между метеорологичните условия при вятър и фоновия шум в определените
рецепторни райони, тъй като по този начин може да се отчете адекватно
маскиращия ефект между турбината и шума на вятъра.
По тази причина преди започването на строителните работи ще се предприеме
изходно мониторингово проучване за всеки рецептор (съгласно изброените в
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Таблица 5.3 по-горе и посочените във Фигура 5.1) с цел да се потвърдят нивата на
фоновия шум, като се предвиждат измервания на скоростта и посоката на вятъра,
характерни за фоновия шум за същия период. След въвеждането в експлоатация
на всички турбини ще се предприеме последващ мониторинг в тези райони, като
периода подлежи на съгласуване със съответните инстанции. Тези ангажименти за
мониторинг на шума се съдържат в Плана за мониторинг на околната среда и
мерки за подобряване (Environmental Monitoring and Mitigation Plan – EMMP- бел.
пр.), като те ще бъдат допълнително развити и усъвършенствани след
консултации със съответните инстанции.
Като цяло, програмата за мониторинг ще осигури информация за изходните и
експлоатационни нива на шума, като по този начин ще могат по-нататък да се
верифицират очакваните въздействия на шума в рецепторите, както и че не се
надвишават определените очаквани въздействия върху околната среда за
определен кръг експлоатационни условия.
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6

ТРАФИК И ТРАНСПОРТ

6.1.

Обща информация
Трафикът и транспортната дейност по време на строителството неминуемо ще
имат временно отражение върху другите участници в пътното движение (напр.
шофьори, велосипедисти и пешеходци), за хората, които живеят и работят близо
до пътищата, както и гости и туристи, които се намират в района с цел почивка и
развлечение. Това въздействие най-често е в резултат на доставката на стоки и
материали, движението на работници и посетители на обекта. Поради естеството
на изграждането на обекта, в този раздел се разглеждат предимно проблемите,
свързани с потенциалното въздействие на трафика по време на самото
строителство.

6.2.

Методика

6.2.1. Обща информация
Дейностите, свързани с изграждането на обекта са от такова естество, че
генерираният от тях трафик не би могъл да окаже сериозно въздействие върху
местната пътна инфраструктура. Поради тази причина, оценката е насочена
главно към потенциалните въздействия вследствие на строителните работи.
Направена е количествена оценка на основата на професионално становище по
отношение на потенциалното въздействие на обекта, дадена накратко по-долу.
6.2.2. Основни пътни потоци
Данни за Годишния средно дневен трафик (ГСДТ) са предоставени от
Централната лаборатория „Пътища и мостове”, София за четири района по
протежение на път Е87, който минава на север от площадката на обекта и
представлява основната артерия, която ще се използва за транспорт на строителни
материали (вж. Фигура 6.1). Данните за пътния поток се отнасят за 2005 г.,
последната година, за която се разполага с подобни данни. Към тези данни не са
приложени коефициенти за ръст с цел да се установят прогнозни данни за
годината на строителство/пускане в експлоатация на обекта (2009 г.), но се
приема, че използването на данните от 2005 г. като изходни представлява найлошия сценарий за основа на оценката, т.е. всяко отчетено увеличение ще бъде
пропорционално по-високо.
6.2.3. Оценка на въздействието и мерки за подобряване на околната среда
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Направена е приблизителна оценка на ежедневния трафик и пътните потоци на
основата на добре познатите изисквания за строителните работи (вж. Раздел 2).
Трябва да се отбележи, че независимо, че е предвиден 12-месечен период за
цялостното изграждане на обекта, по-голямата част от строителния трафик найвероятно ще обхване 9-месечен период, поради което именно този период е
използван като база за приблизителната оценка на пътните потоци (разглеждан
като сценарий в най-лошия случай). Оценката е изготвена на базата на сравнение
на основните пътни потоци за съществуващата пътна инфраструктура и очаквания
трафик/потоци, генерирани във връзка с обекта, като е предвидено съответното
процентно увеличение на пътните потоци24. Изхождайки от това процентно
увеличение, е възприет един количествен подход за оценка на вероятността от
смущения в резултат на строителния трафик, основан на експертно становище.
Тъй като продължителността на работния ден може да варира в периода на
строителни работи, увеличението на пътните потоци вследствие на строителните
машини и МПС е изчислено като за 8-часов, така и за 12-часов работен ден (като
8-часовия работен ден се счита за по-лошия сценарий).

6.3.

Изходни данни

6.3.1 Пътища за достъп до обекта
Основната пътна артерия, която ще се използва за проекта е път Е87, който
свързва обекта с Каварна и други населени места в западна посока (вж. Фигура
6.1). Този път ще се използва за транспортиране на турбините, на стомана за
основите, кабели 33kV, компоненти за подстанцията, чакъл за пътищата,
постаменти за строителни кранове и съответните строителни материали. Очаква
се, че пътните артерии, които се разклоняват от този основен път, също ще бъдат
използвани за транспортиране на материали при необходимост, като посочените
по-долу данни за строителния трафик са изчислени на тази база.

24

Направено е предположение за най-лошия случай, така че да няма обратно натоварване на тежкотоварните машини, които
транспортират материали до строителната площадка.
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Фигура 6.1 Път за достъп до обекта и преброителни станции за трафика

Номер на преброителната станция
Предлагано местоположение на турбините
Пътища за достъп
6.3.2 Основни пътни потоци
Средните годишни стойности на ежедневния пътен поток за 2005 г. за
подлежащите на мониторинг райони по път Е87 са дадени в Таблица 6.1 по-долу
(вж. Също Фигура 6.1).
Таблица 6.1

E87 Годишен средно дневен трафик (ГСДТ) 2005

Номер на Маршрут /

Местоположение

Местоположение

Координати B

Координати B

E87 / Преброителна
станция 922

43°27'31,1112

28°24'27,4824

1529

E87 / Преброителна
станция 923

43°26'45,294

28°20'33,3528

1359

E87 / Преброителна
станция 924

43°25'51,0672

28°17'51,3096

3826

E87 / Преброителна

43°26'8,0988

28°8'57,336

1493
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станция 926

6.4.

Трафик, свързан със строителството

6.4.1 Пътни потоци
Разчетите на потоците на трафик, свързан със строителството както за 8, така и за
12 часов работен ден са дадени съответно в Таблици 6.2 и 6.3. Те отразяват
прогнозираните потоци от трафик, които се очакват по пътните връзки на Е87 и
свързани със всяка наблюдателна станция, т.е. данните отчитат движението по
магистралните връзки.
Таблица 6.2

E87 Средни дневни пътни потоци (8 часа) 2005

Маршрут Номер/

Местонахождение

ГСДТ

Местонахождение

Координати
B

(Всички
МПС)

Координати
L

Трафик,
свързан със
строителството
Среден дневен
трафик

%
Увеличение
(Всички
МПС)

(Всички МПС)
E87
/Преброителна
станция 922

43°27'31,1112

28°24'27,4824

510

96

18.8

E87 /
Преброителна
станция 923

43°26'45,294

28°20'33,3528

453

96

21.2

E87 /
Преброителна
станция 924

43°25'51,0672

28°17'51,3096

1275

42

3.3

E87 /
Преброителна
станция 926

43°26'8,0988

28°8'57,336

498

6

1.2

Таблица 6.3

E87 Средни дневни пътни потоци (12 часа) 2005

Маршрут Номер/

Местонахождение

ГСДТ

Местонахождение

Координати
B

(Всички
МПС)

Координати
L

Трафик,
свързан със
строителството

%
Увеличение

Среден дневен
трафик

E87 /
Преброителна

43°27'31,1112
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станция 922
E87 /
Преброителна
станция 923

43°26'45,294

28°20'33,3528

680

96

14.1

E87 /
Преброителна
станция 924

43°25'51,0672

28°17'51,3096

1913

42

2.2

E87 /
Преброителна
станция 926

43°26'8,0988

28°8'57,336

746

6

0.8

Както се вижда от таблицата, най-голямото увеличение на трафика по Е87 е при
трафика, свързан със строителството по пътните връзки на наблюдателни станции
922 и 923, където е прогнозирано възникване на средно 96 движения на трафик,
свързан със строителството за работен ден. Това съвпада с късия участък на Е 87
между входа за обекта и Каварна. За целите на настоящата оценка се допуска, че
тези 96 движения ще бъдат равномерно разпределени в рамките на 8 часовия
работен ден, което означава 12 придвижвания на МПС на час, влизащи или
излизащи от обекта и преминаващи по Е87 от изток на запад.
За повечето от работите ще бъдат използвани общо пет автобуса и четири
микробуса за ежедневното транспортиране на строителните работници до обекта.
Доставянето на куловите секции, частите от кранове, гондоли и лопатки на обекта
ще наложи използването на извънгабаритни и бавноподвижни камиони.
Компонентите на турбините ще бъдат доставяни на обекта всяка седмица през
монтажната фаза, което е равно на две до три придвижвания към и от обекта на
ден. На обекта също ще трябва да бъдат доставени и големи строителни
инсталации в началото на строителството, които към края ще бъдат премахнати.
Възможно е, с оглед да бъдат сведени до минимум неудобствата за ползващите
пътя, доставките, които са свързани с извънгабаритни товари да бъдат
осъществявани по вечерно време. Определянето на маршрутите и графика на
такива доставки ще бъде обект на съгласуване с Националната агенция за
пътищата и КАТ, и ще бъде така организирани във времето, че да не съвпадат с
периодите на пиков трафик. Целият останал трафик, свързан със строителството
ще се състои главно от МПС, извършващи доставки и превозващи материали към
и от обекта.

6.5.

Трафик, свързан с експлоатацията

6.5.1 Пътни потоци
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Трафикът по време на експлоатация ще бъде приблизително шест придвижвания
на леки автомобили на ден за превозване на персонала. Приблизително веднъж в
годината ще има посещения за обслужване и поддръжка, което може да наложи
използването на по-големи превозни средства, но така или иначе, това ще се
случва рядко и ако включва извънгабаритни товари, ще бъде създадена съответна
организация за свеждане до минимум на влиянието върху другите участници в
движението по пътя. Не е правена допълнителна оценка на въздействието на
трафика, свързан с експлоатацията, защото се очаква това въздействие да бъде
пренебрежимо малко.

6.6.

Потенциални последствия

6.6.1 Прекъсвания на трафика
За оценката на въздействието са направени следните предположения:
•
•

•

Данните, записани през 2005г. са използвани за установяване на базовите
потоци от трафик (не е приложен коефициент за ръст);
Данните за годишния средно дневен трафик, използвани за установяване
на базовия поток за сравненията за 8 и за 12 часа са с коефициент, отчитащ
средни стойности в рамките на 24 часа (това дава потенциално по-ниски
стойности за базовите потоци от трафик през деня, тъй като не се отчита
присъщо по-големия дял от потока, който се осъществява през деня в
сравнение с потока, осъществяван нощно време); и
Няма да се осъществява „обратно товарене” на возилата, които превозват
материали до обекта, т.е. след осъществяване на доставките, возилата
напускат обекта без да превозват товари обратно от обекта.

В контекста на метода, използван за оценката, всяко едно от тези предположения
се счита, че представя най-лошия случай. Въз основа на предположенията,
Таблица 6.2 показва, че при най-лошия сценарий, т.е. трафикът генериран в
резултат на строителството е в рамките на 8 часа, може да има увеличения в
нивата на трафика до 21%. Очаква се, че подобни увеличения могат да доведат до
разпад на потоците от трафик по време на строителството. Въпреки това,
увеличението ще окаже влияние само върху къс участък от пътя Е87
(приблизително 5 км) между входа на обекта и Каварна, след което броят на
придвижванията и от там приноса за увеличаване нивата на трафика, намаляват
рязко поради прекратяване на придвижванията в Каварна или поемане на
движението от други пътни артерии. Това увеличение на нивата на трафика ще
бъде временно по характер и ще бъде прекратено след изтичането на девет
месечния период на строителство.
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Увеличаването на нивата на трафика в следствие на строителството, свързано с
Проекта не се очаква да има съществен негативен ефект по отношение на шума и
емисиите на отходни газове върху околните рецептори поради отдалечеността на
главните пътни връзки от рецепторите и прогнозираните относителни нива на
увеличение.
Въздействието от трафика, свързан със строителството ще бъде допълнително
намалено от разработването и прилагането на План за управление на трафика и
План за контрол на околната среда и мониторинг на проекта (EMMP), който ще
включва и мерките за смекчаване, описани в раздел 6.7 по-долу.
Като цяло, на се счита, че има вероятност въздействията да бъдат значителни.

6.7.

Подобряване
Ще бъдат предприети следните мерки за подобряване с оглед намаляване на
въздействието от трафика във връзка със строителството.

6.7.1. Строителство
За извозването на материали и строителна техника ще бъдат използвани
обществените пътища, но при възможност прекъсванията на трафика поради
транспортиране на строителни материали от съгласуваните подстъпи към обекта
до крайното им назначение, ще бъдат свеждани до минимум за да се ограничи
въздействието върху пътните потоци по обществените магистрали.
Също така, AGE ще разработи План за управление на трафика за да контролира и
свежда до минимум въздействието на трафика, свързан със строителството върху
пътищата и другите участници в движението.
•

•
•

Установяване вида на трафика, свързан със строителството, за който да
бъде позволено използването на подходните маршрути към работните
зони, включително конкретно ограничения (височина, тегло и др.) и
чувствителни рецептори;
Указване на зони с ограничен или забранен достъп за трафик, свързан със
строителството;
Подробна организация и маршрути за извънгабаритни товари, които ще
бъдат предварително съгласувани с Националната агенция за пътища и
КАТ;
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•

•
•

Подробно описание на мерките за контрол на трафика (Бордове,
сигнализиращи спиране и пускане на движението, светофари, знаци и
маркировка) на пътните кръстовища и на строителния обект;
Адекватно сигнализиране и маркиране на зоните с ограничен или забранен
достъп; и
Убеждаване на органите за управление на пътищата, че са предприети
всички възможни стъпки за ограничаване на въздействието върху местната
общност на трафика, свързан със строителството.

Планът за управление на трафика ще бъде обсъден с Националната агенция за
пътища и КАТ и необходимите процедури ще бъдат спазвани за да се получи
одобрение от тяхна страна.
AGE ще следи стриктно спазването на Плана за управление на трафика.
Мерките за подобряване за свеждане до минимум на въздействието върху
пътищата и участниците в движението по време на транспортиране на частите на
турбината, инсталациите и оборудването са следните:
•

•
•

•
•

Съгласуване на маршрути с Националната агенция за пътища и КАТ за
намаляване на задръстванията и избягване на неподходящи пътища и/или
на пътища с ограничения;
Където е уместно, доставките на извънгабаритни товари ще се
осъществяват извън пиковите часове и когато е възможно – през нощта;
Ще бъде разработен процес на оповестяване, чрез който населението в
околността да бъде своевременно информирано за потенциални забавяния
по пътната мрежа в резултат на превозване на извънгабаритни товари;
Всички извънгабаритни товари ще бъдат маркирани по подходящ начин за
да предупреждават участниците в движението; и
Използване на одобрени маршрути за превозване на материали и
инсталации до строителния обект за свеждане до минимум на
въздействието върху пътищата и спазване на всички ограничения,
заложени в Плана за управление на трафика за допълнително намаляване
на въздействията.

Мерките за подобряване за свеждане до минимум на въздействието върху
пътищата и участниците в движението вследствие движението за превозване на
материали и персонал до и от обекта са следните:
•
•

Локално снабдяване с материали, когато е възможно;
Свеждане до минимум на необходимостта от камък чрез използване на
съществуващите твърди зони за подходни пътища, където е възможно;
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•

•
•

Свеждане до минимум на генерирането на други отпадъци на обекта,
където е уместно, с одобрение от страна на Националната агенция за
пътищата, КАТ и Община Каварна в съответствие с изискванията на
нормативната уредба за лицензиране управлението на отпадъци и
планирането; .
Максимално използване на автобуси и микробуси за превозване на
строителните работници в рамките на обекта; и
Насърчаване на работниците да се движат по няколко в една кола.

Когато е необходимо пътища за превозване на инсталации да пресичат пътища с
трошенокаменна настилка, повърхността ще бъде защитена с използване на гуми
или друга сходна защита на пътната повърхност. Преди започване на
строителството, AGE ще предприеме проучване на предлаганите кръстовища и на
местната пътна мрежа, за да определи пътищата, които не са подходящи за
използване за тежък строителен трафик, като по този начин допълнително ще се
намали възможността за повреждане на пътищата. Проучването ще включва
документиране на състоянието на пътищата и откритите недостатъци. След
приключване на строителството ще се извърши следващо проучване и ще бъде
постигнато споразумение с Националната агенция за пътищата и КАТ за размера
на евентуалните щети, причинени от трафика, свързан със строителството. Всички
щети, които биха могли да се припишат на Проекта, ще бъдат възстановени.
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7

ЛАНДШАФТ

7.1.

Методология
Допълнителната информация, съдържаща се в тази глава във връзка с
потенциалните въздействия върху характера на ландшафта и гледката,
заобикалящи Обекта, се основава на принципите на най-добрите практики,
съдържащи се в „Основни насоки за оценка на въздействието на ландшафта и
гледката” публикувани от Института по ландшафт и Института по управление и
оценка на околната среда, 2-ро издание”.
С цел подпомагане на оценката бяха изготвени няколко компютърно генерирани
визуализации, включително планове на Зона на теоретична видимост (Zone of
Theoretical Visibility – ZTV) и модели „wire frames” (визуализирано компютърно
представяне на три измерения или физически обект).
ZTV визуализациите са базирани на основни картографски данни чрез
предоставени руски източници и данни от дигитален модел на терена и се
използват, за да посочат степента на максимална „теоретична” видимост на
корпуса (nacelle) и върха на витлата на вятърните турбини. Обаче, ZTV
визуализациите не вземат предвид характеристиките над терена, като защитните
пояси и постройките, които биха могли да скрият обектите и, така, те представят
най-лошия сценарий.
Моделите „wireframes”, които предоставят илюстрация на вятърните турбини,
разположени в дигитален терен, са изготвени с използването на специален
програмен продукт за ветроенергийни паркове (Wind Farm 4.0). Целта на
моделите „wireframes” е да осигури индикативно представяне на това, как може да
изглежда Проекта в съществуващия ландшафт. Трябва, обаче, да се отбележи, че
тези изображения са само за индикативни цели.

7.2.

Основни данни
За допълване на данните за оценка на характера на ландшафта и за осигуряване на
по-подробна оценка на въздействията върху гледките в областта, беше проведено
проучване на терена през май 2008 г. По време на проучването бяха направени
снимки от общо петнадесет ключови гледни точки из целия район на Каварна.
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Гледните точки представляват „силно чувствителни гледки и визуални
рецептори” като подходите към много села, обект на културното наследство и по
протежение на пътната мрежа. Фотографията на всяко отделна гледна точка е
представена като поле от 75 градуса от изгледа от серия от фотографии на 360
градуса и са представени, за да създадат контекст само на визуалното оценка.
Местоположението на гледните точки е посочено на Фигура 7.1,а Таблица 7.1 подолу описва всяко едно от тях по отношение на местоположение и тип на
рецептора (трябва да се отбележи, че всички схеми, за които има позовавания в
този раздел, могат да бъдат намерени в последователен ред в Анекс 7 към този
доклад). .
Единадесет от петнадесетте гледни точки са разположени в радиус от 10 км. от
центъра на Проекта и са илюстрирани като комбинация от фотографии и модели
„wireframes” във Фигури 7.9 до 7.19л Останалите четири точки са разположени в
радиус между 10 и 12 км от центъра на Проекта и се илюстрирани само като
модели „wireframes” на Фигури 7.20 до 7.23 и се третират потенциала за
значителни визуални ефекти в рамките на по-широкия ландшафт.
Серия от планове ZTV също са изготвени за подпомагане на визуалната оценка.
Фигура 7.2 посочва обхвата на територията, откъдето е теоретично възможно да
има гледка до краищата на витлата на турбините на Проекта като се приеме
височина от 150 м от нивото на терена до краищата на витлата. Фигура 7.3
показва обхвата на територията, откъдето е възможно да има изглед към
концентратора на турбината в Каварна, като се приема височина от 105 м от
нивото на терена.

№

1

Таблица 7.1 Разположение на гледните точки
Разположение
Мрежова
Кота
на гледната
справка
(m)
точка
(UTM Zine
35N)
Тюленово
627601,
21
4816384

Разстояние до
най-близката
турбина (км)

Вид на
засегнатия
рецептор

6.7

Обществен път
/ граница на
селище
Обществен път
/ граница на
селище
Обществен път
/ граница на
селище
Обществен път

2

Камен бряг

625010,
4812230

46

3.8

3

Свети Никола

621434,
4810443

72

1.4

4

Русалка, Резерват 622374,

62

3.4
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5
6
7

Калиакра
Русалка, път
водещ от курорта
Калиакра
Ветроенергиен
парк Мицубиши
Каварна

4808371
621904,
4808728
618797,
4802324
617361,
4804499
609712,
4810275

261

2.8

40

6.7

43

4.1

119

3.3

/ Скали
Обществен път
Исторически
обект
Обществен път

Път E87 на юг от
Хаджи Димитър
Път E87 на север
от Хаджи
Димитър
Шабла

614563,
4813182
617899,
4814951

110

0.9

Обществен път
/ граница на
селище
Обществен път

84

1.3

Обществен път

623063,
4820634

39

5.9

590804,
4805071
603830,
4808936

70

22.6

13

Крайбрежен път
за Балчик
E87 за Божурец

Обществен път
/ граница на
селище
Обществен път

122

9.3

14

Шабленски езера

10

12

15

Могилище

626711,
4825549
608364,
4815420

140

6.4

8

9
10

11

12

Обществен път
/ граница на
селище
Зона да отдих
Обществен път
/ граница на
селище

Предприета бе също и комулативна оценка за определяне на потенциала за
значителни въздействия на Проекта в комбинация с други действащи и
съгласувани разработки. AGE счита, че настоящата електрическа мощност на
двете електрически мрежи от 20kV и 100kV е такава, че не могат да се изграждат
други значителни разработки, докато не се увеличи мощността. В допълнение,
няма на разположение данни за изглаждане на други ветрооенергийни паркове в
разстояние над 20 км, следователно територията на проучването покрива до 20 км
от центъра на Проекта. По тази причина, кумулативната оценка се съсредоточава
върху съгласуваните и изградени ветроенергийни паркове/ турбини, които са
представени както в рамките на местния ландшафт (10 км), така и в по-широк
диапазон (до 20 км).
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За целите на оценката, следните разработки са включени като част от
кумулативната оценка:
•

•
•
•

Глобална вятърна електроенергия (Global Wind Power) – 4 работещи
турбини (възприета височина от 125 м до върха на витлото на базата на
данни от спецификациите на турбината);
Обект за турбини на г-н Пилчев – 10 работещи турбини (приета височина
от 95 м в най-лошия случай);
Ветроенергиен парк Мицубиши – 35 работещи турбини (приета височина
100 м до върха на витлото в най-лошия случай);
„Други” разработки за вятърни турбини – до 46 работещи турбини (приета
височина до 95 м до върха на витлото в най-лошия случай) и за целите на
тази оценка са включени като цялостна разработка за изграждане на
ветроенергиен парк.

Разположението на проекта, заедно с останалите ветроенергийни паркове,
включени в кумулативната оценка, са посочени на Фигура 7.1. За улеснение на
позоваването, за всеки от плановете и за моделите „wireframes”, представени в
този доклад, за отделен всеки проект на ветроенергиен парк е определен отделен
цвят, за да се различават един от друг.
Набор от комулативни ZTV планове също бяха изготвени за посочване на
теоретичната видимост на Проекта във връзка с всеки от останалите действащи и
съгласувани проекти (вж. Фигури 7.9 до 7.23) осигуряват представяне на
комулативните ефекти.
Въздействието върху всяка установена гледна точка е оценено на базата на
моделите „wireframes” и фотографиите, представени в Фигури 7.9 до 7.23 и са
изготвени фотомонтажи.

7.3.

Характеристика на ландшафта
Проектът е разположен на средно 5 км от бреговата линия на черно море и
територията е определена като принадлежаща на региона на Дунавската равнина
– подрайон на Лудогорието и в по-тесен контекст е разположен в рамките на
ландшафта на северното Черноморско крайбрежие.
Както местният, така и по-широкият контекст, заобикалящ Проекта, се
характеризира с отворен и изложен равнинен или леко хълмист земеделски
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ландшафт, зает предимно от обработваеми земи, организирани в големи по мащаб
правоъгълни системи от ниви. По същество характеристиката на ландшафта е
проста, съдържаща малко ландшафтни елементи, обаче, ключова характеристика
на ландшафта са множеството дълги линейни защитни пояси, които се състоят от
възрастни смесени широколистни дървесни видове. Съществуващите гледки са
на дълги разстояния и с широк диапазон през равнинния ландшафт, който е често
накъсан от защитни пояси и „визуални” отвличащи вниманието обекти, като
многобройните стълбове и въздушни електропроводи, които като тенденция
следват правата линия на пътищата, заедно с многобройни метеорологични мачти.
Като контраст, прилежащата брегова линия се характеризира със стръмни скали с
площи от „степна” тревна растителност, концентрирани непосредствено зад
бреговата линия.
Обхватът на чувствителните визуални рецептори в рамките на местния и поширок ландшафт включва множество малки села и по-големи градове (някои от
които са туристически обекти), културно-исторически обекти, включително
римско – българския археологически обект на нос Калиакра (Гледна точка – г.т.6,
вж. Фигура 7.14), превозни средства по пътната мрежа и природозащитна зона
(Гледна точка – г.т.14, вж. Фигура 7.22),
Съществуващите работещи ветроенергийни паркове/ вятърни турбини, като
ветроенергийния парк Мицубиши (оцветен в жълто на визуализациите), проекта
на г-н Пилчев (оцветен във виолетово) и Проекта глобална вятърна енергия
(оранжев цвят), включват разнообразни конструкции на вятърни турбини. В
допълнение на по-концентрираните ветроенергийни паркове, съществуват
многобройни „други” вятърни турбини (в зелено), които са разпръснати в
известна степен некоординирано (или като единични турбини, или като малки
струпвания) сред земеделския ландшафт. Донякъде усещането за случаен и
хаотичен план се засилва от голямата разнообразие от височина на турбините.
Структурата на селищата включва многобройни малки села, разположени на
пътните възли на мрежата от дълги, малки, второстепенни пътища. По-малките
селца са разположени по-навътре от бреговата линия, но известен брой малки села
с преобладаващо туристически дейности са разположени на морския бряг. Други
по-големи градове (също с преобладаващо туристическа насоченост), като
Балчик, Каварна и Българево са наредени по протежение на главен път Е87, който
като цяло следва бреговата линия на различно разстояние от нея навътре в
страната. Второстепенен път, свързващ Каварна на запад чрез Българево и
Калиакра с Тюленово на изток, следва бреговата линия по отблизо.
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Селищата като цяло са добре уредени, сградите са ориентирани към центъра на
селището с малък потенциал за изгледи навън от него. От някои от селата и
градовете, концентрирани по брега, които са популярни туристически центрове,
като Тузлата, Топола, Каварна и Русалка, гледките на съществуващите работещи
турбини, предимно на ветроенергиен парк Мицубиши, вече са налице.
За разлика от това, при входа и изхода на селата, гледката на вятърни турбини е
честа и повтаряща се от пътната мрежа и особено от главен път Е87 на запад от
Балчик и второстепенния път по крайбрежието. В момента гледките по тези
маршрути включват многобройни вятърни турбини както на близки, така и на
средни разстояния.
Шабленското езеро е разположено в близост до брега на около 15 км на
североизток.
Възможността за гледки на дълго разстояние през равнинната топография на
относително голяма площ ни убеждава, че вятърните турбини са вече позната
гледка и лесно разпознаваеми елементи от ландшафта и са ключови
характеристики както от местния, така и от по-широкия ландшафт и,
следователно, характера на ландшафта е вече силно повлиян от вятърните
турбини.

7.4.

Проектът
Проектът включва 52 турбини до височина от 105 м до концентратора и 150 м до
върха на витлата. Проектът ще бъде най-големия от гледна точка на цялостната
площ на обекта и ще включва най-високите турбини в проучваната територия.
Проектът ще бъде разположен на юг от главен път Е87 на изток от Каварна и на
север от крайбрежния път, свързващ Българево с Камен бряг. Предложените
турбини ще бъдат разпръснати произволно сред отворения земеделски ландшафт,
но в близост до Ветроенергиен парк Мицубиши, разположен на юг и до
множество малки струпвания от други проекти, разположени през целия
ландшафт на север.
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7.5. Обобщение на въздействието
ландшафта и добрата гледка

върху

характеристиките

на

7.5.1. Зона на теоретична видимост
Плановете ZTV, илюстрирани на Фигури 7.2 до 7.3, показват, че теоретичната
видимост на концентратора и върховете на витлата на предложените турбини
покрива голяма площ през крайбрежната равнина, като повечето от бреговата
линия в рамките на 10 км от центъра на ветроенергийния парк на нивото на
морето ще бъде в „сянка” поради стръмния характер на скалната топография. В
рамките на 10 км, селищата потенциално ще имат гледка към върховете на
витлата (въпрос на ориентация на сградите и прозорците). Отвъд границата от 10
км от центъра на Проекта, топографията става по-забележимо хълмиста, което
осигурява до известна степен ефективно закриване по отношение на някои от
селищата.

7.5.2. Кумулативна зона на теоретична видимост
С оглед на Фигури 7.5 до 7.8, комулативните планове ZTV показват, че (с
изключение на проекта на г-н Пилчев) добавянето на този Проект няма да
допринесе значително към настоящата ZTV основна линия на трите други
работещи ветроенергийни паркове (Мицубиши, Глобална вятърна енергия и
„другите” ветроенергийни проекти), които са разположени в рамките на радиуса
от 10 км в проучваната територия. Във връзка с Фигура 7.8 – кумулативен ZTV
план, добавянето на Проекта е само допълнение към съществуващата
комулативна основна линия на останалите четири ветроенергийни проекта на
югозапад и югоизток от брега в радиуса от 10 км и околностите на селищата
главно на северозапад от предложения Проект на разстояние между 10 и 20 км.

7.5.3. Оценка на кумулативните ефекти
Фигури от 7.9 до 7.23 илюстрират потенциала за кумулативни ефекти за всички
четири проекта на работещи ветроенергийни паркове в допълнение към Проекта.
Преобладаващият брой гледки в местния ландшафт, т.е. в радиус от 10 км,
предложеното разположение на турбините ще бъде в известен смисъл безразборно
и небалансирано, като турбините ще бъдат видими в известен безпорядък – в
същия стил като турбините от „другите” проекти.
Безразборното разположение ще бъде в контраст с ветроенергийните проекти на
Мицубиши, г-н Пилчев и Глобална вятърна енергия, които са с по-строги планове,

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

71

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

с по-голяма степен на подреденост и баланс. Следователно, Проектът ще се вижда
като контрастираща гледка, особено при поглед от югоизток и изток (Гледна
точка – г.т.4, вж. Фигури 7.12а до 7.12б; и Гледна точка – г.т.5, вж. Фигури 7.13а
до 7.13в) и на юг (Гледна точка – г.т.6, вж. Фигура 7.14; и Гледна точка – г.т.7, вж.
Фигура 7.15) и на север (Гледна точка – г.т.9, вж. Фигури 7.17а до 7.17в).
На близко разстояние от главен път Е87 (Гледна точка – г.т.8, вж. Фигура 7.16;
Гледна точка – г.т.9, вж. Фигури 7.17а до 7.17в; и Гледна точка – г.т.10, вж.
Фигури 7.18а до 7.18в), предложеният Проект значително ще увеличи степента на
видимост на турбини в ландшафта, включително от прилежащите земи и ще се
виждат ясно от пътя.
При гледките от по-дълги разстояния (от 10 до 15 км) от центъра на предложения
ветроенергиен парк (Гледна точка – г.т.1, вж. Фигура 7.9; Гледна точка – г.т.11,
вж. Фигура 7.19; и Гледна точка – г.т.15, вж. Фигура 7.23) кумулативното
разположение на турбините е по същество безразборно и ще се забелязва през
равнинния ландшафт. При гледките от запад (Гледна точка – г.т.13, вж. Фигура
7.21), частичното закриване, осигурено от хълмистата топография и по-ефективно
и ограничава само гледките към турбините на Проекта.
На по-голямо разстояние, между 15 и 29 км, (Гледна точка – г.т.12, вж. Фигура
7.20; и Гледна точка – г.т.14, вж. Фигура 7.22), турбините ще бъдат много помалки като мащаб и, по отношение на Гледна точка 12 от запад близо до Балчик,
вече съществуват гледки с турбините на Мицубиши по земите, прилежащи на
брега. При гледките от североизток на Шабленските езера (Гледна точка 14) си
виждат по същество само турбините на Проекта като безразборно разположение
през равнинния терен).
Счита се, че съществуващите защитни пояси ще имат различна степен на ефект
при осигуряването на частично или цялостно закриване и, при гледките от запад,
по-хълмистата топография ще бъде изцяло или частично ефективна при закриване
на гледките на различните проекти.
При болшинството гледки Проектът ще бъде видим в близост до и в същия
контекст като съществуващите работещи ветроенергийни проекти, което ще
допринесе за минимизирането на потенциала за неблагоприятен кумулативен
визуален ефект.
Ключова съществена характеристика на местния и по-широк ландшафт е посъщество равнинния земеделски терен. В рамките на този цялостен земеделски
ландшафт определени площи са отдадени за проекти за ветроенергийни паркове/
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вятърни турбини, които по този начин създават ландшафтна характеристика от
типа „земеделски ландшафт с доминиращи ветроенергийни съоръжения”. След
изграждането на Проекта, този ландшафтен подтип, който вече съществува в
околностите на местния ландшафт, няма да се промени, но характеристиките ще
бъдат засилени от въвеждането в експлоатация на нови турбини.
Първоначалният доклад за околната среда заключава, че изграждането на Проекта
ще доведе до създаването на нов технологичен ландшафт в района, обаче, тази
допълнителна оценка заключава, че характера на настоящия ландшафт е вече
силно повлиян от изградени проекти за ветроенергийни паркове/ вятърни
турбини. Въвеждането в експлоатация на допълнителни 52 турбини, свързани с
предложеното изграждане на проекта, няма да доведе до значителен
неблагоприятен ефект върху визуалните обекти на местните и по-широки
ландшафти.

7.5.4. Движещи се сенки
Докато по същество това не е въпрос на характеристики на ландшафта или на
визуалните обекти, явлението „движещи се сенки” притежава потенциал за
локализирани визуални неудобства в селищата и за движението по пътищата. За
да се появят движещи се сенки е необходим определен набор от обстоятелства,
зависещи от ориентацията на слънцето, времето в през деня и през годината,
видимостта и климатичните условия. Поради тази причина, появата на движещи
се сенки като тенденция е рядко събитие и са локализирани по своята степен. В
рамките на северозападна Европа нормативен ръководство, посочващо
вероятността от неудобства от движещи се сенки, споменава, че жилища, които са
разположени на разстояние десет пъти височината на турбини от ветроенергиен
парк, биха могли да бъдат изложени на това неудобство.
По отношение на проекта, най-близкото населено място е разположено на
разстояние от 1.2 км от най-близките турбини. Тъй като турбините достигат
височина от 150 м, очевидно е, са вероятни някои случаи на неудобства от
движещи се сенки, въпреки че това вероятно няма да бъде често явление. Обаче,
за да може да се докаже тази вероятност и нейната честота, ефектите трябва да
бъдат подходящо моделирани.

7.6.

Смекчаване на въздействията
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Оценката заключава, че предложеното разположение на турбините е по същество
случайно, което води до в известна степен небалансирано и безразборно
разположение в ландшафта. Обаче, съществуващият ландшафт и в момента
съдържа голям брой турбини с различна височина, много от които също създават
гледки, в които тези турбини са или доминиращи и очебийни или изглеждат като
безразборно разположени.
За да бъдат намалени до минимум въздействията, произтичащи от Проекта, по
отношение на характеристиката на ландшафта и визуалните обекти, препоръчват
се следните смекчаващи мерки:
•
•
•
•

•

Максимално използване на съществуващите маршрути за достъп до
турбините;
Избягване на изкореняване и/ или изсичане на съществуващите защитни
пояси;
Изграждането на вятърни турбини с три витла е за препоръчване от
визуална гледна точка, тъй като изглеждат по-балансирани;
Потенциалните случаи на движещи се сенки ще трябва да се оценят
допълнително, за да се установяване на вероятността от тяхната поява и за
да се осигури информация за крайното проектиране на Проекта;
Изборът на цвят за турбините, който обикновено е полуготово светло сив и
има най-малко визуално въздействие върху ландшафта, когато се гледа на
фона на небето в повечето случаи. Матовият цвят трябва да бъде
неотразяващ, което също допринася за намаляване на въздействието в
слънчево време. Отбелязано е, че предишния доклад е препоръчал избора
на тъмно зелен цвят за турбините, обаче, поради преобладаващата
топография, мнозинството от конструкциите на турбините се виждат поскоро на фона на небето, отколкото на фона на растителността и,
следователно, се препоръчва светло/ средно сив цвят, който не се откроява
на фона на небето.
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8

РЕЗЮМЕ

8.1.

Хронология
През май 2008 г. „AGE” [AGE] възложи на „RSK Енвайърънмънт Лимитид” [RSK
Environment (RSK)] (RSK) да извърши дю дилиджънс във връзка с Оценката за
въздействието върху околната среда (ОВОС) за разрешено изграждане на
ветроенергиен парк в България, известен под наименованието Ветроенергиен парк
“Свети Никола”, Каварна (“Проектът”). Бяха направени редица препоръки за
усъвършенстване на проекта и предложени мерки за намаляване на вредните
въздействия в контекста на първоначалното Становище за околната среда (СОС).
Бяха очертани следните основни области за по-нататъшна работа:
•
•
•
•
•

Количествена оценка за вероятността от сблъсък и оценка на
кумулативното въздействие от гледна точка на орнитологията;
По-задълбочена оценка на ландшафта на местността и визуалното
въздействие върху заобикалящата го среда и кумулативни въздействия;
Оценка на трафика и транспорта;
Количествена оценка на шумовите въздействия за потвърждаване на
прогнозните нива на шумово въздействие, посочени в СОС;
Оценка на потенциалните преки въздействия на строителната
инфраструктура върху културно-историческите паметници и потенциални
непреки въздействия на проекта върху местните културно-исторически
обекти.

В допълнение, за да се подсили СОС, бе счетено за целесъобразно разработването
на по-подробно описание на проекта с акцент върху конструктивните детайли и
обосновка за разглеждане на алтернативи, описани в Раздел 2. Настоящото
резюме прави преглед на констатациите от извършените допълнителни дейности.

8.2.

Културно наследство
Основната информация, събрана за целите на първоначалното СОС, беше
прегледана и бяха направени запитвания до Градския исторически музей в
Каварна за потвърждаване и уточняване на местонахождението на известни
културно-исторически обекти, където това е възможно. На базата на картографски
данни събраната информация бе сравнена с разположението на елементите на
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Проекта, включително временните съоръжения, предвидени за нуждите на
строежа.
Бяха оценени потенциалните преки и непреки въздействия на Проекта върху
културно-историческото наследство в рамките на допустимите неточности на
базовите данни (липсваха точни координати).
В оценката на въздействието бе констатирано, че две селища от категория “Б” на
НИПК могат евентуално да бъдат засегнати от елементите на Проекта както пряко
(чрез нарушаване на целостта им), така и непряко (чрез нарушаване на
автентичността на околното пространство). Има вероятност да бъдат засегнати и
други дванадесет обекта на НИПК от категория “А” (тракийски гробни могили).
Бяха идентифициарни и потенциални непреки въздействия върху всички тези
дванадесет тракийски гробни могили, както и върху два други обекта (т.е. два
обекта от категория “А”, които няма да бъдат пряко засегнати, но има вероятност
да бъдат подложени на непряко въздействие).
Наред с това бе отчетена възможността за разкриване на неизвестни досега обекти
в района на Проекта и бе направено заключение, че съществува средна до голяма
вероятност за случайни находки по време на строителството, основно свързани с
известните исторически селища в региона.
Набелязани са мерки за намаляване на вредните въздействия върху културноисторическите паметници, доколкото това е възможно. Ще бъдат проведени
консултации с Националния институт за паметници на културата (НИПК) и
Градския исторически музей в Каварна с оглед установяване обхвата на
последващата оценка и изследвания, необходими за определяне и потвърждаване
на местонахождението на културно-историческите паметници на място. Преди
строежа ще бъдат извършени проучвания на местността с цел точно установяване
на размера на обектите на място, подпомагане подобряването на проекта преди
строителството и оценка на вероятността от постоянно въздействие върху тях.
Ще бъде разработена писмена стратегия за ограничаване на вредните въздействия
с цел документиране на процедурата за работните практики по отношение на
културно-историческите обекти. Основен принцип на стратегията ще бъде
запазването in situ, където това е възможно. Когато това не е възможно, преди
строителството ще бъде разработен съответен план за археологически
проучвания, съгласувано с НИПК и Градския музей в Каварна, финансирани от
инвеститора. Ще бъде извършен съответен мониторинг на строителномонтажните работи, за да се осигури описването и третирането на случайни
културно-исторически находки, разкрити по време на строителството.
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8.3.

Екология

8.3.1 Орнитология
Докладът от орнитологичния дю дилиджънс идентифицира пет области, които се
нуждаят от предприемане на допълнителни действия за допълване на
информацията по проекта и предложените мерки за ограничаване на вредните
въздействия на Проекта. Те включват следното:
•
•
•
•
•

анализ на риска от сблъсък чрез използване на стандартен моделиращ
подход;
по-обстоен преглед на литературата;
уточнение на функционирането на системата за спиране на турбините;
подробно описание на по-детайлна схема за мониторинг; и
орнитологична оценка на кумулативното въздействие.

Използвайки основната информация, събрана за целите на първоначалното
ОВОС, и данните, отчетени от БЗДП за по-широката зона на въздействие, бе
извършена количествена Оценка за риска от сблъсък. В него се разглеждат
реалистични параметри за най-лош сценарий с акцент върху осем основни целеви
видове, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бял щъркел
Бял пеликан
Птица осояд
Малък креслив орел
Степен блатар (Европейски списък на застрашените видове)
Голям креслив орел (Европейски списък на застрашените видове)
Царски орел (Европейски списък на застрашените видове)
Ловен сокол (световен и Европейски списък на застрашените видове)

От тези осем животински видове четири са идентифицирани като застрашени в
световен или европейски мащаб и всички видове са разгледани с много висока
степен на чувствителност като допускане за най-лош сценарий за целите на
моделирането (т.е. моделирането отчита чувствителността на видовете по
отношение на техния статут на застрашени видове). Включително и по отношение
на електропровода, който ще свързва Проекта с българската мрежа, резултатите
от оценката показаха, че Проектът няма да окаже значително въздействие върху
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птиците и по-конкретно върху основните целеви видове. Прогнозираната
смъртност за всички разгледани видове е доста под прага от “1% над
съществуващата фонова смъртност” на съответната популация (на базата на
приетата добра практика). За застрашените видове на Международния съюз за
защита на природата (IUCN) не се предвижда сблъсък по време на жизнения
цикъл на Проекта за големия креслив орел, царския орел и ловния сокол, като
степният блатар се предвижда да претърпи сблъсък веднъж на 10 години, дори
при използване на подхода за най-лош сценарий. В резултат на това бе направен
изводът, че вероятността от сблъсък на който и да било от тези видове по време на
жизнения цикъл на Проекта е много малка.
Болшинството потенциални сблъсъци, прогнозирани за Проекта, се приписват на
белия щъркел, като на базата на данни на БЗДП при най-лош сценарий за него се
предвиждат 86 сблъсъци на година. Макар че тези стойности не се считат за
значими по отношение на популацията, е необходимо подходящо намаляване на
вредните влияния с цел ограничаване на смъртността при птиците. При прилагане
на тези мерки се прогнозират 9 сблъсъка на година за този вид. Оценката
разглежда и малко вероятното събитие за летящи прелетни птици, които прелитат
през площадката на Проекта на роторна височина и/или почиващи в рамките на
ветроенергийния парк по време на екстремни климатични условия. При този
сценарий, макар че прогнозираният брой сблъсъци не би следвало да се счита за
значителен по отношение на популацията, служи за подсилване на изискването за
ограничаване на вредните въздействия.
Оценката потвърждава, че мерките за ограничаване на вредните въздействия под
формата на спиране на турбините по време на миграция е подходяща мярка за
намаляване на рисковете от сблъсък. Системата за спиране на турбините ще
включва комбинация от човешко наблюдение и радарни системи за даване на
ранно предупреждение за приближаване на мигриращи ята. Използването на
двата метода ще даде възможност за пълна оценка на възможния риск на място и
предприемане на съответно бързо действие. Основният рисков период е периодът
на есенна миграция през август и септември, така че е предложено системата за
спиране на турбините да функционира през този период.
Радарна система за проследяване на птиците ще бъде монтирана на подходящо
място, от което радарът ще има видимост върху основното миграционно трасе в
площадката. Системата ще включва хоризонтално монтиран радар за наблюдение
за проследяване пътищата за прелитане на птиците и вертикално монтиран радар
за измерване на височината на полета. Първоначално се предлага турбините да
бъдат спрени, когато има голямо миграционно движение в рамките на 2 км от
площадката. Това “голямо миграционно движение” се дефинира като брой
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полети, при които се появява вероятност за сблъсък на птиците с турбините. За
основните целеви видове се прогнозира приблизително 1 сблъсък на 2000
прелитания през площадката, така че предложеният първоначален превантивен
тригер е определен на 1000 приближаващи площадката птици. Тази система ще
бъде усъвършенствана на базата на опита и наблюденията на място.
В допълнение към спирането на турбините ще бъде извършен мониторинг преди и
по време на строителството, като се изисква и мониторинг след завършване на
строителството за експлоатационни години 1, 2, 3, 5, 10 и 15. Предложената
схема за мониторинг ще има следните няколко компонента:
1. измерване използването на района около ветроенергийния парк от птиците
и от подходящо място за измерване с цел проучване на ефектите от
смущенията през цялата година (включително проучвания за
размножаването);
2. измерване активността на птичото летене през площадката на
ветроенергийния парк (включително височина на летене) през годината.
Това ще се извършва върху достатъчно голяма площ, покриваща мястото
на ветроенергийния парк и буферна зона от 2 км;
3. детайлен мониторинг на активността на прелитане на птиците през
есенния миграционен период през август и септември (като част от
програмата за спиране на въртенето на турбините);
4. мониторинг на жертвите на сблъсък около вятърните турбини;
5. използване на събрани данни през (2) - (4) за актуализиране на модела за
риск от сблъсък и тестване на резултата; и
6. установяване, където е възможно, на връзки с други мониторингови
програми в други ветроенергийни паркове за улесняване на обмена на
данни и по-обширен анализ на въздействията.
Допълнителни подробности за предложената мониторингова схема са
представени в Приложение 5. Ще бъде одобрена и още една мярка, която се
изразява в маркиране на въздушните електропроводи със специални дефлектори с
цел увеличаване на видимостта. Това допълнително ще помогне за избягване на
рисковете от сблъсък.
Орнитологичната оценка завършва с оценка на кумулативните въздействия, т.е.
тези, за които има вероятност да възникнат в резултат на комбинираното
въздействие на други ветроенергийни паркове в региона. Прогнозира се, че
кумулативните въздействия не са значими. Освен това след внедряване на
предложената система за спиране на турбините Проектът ще има приблизително
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10% принос в общия риск от сблъсък на птици. Сам по себе си този факт не е нито
значим, нито допринася за значим кумулативен ефект.
Във връзка със застрашените видове оценката за много малък риск от сблъсък по
отношение на Проекта е валидна и за кумулативната оценка. Един от видовете –
степен блатар, е забелязан по-често, в резултат на което е прогнозиран предпазен
риск от сблъсък от 0.1 птици годишно. В заключение се твърди обаче, че макар да
са възможни случайни сблъсъци за този вид птици, те ще бъдат на толкова ниско
ниво, че едва ли ще доведат до измеримо въздействие върху популацията.
Рискът от сблъсък неизменно ще е налице по отношение на ветроенергийния
парк, разположен на такова място, но предложените мерки за ограничаване на
вредните въздействия ще дадат възможност за управлението на този риск така, че
той да не бъде значителен нито по отношение на популацията от птици, нито
достатъчно висок, за да може да се превърне в проблем чрез нивото на птича
смъртност във връзка с опазване на животинските видове. Ето защо се счита, че
Проектът няма да окаже значително въздействие върху функционирането на
миграционния коридор Виа Понтика.

8.3.2. Други видове
Въз основа на прегледа на първоначалната оценка, извършена за ОВОС по
Проекта, и предоставените допълнителни материали след приключване на дю
дилиджънса, се счита, че проучванията на площадката на Проекта щяха да бъдат
по-убедителни, ако покриваха по-обширна площ. Освен това, макар че се
признава, че прилепите използват еколокации за навигиране, не става ясно до
каква степен това води до избягване на турбините. Въпреки направените
изследвания в тази област, има много ограничени доказателства (ако изобщо има
такива) за активно избягване на местата за ветроенергийни паркове или за
прилепи, които са убити поради наличието на турбини. Следователно истинската
степен на въздействие не може да бъде предвидена.
Признава се обаче, че най-важният фактор във връзка с ангажиментите за
ограничаване на вредните въздействия върху прилепите е да се поддържат връзки
с териториите от горски масиви, полезащитни пояси и хабитати на и в съседство с
площадката. Доколкото това е възможно, няма да се допуска премахването на
гори, полезащитни пояси или дървета за целите на строителството и
експлоатацията на Проекта. Когато това се налага с цел улесняване подобряването
на пътищата за достъп, то ще бъде заменено с растителност от подобен характер.
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В допълнение, поради недостатъчното проучване на въздействията на
ветроенергийните паркове върху прилепите, ще бъде разработена мониторингова
програма, която да удостовери, че прогнозираното ниво на въздействие за
Проекта е правилно. Това ще включва мониторингови проучвания на активността
на прилепите в и в съседство с горите/защитните пояси в рамките на площадката
(в близост до турбините) и сравнение с подобен хабитат извън обекта.
Резултатите от проучването ще предоставят мониторингови данни за площадката
на Проекта и ценен набор от данни за бъдещите оценки на въздействието за
вятърни турбини в подобни хабитати. Ангажиментът за мониторинг по този
въпрос ще бъде включен в Плана за управление и мониторинг на околната среда
(ПУМОС).

8.4.

Шум
Направена е моделирана оценка на потенциалните шумови въздействия върху
близките чувствителни приемници чрез използване на проследяващ софтуерен
пакет Cadna A версия 3.7.123 от “Датакустик” ГмбХ. Оценката се базира на
случай на най-лош сценарий при едновременно функциониране на всички
турбини и използва три различни скорости на вятъра и два различни сценария за
посока на вятъра, отчитайки в максимална степен възможните операционни
условия на място.
Оценката показва, че най-високите нива на шум, ако се приеме, че всички
турбини работят едновременно, ще достигне 44.1 LAeq, T, dB в един от
идентифицираните потенциално чувствителни приемници. При съпоставка с
Насоките за шум в Общността на Световната здравна организация (1999)
прогнозираните въздействия не се считат за значими, тъй като са под LAeq,16hr
50dB за външни благоустроени пространства през деня и под LAeq,8hr 45dB
навън през нощта.
Независимо от прогнозираното въздействие ще бъде извършено базово
мониторингово изследване за всеки приемник (както е посочено в Таблица 5.3 погоре и показано в Графика 5.1) преди строителството за потвърждаване на нива на
фонов шум, което ще включва измервания на скоростта и посоката на вятъра,
характерни за фоновия шумов климат през същия период. Ще бъде извършен и
допълнителен мониторинг в тези места след пускане в експлоатация на всички
турбини за период от време, който ще бъде договорен със съответните власти.
Тези ангажименти за мониторинг на шума се съдържат в ПУМОС и ще бъдат
доразвити и усъвършенствани след съгласуване със съответните органи.
Програмата за мониторинг ще осигури базови и операционни нива на шум, което
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ще даде възможност за допълнително потвърждаване на очакваните ефекти от
шума в приемниците, както и че очакваните ефекти не са надвишени в рамките на
операционни условия.

8.5.

Трафик и транспорт
Извършена е качествена оценка на въздействията на трафика за строителството на
Проекта върху основните пътни потоци. Тази оценка използва опростен подход за
изчисляване на пропорционалното увеличение, което може да настъпи в резултат
на прогнозираните потоци от трафик във връзка със строителството спрямо
основните пътни потоци в пътната мрежа (отразено в проценти).
Най-актуалните и налични базови потоци от трафик (AADT) са получени от
Централната лаборатория по пътища и мостове – София, за четири локации по път
E87, който минава на север от площадката на Проекта и който ще бъде използван
като главен маршрут за транспортиране на строителни материали. Въз основа на
изискванията за материали и човешки ресурси в строителния процес са изчислени
и очакваните дневни потоци от трафик за строителството.
От сравнението със съответните потоци за случая на най-лош сценарий става
ясно, че увеличенията на трафика могат да доведат до нарушаване на пътния
поток по време на строителството с потенциално нарастване от около 21% (при
осемчасов ден). Това увеличение обаче ще засегне само един къс участък от път
E87 (приблизително 5 км) между входа на площадката на Проекта и Каварна, след
който броят на придвижванията и оттам приноса към нивата на трафик ще
намалеят съществено поради прекъсване на движението в рамките на Каварна или
липса на други придвижвания към други пътни артерии. Увеличението в нивата
на трафик ще бъде с краткотраен характер и ще спре след приключване на
деветмесечния период на строителство.
Признава се, че въпреки временните затруднения в трафика, ще бъде необходим
План за управление на трафика с цел управление на трафика и потока от превозни
средства към и от Проекта. Планът ще включва конкретни мерки за изпълнение на
място, както следва:
•

•

съгласуване на маршрутите с Националната агенция по пътищата и КАТ за
минимизиране на задръстванията по пътищата и избягване на понеподходящи пътища и/или пътища с ограничения;
когато е възможно, доставките на прекалено тежки товари ще бъдат
извършвани извън пиковите часове и когато е целесъобразно – през нощта;

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

82

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

•

•
•

•
•

•

•
•

ще бъде разработен процес за предварително уведомяване на жителите на
съседните селища за евентуални забавяния на движението по пътната
мрежа в резултат на транспортиране на тежки товари;
всички тежки товари ще бъдат подходящо маркирани с предупреждения за
останалите водачи на МПС на пътя; и
използване на одобрени маршрути за транспортиране на материали и
съоръжения да строителната площадка с цел минимизиране на
въздействията върху пътя и спазване на договорените ограничения с Плана
за управление на трафика за допълнително ограничаване на тези
въздействия;
снабдяване с местни материали, когато е възможно;
минимизиране на изискванията за камък чрез използване на
съществуващите зони с твърда настилка за подходните пътища, където има
такива;
минимизиране генерирането на други отпадъци чрез повторна употреба на
материала на място, когато е подходящо, с одобрението на Националната
агенция по пътищата и КАТ и Община Каварна във връзка със съответното
законодателство за лицензиране и планиране на управлението на
отпадъците;
максимално използване на автобуси и ванове за придвижване на
конструкцията към площадката; и
насърчаване на работниците да не пътуват поединично.

Когато е необходимо, повредите в местната пътна мрежа, настъпили в резултат на
изграждането на Проекта, ще бъдат отстранени от „AGE” след съгласуване с
Националната агенция по пътищата и КАТ.
След изпълнението на тези мерки вредното въздействие върху местната пътна
мрежа ще бъде незначително.

8.6.

Ландшафт
Прегледът на предишни оценки, извършени за ОВОС, е допълнен с посещение на
място и представяне на помощни материали за визуална оценка с цел по-пълно
оценяване на въздействията върху ландшафта и визуалната среда.
Установено е, че ландшафтът представлява по-скоро равнинен терен, доминиран
от селскостопанска практика, променен значително от човешката дейност, като
ветроенергийните паркове и турбини формират част от характера на ландшафта.
В този контекст въпреки че Проектът добавя значително съоръжение в
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ландшафта, няма вероятност неговият размер и разположение да променят
значително съществуващия характер на ландшафта.
Идентифицирани са множество основни приемници, представени като гледни
точки, които включват основни пътни и транспортни маршрути, селища и
атракции. Както се вижда от Зоните за теоретична видимост, въпреки че
Проектът добавя едно значително съоръжение към ландшафта, степента на
визуално покритие, получено в резултат на комбинацията с други проекти в
региона, остава в голяма степен същото, каквото е и при съществуващите
съоръжения в рамките на ландшафта. Снимки от гледните точки и
електропроводите служат за подсилване на тези констатации, показвайки че
Проектът ще се вижда от множество гледни точки, но в същото време се вписва в
рамките на съществуващите турбини. Като цяло се счита, че въвеждането на
допълнителни 52 турбини, свързани с Проекта, няма да окаже значителен
неблагоприятен ефект върху характера на ландшафта или върху визуалното
възприемане на местния и по-разширения ландшафт.
Взети са предвид и евентуалните смущения от трепкащи сенки на витлата и се
прави заключение, че съществува възможност да има такива, макар и не много
често. Необходима е обаче допълнителна оценка на това въздействие за
потвърждаването му.
Предлагат се мерки за ограничаване на вредните въздействия, които ще послужат
за минимизиране на въздействията на Проекта върху ландшафта и видимостта. Те
включват максимално използване на съществуващата инфраструктура за
изграждане на Проекта, предотвратяване изсичането и/или разкъсването на
съществуващи полезащитни пояси, изграждане на тривитлови вятърни турбини за
осигуряване на баланс и избор на цвят на турбините - обикновено полуматово
светло сиво, който ще окаже възможно най-незначително въздействие върху
открояващия се ландшафт.
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Българският ветрови ресурс е анализиран на базата на данни от изследване на Българската
академия на науките през 1982. Този анализ показва няколко зони с много добър ветрови
потенциал: три зони със скорост на вятъра надминаваща 9 м/сек., две зони със скорост на вятъра
надминаваща 7 м/сек. И няколко зони, където скоростта на вятъра е между 5 и 7 м/сек. Тези данни
за скоростта на вятъра прозизлизат от данни на метеорологична станция (всички на над 10 метра
над морското равнище). На типична за турбината височина от 50 метра тези данни сочат за
предполагаема скорост на вятъра между 5 и 13 м/сек. Предоставяме и вятърен атлас на цялата
страна, вж. Фигурата по-долу.
Най – обещаващите обекти са тези по северното черноморско крайбрежие, централния планински
район и Родопите на югозапад.
Гореспоменатото проучване оценява ветровия потенциал на ресурсите в България на 2,200 до
3,400 MW.
Източник: http://ebrdrenewables.com/sites/renew/countries/Bulgaria/profile.aspx#wind

ПЪРВОНАЧАЛНИ ЗОНИ НА ИНТЕРЕС ЗА GeoPower
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Приложение 2: Натура 2000 /Зони, предложени за
орнитологично важни места
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•

През 2002-03, когато Geo Power започна работа в региона на Каварна, зоната не беше предложена нито в обхвата на Натура 2000, нито като
орнитологично важно място (ОВМ). Стратегията за развитие на Натура 2000 в България, (http://bspb.org/article_files/119753993979.pdf)
съдържаше карта на орнитологично важните места и ос Калиакра не бе включен в нея.

•

През 2004, зоната Нос Калиакра бе включена като потенциална зона от Натура 2000, както е показано по-долу (зоната в червено; жълтата
зона показва степни области). По това време Geo Power се съсредоточи върху проект за 20 обекта, разположени в степна зона (те спечелиха
публичен търг, организиран от местната община), но след дискусии с БДЗП и други орнитолози, както и регионалния инспекторат, те
направиха следното: (i) намалиха обхвата на проекта в степните зони до 7 обекта и (ii) регулираха своята стратегия за развитие и я насочиха
към селскостопанска земя, разположена далеч от потенциалните зони за Натура 2000 / ОВМ.

•

През 2006 г. предложените зони в Натура 2000 бяха разширени и включиха селскостопанска земя, обхващаща значителен брой от
планираните обекти за турбините по проекта.

•

Тази допълнителна площ (включваща селскостопанската земя) по-късно беше изключена от Натура 2000 от Съвета по биоразнообразието
(в който участваха различни НПО, БДЗП, БАН и Министерството на околната среда и водите), понеже тя не отговаряше на необходимите
научните критерии на Натура 2000. Тази преразгледана територия беше предоставена като част от официалния списък, подаден в
Европейската комисия през 2008 г.
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Приложение 3: Географски справочник на културното
наследство
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Таблица 3.1 Таблица, показваща местоположението на известните защитени паметници на
културното наследство и ветроенергийните инсталации.
Site
No.

14

15

16

Име/ Описание
3250м на изток от
Диамандиоглу. Ранно
Византийско Еленско селище
4750м СИ от
Тютюклер. Пресича
пътя Каварна Шабла. Ранно
Византийско - древно
българско селище
Поручик Чунчево. ЮИ
край на селото,
пресичащ път и
кръстовище. ПредРимско до Ранносредновековно
селище

Приблиз.
координати
(шир.)

Приблиз.
координати
(дълж.)

Пряк ефект

Непряк
ефект

B

43°26'16,7424

28°22'39,3168

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

650м СИ
- ЮЗ;
350м
СЗ-ЮИ

B

43°26'45,7728

28°23'13,632

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

400м
СЗ-ЮИ;
320м
СИ-ЮЗ

B

43°28'48,54

28°27'49,9752

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

28°27'25,9272

Възможен
пряк ефект
от турбина
21112

Възможен
непряк ефект
от турбина
21112

Възможен
пряк ефект
от турбина
24103 и
прилежащия
подстъп
Възможен
пряк ефект
от турбина
19036

Възможен
непряк ефект
от турбина
24103 и
прилежащия
подстъп
Възможен
непряк ефект
от турбина
19036

Размер
и

Категория
на защита

250м
СЗ-ЮИ;
200 СИЮЗ

18

2300м ЮИ от Хаджи
Димитър. РимскоРанно Византийско
селище

200м
ССЗЮЮИ;
250м
ИСИЗСЗ

26

5000м СИ от
Българево. ПредРимско до РанноВизантийско.

600м
СЗ-ЮИ;
400 СИЮЗ

B

43°25'26,1948

28°26'52,1304

63

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°28'30,5004

28°28'38,7984

64

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°28'37,7724

28°27'54,5832

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

65

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°28'29,6904

28°28'34,3128

Възможен
пряк ефект
от турбина
19036

66

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°28'38,3124

28°28'48,2304

Не се очаква
пряк ефект

67

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°28'42,51

28°28'51,6216

68

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн

A

43°28'45,5376

28°29'4,2756

Възможен
непряк ефект
от турбина
19036
Възможен
непряк ефект
от турбина
22027
Възможен
непряк ефект
от турбина
22027
Не се очаква
непряк ефект

RSK Environment Ltd
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B

43°27'33,4296

Възможен
пряк ефект
от турбина
22027
Не се очаква
пряк ефект
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Site
No.

Име/ Описание

69

“Тракийска” Гробница

93

“Тракийска” Гробница

94

“Тракийска” Гробница

95

“Тракийска” Гробница

97

“Тракийска” Гробница

98’

“Тракийска” Гробница

98

“Тракийска” Гробница

99

“Тракийска” Гробница

100

“Тракийска” Гробница

101

“Тракийска” Гробница

Размер
и
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и

Категория
на защита

Приблиз.
координати
(шир.)

Приблиз.
координати
(дълж.)

43°28'0,2568

28°29'15,8568

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'40,2864

28°23'14,856

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'36,8016

28°23'17,9556

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'42,396

28°23'20,67

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'31,6464

28°23'30,696

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

Не се очаква
пряк ефект

A

43°27'5,2128

28°24'23,598

A

43°26'56,9832

28°24'4,9176

Не се очаква
пряк ефект

Възможен
непряк ефект
от турбина
11080
Не се очаква
непряк ефект

A

43°27'10,1952

28°24'20,106

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'48,264

28°24'29,592

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'44,2752

28°24'31,2192

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

Възможен
пряк ефект
от турбина
14149
Възможен
пряк ефект
от турбина
14124

Възможен
непряк ефект
от турбина
14149
Възможен
непряк ефект
от турбина
14124

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект
Възможен
непряк ефект
от турбина
18099
Не се очаква
непряк ефект
Не се очаква
непряк ефект

101’

“Тракийска” Гробница

102

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°26'13,5672

28°24'43,4412

103

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°25'58,4148

28°24'50,2092

104

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

105

“Тракийска” Гробница

106

“Тракийска” Гробница

RSK Environment Ltd
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Непряк
ефект

A

Не
са
известн
и

Не
са
известн
и
Не
са
известн
и

Пряк ефект

A

43°26'36,2976

28°24'32,8896

A

43°25'51,8304

28°24'51,732

A

43°25'26,976

28°25'23,3472

Възможен
пряк ефект
от турбина
18099
Не се очаква
пряк ефект

A

43°25'19,218

28°25'26,4972

Не се очаква
пряк ефект
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Site
No.

Име/ Описание

106’

“Тракийска” Гробница

107

“Тракийска” Гробница

Размер
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и

Приблиз.
координати
(шир.)

Приблиз.
координати
(дълж.)

A

43°25'23,7648

A

43°27'40,2624

Категория
на защита

Пряк ефект

Непряк
ефект

28°25'27,2388

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

28°25'8,9472

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

Възможен
пряк ефект
от турбина
15101
Не се очаква
пряк ефект

Възможен
непряк ефект
от турбина
15101
Възможен
непряк ефект
от турбина
15101

108

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

109

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°27'5,4288

28°25'46,5852

110

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°27'51,3972

28°27'27,5868

111

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°27'26,4852

28°27'43,182

111’

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

A

43°27'23,904

28°27'47,4372

112

“Тракийска” Гробница

A

43°26'27,9276

112’

“Тракийска” Гробница

A

43°26'31,9128

Не
са
известн
и
Не
са
известн
и

113

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

114

“Тракийска” Гробница

Не
са
известн
и

115

“Тракийска” Гробница

116

“Тракийска” Гробница

119

“Тракийска” Гробница

120

“Тракийска” Гробница

-

“Тракийска” Гробница
Могила E от Обект 97

Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн

RSK Environment Ltd
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A

43°27'7,4088

28°25'41,2788

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

28°27'14,202

Възможен
пряк ефект
от турбина
22058
Възможен
пряк ефект
от турбина
22058
Не се очаква
пряк ефект

Възможен
непряк ефект
от турбина
22058
Възможен
непряк ефект
от турбина
22058
Не се очаква
непряк ефект

28°27'11,2536

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект
Възможен
непряк ефект
от турбина
21013
Възможен
непряк ефект
от турбина
21013
Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'47,7384

28°27'33,228

A

43°26'50,5464

28°27'39,3372

A

43°26'51,594

28°27'58,896

Възможен
пряк ефект
от турбина
21013
Възможен
пряк ефект
от турбина
21013
Не се очаква
пряк ефект

A

43°26'51,2088

28°28'3,6444

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'27,924

28°28'53,976

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°27'9,216

28°29'40,1892

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

A

43°26'32,226

28°23'23,1576

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект
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Site
No.

Име/ Описание

-

“Тракийска” Гробница.
Могила W от обект 14

-

“Тракийска” Гробница
в група с обекти 113 и
114

Размер
и
и
Не
са
известн
и
Не
са
известн
и

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

Категория
на защита

A

A

Приблиз.
координати
(шир.)

43°26'18,2652

43°26'51,1368

Приблиз.
координати
(дълж.)

28°23'10,608

28°27'35,8956

Пряк ефект

Непряк
ефект

Не се очаква
пряк ефект

Не се очаква
непряк ефект

Възможен
пряк ефект
от турбина
21013

Възможен
непряк ефект
от турбина
21013
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Приложение 4:Методология за орнитоложка оценка
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОРНИТОЛОЖКА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (СЪГЛАСНО

ШПН/ БАВЕ 2002)
Оценка на значимостта и идентификация и идентифициране на рецептора за
чувствителност
Информацията, събрана по време на определянето на базовото екологично положение на
Проекта, е използвана като основа за установяване и предвиждане на потенциалните
екологични ефекти, свързани с предложената разработка. Цялата гама от ефекти е
анализиране възможно най-пълно, включително преки, непреки и вторични ефекти, както
временни така и дълготрайни, неблагоприятни и благотворни. Обърнато е внимание на
нивото на значимост на всеки идентифициран ефект във всяка фаза на проектния цикъл.
Следва методологията на оценката, разработена от Британската асоциация за вятърна
енергия (БАВЕ) и Шотландско природно наследство (ШПН) за преценка на ефектите от
вятърните енергийни станции върху птиците (ШПН/ БАВЕ 2002).
Определяне на значимостта
Критериите, използвани за определяне на значимостта на екологичните ефекти са
обобщени в Таблици 1 и 2.
Чувствителността е оценена на база критериите в Таблица 1. Важността на опазването на
екологичните популации в цифрово измерение е изчислена, използвайки стандартния
метод на критерия 1% (Musgrove et al. 2007); >1% национална популация = национално
значима, >1% международна популация = международно значима. Националните и
международните зимуващи начални популации са взети от най-актуалните публикувани
цифри относно популациите (BirdLife International 2004). Добавена е допълнителна
категория за регионална значимост за видове, доближаващи прага на националната
значимост и такива, за които сферата на проучване отбелязва видима концентрация в
страната. Беше използвана и още една категория за „местна значимост” за видове, които
for species that did not reach regional importance but were still of some ecological value.
Таблица 1

Дефиниция на термините, свързани
екологичните компоненти на обекта.

с

чувствителността

Чувствителност

Дефиниция

МНОГО
ВИСОКА

Обект от проявен интерес за Натура 2000. Проявен означава споменат в
списъка на защитените зони на видовете, за които е предназначен
обектът или на зоните, национално защитени със статут.
Местна популация представляваща повече от 1% от международната
(прелетна) популация на вида.

ВИСОКА

Други видове, допринасящи за целостта на обект от Натура 2000.
Местна популация, представляваща повече от 1% от националната
популация на вида.
Всеки екологично чувствителен вид, например, големи грабливи птици
или редки птици.
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Видове от Приложение 1 от Директива за птиците на ЕС
Други специално защитени видове.
СРЕДНА

Регионално значима популация на един вид поради размера на
популацията или контекста на разпределение.

НИСКА

Всеки друг вид, попадащ в кръга интереси за опазване, например,
видове, изброени в Birds of Conservation Concern, които не са споменати
до тук.

Таблица 2

Дефиниция на термините, свързани със степента на екологичните
ефекти

Степен
МНОГО
ВИСОКА

ВИСОКА

СРЕДНА

НИСКА

НЕЗНАЧИТЕЛН
А

Дефиниция
Пълна загуба или значителна промяна на ключови елементи
/характеристики на базовите условия, така, че да се променят
основно и да се загубят признак/ състав/ свойство на обекта
вследствие дейността
Показател: >80% загуба на популацията /хабитата
Значителна промяна на ключови елементи / характеристики на
базовите (преди дейността) условия така, че да се променят
основно признак/ състав/ свойство на обекта вследствие
дейността.
Показател: 20-80% загуба на популацията /хабитата
Загуба или промяна на повече ключови елементи/ характеристики
на базовите условия така, че се променят частично признак/
състав/ свойство на обекта вследствие дейността.
Показател: 5-20% загуба на популацията /хабитата
Слаба промяна в базовите условия. Промяната, възникнала от
загубата/ изменението ще е видима, но същественият признак/
състав/ свойство ще бъде сходен то този, преди осъществяването
на дейността.
Показател: 1-5% загуба на популацията /хабитата
Минимално отклонение от базовите условия. Промяната е едва
доловима, добл;ижаваща се до ситуацията «без промяна».
Показател: <1% загуба на популацията /хабитата

Комбинираната оценка на степента на ефекта и чувствителността на зоната (или на който
и да е компонент на екосистемата) е използвана, за да се определи дали един отрицателен
ефект е значим или не. Тези два критерия са разгледани пресечено, за да се оцени
цялостната значимост на даден ефект (Табица 3).

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

Таблица 3

Матрица на степента на ефекта и чувствителността, използвана, за да
се провери значимостта на ефектите. Във всяка клетка е показана
карегорията значимост на всяка комбнация.

Много висока

СТЕПЕН

Висока
Средна
Ниска
Незначителна

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Много
Висока
Средна
висока
Много висока
Много
Висока
висока
Много висока
Много
Средна
висока
Много висока
Висока
Ниска

Ниска
Средна
Ниска
Много ниска

Средна

Ниска

Ниска

Много ниска

Ниска

Много ниска

Много ниска

Много ниска

Тълкуването на тези категории е следното:
•
•
•

Много ниска и ниска обикновено не са от значение, въпреки че следва да се
полагат грижи за нормалния модел, за да се намалят неблагоприятните ефекти.
Много висока и висока представляват неблагоприятни ефекти върху популациите
на птици, разглеждани като значими за целите на ОВОС.
Средна представлява потенциално значим неблагоприятен ефект, който в
сравнение с неблагоприятните ефекти от категориите много висока и висока,
може да бъде намален под нивото на значимост (за целите на ОВОС) посредством
мерки за смекчаване на ефекта.
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Приложение 5: План за орнитоложко наблюдение
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ПРЕДЛАГАН ПЛАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ
Използване на мястото и околностите на ветрената станция от птици
Целта на тези проучвания е да се измери използването на зоната на Проекта и на
съответните прилежащи площи от птици, за да се изследват смущаващите ги ефекти през
цялата година (включително, проучване на размножаването). Те ще бъдат извършени за
една цяла година преди строежа, по време на строежа и през последващите строежа
години: 1, 2, 3, 5, 10 и 15.
Проучване на размножаването на птиците (април - юни)
Ще бъдат извършени три проучвания на зоната на Проекта, едно през април, второ – през
май и трето – през юни (с поне триседмичен период помежду им). Обхватът на
изследваната територия ще включва Проектната зона плюс буферна територия от 500 м.,
до която е възможен достъп/ видимост, плюс подходяща съответна зона (зона с подобен
размер, намираща се поне на 1 км. От обекта на Проекта (и всяка друга вятърна турбина)
в сходен хабитат). Това ще даде възможност да се направи пълен анализ Преди-СледКонтрол-Въздействие [BACI].
Всички птичи местообитания и поведение ще бъдат описани използвайки стандартната
бройна система BTO Common Birds Census (виж: www.bto.org.uk). Всич1ки видове ще
бъдат записани с цел да се изразходват по около 100 минути на квадратен километър, за
да се стандартизират изследователските усилия за единица територия. Ще бъде избран
маршрут, който да гарантира покритието на всички части от изследваната територия в
обхват от 100 метра от наблюдаващия (където е възможен достъпът). В хабитатите,
намиращи се в земеделски земи изследователските маршрути ще бъдат често ограничени
то пътища и поземлени граници. Ще се използва ръчно преносим GPS, за да се записва
пътя на всеки земемер по време на всяко от проучванията и данните да бъдат
предоставени на разположение на анализатора.
Проучванията ще се извършват през деня (започвайки един час след зазоряване), като се
избягват силните ветрове, проливните дъждове, мъгла и ниска облачност. Птиците ще се
засичат, като провеждащите изследването ходят пеш, слушат и сканират с очи или с
бинокли. Ще се използва стандартната система на Британския тръст за орнитология
(БТО) за отчитане на дейностите на птиците: пеене, викане, носене на материал за гнездо,
намерени гнезда или млади птичета, често разтревожени възрастни екземпляри,
демонстрирано разстройство, носене на храна или спорове за територия.
Проучване на птиците извън периода на размножаване (юли - март)
Тази проучвателна дейност ще включва редовни преброявания на птиците в зоната на
изследването. Преброяванията ще се провеждат поле по поле в рамките на изследваната
територия (това ще покрие основното местоположение на Проекта и допълнителна
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буферна зона от 1 км.). Всяка година ще бъдат извършвани общо 18 такива изследвания
от юни до март с интервали от около две седмици.
Преброяванията ще бъдат правени като моментни, които заснемат присъстващите във
всяко поле прици в момента на проучването му, като всяко поле се изследва от удобно
място за наблюдение с изглед от високо. През всеки ден от изследването ще се прави по
едно такова преброяване на всяко едно поле, като се записва броя на всеки ключов вид,
присъстващ там. Птиците, които се виждат в полет, ще се записват, като ясно се
отбелязва този факт. Саснемащите преброявания ще се организират, за да се гарантира
пълният брой наблюдения на ден във всяка част на изследваната територия.
Ще се записват следните видове, плюс някои допълнителни видове, които бъдат
забелязани и за тях се прецени, че трябва да се отбележат:
•
•
•
•
•
•
•

Всички щъркели, пеликани и корморани
Всички патки, гъски и лебеди
Всички блатни птици
Всички грабливи и нощни птици
Всички чайки
Големи ята (>100 птици) други видове
Всички други забележителни видове.

Данните ще се събират с помощта на стандартизирани формуляри, като записът за всяко
поле ще има уникален номер. Освен преброяването на всеки вид ще се описва и
поведението на по-голямата част от ятото, например, размножаване/ спане. Летящите
птици, които минават над полето по време на заснемането ще се описват, като се прави и
приблизителна оценка на височината и посоката на летене.
Изследвания на хабитата /вида хранене
За изследванията както през сезона на размножаване, така и извън него е важно да се знае
наличният хабитат в зоната на проучване. Затова ще се направи първоначално маркиране
на хабитатите и видовете хранене в началото на работата, което ще се обновява веднъж
на всеки два месеца. Това ще даде възможност да се проучат предпочитанията на птичите
хабитати и да се вземе предвид хабитата в анализа на ефектите от вятърните турбини.
Летене на птиците (изследвания от ъгъл на наблюдение)
Тези проучвания ще определят количеството птици, застрашени от сблъсък с вятърните
турбини и как могат да се нарушат полетите от присъствието на Проекта. Те ще покрият
мястото на Проекта и буфер от 2 км. Ще бъдат проведени за една цяла година преди
построяването, по време на строежа и в годините след построяването: 1, 2, 3, 5, 10 и 15.
Ще се подберат точки (ъгли) на изследването, които:

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

•

•
•

Предоставят ясна гледка към предложеното местонахождение на вятърната
система (и всичките му части в радиус от 2 км) – от които на височина 20-150 м.
над земята (зоната на опасност от сблъсък) да има поне минимална видимост;
Позволяват наблюдение на мястото в 180 градусова дъга напред (т.е., не е
необходимо да се гледа назад, за да се обхване мястото за наблюдение);
Са резположени така, че няма възможност набюдаващият да повлияе поведението
на птиците в полет (в най-добрия случай, извън вятърната система с поглед към
нея).

Най-подходящо е да има поне 4 ъглови позиции. Същите видове ще се записват и извън
сезона на размножаването, както споменаваме по-горе.
За основното целогодишно изследване, от всеки ъгъл за наблюдение то ще прави в
продължение на 9 часа на месец през цялата година. Тези наблюдения ще бъдат
разпределени през периоди на серии посещения така, че да се осигури пълно обхващане
във времето. Това ще включва планиране на наблюдения на полетите при зазоряване/
здрачаване и към местата за спане, както и движенията общо през деня и по време на
приливите (при всяко посещение ще се извършва или наблюдение по време на
зазоряване, или по време на здрач, или – и двете).
Наблюденията ще се извършват за 30 – минутни пробни периоди. По време на периодите
на наблюдение ще се картират всички ключови видове и ще се записва височината на
полета на всеки вид (приблизително точно, колкото е възможно, с помощта на отправни
структури). Когато се наблюдават птици за по-дълъг период, ще се правят приблизителни
оценки за височината на полета на всяка минута. Ще се отбелязват и дейностите по време
на всеки полет (напр., отлитане за сън, търсене на храна). Особено внимание ще се
обръща на наблюденията на птици на височината на ротора, пресичащи зоната на
проекта, за които би имало риск от сблъсък.
Данните ще се записват в стандартизирани формуляри, като се картират всички полетни
маршрути на ключовите видове и се съотнасят към този формуляр с помощта на система
от числа. Ще бъдат записвани същите видове птици, както и в основното изследване по
поле (виж по-горе).
За да се измери височината на полета с колкото може по-голяма точност, ще се използват
отправни структури (напт., пилони, кули) там, където има такива. Във формуляра
измерването ще се прави колкото може по-точно, т.е., данните няма да се обобщават в
класове височина. Смята се, че под 10 м. Следва да е възможно да се измери с точност до
1 метър, между 10 и 20м. – до 2 м., между 20 м. и 50 м. – до 5 м. и над 50 м. – до 10 м.
Когато има колебание, ще се записва приблизително най-високия и най – ниския
диапазон.
Климатични условия
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Климатичните условия ще се отчитат по време на всички изследвания и ще се правят
посещения, за да се покрие представителна гама видимости, скорости и посоки на вятъра
(все пак ще се избягват екстремни условия, в които видимостта е силно ограничена, като
напр., мъгла, продължителен проливен дъжд, и т.н.).
Наблюдение на дейностите по време на птичи полет при спиране на турбината
(август - септември)
Програмата за спиране на турбината (виж раздел 4.2.9 по-горе) ще изисква постоянно
наблюдение на прелетните птици, летящи по посока ветрената станция през периода на
отлитане август - септември. Данните ще се записват по същия начин както и тези от
изследването от ъгъл на наблюдение по-горе. Тази дейност ще продължи през цялото
времетраене на Проекта.
Наблюдение на жертвите на сблъсък
Предлаганата методология за наблюдение на жертвите на сблъсък следва тази,
разработена в САЩ за наблюдение на сблъсъците на птици във ветрени станции

(Morrison 1998)25. То ще бъде проведено по време на следните години след
построяването: 1, 2, 3, 5, 10 и 15. Основната площ в радиус от 100 м. около всяка
турбина ще се претърсва внимателно пеша. Проучванията щше се извършват
първоначално на интервали от по една седмица, но това ще се преразглежда на
базата на резултатите от претърсванията. Такива ще се правят и непосредствено
след (т.е., ден след) всякакви важни миграционни събития. Сто-метровото
разстояние е определено консервативно, тъй като в други ветрени станции рядко
са документирани инциденти с птици на над 70 метра от турбините (Johnson et al.
2000)26. Секторите около турбините ще се претърсват бавно, като особено се
внимава при претърсването на по-високи туфи растителност и отвори на
животински бърлоги. Допълнително още една територия от 250 м. около всяка
турбина ще се проверява за по-големи птичи останки, преглеждайки земята с
бинокъл. Точното местонахождение на намерени мъртви птици ще бъде
записвано и картирано (по отношение на разстоянието и посоката към найблизката турбина и с помощта на преносим GPS). Всички трупове ще се
фотографират при откриването им, след което ще се поставят в найлонови
торбички, на които е написано мястото на намиране и датата (номер на
турбината, разстояние и посока от основата на турбината), и запазвани
(замразени) докато се идентифицират. Групи пера, напр., група пера, прикрепени
към кожа, и части от тела също се бъдат събирани. Данните за всички намерени
жертви ще включват вид, пол, възраст, дата и час на откриване, местоположение,
разстояние и посока (в градуси) до най-близката турбина, условия и коментари
относно възможните причини за смъртта. Ще се записва състоянието на всяка
открита жертва, като се използват следните категории:
25

Morrison, M.L. 1998. Риск за птиците и протокол на катастрофите. Доклад на Националната лаборатория за
възобновяема енегрия, 8 pp.
26
Johnson, G. D., W. P. Erickson, M. D. Strickland, M. F. Shepherd, and D. A. Shepherd. 2000. Изследване на птици –
наблюдения в региона на Buffalo Ridge, Minnesota зона на вятърен ресурс: резултати от четиригодишно проучване –
окончателен доклад. Доклад:273 pp.
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•
•

•

Непокътната – жертва, която е съвсем цяла, не е разложена и няма признаци да е
ядена от хищник или от животно, което се храни с мърша.
Ядена – цяла жертва с наличие на признаци, че е била ядена от хищник или от
животно, което се храни с мърша, или част(и) от жертва, намерени на едно място,
напр., крила, останки от кости, крака, части кожа, и др.
Група пера - 10 или повече пера на едно и също място, оставени от хищник или
животно, което се храни с мърша.

Всяка година ще се взема извадка от 50 мъртви птици, за да се изследва нивото на
изместване на жертвите и да се провери ефективността на изследването. Те ще бъдат
поставяни в рамките на изследваната територия от някой външен човек, на точно
отбелязани места (картирани по отношение на разстоянието и посоката от вятърните
турбини), и съответно маркирани (напр., с цветно тиксо), за да бъдат обозначени като
експериментални. След това ще бъдат записани от наблюдаващия на всяко следващо
посещение, като се отбелязва точното им местоположение (разстоянието и посоката от
най-близката вятърна турбина) и условия, и ще бъдат оставяни там, докато изчезнат.

.

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/02/01 Rev03

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
Допълнителен информационен доклад

Приложение 6: Диаграми на очертанията на шума
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Фигура 5.1. Диаграма на очертанията на шума – 6m/s Северен вятър
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Фигура 5.2. Диаграма на очертанията на шума – 6m/s Северен вятър
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Фигура 5.3. Диаграма на очертанията на шума – 6m/s северен вятър
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Фигура 5.4. Диаграма на очертанията на шума – 6m/s северен вятър
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Фигура 5.5. Диаграма на очертанията на шума – 6m/s северен вятър
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Фигура 5.7. Диаграма на очертанията на шума– 6m/s северен вятър
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Приложение 7: Пейзажни ZTV и визуализации
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1
1.1

ВЪВЕДЕНИЕ
Въведение и обща история
Този орнитоложки доклад е поръчан от AGE като част от задание за
извършване на проверка на съответствията (дю дилижънс) във връзка с
докладваните орнитоложки влияния на разрешеното разработване на
вятърен парк върху земите на селата Българово, Свети Никола, Хаджи
Димитър, Раковски и Поручик Чунчево, Община Каварна, България (оттук
нататък наричан “проекта”). Доклада се опитва да предостави преглед на
орнитоложките влияния, които са били докладвани за проекта, в контекста на
други познати проучвания, както и да идентифицира по-нататъшна работа,
която може да е необходимо да бъде извършена за да се допълни и
преработи дизайна на проекта и предложеното смекчаване.

1.2

Разбиране на развитието
Терена на проекта е разположен на брега на Черно море, в североизточната
част на България, приблизително 50 км посока североизток от град Варна и
на 5 км от град Каварна. Проекта, както е докладвано в Екологичния доклад
(ЕД), e за 62 турбини, всяка от която е вероятно да бъде с капацитет от 2MW.
Разрешението на терена е дадено за турбини до 150 м до върха на перката,
със кули високи 105 м и диаметър на ротора 90 м. Откритията в този доклад
са направени на тази основа, въпреки че трябва да бъде отбелязано, че
оценката в рамките на ЕД се основава на набор от височини на турбини,
някои по-ниски от тези максимални размери (вж. Раздел 1.2 на ЕД).
Също така, трябва да бъде отбелязано, че след като бе направена
допълнителна консултация, проекта бе намален до 52 турбини. Десет
турбини, които бяха в непосредствена близост до части от степно пасище,
бяха премахнати.
Строителя също проявява интерес за допълнителен 7-турбинен вятърен парк
върху степно пасище на приблизително 3 км югоизток от терена на проекта.
Това е отделна разработка, която не е обект на оценка в този доклад.
Въпреки това се разбира, че разполага със всички съответни разрешителни
за започване на строителство (T. Bobochikov, AGE, pers. comm.).

1.3

Източници на информация
Извършения преглед се базира на информация от набор от източници,
включително:
•

Екологичния доклад (ЕД) на проекта и подкрепящи полеви данни;
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•
•
•

•

Прегледи на ЕД на проекта от равнопоставени страни извършени от
Liechti, Horch and Keller (2007) и Reichenbach (2007);
Посещения на терена на проекта, извършени в периода 7-8 май 2008
година;
Срещи с Българската академия на науките (БАН) и Българското
дружество за защита на птиците (БДЗП) във Варна на 8 май 2008
година; и
Консултация с Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) и с
BirdLife International.
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2
2.1

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАПРАВЕНИЯ ПРЕГЛЕД НА
ОВОС
Основни проучвания за сравнение
Екологичния доклад обобщава резултатите от набор от базови проучвания
на птици, които са били извършени като част от ОВОС. Това включва:
•

•
•

Проучване за точката на превъзходство - двугодишни тримесечни
есенни проучвания, едногодишно тримесечно пролетно изследване,
7-11 часа/ден (общо приблизително 1,200 часа изследвания през
есента, 600 часа през пролетта);
Напречно изследване - 5.7 км – ежедневни изследвания през същия
период както горепосочения;
Изследване на нощната миграция (лунно наблюдение).

Поради това се вижда, че са предприети достатъчно и ясни базови
проучвания на птици и по-специално, че е изразходено много време за
наблюдение на птици прелитащи над терена. В допълнение към
проучванията ОВОС, след изработката на ЕД бе извършено допълнително
пролетно и есенно проучване, при спазване на методология подобна на тази,
която е използвана и преди.
По отношение на проучванията за точката на превъзходство (VPS), въпреки
че изглежда са извършвани подробни проучвания, нивото на детайлите
дадени в ЕД и подкрепящите базови доклади липсва на места, за да може да
бъде лесно определена устойчивостта на използваните методи. Въпреки
това няма знаци за това, че проучванията е нямало да предоставят поне
една разумна базова линия, върху която да стъпи орнитоложкия раздел на
ОВОС. Броя часове на проучването за точка на превъзходство, например,
далеч превишава минималните препоръки в текущото ръководство на
Обединеното кралство за сравнение (36 часа на сезон; Whitfield et al. 2005).
Липсата на проучвания на зимуващи птици може първоначално да бъде
смятана за пропуск в оценката, но след обсъждания с БАН (които са
работили на местно ниво върху специфични проучвания на главните
зимуващи птици в региона, а именно гъски) стана ясно, че това не е вероятно
да бъде основен проблем (особено като се има предвид значителното
разстояние между терена на проекта и най-близкото важно нощно гнездо на
гъски в Шабла). Поради това не е вероятно да бъде забележим проблем и е
не е вероятно по-нататъшни данни да променят заключенията достигнати в
ЕД.
В ЕД, данните от проучването са третирани като даващи пълна информация
за движенията на птиците през местността. Въпреки това, не е взета предвид
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откриваемостта на птиците на разстояние от всеки един от наблюдателните
пунктове за VPS, т.е. по-малките птици е по-трудно да бъдат забелязани на
по-големи разстояния, и ограниченията на проучванията по отношение на
разстоянието на ефективния изглед върху терена през цялото време на
проучването. По-предпазлив подход трябва да бъде взет относно общия
брой на птиците (който неизбежно ще бъде по-висок от необработените
суми). Въпреки това, смята се за малко вероятно този факт да е повлиял
осезателно заключенията достигнати в ЕД.
Данните за височина на полета също има нужда да бъдат тълкувани с
подобно високо внимание. Точна преценка за височина на полета е трудно
да бъде извършена. Разумни преценки могат да бъдат извършени като се
използват референтни структури, като например анемометърни прътове
(както беше направено в този случай), въпреки това в анализа трябва да
бъде взета предвид потенциална грешка на наблюдателя. Въпреки това,
отново се смята, че е малко вероятно да е повлияло осезаемо на
заключенията достигнати в ЕД.
Проучванията на размножаващите се птици бяха ограничени до напречни
проучвания. Съставянето на по-подробна карта на целия район на проекта
би бил по-устойчив подход, въпреки че и използваните методи дават значими
знаци за наличието на размножаващи се видове (и е в съответствие с
наблюденията направени по време на посещенията на терена от автора). В
ЕД не бяха предоставени подробности относно това как напречните
резултати са преобразувани в общи преценки, и като такива те може да
подценяват общите популации (това ще трябва да бъде предмет на поподробен преглед). Също, времето на проучванията, като се има предвид че
никое от тях не е извършено след месец май, могат да доведат до
подценяване на някои видове.
От обитанията налични в потенциалната зона на влияние и записания
брой/плътност на птици, дори като се вземат предвид проблемите описани
по-горе, все още е малко вероятно да има значителен ефект върху
размножаващите се птици.

2.2

Обобщение на основните полеви резултати
По време на базовите проучвания за сравнение бяха записани общо 139
биологични вида. Общо 37 от тях се размножават в подслонни пояси и 7 в
орни поля (полска чучулига, голяма късокрака чучулига, качулата чучулига,
дебелоклюна чучулига, жълта стърчиопашка, пъдпъдък и сива яребица).
Последното е единствения хабитат, който би бил директно засегнат от
разработването на проекта, и само малка част ще бъде изгубена (преценките
са за 0.15% от терена в ЕД).
Таблица 24 от ЕД предоставя списък на биологичните видове и статус на
опазване, и ЕД изглежда е намерил важните популации в района. Основните
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размножаващи се птици съставляват следните биологични видове от
Приложение 1 на Директива на ЕС за птиците: сивкави и червеногръбни
сврачки, дебелоклюна и голяма късокрака чучулига, светлокафява бъбрица,
Европейска жълтоклюна гарга, Сирийски кълвач, каменен свирец и дългокрак
мишелов.
Ясно е, че миграцията е времето, в което птиците са изложени на най-голям
риск, особено през есента. Няма съмнение, че района по принцип е много
важен за миграцията на птиците, включително голям брой щъркели,
пеликани и хищни птици. Нивото на миграция през района е силно
променливо, както по отношение на общия брой птици, така и по отношение
на използваните маршрути, вероятно главно във връзка с атмосферните
условия.
Биологичните видове записани в Миграционно Приложение 1 включват голям
бял и далматински пеликан, бял щъркел, тръстиков, блед и ливаден блатар и
обикновен жерав. В допълнение, ята от мигриращи пъдпъдъци предоставят
важен ловен ресурс. Земеделските райони, включително терена на проекта,
бяха докладвани като нехарактерни обитания за тях и не бяха важни за тях
по време на миграция.
ЕД определя зоните за сблъсък на мигриращи птици като "местни
особености на релефа определящи формирането на термали, използвани
от скитащи или прелитащи мигриращи птици. Има такива предимно в
степни брегови обитания, по-специално през скали и границата с морето
и сушата." Няма подобни райони в рамките на предложения терен за
проекта.

2.3

Предвидени въздействия
Оценката на орнитоложкото влияние в ЕД не използва ясни и обективни
критерии за определяне значимостта на предречените влияния. Вместо това
доклада разчита на експертна преценка основана на базови данни и
познания за екологията на основните включени биологични видове. Въпреки,
че обективните критерии са за предпочитане и се препоръчват, за да може
да бъдат предоставени по-устойчива оценка, ясно е че това не е законово
изискване.
Във връзка с размножаващите се птици, в ЕД бе заключено, че е възможно
проекта да обезпокои размножаването на чучулигите в рамките на
фермерската земя в близост до вятърните турбини, по-специално по време
на израждането, въпреки че е отбелязано че плътността на размножаване в
това обитание е много по-ниско отколкото в близкото степно пасище (нещо,
което бе отбелязано като очевидно по време на посещението на автора през
месец май 2008 година). Само един важен биологичен вид бе установено, че
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се размножава в този хабитат, дебелоклюна чучулига (с гъстота на гнездене
само 0.4 двойки/10 хектара).
Има и още важни биологични видове размножаващи се в съседните
подслонни пояси, включително сивкава сврачка, червеногръба сврачка,
жълта овесарка, сирийски кълвач и вечерна ветрушка, но отново цифрите са
ниски в сравнение със степните обитания. Ефектите върху тези биологични
видове са определени като малко вероятни.
В ЕД е докладвано, че всички основни групи мигриращи видове са възприели
поведение, което е довело до незначителен риск от сблъсък, като летят
предимно над 150м (максималната височина на ротора). Докладвано е, че
щъркелите и пеликаните мигрират предимно между 150 и 350 м, а хищните
птици между 200 и 400 м. Като се има предвид чувствителността свързана с
този регион по отношение на мигриращите видове, трябваше да бъде
предоставена по-подробна информация за височините на тези полети, тъй
като е дадено само кратко обобщение. Въпреки това, докладваната дейност
наистина предполага, че при нормални обстоятелства риска от сблъсък е
много нисък.
ЕД показва, че не са докладвани сблъсъци на птици в региона към днешна
дата (това бе потвърдено при срещата с БАН на 8/5/08). Риска от сблъсък
преценен в ЕД бе обобщен както следва:
•
•

•

"Средната височина на мигриращите скитащи птици е над
максималната височина на перката.
Миграцията на потенциално застрашените скитащи и хищни
биологични видове е с нисък интензитет над наблюдаваната
територия, т.е. “честотата на прелитане” над терена е ниска.
Плоския терен и броя на вятърните генератори е необходимо
условие за да бъдат забелязани от няколко километра разстояние
и да бъдат успешно избягвани."

В ЕД е докладвано, че зимуващата гъска използва терена рядко и се
ограничава до прелитащи ята, въпреки че не са извършвани специални
проучвания през зимата и не са представени подкрепящи данни.
ЕД показва, че 40 турбини са разположени в рамките на потенциален терен
от Натура 2000. Този случай не е такъв, тъй като границите на терените по
Натура 2000 подадени от българското правителство до ЕС не включват
каквито и да било терени за турбини, според преглед на проектните граници
на терените по Натура.
Оценката на орнитоложкото влияние заключава, че "неблагоприятните
ефекти ще бъдат в разумни приемливи рамки", но въпреки това се поставя
условие за изпълнението на препоръчаните смекчаващи мерки, поспециално система за изключване на турбините, в случай че голям брой
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реещи се мигранти се случи да прелетят през терена (вж. по-долу). Без това
смекчаване ще има потенциал за значителен риск от сблъскване.

2.4

Адекватност на мерките за смекчаване
В ЕД на проекта са предложени набор от мерки за смекчаване, като найважната от тях (за смекчаване на потенциални значими ефекти) е първата:
•

•
•
•
•

Временно изключване на турбините през пиковите миграционни
периоди, когато има концентрации от птици мигриращи по тесен
фронт през вятърния парк. Това ще включва комбинация от хоранаблюдатели и радарни системи за ранно предупреждаване за
приближаващи мигриращи ята.
Няма да има турбини върху (а сега и в близост до) степни пасища/или
други пасища богати на биологични видове.
Няма да има строителство през нощта.
Няма да има строителство по време на основния размножителен
сезон на птиците (май/юни).
Турбинните перки трябва да бъдат оцветени, за да се увеличи
максимално тяхната видимост от птиците и по този начин да се
увеличи максимално поведението на избягване (например червени
връхчета на перките).

Първата от тези мерки е най-важна в този контекст, тъй като тя предоставя
механизма, чрез който ще бъде контролиран риска при изключителни
обстоятелства (голям брой реещи се мигриращи птици преминаващи през
терена на височината на роторите и/или почиващи в рамките на терена на
проекта). Базовите данни биха предположили, че подобен сценарий би бил
рядко явление, но е важно да се избягват потенциално катастрофални
събития и съответно тази система да бъде надеждна. Въпроса е само
накратко описан в ЕД, но след обсъждания с AGE и БАН се счита, че
комбинацията от система управлявана от хора заедно с радарно засичане за
резерва може да осигури това решение. Въпреки това, при липсата на
устойчив и доказан архив на ефикасността на подобни радарни системи в
този контекст, необходимо е да бъде изяснена подробността на
осъществяването на тази смекчаваща мярка.

Останалите смекчаващи мерки са по-директни и техните принципи вече са
широко приложени, затова няма съмнение относно тяхната ефективност.

2.5

Предложен мониторинг
ЕД предлага поне една година пълно наблюдение на птиците след
изграждане на вятърния парк. Като се има предвид чувствителността на
терена и променливостта на броя птици през различните години, това се
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счита за недостатъчно и ще бъдат необходими поне три години за да бъдат
получени подходящо устойчиви резултати. Като се има предвид, че на
терена ще има орнитолози, които да наблюдават птиците като част от
мярката за изключване, би трябвало да бъде изграден по-дългосрочен пакет
за наблюдение на този терен (не на последно място за да се демонстрира
ефективността на смекчаващата мярка и да се приспособи към събрания
опит).
Както е с други части на орнитоложкия раздел на ЕД (показани по-горе), на
предложеното наблюдение му липсват детайли, които трябва да бъдат
осигурени.
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3
3.1

СРАВНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ
Въведение
По-надолу са разгледани два обширни прегледа на равнопоставени страни,
предприети по орнитоложките проблеми на проекта и поръчани от спонсора.

3.2

Liechti et al 2007
Първия преглед е извършен от д-р Liechti от Schweizerische Vogelwarte
Sempach. Във връзка с основните данни, те заключиха че методите на
проучването бяха "недостатъчни, главно поради това че не са
предоставени подробности относно приложените методи, нито са дадени
референции". Тази грижа заедно с липсата на подробности също са
подчертани в разделите по-нагоре.
В тяхната Таблица 1 те предоставят много ясно обобщение на важните птичи
популации прелитащи през проучвания терен и изразява тяхната важност по
отношение на пропорциите на всяка популация, която е била записана. Това
подчертава особено важността на белия пеликан и белия щъркел, по много
по-ясен начин отколкото в ЕД. Тази таблица е възпроизведена тук за
информация:
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Доклада на Liechti et al. също разглежда събраните данни през 2006 г. след
подаването на ЕД. През тази година е имало "силно преминаване на над
20,000 бели щъркела, като повечето от тях са преминали в рамките на
два дни (31.8., 1.9.), заедно със стотици пчелни мишелови. Стотици бели
пеликани са преминали само два дни преди това. Поради това, през тази
година 95 % от визуално наблюдаваната миграция е преминала през
терена в рамките на 5 дни. Подобни концентрирани дни, но с по-малко
птици, бяха докладвани за другите есенни сезони." Това подчертава два
основни пункта:
i.

Голям и важен брой птици са прелитали през терена на
проекта, и
ii.
Миграцията е концентрирана в кратък период.
След това Liechti et al продължиха да извършват оценка на риска от сблъсък,
резултатите от която са обобщени в тяхната Таблица 2 (отново
възпроизведена тук за информация). Резултатите са представени за
презумпция от птици, които са равномерно разпределени между нивото на
земята и 500 м над земята, и за преценките за височина на полета направени
на терена (въпреки това, като се използват данни на BSPB, отколкото данни
от самия терен). Използват се също два сценария за избягване (a) без
никакво избягване – с птиците прелитащи на сляпо през турбините сякаш те
не са там - и (b) с приложено ниво на избягване от 75%.
Таблица 2: Оценка на риска от сблъсък въз основа на формула 1.
Приета височина на полет
Прието поведение на избягване
Бял пеликан (бр. сблъсъци/год)
Бял щъркел (бр. сблъсъци/год)

равномерно
0%
209
1900

равномерно
75%
52
475

теренни оценки
0%
81
739

теренни оценки
75%
20
185

Резултатите на Liechti et al изглежда показват, че има значителен брой
сблъсъци, дори когато се прилага ниво на избягване от 75%. Въпреки това,
може да се спори за това че този анализ използва прекалено прост метод. Не
изглежда да взима предвид факта, че птица преминаваща през ротора не е
сигурно че ще се блъсне, дори ако не предприеме действие за избягване.
При модерните, сравнително бавно въртящи се ротори (каквито са
предложени за проекта) вероятността за реален сблъсък на птица
прелитаща през зоната на ротора е около 10%. Поради тази причина Liechti
et al са направили потенциално прекалено висока оценка на риска по
отношение на размера му. При приложени само 75% ниво на избягване, това
означава, че 1 от всеки 4 птици, които може да се сблъскат, наистина да го
направят. Британския стандартен подход за моделиране на сблъсъци
разработен от Scottish Natural Heritage (Band 2001) препоръчва употребата на
95% ниво на избягване като предпазна начална точка, което довежда до
петкратна разлика от нивото на избягване от 75% приложено от Liechti et al в
предречения риск от сблъсък. Поради това, Liechti et al отново изглежда, че
са надценили значително риска от сблъсък, когато ги сравним с модела на
SNH. При комбинирането на тези два фактора, изчисленията на Liechti et al
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за сблъсъци може потенциално да са 50 пъти по-високи дори от един
предпазлив подход.
Liechti et al заключи, че тяхното предречено възможно 0.9% увеличение на
базовото ниво на смъртност при популацията на белия щъркел би било
значително. Въпреки това, както е казано по-горе, счита се за вероятно че
този риск е значително надценен. Въпреки, че няма несъгласие относно
наличността на значителна есенна миграция на белия щъркел, белия
пеликан и пчелния мишелов през терена, заключението направено от Liechti
et al че "ние трябва да приемем, че предложения вятърен парк има
значителен неблагоприятен ефект върху някои от популациите, които
мигрират през него" не е напълно оправдано от тези автори и техните
основни изчисления, въз основа на които е достигнато това заключение.
Liechti et al препоръчва вятърните паркове в този регион да бъдат по-навътре
в сушата, за да се намали риска от сблъсъци, мярка която е въпрос на
проектиране/подбиране на терен и е възприета от проекта. Във връзка с
предложената смекчаваща програма за изключване на турбините, Liechti et
al. заключи, че:
"Според всички необработени данни налични за нас, основното
преминаване на миграцията трае няколко дни. През всичките три есенни
сезона 90 % от ежедневната миграция продължи в рамките на 5 до 10
различни дни. Спирането на генераторите през тези дни ще понижи 10
пъти риска от сблъсък поне за ежедневно мигриращите птици. Тази мярка
намалява времето налично за производство на електроенергия с по-малко
от 3 %. Ако бъде инсталиран подобен режим на работа, трябва да има
постоянно наблюдаващи и подходящо обучени служители, които да
гарантират засичането на пиковите миграционни дни. Решението за
спиране на турбините трябва да бъде основано на параметри, които са
предварително изяснени. Освен това, наблюдение в реално време за
сблъсъци ще позволи свързването на теоретичния риск от сблъсък с
реални сблъсъци. Тъй като вече има някои вятърни турбини, които
работят в околността, те трябва внимателно да бъдат наблюдавани за
засичане на реални сблъсъци. При подобно проучване трябва да се вземат
предвид трудностите при събирането на животинските трупове."
Автора напълно се съгласява с това заключение и смята, че то трябва да
бъде спазвано. Leichti et al също предлагат още две мерки за смекчаване,
които да бъдат приложени:
•

Електрическите кабели в рамките на терена трябва да бъдат вкопани
в земята, където това е възможно, а всички надземни кабели трябва да
бъдат маркирани за да се намалят сблъсъци.

Това би било много полезен принос за намаляване на риска от сблъсъци и
трябва да бъде приложено. Сблъсък с надземни кабели в някои случаи може
да бъде по-голям риск отколкото сблъсък със самите вятърни турбини.
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•

Вятърния парк ще генерира известна допълнителна смъртност в
рамките на популациите, които използват този терен. За да се
компенсира този вреден ефект, ние предлагаме инвестиране в други
сфери за да се намали смъртността на прелетните биологични видове.
Може да бъде създаден фонд за откриване на програма в България за
намаляване смъртността на големи реещи се птици вследствие на
електрически кабели, като се спазват наскорошните препоръки (NABU
Naturschutzbund Deutschland, Janss and Ferrer 1998).

Автора предлага тази идея да бъде разширена до програма за управление
на
опазването,
например
да
се
финансира
фонд
за
управление/възстановяване на степта.
Накрая Liechti et al показва, че е необходимо да бъде извършена оценка на
кумулативното орнитоложко влияние. Автора се съгласява с това мнение.

3.3

Reichenbach 2007
Втория преглед на равнопоставена страна бе извършен от д-р Reichenbach
от регионалната група за планиране и изследвания (Regional Planning and
Environmental Research Group) в ARSU, Германия. Прегледан беше не само
ЕД, а и другите данни налични за района от проучвания извършени от BSPB.
Методи
Reichenbach отбеляза няколко недостатъка на базовите проучвания на
птиците, включително:
•

•

•

•
•

Недописване на мигранти – проучванията може да са започнали след
началото на основната миграция, затова може някои птици да са
пропуснати.
Разлики в записването на височината на полет между проучванията
на BSPB и БАН – те може да са произлезли от различни нива на
компетентност на наблюдателите. Reichenbach отбелязва, че той смята
че проучванията на БАН извършени за ЕД имат високо ниво на
компетентност и опит.
Липса на проучвания за размножаващи се птици през юни/юли, което
може да е довело до подценяване на някои биологични видове като
например пъдпъдък и дърдавец.
Липсват систематични търсения на целия терен на вятърния парк.
Има недостатъци относно нощните данни.

Въпреки, че той заключи че методите на проучване не са били оптимални,
той отбелязва че те наистина представляват големи проучвателни усилия и
наистина предоставят разумна базова линия, въз основа на която да бъде
извършена оценката.
Резултати
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В своята Таблица 1 (възпроизведена тук за информация) Reichenbach е
съставил много полезно обобщение на броя основни биологични видове
наблюдавани да прелитат над терена:

Това показва основните участващи видове, високата степен на променливост
между годините и относителната важност на есенната миграция в сравнение
с пролетната. От особено значение са 22,000 бели щъркели прелетели през
есента на 2006.
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Reichenbach също така е съставил полезно обобщение на основните
пунктове в данните на BSPB, като подчертава че те не са взели данни от
самия терен за проекта. Той заключава, че техните данни също изглеждат
надеждни, използвайки методология подобна на тази на БАН, но и че те са
започвали по-рано през някои от годините (и затова е по-малко вероятно да
са пропуснали птици). Те са покрили много по-широка географска област,
като техните резултати са силно променливи за различните проучвани
терени (вж. Таблица 2 на Reichenbach – възпроизведена тук за информация).
Таблица 2: Резултати от записки на BSPB за 2004 г. при четири пункта за наблюдение
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BSPB също е записала силно променлива височина на полет между
различните си пунктове за наблюдение. Общо казано, по-ниска височина на
полет бе записана в близост до брега. Терена в Българово е най-близко до
терена на проекта, но е разположен на брега, а не е отдалечен от него (както
е терена на проекта), затова височината на полет може да се очаква да е
много по-ниска отколкото на терена на проекта. Записаните височини на
полет са обобщени по-долу (възпроизведени от Reichenbach за
информация):
Пункт за наблюдение
Българово
Балчик
Рогачево

Височина на полет < 150 м

Височина на полет 160 – 500 м

Височина на полет > 500 м

40%
23%
11%

51%
39%
35%

9%
38%
54%

Ново наблюдение на BSPB бе започнато през 2006 година, при Хаджи
Димитър, приблизително 1.5 км от терена на проекта. На това място бяха
наблюдавани 104,000 бели щъркела, 4,500 хищни птици, 2,000 пеликана,
което показва, че наистина понякога голям брой птици преминават в близост
до терена.

Влияния
Reichenbach носи много полезна допълнителна информация относно риска
от сблъсък поставен от вятърните турбини за реещи се птици. Има случаи на
голям брой прелетни реещи се птици, преминаващи през няколко вятърни
парка в Германия. Жеравите имат подобно прелетно реещо се поведение
като това на щъркелите и пеликаните. Цитат на Reichenbach, "познанията ни
до момента показват, че само много малък брой прелетни птици са
станали жертви на сблъсъци." Записан е един единствен сблъсък на жерав
– въпреки c.100,000 птици на година, които мигрират през много вятърни
паркове в Германия. Жеравите са били проучвани при няколко вятърни парка
в Германия и Reichenbach заключава, че “ясно е, че вятърните турбини
представляват препятствие за летящите жерави, които те заобикалят
от определено разстояние, когато тяхната височина на полет е на
височината на ротора. Когато птиците приближат турбините срещу
вятъра, вече може да бъде почувстван ефекта на завихрянията върху
тяхното поведение при полет от по-голямо разстояние. В
поразителната по-голяма част от докладвани наблюдения, жеравите
възстановяват първоначалната си формация за полет след прелитане
около турбините. В няколко случая бе установено, че птиците се
връщат. За тези обаче, няма информация относно това как групите са
продължили своя полет. При добро време, правилото е, че мигрирането
надалеч става на височина доста над височината на ротора на
вятърните турбини. Тази оценка най-вероятно важи също и за други
големи прелетни птици, като например щъркелите или пеликаните."
Появил се е проблем със значителни сблъсъци на птици при терени на
вятърни паркове, като например в Алтамонт в Калифорния и Тарифа в южна
Испания, но Reichenbach отбелязва, че те основно не са били свързани с
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прелетни движения на реещи се птици. Той цитира работата на de Lucas et
al’s (2004) върху мигрирането през Тарифа: "нашата работа ясно е
показала, че птиците могат да откриват присъствието на турбините и
че различните по размер турбини не представляват значителен проблем
за птичите популации. Реещите се птици изглежда забелязват и
избягват присъствието на турбини по-добре, когато последните
работят, въз основа на промени в посоката на полет. Изобилието от
птици не бе засегнато от наличието на турбини. Нашите наблюдения се
подкрепят от ниския брой мъртви птици намерени във вятърния парк
през целия период на проучване."
Въпреки това, признава се, че терена на проекта лежи в рамите на
прелетния маршрут Via Pontica, и че голям брой мигранти преминават през
района. Комисията на Конвенцията от Берн се е обърнала към всички
предложени вятърни паркове в региона и заключи че:
"Ако бъде изграден, вятърния парк Калиакра ще:
1. постави заплаха за птиците, които използват прелетния маршрут Via
Pontica – един от най-значимите маршрути за прелетни птици в света, и
един от двата основни прелетни маршрути в Европа (Jarry, 2005), който
завършва при нос Калиакра. Оценено е, че над пет милиона птици
прелитат през Via Pontica всяка есен, включително около 500 000 реещи се
прелетни птици. Тези птици идват от своите места на гнездене в над 17
Европейски държави от западна Германия до западна Русия и включват
много биологични видове, които за в застрашено състояние в Европа и са
вписани в Приложение II на Конвенцията, включително:
o

o

o

Девет глобално застрашени и почти застрашени видове: a.
глобално застрашения далматински пеликан, (Pelecanus
crispus), голям креслив орел (Aquila clanga), императорски орел
(Aquila heliaca), малък керкенез(Falco naumanni) и голям сокол
(Falco cherrug)
Почти застрашения дърдавец(Crex crex), който се появява в
изключителни концентрации при нос Калиакра през есента,
който нос е най-важния пункт в България за прелетните
видове (Delov & Petkov, 2002), блед блатар (Circus macrourus),
червена каня (Milvus milvus) и вечерна ветрушка (Falco
vespertinus)
Други реещи се птици, като например почти цялата
Европейска популация (37 228) на белия пеликан (Pelecanus
onocrotalus) и над половината Европейска популация (300 000) на
белия щъркел (Ciconia ciconia), до 4 570 черни щъркела (C. nigra)
и до 25 769 малки петнисти орли (Aquila pomarina).

2. постави заплаха за водните птици, които редовно остават в региона
през зимата. Над 70% от световната популация на глобално
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застрашената червеногръдна гъска (Branta ruficollis) се струпва по
крайбрежна Добруджа от месец декември до месец март всякак година
(Dereliev et al., 2000).
3. увреди последния остатък от степен хабитат от западен черноморски
тип с хабитат тип Pimpinello-Thymion и следните по-характерни
подвидове обитания Alysso caliacrae-Artemisietum lerchianae и Paeonio
tenuifoliae-Koelerietum brevis.
4. потенциално увреди терена Калиакра IBA/предложен за Натура
2000/Смарагден терен – чрез неблагоприятно влияние върху качеството
на неговите обитания и ще наруши статуса на терена чрез повлияване
на прелетните птичи видове, за които е идентифициран терена;
потенциални влияния върху прелетните птици не могат да бъдат
компенсирани."

Много от тези ключови видове, обаче, не са били записани над терена на
проекта (например далматински пеликан, голям креслив орел, източен
императорски орел, малък керкенез, голям сокол). Терена на проекта е извън
важните зони за много други видове, например дърдавец (крайбрежната степ
е най-важна) и червеногръдата гъска (която се намира по-нататък на север).
Проекта, който е разположен изцяло на орна земеделска земя, също няма да
постави каквато и да било заплаха за какъвто и да е степен хабитат.

Смекчаване
Riechenbach отбелязва, че:
"В случай, че може да бъде получено одобрение за изграждане на
планирания вятърен парк (и след това във форма, която може да устои
обвинения подадени в Европейския съд), се препоръчва обобщената подолу процедура:
o

o

o

Да се запази ивица широка най-малко 2.5 км по протежение
на брега, която да е без вятърни турбини (за GEO Power, това
означава загубата на поне седем вече одобрени турбини в
Русалка).
Извършване на придружаващо наблюдение като основа за
временни изключвания на турбините и за изследване на
остатъчното влияние на вятърния парк върху миграцията на
птиците, с цел възможно най-голямо намаляване на вредните
ефекти.
Елиминиране на съществуващи препятствия в птичия
коридор по протежение на брега (подземно окабеляване в
степни региони).
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Изпълнението на тези мерки ще подсигури това, че планирания от GEO
Power вятърен парк в Каварна се разглежда като съвместим с миграцията
на птиците през Via Pontica в региона Калиакра-Каварна."
Автора се съгласява с това заключение.
Въпроси по IBA/специално-защитен район
Reichenbach също така прави някои интересни наблюдения върху
разминаването между границите по IBA и предложените граници по
специално-защитен район:
"Според наличните данни на БАН (BSPB не разполага със свои собствени
данни от района на планирания вятърен парк) и топографските
характеристики, обаче, района на планирания вятърен парк не отговаря
на определението за стеснение по протежението на прелетния маршрут
на птиците. Наистина, над 20,000 бели щъркела бяха регистрирани тук
през 2006 година, но ние в случая не се занимаваме с топографско и/или
метеорологично причинена зона на съсредоточаване по протежението на
прелетния маршрут на птиците, както е при нос Калиакра или при
Балчик. Резултатите от проучването на Българската академия на
науките показват като цяло, в сравнение с някои наблюдателни пунктове
на BSPB, че само относително малка част от. Това не оправдава
поставянето на този район под защита като специално-защитен район
(Special Protection Area - SPA)."
Автора е склонен да се съгласи с това заключение, като се има предвид
информацията налична към момента.
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4

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО-НАТАТЪШНА РАБОТА
Има пет области от орнитоложката оценка на проекта, които биха имали
полза от по-нататъшно проучване и оценка, за да бъде получена повече
информация за разработване на проекта и смекчаване:
1. Анализ на риска от сблъсък: тук трябва да се използва стандартен
подход за моделиране (като например подхода на Шотландското
природно наследство (Scottish Natural Heritage); Band 2001, Band et al.
2007) и подходящите разумни презумпции за най-лош сценарий, за да
бъде предоставена количествена оценка на вероятния риск от сблъсък,
и да се определи това в контекста на всяка една от основните
участващи популации.
2. По-разширен преглед на литературата: по-специално трябва да бъде
направено по-подробно проучване на други терени на главни прелетни
миграционни маршрути с биологични видове подобни на тези тук, като
например Тарифа, и също така да се внесат резултатите от местни
проучвания ако това въобще е възможно.
3. Необходимо е да се изясни как предложената система за изключване
на турбините ще работи, включително да има ясни критерии, по които
да се започне изключването. Тук трябва да има необходимото ниво на
предпазливост. По-подробния анализ на птичите движения и вятърните
условия също може да помогнат за по-добро изясняване на условията
за изключване на турбините.
4. Необходимо е да се определи по-подробен план за наблюдение
(свързан с условието за изключване на турбините).
5. Оценка на кумулативното орнитоложко влияние, за да се разгледа
влиянието на програмата в комбинация с други изградени/разрешени
програми в региона.
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Приложение 9: Проект на план за екологично
управление и наблюдение (EMMP)
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1

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Плана за екологично управление и наблюдение (EMMP) е предназначен да бъде независим
документ, който ще формира основата за управление на социални и екологични
ангажименти по време на подробното проектиране, строителство, и работа на проекта. В
допълнение към това, ще бъде разработена специална система за социално и екологично
управление (SEMS) и ще бъде изпълнена преди строителството. Системата SEMS ще
представи политиките и процедурите необходими за управление на екологичните и
социални влияния на проекта така, че да бъдат в съответствие с приложимите български и
Европейски закони и изискванията на оперативните стандарти и политическите изисквания
ограничени с EMMP.
Този проект на EMMP е изготвен за да подпомогне реализирането на екологичните
ангажименти на проекта, които са били идентифицирани чрез процеса на Оценка на
Въздействието върху Околната Среда (ОВОС) и последващите допълващи работи. Той
представя начина, по който ангажиментите ще бъдат преведени в реални действия и
средствата, чрез които те ще бъдат наблюдавани и проверявани. Той ще формира част от
договорите за строителство и работа, и затова ще бъде договорно обвързващ. Също така,
този план представя екологичните ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени от
изпълнителя за строителство и експлоатация, и ще представлява динамичен работен
документ, който непрекъснато ще бъде доразвиван, с течение на подробния дизайн,
строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация на проекта.
EMMP се съсредоточава по-специално върху следните теми, които са признати за основни
механизми, чрез които ангажиментите биват превръщани в практика:
•
•

Практическо обучение и информираност на строителите и служителите по проекта;
и
Надзор и наблюдение на екологичните проблеми в областта.

Този раздел предоставя общ преглед на:

•
•
•
•
•
•

Описанието на проекта;
Подхода на проекта към управлението на екологичните проблеми и как неговите
елементи ще бъдат управлявани и координирани;
HSE политика;
Организирането на проекта, ролите и отговорностите, включително отговорността за
предоставяне и осъществяване на различни елементи от EMMP;
Водене на архив; и,
Екологични влияния и мерки за смекчаване.
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Целта на общия преглед на EMMP е да представи основните елементи на системата, за да
може се установи разбирателство между главните служители участващи в подсигуряването
на ефективно екологично и социално управление на проекта.

1.1.

Описание на проекта
Терена на проекта е разположен върху обществена земя на селата Българево, Свети Никола,
Хаджи Димитър, Раковски и Поручик Чунчуево в община Каварна (вж. Фигура 1.1 отдолу).

Фигура 1.1 Разположение на терена на проекта

Проекта покрива обща площ от около 60 км2, въпреки че общо само 6 хектара (60 декара)
ще бъдат използвани постоянно за работата на вятърния парк (равно на 0.09% от общата
площ на терена).
Включително за строителство и оперативни структури, проекта се състои от следните
главни части:
•

•
•
•
•

До 52 вятърни турбини тип Vestas V90 и основи (първоначално бяха планувани 62
турбини, но след това бяха намалени вследствие на екологични мерки за смекчаване
въведени от съответните власти);
Електрическа подстанция;
Подземен 33 kV електропровод от турбините до подстанцията;
Временни пътища то терена и между турбините; и
Временни строителни компоненти включително зони за строителство и складиране.

В допълнение към тези части, ще бъде изграден въздушен електропровод на 110 kV от
подстанцията до по-широката мрежа на подстанцията в Каварна. Съгласието за тази линия
е постигнато с отделно уведомление от Националната Електрическа Компания (НЕК) и е
получено.
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Всяка от турбините ще има капацитет от 3 MW, с обща височина до върха на перката не
повече от 150 метра (м). Турбините ще бъдат с типичен модерен дизайн, включващи
тръбообразни кули и три витла прикрачени към кош съдържащ генератора, скоростната
кутия и друго оперативно оборудване. Ще бъдат използвани затворени системи с цел
предотвратяване на оперативни разливи и за защита на строителите и служителите по
поддръжка. Има минимална дистанция между турбините от 500 м и максимална дистанция
от 2 километра (км). Подробната спецификация на дизайна за всяка основа ще зависи от
земните условия на това място. Очаква се, обаче, че всяка турбинна основа ще изиска площ
от приблизително 900м2 за да бъде достатъчна за основа от подсилен бетон. Отдолу на
картинката е показан Vestas V90 – 3 MW турбина, която се предлага за проекта и
представлява най-новата и напреднала технология в продуктовия списък на Vestas. Vestas е
най-големия производител на вятърни турбини в света.
Отделението на подстанцията ще заема площ от приблизително 6,000 м2 и ще съдържа
превключвателната кутия и сградата за измерване. Всички електрически кабели на терена от
и до турбините и до подстанцията ще бъдат положени в изкопите, които след това ще бъдат
запълнени с изкопаната пръст и горен почвен пласт.
Предлага се да бъде направен ремонт на 42 км от съществуващите черни общински пътища,
с цел подпомагане на строителството на турбините и техните основи и на подстанцията.
След като строителството бъде завършено се планува да се поддържат пътищата за да може
да бъдат извършвани дейности по поддръжка. Терена също се пресича и от третокласни
пътища, които ще бъдат използвани за окабеляване и ще бъдат възстановени в
първоначалното им състояние след инсталиране на кабела.
Зоните за строителство и складиране ще бъдат ограничени само върху земи притежавани от
проекта с цел подпомагане обслужването на строителството на турбините (може да бъдат
използвани до 15 различни парцела). Химикалите и материалите складирани на тези места
ще бъдат съхранявани безопасно и в съответствие със съответните български стандарти и
оперативните стандарти на IFC.
Има намерение проекта да бъде осъществен на един етап, който включва изграждане на
подстанция, електрическа мрежа и 52 вятърни генератора с инсталирана мощност от 156
MW през 2009 година. Периода на изграждане се очаква да бъде 12 месеца.
Предложения терен е бил разпределен според текущия териториален устройствен план, като
земя предназначена за земеделие и други съвместими производствени дейности. Тъй като
само 6 хектара от земята ще бъдат постоянно необходими за разработване на основата на
проекта, по-голямата част от земята ще продължи да бъде използвана като земеделска земя,
отделно от ограничената земя на турбинните основи и сградата на подстанцията. Предлага
се изграждането на проекта да бъде разделено на фази, за да се избегнат основните
земеделски работи и по този начин времената на най-висока производителност.
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1.2.

Регистри за проследяване на ангажименти и действия
Регистъра за ангажименти от ОВОС (възпроизведен в Приложение А) ще бъде разработен в
регистър за проследяване на дейностите от AGE преди да започне строителството.
Регистъра ще изброява доколко всеки един ангажимент ще бъде изпълнен чрез съответния
план или процедура и чрез обучение.
Регистъра за проследяване на действия ще включва колона за статус, която ще бъде редовно
обновявана от служителя на AGE по екологичните въпроси по време на проекта, докато
всеки един ангажимент бъде изпълнен, т.е. отписан.
Този EMMP и регистъра за проследяване на действия образуват част от договора за
изграждане и експлоатация и затова са договорно обвързващи. Регистъра за проследяване на
действия, обаче, е жив документ и може да бъде необходимо да бъдат допълнени още точки
по време на строителството и експлоатацията. Той ще бъде обновяван по време на проекта
от разработчика с входни данни от изпълнителя по строителство и операции.

1.3.

Управленски подход
Подхода на проекта към екологичното управление е да приложи принципите на
екологичната защита за всички дейности, за които е отговорно. Тези принципи включват:
•
•
•
•

1.4.

Предварителна оценка на екологичните влияния;
Намаляване до минимум на потенциалното влияние чрез дизайн и други смекчаващи
контролни средства;
Наблюдателна ефикасност на контролните средства,; и
Одит на работата.

Организиране на проекта, роли и отговорности
През 2006 година AES, международната енергийна компания, образува съвместно
дружество с GeoPower наречено AES GEO Energy OOD (AGE) за да завърши разработването
и да притежава и управлява проекта. Собствеността на AGE е 89% AES и 11% GeoPower.
AGE
AGE отговаря за наемане и управление на договори за строителство и управление на
проекта с компетентни изпълнители.
AGE ще осигури служител по екологичните въпроси (съкратено EO), който ще бъде
отговорен за общото управление на екологичното представяне по време на подробния
дизайн, строителство и ръководене, включително обновяване и разработване на регистър за
проследяване на действията. Служителя по екологичните въпроси (EO) ще докладва
директно на ръководителя проект от AGE.
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Изпълнител по строителство/ръководене
Изпълнителя по строителство и ръководене се очаква да назначи, на пълен работен ден,
подходящо квалифициран изпълнителен екологичен представител (CER) за да подсигури
ефективно осъществяване на екологичните ангажименти описани в ОВОС.
Изпълнителя по строителство и ръководене се очаква напълно да се съобразява с тези
аспекти на EMMP, за които е отговорен.

1.5.

Правилник
Ще бъде приет следния набор от правила за поведение на терена, в строителния офис на
всички други терени на проекта:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.

Достъпа до работните зони ще бъде ограничен до работниците и служителите по
проекта;
На персонала ще бъдат издадени разрешителни при завършване на тяхното обучение
при встъпване в длъжност;
Разрешителните ще бъдат носени през цялото време и ще са на разположение за
проверка при поискване;
Достъпа до работните зони ще бъде ограничен до служители носещи разрешително
или оторизирани посетители по работа свързана с проекта;
Оторизираните посетители ще бъдат придружавани през цялото време от служител с
разрешително;
Нулево толериране на незаконни дейности, включително употребата на незаконни
вещества от строителни служители;
Нулево толериране на подкупничеството;
Без употреба на проектни превозни средства за цели несвързани с работата;
Без употреба на лични превозни средства в рамките на строителните зони;
Нулево толериране на алкохол и/или напивания;
Строго спазване на наредбите за движение и ограниченията за скорост по проекта;
Предпазните колани да се носят от всички шофьори и пътници;
Несъобразителното поведение към местни земевладелци няма да бъде толерирано;
Без носене на огнестрелни оръжия или оръжия;
Да се носи подходящо предпазно облекло (PPE) (което като миниум се състои от
гащеризон, предпазни ботуши, твърда каска и сигнално оцветена жилетка);
Пушенето е позволено само в посочените зони; и
Спазване на българските закони и наредби.

Водене на архив
Ще бъде създадена проектна система за подредба в строителния офис. Системата ще
съдържа следните документи:
•
•

EMMP;
ОВОС;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отчети от месечни одити;
Отчети от седмични инспекции;
Записки от ежедневни наблюдения;
Формуляри за екологични инциденти;
Регистър за оплаквания;
Екологична и социална кореспонденция;
Описания на методи;
Учебни материали; и
Учебен план и записки.

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02

6

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

2. Обучение
Обучението ще наблегне на създаването на общи екологични изисквания и стандарти преди
или по време на първите няколко седмици от започване на строителството.
Цялото обучение ще бъде проведено на български език и на допълнителни езици, както е
подходящо, и ще бъде проведено чрез:
•
•
•

Брифинги на старши ръководители с управленския персонал;
Курсове по встъпване в длъжност за всеки работещ по проекта; и
Технически разговори за отделните строителни екипи.

Цялото обучение също така ще отговаря на съответния стандарт на инвеститорите в проекта

2.1.

Брифинги на старши ръководители
Ръководителя на проекта от AGE ще организира учебен семинар за главните старши
служители, за да предостави общ поглед върху EMMP и да подсигури общото разбиране на
ролите, отговорностите и стандартите на проекта.
След даването на договора, служителя на AGE по екологичните въпроси ще повтори
семинара със старшите служители на изпълнителя по строителство и ръководство. Това ще
подсигури тяхното пълно информиране относно изискванията по EMMP и относно
ангажимента на AGE да спазва добра екологична работа и връзки с обществеността.

2.2.

Встъпване в длъжност
Всички строители по проекта ще посетят встъпителен екологичен курс, който ще отнеме 1-2
часа и ще разясни основните изисквания, които важат за всички на обекта. Встъпването ще
наблегне силно върху визуалното представяне – графики, илюстрации, диаграми, снимки –
и ще съдържа прости, ясни послания. Встъпителните курсове ще бъдат подготвени и
проведени от служителя на AGE по екологичните въпроси, с помощта на управленския екип
на изпълнителя по строителство и ръководство. Встъпителното обучение ще бъде
предоставено за всички служители преди те да започнат работа на обекта. Затова
встъпителните курсове ще бъдат провеждани редовно – особено по време на първите
няколко седмици от проекта – и ще бъде воден учебен дневник за записване на
присъстващите.
Основните теми ще бъдат:
•
•
•

Българска екологична политика;
Основните чувствителни рецептори и действията необходими за
предпазване по време на ежедневните операции;
Управление на изкопните материали;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.

Предотвратяване и почистване на разливи;
Вероятност за археологически находки;
Екология;
Откриване на замърсена земя и незаконни сметища;
Безопасност на движението и маршрути за достъп и ограничения на скоростта;
Намаляване до минимум на шума;
Управление и складиране на отпадъци;
Добри грижи за обекта; и
Правилник на проекта.

Технически разговори
В допълнение към встъпителните курсове ще бъдат водени технически разговори, за да бъде
предоставен допълваща информация на служителите участващи в работата с потенциал за
значително екологично влияние и/или за която има специфични екологични изисквания
непокрити от общите встъпителни курсове. Техническия разговор представлява съкратен
учебен курс, който продължава между 15 до 30 минути, проведен директно от член на
полевия екип точно преди да започне изпълнението на дадена задача. Техническия разговор
ще бъде тясно свързан с подходящото описание на метод за съответната операция.
Техническите разговори ще бъдат разработвани от CER на изпълнителя по строителство и
ръководство с подкрепата на. Те ще бъдат провеждани от CER, с подкрепа от страна на ЕО
служителя от AGE.
Съдържанието на техническите разговори се осигурява в раздел 11.5 като управленските
планови обобщения са записани като отделни точки са по-лесно предаване на изискванията
на проекта към работниците посредством обучение.

2.4.

EMMP джобен наръчник
За да бъде подсигурено максимално съответствие с EMMP, ЕО служителя на AGE ще
състави малък ламиниран джобен наръчник с екологичните проблеми на проекта, и той ще
бъде разпространен до всички служители. Този наръчник е предназначен за подсилване на
вече полученото обучение и ще съдържа в детайли важна информация като например
номерата за контакт при спешни случаи на обекта /спешни радиочестоти, местоположения
на комплекти за употреба при разливи и комплекти за първа помощ, ограничения за
натрупване на отпадъци и ограничения на скоростта.
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3. Одити, инспекции и наблюдения
Ще бъдат провеждани редовни одити и инспекции на EMMP на проекта, с цел проследяване
на напредъка и работата. Отчитането на тези одити и инспекции ще бъде извършвано както
е описано в Раздел 4.
Одити, инспекции и наблюдения ще включват:
•
•
•
•
•
•

Месечни одити от CER, с участието на ЕО служителя на AGE;
Седмични съвместни инспекции от AGE и строителния изпълнител;
Седмични проверки от AGE на корективни действия от предишни одити;
Ежедневни наблюдения от AGE и CER;
В началото на всеки месечен одит, служителя по екологичните въпроси (ЕО) на AGE
ще преглежда приключването на действията от предишния месец; и
Еднократни проверки от AGE (например Проверка на отпадъците).

Честотата на наблюдение за индивидуални ангажименти ще бъде определена в Регистъра за
проследяване на действия. Това ще бъде разглеждано редовно и ще бъде приспособявано
както необходимо за да бъдат вписвани откритията от одитите.

3.1.

Месечни одити
Месечните одити ще включват пълен преглед и обновяване на регистъра за проследяване на
действия, и затова ще покриват всички основни елементи от този EMMP. CER ще подаде
обновена версия на регистъра за проследяване на действия заедно с обобщен отчет за
откритията от направения одит, до AGE в рамите на два дни от завършването на одита.
ЕО служителя на AGE ще:
•
•
•
•

3.2.

Прегледа и одобри всеки одитен отчет;
Идентифицира всякакви несъответствия;
Идентифицира/одобри корективни действия (с крайни срокове) с изпълнителя по
строителство и ръководство; и
Наблюдава приключването на корективни дейности поне на седмична база.

Седмични инспекции
Седмичните инспекции ще бъдат по-прости и ще наблягат върху ежедневните задачи като
контрол на замърсяването, складирането на отпадъци, и движение на трафика. В допълнение
към това, някои изисквания могат да бъдат най-добре наблюдавани чрез неофициални
ежедневни наблюдения, които се правят докато служителите пътуват из съоръженията.

3.3.

Ежедневни наблюдения
Дневник съдържащ ежедневни наблюдения ще бъде воден от CER и от EO. В дневника
трябва да също да се записват дейностите предприети за коригиране на каквито и да било
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наблюдения, които би могло да доведат до нарушение на ангажиментите или на договор.
Дневника ще бъде преглеждан като част от месечните одити от AGE.
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4. Отчитане
Количеството отчитане, необходимо на EMMP е намалено до минимум доколкото това е
практично, като се има предвид мащаба и продължителността на проекта. Въпреки това,
минимум четири вида отчета се изискват, както е описано по-долу. Всички отчети ще бъдат
подготвени на английски език, за да подпомогнат прегледа им.

4.1.

Отчети за инциденти и близки разминавания
Всички служители работещи по проекта са отговорни за отчитането на всички екологични
инциденти и близки разминавания. Докато подсигуряват своята собствена безопасност и
безопасността на другите, от всички служители се изисква да предприемат и /или да
подпомогнат незабавно действие по овладяване/решаване/поправяне според най-добрите си
способности във връзка с инциденти и близки разминавания.
Отчетите за инциденти и близки разминавания ще бъдат съставени от CER и EO, както е
подходящо, и ще бъдат попълвани след екологичен “инцидент” или “близко разминаване”.
Това включва разливи, екологично увреждане, инциденти, оплаквания от общности и
съседи, и т.н. Ще бъде издадена проформа бланка, която ще включва идентификация на
първопричините и препоръки за смекчаване и подобрение.
Отчети за инциденти и близки разминавания ще бъдат подавани до строителния или
оперативен ръководител в рамките на 48 часа от събитието. Всеки отчет ще бъде
разглеждан от AGE, който ще отговаря за подсигуряване предприемането на подходящи
действия за предотвратяване повтарянето на въпросното събитие. Записи на инциденти и
близки разминавания ще бъдат пазени в офиса на обекта.

4.2.

Одити, инспекции и наблюдения
Отчетите от месечни одити и седмични инспекции ще бъдат съставяни чрез одитен процес
описан в Раздели 3.1 и 3.2. Ежедневните наблюдения ще бъдат записвани неофициално в
дневник както е описано в Раздел 3.3.

4.3.

Месечен екологичен доклад
Кратък екологичен доклад ще бъде съставян от CER, и ще бъде преглеждан от AGE всеки
месец. Това ще включва:
•
•
•
•
•
•
•

Инциденти и близки разминавания;
Статус на несъответствията идентифицирани по време на одити и инспекции;
Оплаквания;
Инциденти;
Обеми на отпадъците, типове и изхвърляне;
Открити замърсени земи;
Археологически находки;
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•
•

4.4.

Екологични въпроси; и
Други свързани екологични проблеми.

Друго отчитане
Придобиване на земя

Съгласието за въздушния електропровод на 110 kVот подстанцията към по-широката мрежа
е осигурено със отделно уведомление от Национална електрическа компания (НЕК). В
допълнение към това, НЕК завърши подробния териториален устройствен план и
процедурата по създаване на сервитутно право. НЕК е задължена да разреши и изгради Тлинията за връзка с WF, въпреки това, AGE ще поеме отговорността за договаряне с
отделните земевладелци, които са засегнати от маршрута. При това положение сделките ще
бъдат подпечатани от нотариус от местния нотариален регистър както се изисква според
българските закони. Докато трае този процес, AEG трябва да се отчита пред инвеститорите
в проекта, относно процеса по придобиването на земя, включително предприетите
консултации и възможно икономическо изместване, за да се подсигури съответствието му с
техните стандарти и изисквания.
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5. Планове и процедури
Комплекта планове и процедури описани подробно в този раздел образува рамката за
управление на екологични и социални проблеми през цялото време на строителство и
работа. Те ще образуват съдържанието на обучението описано в Раздел 3.

5.1.

Връзка с обществеността
Служителите ES&H на изпълнителите по строителство и ръководство ще:
•
•

•

Водене на комуникационен дневник, в който се записват обсъждания с членове на
общността;
Поддържане на регистър за оплаквания, в който се записват всички оплаквания от
местни общности. Регистъра за оплаквания ще бъде достъпен за участниците в
проекта и представители на местната общност, да го разглеждат когато пожелаят; и
Предоставяне на подробности за всякакви обсъждания със законови консултирани
страни.

CER и EO ще наблюдават горепосочените дейности на седмична, съответно месечна основа.
Освен това, месечно те съвместно ще преглеждат регистъра за оплаквания.
Резултати:

•
•

5.2.

Комуникационен дневник; и,
Регистър за оплаквания:
 Дата, на която оплакването е записано;
 Име и контакти на лицето, което се оплаква;
 Естество на оплакването;
 Одобрено корективно действие и страна отговорна за нейното
осъществяване;
 Записване на това когато е била завършено корективното действие;
 Записване на резултата, в съгласие и с лицето, което се е оплакало; и
 Дата на приключване

Екология
Следните екологични проучвания ще бъдат извършени за всички турбинни основи и пътища
за достъп, преди започването на строителство. Това ще подсигури минимално притеснение
по време на строителната фаза на проекта;
•
•

Проучване на гнездящи птици;
Проучване на прилепи.

.
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Там, където са записани защитени видове и/или гнезда ще бъде предприето специфично
облекчаване за да се избегне, защити или премести всякакъв екологичен интерес.
По време на строителството връзките в хабитата трябва да бъдат поддържани, там където
това е практично. На линейни елементи с висока дейност на прилепите, трябва да бъдат
издигнати пилони за поддържане на пътеката на полет.
По време на оперативната фаза на проекта, най-големият потенциален екологичен ефект е
към местните и прелетни птичи популации. Вследствие на това ще бъде инсталирана
система за изключване на турбините, описана подробно отдолу, заедно с дългосрочно
наблюдение (мониторинг) (описано в процедурите за мониторинг).
Система за изключване на турбините
Системата за изключване ще включва комбинация от човешки наблюдатели и радарни
системи, за да се дава ранно предупреждение за приближаващи прелетни ята. Използването
и на двете средства е критично важно, за да може да се даде възможност за пълна оценка на
идващия риск и безпроблемното предприемане на подходящи действия. Основния период,
за който става въпрос е от месец август до месец септември – есенния миграционен период,
затова се предлага системата за изключване да работи през този период.
Система за проследяване на птици ще бъде изградена на подходящо място, която да подава
на радара изглед към главния миграционен маршрут и терена (т.е. за есенната миграция,
това са птиците приближаващи от квадрант покриващ северозапад до североизток – въпреки
че ще бъдат правени и проверки за птици приближаващи от други посоки). Крайния избор
на терена ще бъде направен чрез опити за определяне на най-добрата радарна видимост.
Радарната система ще включва хоризонтално монтиран наблюдателен радар за
проследяване на птичи пътеки и вертикално монтиран радар за измерване на височината на
полета.
Точката за разположение на радара ще бъде управлявана от човек на място, за наблюдение и
от помощник записвач през цялото време на деня, през месеците август и септември. Втори
мобилен наблюдател също ще бъде на пост, за да осигури допълнителни данни за полетите,
свързан чрез радио с радарната база.
Процедурата за осъществяване на изключването ще бъде разработена по време на
подробния дизайн и ще бъде разширена при бъдещи прегледи на EMMP. За да се подсигури
бърза реакция, процедурата по изключване трябва да също да бъде интегрирана в
оперативните процедури. Правомощието за изключване трябва да бъде на главния
орнитолог на радарната станция. Системата ще бъде в състояние да осигури незабавно
дистанционно изключване на турбините от този пункт.
Веднъж след като е започнато изключването на турбините, турбините ще останат изключени
за остатъка от деня. Работата на турбините ще започне отново след полумрак (около един
час след залез слънце) ако радара засече, че няма големи нощни прелитания.
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Системата за изключване ще бъде преглеждана годишно, във връзка с програмите за
наблюдение, което ще позволи на системата да се развива въз основа на специфични данни.
Резултати:

Строителство
• Предстроителен екологичен доклад
Работа
• Годишен преглед на изключването на турбините.

5.3.

Културно наследство
AGE, при консултация с паметници на културното наследство (NIMNC) и градския
исторически музей на Каварна ще проектира и изпълни полево и офис разузнавателно
проучване. Това проучване ще осигури следното:
•
•
•

Избягване на големите могили и ресурси за заселване;
Точно идентифициране на местоположението и степента на обектите на NIMNC; и,
Идентификация на всякакви потенциални незаписани преди обекти със значение за
културното наследство.

Въз основа на горепосоченото предстроително проучване, следното смекчаване ще бъде
извършено с цел защита на познатите археологически интереси:
•

Всички идентифицирани обекти ще бъдат запазени непокътнати in-situ, чрез
промени в плана на проекта, където това е практично. Когато това не е възможно, ще
бъде предприет план за археологическо проучване в тясно консултиране с NIMNC и
градския музей на Каварна.

Следните действия ще бъдат предприети за да се защитят непознатите археологически
интереси:
•
•

5.4.

Брифинг по археологическо наблюдение по време на всички земекопни дейности;
При откриване на непозната находка тя ще бъде подходящо записана и обработена
от археолога на място.

Предотвратяване и контрол на замърсяването
Ръководителя по строителство и ръководство (подпомогнат от CER) ще подготви план за
предотвратяване и контрол на замърсяването, който ще покрие предотвратяването и
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контролна на замърсяването в резултат на прах, шум, горива/масла, химикали. Това ще
включва следното като минимум:
Ръководителите по строителство и ръководство (с помощта на CER) ще:
•
•
•

•
•

Подготвят план за предотвратяване и контрол на замърсяването, който ще бъде
прегледан и одобрен от AGE;
Подсигурят пълно осъществяване на плана за предотвратяване и контрол на
замърсяването;
Подсигурят това всички служители да бъдат обучени относно мерки за
предотвратяване и контрол на замърсяването и употребата на оборудване за
почистване на маслени разливи;
Разположат оборудване за почистване на маслени разливи (гранули, стрели и т.н.) на
всички площадки със строителна дейност и дейност по поддръжка; и
Разработят смекчаващи мерки, там където това е уместно, например налагането на
по-строги ограничения на скоростта, при необходимост, за да се избегне
причиняването на неудобство за живущите или лицата използващи земята.

Всички майстори (т.е. ръководители на строителни екипи) ще:
•

•
•

•

•
•

Проверяват всички машини при първото им пристигане и ще ги отхвърлят или
отпращат за обслужване, ако те:



Изпускат видим дим;



Изпускат отпадъчни
въглеводороди; или



от тях протича масло или гориво.

газове,

които

миришат

като

недогорели

Правят ежедневни визуални наблюдения на съоръженията и превозните средства за
течове на масло и дим/миризма на отпадъчните газове;
Организират поддръжка за, или подмяна на каквито и да е съоръжения или превозни
средства с течове на масло или изпускащи отпадъчни газове, които са черни или
миришат на неизгорени въглеводороди;
Подсигуряват че няма опасни химикали (включително горива и масла), които да се
съхраняват в радиус от 30 м от каквито и да е постоянни или сезонни
водоизточници, или че те са безопасно съхранявани в непромокаем съд/място;
Подсигурят оценка на риска от избягване (във връзка с постоянни или сезонни водни
тела) и ще смекчават това чрез употребата на дръжки, клоаки и наносни огради; и,
Подсигурят, че точките включени във встъпителното обучение за целия персонал
(вж. по-долу) се изпълняват.

Целия работен персонал ще бъде информиран, че:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Скоростта на съоръженията и превозните средства ще бъде ограничена в рамките на
строителните зони и ще са в съответствие с законните ограничения по пътищата;
Оборудването ще бъде добре поддържано и адекватно заглушавано за да се избягва
причиняването на неудобство;
Допълнителни мерки за заглушаване на шума (например бариери за шум) трябва да
бъдат използвани там, където това е необходимо, за да се предотврати
причиняването на неудобство;
Оборудването трябва да бъде изключвано когато не се използва;
Мобилните съоръжения не трябва да бъдат зареждани с гориво на разстояние помалко от 30 м от постоянен или сезонен водоизточник;
Следите от капки трябва да бъдат използвани при всички статични съоръжения и
оборудване;
Ако се получи разлив на дадено място, което може да доведе до вливане във
водоизточник или канал, трябва да бъдат изкопани прекъсващи окопи;
Всички разливи трябва да бъдат почистени бързо и замърсените материали да бъдат
изхвърлени на място одобрено в проекта; и,
Мътна вода и вода с утайка да не бъде изхвърляна директно в постоянен или сезонен
водоизточник.

Всички шофьори ще:
•
•
•

Спазват всички национални и проектни ограничения на скоростта;
Подсигуряват редовната поддръжка на съоръженията и превозните средства; и
Листови превозни средства носещи почва, изкопна пръстorили други фини
материали.

Строителните работници ще:
•

Изхвърля боклуци надолу по работните зони винаги, когато това е необходимо за
предотвратяване причиняването на неудобство от прах.

Резултати:

Изпълнител

•

•
•

Строителни и ръководни планове за предотвратяване и контролиране на
замърсяването (ще бъдат разгледани и одобрени от AGE), ще бъдат включени като
Приложение към EMMP;
Дневник за проверки и поддръжка на превозни средства/оборудване; и
Учебни дневници за встъпителни обучения и технически разговори.
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5.5.

Реагиране при спешни случаи
Проектните ръководители по строителство и ръководство (подпомагани от CER) ще
подготвят планове за реагиране при спешни случаи, като се описва в детайли процедурата,
която трябва да се следва ако възникне спешен случай.
Това трябва да включва:
•
•
•
•

Спешни телефонни номера;
Най-близко медицинско заведение;
Определения за въглеводородни разливи, например малък разлив в такъв под <10
литра; и
Процедури за реагиране при различни по размер разливи.

Резултати:

Строителство:
•

5.6.

Планове за реагиране при спешни случаи (ще бъдат разглеждани и одобрявани от
AGE) ще бъдат включени като Приложение към EMMP.

Управление на транспортните дейности
Мениджърът по Изграждане на Изпълнителя трябва да осигури разработването на План за
Управление на Транспортните дейности, със съдействието на Националната Агенция по
Пътищата и КАТ. Планът трябва да съдържа:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Одобрени маршрути до и от строителните обекти;
Видът на строителния трафик, за който е разрешено използването на маршрути за достъп до
работните зони, включително специфични ограничения (височина, тегло и др.) и чувствителни
приемници;
Да се посочат зоните на ограничен или забранен достъп до строителния трафик;
Изисквания за осигуряване на съответно обозначение за зоните на ограничен или забранен
достъп;
Одобрени начини за преминаване през обекта;
Организация и маршрути за извън габаритни товари;
Организацията на доставки на извън габаритни товари да се прави в извън пиковите часове, а
където е възможно – и през нощта.
Процедурата за предварително уведомяване на жителите за предстоящи доставки на извън
габаритни товари;
Мерките за контрол на трафика (напр. Таблата „Спри-Тръгни”, светофари и сигнализация),
изисквани за кръстовища строителни обекти;
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•
•

Процедури за пресичане на пътища с тежка установка, напр.използване на гуми за защита на
настилката, и
Изисквания за здравна безопасност и сигурност при входовете на обекта и в зоните, където
строителните работи се извършват в близост до улично платно.
В Плана за Управление на Транспортните дейности трябва също така да са посочени
подробно мерките за осигуряване на възможно най-малко влияние върху пътищата и
гражданите, като например:

•
•

Използване на материали местно производство, където това е възможно; и
Използване на съществуващи зони с висока твърдост за достъп на камионите, където това е
възможно.
Всички шофьори трябва:

•
•

•
•
•

Да използват само определените маршрути за достъп, посочени в Плана за управление на
транспортните дейности;
Да осигуряват необходимата поддръжка на всички транспортни средства, така че всички
детайли, осигуряващи безопасността, вкл. Спирачки, светлини и др. да са в добро състояние.
Записите по извършваната поддръжка трябва да се пазят в офиса, намиращ се на самия
строителен обект.
Всички шофьори и пътници трябва през цялото време да бъдат с предпазни колани;
Да спазват ограниченията за скоростта, валидни на строителния обект; и
Да спазват ограниченията, валидни за страната, когато се намират на други пътища.

Задачи:

Изпълнителят:
•

5.7.

Планът за Управление на Транспортните дейности (трябва да бъде преразгледан и одобрен от
AGE ), трябва да бъда включен като Приложение към Плана за управление на околната среда и
мониторинг /EMMP/.

Управление на отпадъците
AGE трябва да:

•
•

Направи преглед на местата за изхвърляне на опасни и неопасни отпадъци в рамките на 50 км
от проектирания обект; и
Да идентифицира участъци за изхвърляне на отпадъците, отговарящи на изискванията на
Директивата на ЕС за сметищата (1999/31/EEC). Участъците, описани в този документ, са
посочени като ‘одобрени по проекта’ сметища.
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Мениджърът по изграждане и оперативният мениджър на изпълнителя (или назначени
представители) трябва да
осигурят :
•
•
•
•
•
•
•
•

Намаляване до минимум на отпадъците;
Разделяне на отпадъците;
По-скоро повторно оползотворяване или рециклиране на отпадъците, отколкото изпращането
им на сметището;
Сигурно съхраняване на отпадъците преди освобождаването от тях ;
Съхраняване на опасните отпадъци отделно, в запечатани контейнери;
Освобождаването от отпадни води да става в местната канализация, или в септичен резервоар,
който се изпразва от лицензиран изпълнител;
Своевременно освобождаване от всички отпадъци, което става в одобрено по проекта
съоръжение; и
Съхраняване на записи от извършваното изхвърляне на отпадъци, включително обем, вид на
отпадъка, мястото, където е изхвърлен, дата и час на всяко товарене
Задачи:

АГE
•

Преглед на местата за изхвърляне на отпадъци.
Изпълнителят по изграждане и оперативни дейности:

•

•

5.8.

Планове за управление на отпадъците (трябва да бъдат прегледани и одобрени от AGE), който
да бъде включен като Приложение към Плана за управление на околната среда и мониторинг
/EMMP/; и
Записите по изхвърляне на отпадъците да бъдат предавани на AGE при приключване на
строителните работи, и да бъдат съхранявани най-малко две години.

Мониторинг
АГИ изработва план за мониторинг, със съдействието на съответните власти, в който се
изброяват всички програми за мониторинг, действащи за този обект по време на изграждане
и работа.
Шум и вибрации
Преди започване на строителството трябва да се извърши базово изследване за
чувствителни приемници, което да потвърди нивата на фонов шум, а също и да включва
измервания за скорост на вятъра и посока, които биха могли да бъдат отнесени към
климатичен фонов шум през същия период от време. Трябва да бъде извършен и понататъшен мониторинг на тези райони след започване на работа на всички турбини.
Измервания на шума ще бъдат направени също и от CER /от Centre of Environmental Risk –
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Център за определяне на екологичния риск/, на отделни дейности по време на строителните
работи, с цел избягване превишаването на нивата на шум. Програмата за мониторинг на
шума ще бъде доразвивана и прецизирана със съдействието на съответните органи.
В района на селата Българево, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Свети Никола ще бъдат
извършени също и измервания на вибрациите преди и след строителните работи с цел да се
потвърди предвидения в Проекта ефект на вибрациите. Програмата за мониторинг ще бъде
доразработена и прецизирана със съдействието на съответните органи.
Води
Ще бъде предприето базово мониторингово изследване на подпочвените води преди
започване на строителните работи, със съдействието на съответните органи. Освен това,
веднъж на три месеца, ще се вземат проби, за да е сигурно, че проектът не оказва влияние
върху качеството на водата. Няма данни за наличие на постоянни реки на територията на
обекта, макар че според Становището за екологичното състояние към Проекта се счита за
вероятна появата на сезонни потоци. Трябва да бъде предприето съответното измерване, с
което да се предотврати вероятността от промени в качеството на водата вследствие на това.

Прилепи
AГE ще назначи програма за мониторинг на прилепите, с която да се направи оценка дали
предвижданата степен на влияние върху прилепите е правилна. Това ще включва
мониторингови изследвания върху активността на прилепите в прилежащите на обекта
гори/полезащитни пояси (в близост до турбините) и съпоставка с подобни ареали извън
обекта. Резултатите от такова изследване ще помогнат както на отговорностите, свързани с
мониторинга на проектния обект, а и ще предоставят ценни сведения за преценка на
бъдещото влияние за вятърните турбини в подобни ареали
Птици
AГЕ ще назначи обширна мониторингова програма, включваща многобройни изследвания
през целия жизнен цикъл на проекта, които са описани по-долу.

•

Използване от птиците на района на ветропарка и околностите му
Целта на тези изследвания е да се измери използването от птиците на района на
Проекта и при подходящ обект да се проучи ефектът на смущаване през годината
(включително изследвания на размножаването). Те ще се провеждат в продължение на
цяла годи преди изграждането, по време на изграждането и през годините 1, 2, 3, 5, 10
и 15 след построяването.

•

Изследване по време на размножителния период на птиците (април-юни)
Ще бъдат извършени три изследвания на проектния участък, едно през април, едно
през май и третото – през юни (с най-малко 3 седмици между тях). Размерът на
изследваната територия ще включва Проекта плюс един буфер от 500m, с възможност
за достъп/наблюдение, плюс подходяща референтна зона (зона с подобни размери,
поне на 1 км разстояние от Проектния участък (както и всякакви други вятърни
турбини) в подобен ареал). Това ще даде възможност за изготвянето на пълен анализ

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02

21

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

от типа Преди-След-Контрол-Влияние /от англ.Before-After-Control-Impact [BACI] –
Б.пр. /.
•

•

Изследване извън времето на размножителния период на птиците (юли-март)
Ще бъдат извършени преброявания извън размножителния период, район по район в
рамките на изследвания участък (като се покрие основният обект по проекта заедно с
допълнителна буферна зона от 1 км). Всяка година ще бъдат провеждани общо 1
такива изследвания, от юли до март на интервали от приблизително две седмици.
Изследвания на ареал /частични изследвания
При започване на работата ще бъде изготвена начална карта на наличните ареали и
типови части, която ще бъде актуализирана на всеки два месеца. Това ще даде
възможност да се проучат предпочитанията на птичите ареали и ареалът да се вземе
предвид при анализиране на ефекта от вятърните турбини.

•

Летателна активност на птиците (Изследване на удобните позиции)
Летателната активност на птиците ще бъде преценявана посредством Изследвания на
удобните позиции, които ще обхващат проектния район и буфер от 2 км. Те ще се
провеждат в продължение на цяла година преди започване на изграждането, по време
на строителните работи и през следващите години след построяване: 1, 2, 3, 5, 10 и 15.

•

Мониторинг на летателната активност на птиците при спиране на турбините (от
август до септември)
Програмата при спрени турбини ще изисква продължително наблюдаване на
мигриращите птици, долитащи към района на ветропарка през есенния миграционен
период от август до септември. Данните ще бъдат записвани по същия начин, както
при изследванията на удобните позиции по-горе. Тази работа ще продължи през целия
жизнен цикъл на Проекта.
Мониторинг за жертвите на сблъсък
Предлаганата методология за мониторинг на жертвите от сблъсъка следва тази,
разработена в САЩ за мониторинг на птичите сблъсъци в райони на ветропаркове
(Morrison 1998)27. Той ще бъде извършван през годините след построяване: 1, 2, 3, 5,
10 и 15.

•

Ще бъде изготвен доклад, основан на резултатите от мониторинга. Докладът със
заключенията
ще
бъде
предоставен
на
Регионалния
инспекторат
за

околната среда и водите – Варна, в срок от един месец след завършване на мониторинга.
Електромагнитни полета
Стойностите на електромагнитните полета ще бъдат измерени в селата Българево, Хаджи
Димитър, Поручик Чунчево и Свети Никола с цел да се докаже съответствието с горните
допустими граници съгл.Наредба No 9 за горни допустими граници на ЕМП в населените
територии и определяне на хигиеннозащитни зони, заобикалящи емитиращите обекти (ДВ,
бр. 35, 1991, поправка).

5.9.

Възстановителни работи
Изпълнителят ще подготви пълен план за възстановителни работи, описващ подробно
отделните възстановителни процедури, парцел по парцел. Това ще включва:

27

Morrison, M.L. 1998. Avian Risk and Fatality Protocol. National Renewable Energy Laboratory Report, 8 pp.

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02

22

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

•
•
•
•
•
•

Изисквания към собственика на земя;
Възстановяване на границите;
Засяване, ако е необходимо;
Екологични изисквания;
Мерки за предотвратяване на оттичане; и,
Методология.
AGE ще разработи по-нататъшен план за бракуване за периода на жизнения цикъл на проекта,
включващ съвременни технологии и методи.
Задачи

•

Изпълнител
План за възстановителни работи

•

AGE
План за бракуване

5.10. Процедура по промени в контрола
Въведение

По време на проекта неизбежно ще се налагат промени в заплануваните методи на работа.
Важно е те да не се обмислят изолирано и потенциалното въздействие на предлаганите
промени да бъдат разглеждани в контекста на ангажиментите, посочени в Оценката за
въздействието върху околната среда. Целта на тази Процедура по промяна в контрола е да
се контролират такива промени, така че очакваните екологични, социални и здравни
рискове да останат на едно допустимо ниво и ефектът от тях да става достояние в района по
един логичен начин.
Процедура
Щом веднъж бъде идентифицирана потенциална промяна, открилият я трябва да я съобщи
на своя мениджър и да започне да попълва бланка за Уведомление за промяна (CN) (попълва
се със съдействието на изпълнителя ), като се попълват полетата „Обхват” и „Причини”.
Най-често срещаните причини за промени включват някое от следните:

•
•

Промяна в техническия обхват;
Здраве/безопасност/екология/социални – промяната потенциално ще окаже влияние върху
здравето и безопасността на хората, или защитата на околната среда и общността по време на
производство, изграждане, възложителни работи, поддръжка или бракуване. Промяната би
могла да е извън обхвата на получените одобрения и може да изисква допълнителни одобрения/
уведомления. Конструктивност – елемент на проекта не може да бъде изработен или изграден
така както е проектиран или специфициран;
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•
•
•
•
•

Представлява изискване на закона – промяната е наложителна, с цел съобразяване със
законодателството или други задължителни изисквания;
Търговска– вземайки предвид стойността на промяната, съществува търговска печалба от
извършването на промяната;
График – графикът може да бъде застрашен ако промяната не може да бъде нагодена;
Доставки – доставчик не може да спази предишни ангажименти и задължения; и
Сигурност – наличие на увеличен/намален риск за сигурността .
Бланката за Уведомление за промяна, заедно с всички допълнителни подкрепящи
документи, се издава и подписва от мениджъра по проекта на Изпълнителя на изграждането
, и трябва да включва подробности относно очаквани разходи, график, социални и
екологични въздействия. Към бланката за Уведомление за промяна трябва да се приложат
всякакви разширени коментари и съответните подкрепящи документи, които да се изпратят
на мениджъра по проекта на AGE .
Върху всяка бланка за Уведомление за промяна се поставя уникален номер от мениджъра по
проекта на AGE и тя се предава на съответния персонал за преглед и подпис. Служителят по
околната среда или CER на всяка компания ще разгледа екологичното въздействие на всяко
Уведомление за промяна и ще уведоми мениджъра по проекта, ако някое от тях предлага
приемлив риск. Едно УП се приема само при положение, че е подписано от Служителя по
околната среда или от CER и от мениджърите по проекта.
Одобреното УП след това преминава през всички заинтересовани страни. Всички
инструкции към Изпълнителя се правят в писмена форма. Ако на някой етап УП не бъде
прието, то се връща на мениджъра по проекта на AGE, който от своя страна уведомява
всички, които това касае.
Екологични съображения
От екологична и социална гледна точка процесът на управление на промените трябва да е
насочен към следното:

•

•

•

•
•

Промените в изпълнителната стратегия и методологията, които имат потенциала да въздействат
върху изпълнението на мерките за облекчаване, съгласувани в процеса на оценка на
въздействието върху околната среда
Молби за отклонение от договора, които притежават потенциала да окажат влияние върху
екологичните мерки за облекчаване или върху функционирането на Плана за управление на
околната среда и мониторинг /EMMP/;
Предложени промени по проекта, които притежават потенциала да въздействат върху
способността на проекта да съответства на екологичните стандарти на проекта, напр.емисии,
изтичане, шум ;
Промени в местата за временни сгради спрямо тези, съдържащи се в оценката на
въздействието върху околната среда;
Нови дейности, които не са били оценявани като част от процеса по оценка на въздействието
върху околната среда; и,
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•

Основни промени в строителните планове, като например въвеждане на допълнителни работни
участъци и предложения във връзка с обучения и ресурси.

Процес на управление на промените

Процесът на управление на промените трябва да включва следните елементи:

•
•

•

Идентифицира – идентифициране на това, дали промяната има потенциала да окаже
екологични последствия;
Оценка – преценка на потенциалното въздействие на промяната по отношение на проблемите
на екологията, както и потенциални отклонения от графика в резултат от въздействието върху
околната среда;
Решение – три варианта :
 Промяната се приема;
 Отхвърля се; или
 Приема се, но с допълнителни облекчения.

•

Проследяване – ако промяната е приета с облекчения, то тогава проследяването ще включва
едно или повече от следните:
 Обсъждане на изискването за допълнителни облекчения с лицата,
отговорни за изпълнението ;
 Определяне дали е необходимо регулаторно одобрение и времето,
необходимо за това;
 Изисквания към документите при актуализиране на процедурите;
 Извършване на допълнителни облекчения;
 Обсъждане на промените с акционерите; и
 Проследяване осъществяването на допълнителните облекчения

•

Прозрачност – независимо от изхода на промяната, целият процес трябва да бъде прозрачен и
чуваем чрез осигуряване на съответното проследяване на документацията.

5.11. Становища за метода и процедури
Изпълнителят по изграждане и оперативни дейности ще изготви Становища за метода (MS)
или процедури, насочени към всички ключови дейности. Преди започване на работа, AGE
ще разгледа и одобри всички MS и процедури, за да е сигурно, че в тях са намерили място
екологичните изисквания, съгласно описаното в оценката на въздействието върху околната
среда.

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02

25

Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Приложение A: Регистър на ангажиментите
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

Заобикалящ въздух
Възстановяване на засегнати площи при първа възможност след приключване на
строително-монтажните работи.

Изграждане

Премахване на запрашеността.

Редовно овлажняване/намокряне на временните пътища, използвани за
транспортиране на изкопана пръст до участъците за временно съхранение

Изграждане

Премахване на запрашеността и
предпазване от вторично замърсяване на
заобикалящия въздух .

Редовно овлажняване/намокряне на строителния участък при сухо време.

Изграждане

Премахване на запрашеността и
предпазване от вторично замърсяване на
заобикалящия въздух .

Редовна поддръжка на съоръженията и оборудването, вкл.проверка на всички
машини още при пристигане и връщане или изпращане за поддръжка, в случай
че изпуска видим дим; изпуска отработени газове с миризма на неизгорели
хидрокарбони; или има теч на масло или гориво.

Изграждане

Минимизиране на емисиите от отработени
газове във въздуха

Покриване на купчините с материали, особено на пръст, ако се съхранява за дълъг
Изграждане
период

Премахване на запрашеността

Изключване на стационарните съоръжения и оборудване, когато не се използват

Изграждане

Минимизиране на емисиите от отработени
газове във въздуха

Скоростта на превозните средства се ограничават в границите на строителния
район и са съобразени със законовите ограничения по пътищата .

Изграждане

Премахване на запрашеността

Проектиране

Запазване на горските полезащитни пояси за
избягване на локализирани промени в условията

Изграждане

Осигуряване на питейна вода за

Климат (местен)
Повреждането на съществуващите горски полезащитни пояси се избягва
посредством строителните и оперативни дейности
Води
Осигуряване доставка на обекта на питейна вода с допустимо качество по време
RSK Environment Ltd
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

на строителните работи.
Ще бъдат осигурени химически тоалетни за персонала от
електрическата подстанция по време на строителните и оперативни
дейности.
Осигуряване доставка на питейна вода с достатъчно добро качество и на вода
за домакински нужди за персонала в електрическата подстанция по време на
работа..
Включване на мерки за управление на възможни въздействия върху
подпочвените и надпочвените води (вкл.сезонни водни образувания/
елементи). Те ще бъдат разработени и описани в рамките на план за защита от
замърсяване и контрол и ще включват:
• Извършване на всекидневни визуални наблюдения на
установките и превозните средства за изтичане на масло;
• Организиране на поддръжка за, подмяна на установките и
преводните средства с изтичане на масло или отделящи
отработени газове с черен цвят или с миризма на неизгорели
хидрокарбони;
• Недопускане съхраняването на опасни химикали (вкл. Горива
и масла) в рамките на 30m от водите потоци или отводнителни
канали или те се съхраняват на сигурно, непропускливо място;
Мобилните установки да не се презареждат с гориво в
периметър 30m от водни потоци или отводнителни канали;
• Да се направи оценка на риска от оттичане и този риск да бъде
намален
посредством
използване
на
затягащи
приспособления, утаителни резервоари и предпазни
ограждения;
• Под всички статични установки и оборудване да се използват
корита за отцеждане;

RSK Environment Ltd
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Причина за тази мярка
работниците.

Изграждане
Работен процес

За избягване на замърсяване вследствие
санитарни отпадъци.

Работен процес

Осигуряване на питейна вода за
служителите.

Проектиране
Изграждане

Опазване на подпочвените води (и на
надпочвените води, където има
такива) от замърсяване.
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Мерки
•

•

•

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

Ако се появи разлив в някой участък, който може да доведе до
изтичане във водния поток или в отводнителния канал, е
необходимо да се изкопаят канали за предотвратяване на
достъпа;
Всички разливи да се почистват своевременно, като
замърсените материали се изхвърлят в одобрено по проекта
място; и,
Вода, примесена с утайки, да не се изхвърля във водните
потоци или отводнителните канали.

Геоложки основи и земетресения
Да се извърши оценка на възможния сеизмичен ефект /риск/, който може да се
Проектиране
появи при едновременната работа на всички генератори за вятърна енергия на етап
проектиране на основите им и в работни условия.
Проектиране
Извършване на инженерно геоложко проучване за стъпката на основите на всеки
генератор на фаза проектиране на детайлите.
Работата по основите на генераторите трябва да се извършват, като се вземат под Проектиране
внимание очакваните товари и препоръките от инженерно-геоложките доклади .
Земя и почва
Възстановяването / рекултивирането на повредената почва трябва да бъде
Изграждане
разработено съгласно изискванията на Заповед No 26/96 за рекултивиране на
засегнати терени, подобряване на бедни почви, отстраняване и използване на
хумусния слой (ДВ, бр.89, поправка)
Строително-монтажните работи ще бъдат организирани така, че да се минимизира Изграждане
риска от повреждане на почвата вследствие преминаването на строителна,
монтажна и транспортна техника.
Изграждане
Възможно най-голямо минимизиране на повредената повърхност вследствие
RSK Environment Ltd
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Надеждно свързване на основата към базата и
гарантирана безаварийна работа.
Надеждно свързване на основата към базата и
гарантирана безаварийна работа.
Надеждно свързване на основата към базата и
гарантирана безаварийна работа.

За осигуряване на подходящо повторно
използване на земята от собствениците след
приключване на строителството
За запазване на слоевете почва и минимизиране
на слягането й.
Запазване на почвения слой и
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

изкопните работи около местата на генераторите за вятърна енергия

Причина за тази мярка
предпазване от ерозия

Предприемане на подходящи мерки за възстановяване за участъците с изкопни
работи и засегнатите заобикалящи ги участъци.

Изграждане

Строително-монтажните работи да се извършват при нива на влажност на
почвата в рамките на т.н. физическа почвена зрялост (влажност на почвата
<50 - 60 % от Wnne – максимална влажност на участъка).

Изграждане

За минимизиране на вторичното
сбиване на почвата

Мелиоративно дълбоко разрохкване на почвата ще бъде извършено след
приключване на строителните работи или, по избор, може и дълбоко изораване с
обръщане на пластовете в комбинация с наторяване с органичен тор.

Изграждане

За възстановяване порьозността на
почвата.

През първите 1 до 3 години ще бъдат засети култури с дълбока
коренова система

Работен процес

За възстановяване на най-горния
почвен слой.

Всякакви ремонти по строително-монтажната техника трябва да се извършват в
специално определените за това места извън обекта (съоръжения за поддръжка).

Проектиране

Предпазване на съседните участъци от
замърсяване с масла и маслени продукти от
строителната техника.

Изкопаните най-горен и среден почвени слоеве ще бъдат съхранявани в
определени за това временни участъци докато трае работата по основите, а след
приключване на изграждането те ще бъдат възстановени.

Изграждане

Предотвратяване смесването на почвите
помежду им и с почвите от съседните до
строежа участъци

Прегради от почва с тревни семена в случай, че изкопните работи се
проточат и земната маса трябва да остане по-дълго навън.

Изграждане

Предпазване на почвения слой и
предпазване от ерозия.

Смяна на статута на селскостопански земи, определени за изграждането на
ветрогенераторен парк съгласно изискванията за изпълнение на Акта за
консервация на селскостопанските земи – на площ от 12 ha само.

Проектиране

Запазване на най-горния почвен
слой и възстановяването му.

Изграждане

Възстановяване на участъците,
засегнати от строителния процес и
засяване наново.

Предпазване от ерозия.

Флора
Изкопаният скален материал по време на работата по основите ще бъде отново
използван за покриване на бетоновите стъпки на основата и за павиране на
комуникационните трасета на обекта.
RSK Environment Ltd
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Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Мерки
При извършване на бъдещи изкопни работи в участъците, определени за
монтиране на оборудването и свързаните с него комуникации, обработваемият
слой почва ще бъде изхвърлен в определените за това места и ще бъде използван
за последващо възстановяване.

Период на
изпълнение /
етап
Проектиране
Изграждане

Няма да се позволява тъпкане, замърсяване и повреждане на почви и растителност Изграждане
в съседните терени
Изграждане
Предотвратяване унищожаването на дървета и пояси от дървета при изграждане
на ветропарка. Там, където това се налага, ще бъдат засадени нови дървета за
компенсиране загубата на растителност
При извършване на изкопните работи, най-горният почвен слой ще бъде изкопан, Изграждане
съхраняван отделно и възстановен върху основите от бетон.
Изграждане
Цялостното възстановяване на флората ще се извърши или чрез естествено
запълване, или чрез засаждане на характерната за мястото флора. Няма да бъдат
въвеждани никакви чужди видове.

Причина за тази мярка
Предпазване от смесване на съседните участъци
със земна маса и повторното й използване за
възстановяване.
Предотвратяване засягането на съседните
ареали
Предотвратяване чиста загуба на растителност
и въздействие върху популациите на прилепи
Възстановяване на естествената растителност в
разумни времеви граници.
За запазване на съществуващото
биоразнообразие

Фауна
При извършване на работата на обекта, няма да се навлиза в участъци, по-големи
по размери от тези, посочени в проектната документация

Изграждане

Минимизиране остатъчните следи от
строителните работи

Всички работници, заети в строително-монтажните работи, ще бъдат обучавани с
цел да предпазват от повреждане флората и фауната в района. Строителният
предприемач ще поеме отговорността за предотвратяване убиването или
хващането на животни от страна на своите работници и служители, или за
унищожаването на подслона им, както и за събиране на птичи яйца и др.

Изграждане

Запазване на фауната.

Ограничение на скоростта от 30 km/h трябва да бъде наложено на всички превозни Изграждане
средства, движещи се към и от обекта, с цел избягване на риска от връхлитане
върху по-бавно движещи се животни.

Запазване на фауната

Ще бъдат взети всички необходими предпазни мерки за избягване на всякакъв

Запазване на животните и техните естествени

RSK Environment Ltd
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Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Мерки

Период на
изпълнение /
етап

риск от пожар, разливи на горива и смазочни течности, изхвърляне на боклуци,
дефектни машинни части или остатъчен бетон, или всякакви действия, които биха
довели до нараняване на животни или техните естествени ареали

Причина за тази мярка
ареали .

Работата ще бъде ограничена в рамките на светлата част на деня, за да се избегне
използването на изкуствена светлина, която може да бъде вредна за животните,
много от които са активни през нощта, включително прилепите

Изграждане

Минимизиране въздействието върху
животинските видове.

Турбинните лопати ще бъдат проектирани в такъв цвят, или ще бъдат така
маркирани, че да отблъскват всякакви птици през деня и да бъдат различими
отдалеч в условия на лоша видимост, както и от активните през нощта птичи
видови .

Изграждане

Намаляване отрицателното влияние на
лопатите върху птиците.

Подобни гонещи и обезопасяващи устройства ще бъдат монтирани по края на
обекта.

Работен процес

Запазване на животните.

През периода 1 август – 30 септември, в годината на изграждане, няма да
бъдат предприемани никакви дейности по изграждане/издигане на
турбини, с цел да се сведе до минимум влиянието върху мигриращите
птичи видове .

Изграждане

За свеждане до минимум на смущаването по
време на изграждането

Ще бъде поставено условие за спиране на турбините по време на миграцията на
Работен процес
птиците през проектирания обект. Това условие за спиране ще бъде комбинация от
радарни и човешки наблюдения на място по време на миграционния период.
Предложените предохранителни целеви нива за спиране са зададени при 1000
птици от примерните основни видове съгласно допълнителния доклад,
приближаващи обекта.

Намаляване отрицателното влияние на
лопатите върху птиците..

Програма за мониторинг на птиците ще бъде проведена преди, по време и след
приключване на строителните работи по ветропарка. Месечните резултати ще
бъдат предевени в РИОСВ - Варна. Мониторингът по време на работния процес
ще бъде исъществяван в годините 1, 3, 5, 10 и 15 след назначаване на Проект да
определяне действителното влияие на обекта върху птиците, които гнездят,
мигрират и зимуват в района.

Определяне на отрицателното влияние върху
фауната, ако е налице такова.

RSK Environment Ltd
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Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Мерки

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

Ако бъде доказано значително ниво на смъртност по време на работа в сравнение с Работен процес
предвиденото по оценка при оценката на риска от колизии, и съгласно критериите,
определени от Министерството на Околната среда и Водите, проектът ще бъде
преразгледан и, там където е необходимо, турбините, допринасящи за това
положение, ще бъдат спрени.

Минимизиране на отрицателните ефекти
върху птичите видове

Всякакви строително-монтажни работи ще бъдат извършвани извън периода на
Изграждане
гнездене, за предпочитане през месеците май и юни, когато малките са отлетели, а
реколтта е свършила.

Минимизиране на отрицателните ефекти
върху гнездящите птичи видове.

Схемата на временните маршрути за достъп до местните участъци ще бъде
Изграждане
изготвена така, че да се сведе до минимум възможното повреждане на които и да е
ареали. При приключване на изграждането, временните пътища и насипи трябва да
бъдат възстановени до тяпното първоначално състояние.

Намаляване на вредното влияние върху
животинските видове

Ще бъдат извършени предварителни изследвания преди започване на
строителните работи, за наличие на бозайници и влечуги – с цел да не се допуска
смущаване на видовете. Особено внимание ще бъде обърнато на прилепите.

Изграждане

Предотвратяване на колизии при
миграцията на птиците.

Следстроителни изследвания върху прилепите ще бъдат предприети с цел оценка
на възможното въздействие на проекта върху тези видове.

Работен процес

За мониторинг на влиянието върху
активността а прилепите

Общата височина на вятърните генератори трябва да е по-малко от 150 m; ако е
възможно, generators трябва да се подредят в прави линии, кат се използват
турбини с три лопатки.

Проектиране

Намаляване на вредните визуални въздействия,
причинени от турбините.

Генераторите за вятърна енергия трябва да се проектират в цвят и с лопатки,
покрити с антирефлексна боя (препоръчва се полуматово бледо сиво).

Проектиране

Намаляване на вредните визуални въздействия,
причинени от турбините..

Пейзаж

Изграждане
Работен процес
Да се избягва унищожаването на дървета или нарушаване на съществуващите

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

полезащитни пояси от дървета.

Причина за тази мярка
причинени от турбините..

Връщане на земна маса върху бетонните стъпки на генератора и плътно
закриващи последните с хумусна почва – това трябва да стане при
приключване на строително-монтажните работи.

Проектиране

Да се осигури интегриране в заобикалящата
флора и пейзаж.

Максимизиране ползата от съществуващите на обекта пътеки

Проектиране
Изграждане

Намаляване на вредното въздействие
върхуу пейзажа.

Със съдействието на Паметници на Културното Наследство (NIMNC) и
Градския Исторически музей в Каварна, ще бъде проведено полево
разузнавателно изследване, основано на кабинетна подготовка. Това
изследване ще предостави следната информация

Изграждане

Точно идентифициране на
местоположението и обхвата на обектите
на НИ за Паметници на Културното
Наследство. Избягване на големи купчини
пръст и настаняване. Идентифициране чрез
възможни незаписани преди това
забележителности, свързани с културното
ни наследство.

Всички идентифицирани обекти ще бъдат запазени in-situ, чрез корекции в
разположението на обекта, където това е приложимо. Където това не е
възможно, ще бъде направена схема на археологическото разследване в тясно
сътрудничество с НИ за Паметници на Културното Наследство и Градски
Музей – Каврна .

Изграждане

Запазване на източниците на културно
наследство

Ще бъдат изготвени инструкции за провеждане на археологическото
наблюдение през цялото време на разкопките. При откриване на непозната
находка, ще бъде извършено съответното записване и третиране на находката
от страна на археолог, намиращ се на обекта.

Изграждане

Запазване на източниците на културно
наследство

Изграждане

Културно наследство

RSK Environment Ltd
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

Отпадъци
Строителните отпадъци и остатъчната земна маса ще бъдат предоставяни на базата Изграждане
на писмен договор на лицата, със съответния документ по чл.12 от Закона за
Еправление на отпадъците. Копия от тези договори ще бъдат представени в
РИОСВ – Варна, в срок до 14 дни след сключване на договорите. Строителните
отпадъци ще бъдат транспортирани по маршрути и трябва да бъдат оставяни по
местата, определени от кмета на община Каварна въз основа на чл.18, ал.2 от
Закона за Управление на отпадъците.
Трябва да се приготви заявление до РИОСВ за издаване разрешение за работа с
опасни отпадъци /отработени смазочни течности, охладители и др./ съгласно чл.37
от Закона за Управление на отпадъците

Необходимо е съответното съгласие за
управление и третиране на отпадъците

Програма за управление на отпадъците съгласно изискванията на чл.29, ал.1, т.3 от Изграждане
ЗУО, ще бъда разработена и ще бъде взето необходимото разрешение за
извършване на дейности, включващи съхранението на опасни отпадъци /като погоре/.

Предпазване на прилежащите участъци от
замърсяване с отпадъци

Остатъчният от строителните работи земен материал ще бъде
изхвърлен по време на изграждането, съгласно изискванията за
управление на отпадъците. .

Изграждане

Предпазване на прилежащите участъци от
замърсяване с пръст

Боклукът ще бъде разделян в подходящи да това контейнери за събиране на
Изграждане
различни видове боклук, образувн по време на изграждане на вятърно съоръжение,
като впоследствие ще бъде извозен до местата за изхвърляне или повторна
употрба.

Предпазване на прилежащите участъци от
замърсяване с отпадъци

Боклукът ще бъде управляван в съответствие със следната йерархия: намаляване
на генерирания боклук, повторно използваеми материали, изхвърляне.

Изграждане

За минимизиране на отпадъците,
образуващи се на обекта, чрез обмисляне
на алтернативи.

Проектиране

Намаляване на вредното въздействие върху

Вредни физични фактори
Да се наблюдава 500.метровата зона за санитарна защита около съоръженията за
RSK Environment Ltd
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

вятърна енергия и да се забрани всякакво "строителство на жилищни сгради,
хотели, хостели, предучилищни съоръжения, училища исгради за обществено
здравеопазване” съгласно чл.5 от Наредба №7.

Причина за тази мярка
обществото.

Измерванията на нивата на шум да се провеждат при най-близките подходящи
чувствителни приемници, преди и след приключване на монтажа на
съоръженията и по време на началния им режим на работа.
Оборудването трябва да се поддържа и да се обезшумява по необходимия начин с
цел избягване причиняването на неудобства;
Допълнителни мерки за намаляване на шума (т.е шумови бариери) ще бъдат
използвани къде е нужно за избягване причиняването на неудобства.

Работен режим

Намаляване на възможността за вредно
въздействие върху обществото..

Изграждане

Намаляване на възможността за вредно
въздействие върху обществото..
Намаляване на възможността за вредно
въздействие върху обществото..

Измервания на електромагнитна радиация в ниския и радиочестотния обхват,
както и измервания на вибрациите ще бъдат проведени

Работен режим

Намаляване на възможността за вредно
въздействие върху обществото..

Преди започване на строителството, ще бъде направена оценка на възможните
елементи, които биха хвърлили сянка и проектът ще бъде така точен, че да
задоволи всякакви повдигнати притеснения. Резултатите от оценката ще бъдат
разкрити и със съответните акционери ще бъдат проведени консултации, където
се предвиждат значителни въздействия. Ефектът на проблясък в сянката, ако се
разглежда по време на оценката както най-вероятно ще стане, ще бъде
наблюдава в процеса на работа. Ще бъде избран подходящ цвят на
съоръженията в зависимост от преобладаващите цветове в околната среда
/визуално възприемане на фона на съществуващ екран/

Проектиране
Строителство
Режим на работа

Облекчаване и минимизиране на
отрицателните въздействия върху обществото,
осигуряване на безпрепятствено интегриране в
пейзажа, осигуряване на преминаване за
мигриращите птици.

Мерки за намаляване на въздействието на шума чрез спиране на кое да е
съоръжение (нормално това се прави при превантивна поддръжка ), или при
използване на персонални защитни средства (тапи за уши) в случаите, когато
да се направи това с останалите съоръжения е неприложимо.

Режим на работа

Минимизиране на отрицателното
въздействие на шума.

Необходимо е да се монтира предпазна маркировка , която да ограничи

Режим на работа

Смекчаване и минимизиране на
отрицателното воздействие на

RSK Environment Ltd
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Мерки

Период на
изпълнение /
етап

достъпа на посетители и преминаващи през района.
Ще бъде въведена ефективна система за обществени връзки, която ще се
занимава с физичните фактори и въпросите на безопасността с цел
осигуряване безопасното преминаване около проектния обект.

Причина за тази мярка
шума.

Проектиране
Изграждане
Режим на работа

Смекчаване на общественото напрежение и
промана в отношението на хората към
проблемите на генераторите за вятърна енергия

Здравни и хигиенни аспекти на околната среда
Мерки за предотвратяване и минимизиране на значително вредните влияния върху работниците и обществото
AGE ще разработи и приеме политика за човешките ресурси в писмен вид,
посочваща подпода към управлението на служителите. При тази политика AGE
ще осигурява на служителите информация относно техните трудови права вкл
правата, свързани със заплати и придобивки. Политиката ще е ясна, разбираема
и ще бъде направена в достъпен за всеки служител вид преди подписването на
каквито и да е трудови договори. Политиката на човешките ресурси и
трудовите договори ще бъдат съобразени с изискванията на инвеститорите,
както е показано на схемата.

Изграждане

Грижа за благополучието на персонала.

AGE ще прецени рисковете и въздействието върху здравето и безопасността на
засегнатата общност по време на жизнения цикъл на проекта и ще установи
съответните превантивни мерки. Ще бъде проучен въпроса с инфраструктурата
и безопасността на оборудването, безопасността на опасните материали,
въпросите на екологията и природните ресурси, както рисковете от болести.
План за спешна готовност и реакция ще бъде подготвен като част от EMMP,
където подробно ще са изложени мерките, които предстои да се вземат.
Там, където проектър крие рискове за здравето и безопасността на засегнатите
общности, AGE ще разкрие този документ - План за управление на околната
среда и мониторинг /EMMP/, както и всяка друга необходима информация с
цел да информира акционерите за рисковете и как те ще бъдат управлявани.
Целият състав на AGE и съставът на изпълнителя (вкл.служителите по
безопасносттта) ще бъдат обучени по процедурите за опазване на здравето и
безопасността, мерките, политиката и изискванията, свързани с това. Всички

Изграждане

Здраве и безопасност на общността.

RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02
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Вятърен парк Свети Никола, Каварна
План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Мерки

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

оценки на риска и обученията ще се състоят съгласно изискванията на
инвеститорите.
Изкопните работи за полагане на основите и кабелите на турбините ще ъдат
извършени посредством подходящи машини и ще бъдат наблюдавани за
стриктно спазване на правилата за здравна безопасност и безопасност на
работното място.

Изграждане

Минимизиране на вредното въздействие върху
здравето на работниците.

Доставка, разтоварването и монтирането на основите и на турбините ще бъда
извършено под надзора на индивиди, квалифицирани в провеждането на такъв
тип дейности, посредством използването на тежкотоварни машини и кранове.

Изграждане

Минимизиране на вредното въздействие върху
здравето на работниците..

Маршрутите, предвидени за трафика на тежките машини и превозните средства за
карго до всеки участък, където ще се монтира турбина, ще бъдат идентифицирани
и обхванати в Плана за управление на трафика по проекта.

Изграждане

Минимизиране на вредното въздействие върху
здравето на работниците..

Работниците трябва да носят защитни шлемове, подходящи обувки с твърди
носове, заглушители за уши, защитни ръкавици и работно облекло, подходящо за
сезона работно облекло.

Изграждане

Защита здравето на работниците.

Планът за Управление на трафика ще бъде разработен с цел управление
Изграждане
движението на трафика към и от обекат и ще включва: вида на строителния трафик
с разрешение за ползване на маршрутите за достъп до работните участъци;
участъци с ограничен или неразрешен достъп до строителния трафик; мерки за
осигуряване на правилно обозначеване на участъците с ограничен или неразрешен
достъп; одобрените начини за преминаване през обекта; организация и маршрути
за извънгабаритни товари; организацията за доставки на извънгабаритни товари да
се прави в извънпиковите часове, а където е възможно и през нощта.

Минимизиране разрушенията за обществото и
намаляване риска от пътни инциденти и
катастрофи.

Няма да се разрешава каквато и да е работа при дъждовни, ветровити или снежни
условия.

Изграждане

Минимизиране на вредното въздействие върху
здравето на работниците..

Първоначално разясняване на всички рискове на професията, които се
поемат в съответствие с изпълняваните дейности.

Изграждане

Защита здравето на работниците.

RSK Environment Ltd
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План за Управление на Околната среда и Мониторинг

Мерки

Период на
изпълнение /
етап

Причина за тази мярка

Разливите на горива, масла, използвани смазочни течности, моторни и
машинни масла ще бъдат намалени чрез прилагане на съответните планове и
процедури за управление

Изграждане

Защита здравето на работниците.
Предпазване на почвите, повърхността,
подпочвените води и растителността от
замърсяване.

24-часова телефонна връзка ще бъде осигурена с цел избягване на усложнеия и
предприемане на спешни действия в случай на злополука. В случай на нараняване
ще бъде повикана Медицинска помощ от град Каварна.

Изграждане

Защита здравето на работниците.

Осуетяване достъпа на неупълномощени лица по време на работата по
подготовка на основите и монтиране на турбините. Това се отнася най-вече за
любопитни деца и тийнейджъри от близките села и градове.
Строителните работи ще се извършват през деня. .
Там, където се налагат допълнителни ограничения, през активния туристически
сезон, те ще бъдат съгласувани при необходимост с Община Каварна.

Изграждане

Предпазване на хората от наранявания..

Изграждане

Предпазване на обществото и туристите от
разрушения.

Предоставяне на специална информация относно рисковете за здравето за
собствениците на земеделски земи в близост до мястото на съоръжението.

Режим на работа

Защита от вредното въздействие върху
здравето на обществото.

Ще бъдат осигурени предупреждения към шофьорите на МПС относно риска от
внезапно заслепяване от искрите, произвеждани от въртенето на лопатките при
малък ъгъл на слънцето (това подлежи на оценка за проблясване на сянка преди
започване на строителните работи).

Режим на работа

Защита от наранявания.

Там, където местните жители уведомяват за възможни повреди в
телекомуникационната мрежа, ще бъдат взети мерки за елиминирането на
проблемите.
Поддръжка и ремонт на генераторите за вятърна енергия ще се извършват в
съответствие с международните стандарти от съответно квалифицирани
индивиди.

Защита от неприятности, причинени от
вредно въздействие върху местното
население
Режим на работа

За проекта ще бъде разработен План за спешни действия, занимаващ се с
Проектиране
предпазването от възможни рискове в случай на природно бедствие /буря, виелица, Изграждане
RSK Environment Ltd
RSK/G/Environment/80154/04/04/02 Rev02

Избягване случаите на сериозни инциденти
и наранявания (обектите не са заградени
или охранявани).
Защита здравето на работниците, управление
на риска, минимизиране на влиянието на
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Мерки
поледица, наводнение, пороен дъжд/
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Период на
изпълнение /
етап
Режим на работа

Причина за тази мярка
околната среда при аварийни ситуации.
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