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Камчийска и Емен ска план ин а

Провадийско - Роякско плато

Камчия

Айтоска план ин а

Екокоридор Камчия - Емин е

Емин е - Иракли

Атан асовско езеро Поморие

Ахелой - Равда - Несебър

Трите братя

Река Долн а Луда Камчия

Суха река

Ришки проход

Таушан  тепе

Плаж Шкорпиловци

Река Мочурица

Река Камчия

Камен ица

Девн ен ски хълмове
Варн ен ско-Белославски комплекс

Голяма Камчия

Побитите камън и

Емин е

Камчийска план ин а

Провадийско-Роякско плато

Комплекс Камчия

Атан асовско езеро Поморийско езеро

Галата

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getm apping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Com m unity

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
<all other values>

категория
Защитена местност
Н ационален парк
Поддържан резерват
Природен парк
Природна забележителност
Резерват
33 по Д ирективата за местообитанията
ЗЗ по Д ирективата за птиците0 6 123 км



GORATA

Айтоска планина

Атанасовско езеро

Sou rce: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbu s DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid , IGN, IGP, s w is s topo, and  the GIS
User Commu nity0 1.5 30.75 km

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
ЗЗ по Ди ректи вата за местооби тани ята
6220
62A0
91M0

±



Камчийска и Еменска планина

Source : Esri, DigitalGlobe , Ge oEy e , Earthstar Ge ographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Ge tmapping, Ae rogrid, IGN, IGP, sw isstopo, and the  GIS
Use r Community

0 1.5 30.75 km

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
6210
9180
91G0
91Z0
91M0
ЗЗ по Директивата за местообитанията

±



So urce: Esri, DigitalGlo be, Geo Eye, Earthstar Geo graphics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aero grid, IGN, IGP, swissto po , and the GIS
User Co mmunity

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
33 Рек а  Ка мчия

0 20 4010 m

±



Провадийско - Роякско плато

Sou rce: Esri, Dig italGlobe, GeoEye, Earthstar Geog raphics, CNES/Airbu s DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping , Aerog rid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Commu nity

0 0.55 1.10.275 km

ЛЕГЕНДА
В В Л
8210
6240
91M0
ЗЗ по Директивата за м естообитанията

±



Камчийска планина

So urce: Esri, DigitalGlo be, Geo Eye, Earthstar Geo graphics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aero grid, IGN, IGP, swissto po , and the GIS
User Co mmunity

0 2 41 km

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
ЗЗ по Директива та  з а  птиците

±



Провадийско-Роякско плато

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmappin g,
Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, an d the GIS User Commun ity

0 0.5 10.25 km

ЛЕГЕНДА
ВВЛ
ЗЗ по Дире ктив ата за птиците

±



Камчийска и Еменска планина

Про вадийско  - Ро якско  плато

Камчия

Айто ска планина

Еко ко ридо р Камчия - Емине

Емине - Иракли

Атанасо вско  езеро По мо рие

Ахело й - Равда - Несебър

Трите братя

Река До лна Луда Камчия

Суха река

Ришки про хо д

Таушан тепе

Плаж Шко рпило вци

Река Мо чурица

Река Камчия

Каменица

Девненски хълмо ве
Варненско -Бело славски ко мплекс

Го ляма Камчия

По битите камъни

Емине

Камчийска планина

Про вадийско -Ро якско  плато

Ко мплекс Камчия

Атанасо вско  езеро По мо рийско  езеро

Галата

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmappin g, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, an d the GIS User
Commun ity

ЛЕГЕНДА
Ва риа нт 2
Подва риа нт 1.1
Т ра се за  п ремества не
И змества не на  Ва р. 2
И змества не на  Ва р. 2
33 п о Директива та  за  местообита нията
ЗЗ п о Директива та  за  п тиците0 6 123 км

±



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community

ЛЕГЕНДА
В ариан т 2
П одвариан т 1.1
Трасе за преместван е
И зместван е н а В ар. 2
6220
62A0
91M0
33 по Директивата за местообитан ията0 1 20.5 км

±



Ка мчийска  и Еменска  пла нина

Прова дийско - Роякско пла то

Река  Ка мчия

Река  Долна  Луда  Ка мчия

Прова дийско - Роякско пла то
Прова дийско - Роякско пла то

Голяма  Ка мчия

Голяма  Ка мчия

Камчийска планина

Провадийско-Роякско плато

Sou rce : Esri, DigitalGlobe , Ge oEy e , Earthstar Ge ographics, CNES/Airbu s DS,
USDA, USGS, AEX, Ge tmapping, Ae rogrid, IGN, IGP, sw isstopo, and the  GIS Use r
Commu nity

ЛЕГЕНДА
В а риа нт 2
Подва риа нт 1.1
Тра с е за  премества не
Измества не на  В а р. 2
6210
9180
91G0
91Z0
91M0
33 по Директива та  за  местообита нията
ЗЗ по Директива та  за  птиците

0 2 41 км

±
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ТЕКСТОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 



TEКСТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МЕТОДИ НА 
ПОЛЕВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

1.1. Земноводни  

1 Обхват на дейностите 

 Идентифициране на чувствителни/важни по отношение на земноводните

места на територията на трасето;

 Събиране на данни за видовия състав на земноводните в района на

трасето.

Екипировка  

 GPS Garmin Etrex 20

 Таблет ASUS 7

2 Методика 

Проучването е проведено през полеви сезон 2016. 

Прегледана и обобщена е наличната литература, отчети по проекти и др., за 

земноводните на територията на трасето и съседни територии. Методиката за теренна 

инвентаризацията на земноводни в обхвата на трасето включва изготвяне на 

литературен обзор на наличните публикации за земноводни на територията на 

защитените зони. Данните за видовете от херпетофауната и характеристиките на 

техните местообитания се събират възоснова на прилагането на маршрутен метод. За 

всеки наблюдаван екземпляр на терен се събира следната информация: точни 

географски координати на наблюдението, определени посредством ръчен GPS 

приемник, вид, възраст, час и дата на наблюдението.   

Територията се обхожда внимателно, като при търсенето се вземат предвид размерите 

на видовете, обект на проучване, и техните типични укрития (водни обекти, под 

камъни, дънери и др.), както и характерните им биологични изисквания към 

местообитанията на микрохабитатно равнище.  

Териториалният обхват на проучването включва проведени 7 трансекта по протежение 

на трасето. 



TEКСТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.2. Влечуги 

1 Обхват на дейностите 

 Идентифициране на чувствителни/важни по отношение на влечугите места на

територията на трасето;

 Събиране на данни за видовия състав на влечугите в района на трасето.

Екипировка 

 GPS Garmin Etrex 20

 Таблет ASUS 7

2 Методика 

Прегледана и обобщена е наличната литература, отчети по проекти и др., за влечугите 

на територията на трасето и съседни територии. Изготвен е списък с установените 

видове по данни от предишни теренни проучвания в защитените зони, засегнати от 

трасето, както и установени на терен по време на настоящото. Херпетофауната в 

Източна Стара планина е сравнително добре проучена.  

Методиката за теренна инвентаризацията на влечугите в обхвата на трасето включва 

изготвяне на литературен обзор на наличните публикации за влечуги на територията 

на защитените зони; период на реализиране на проучването. Данните за видовете от 

херпетофауната и характеристиките на техните местообитания се събират възоснова 

на прилагането на маршрутен метод. За всеки наблюдаван екземпляр на терен се 

събира следната информация: точни географски координати на наблюдението, 

определени посредством ръчен GPS приемник, вид, възраст, час и дата на 

наблюдението.  

Територията се обхожда внимателно, като при търсенето се вземат предвид размерите 

на видовете, обект на проучване, и техните типични укрития (камъни, дънери и др.), 

както и характерните им биологични изисквания към местообитанията на 

микрохабитатно равнище. 

Териториалният обхват на проучването включва проведени 7 трансекта по протежение 

на трасето. 



TEКСТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.3. Птици 

1 Обхват на дейностите 

Обхватът на дейностите на проучването включва следните дейности: 

 Регистриране и записване на гнездова активност на птиците по протежение на

трасето;

 Картиране на гнезда на хищни птици/черен щъркел в района на

инвестиционното предложение;

 Идентификация на потенциално съществуващи подходящи местообитания за

зимуващи/мигриращи птици по протежение на трасето.

Екипировка 

 GPS Garmin Etrex 20

 Бинокъл Minox BV10x42

 Таблет ASUS 7

2 Методика 

Проведени са седем трансекта в предварително определени участъци от трасето. 

Трансектите са разположени по протежение на определените за целта участъци, като 

на всеки 100 или 200 метра (в зависимост от хабитата – горски или открит) се 

провеждат спирания за прослушване на орнитофауната с продължителност минимум 5 

минути. Експертите следват централната линия на 60 метровата ивица, за да събират 

данни от двете й страни. Данните се записват на таблет с предварително изготвена 

геореферирана карта, като експертът поставя точка със записани данни към нея на 

мястото, на което се чува птицата. Едновременно с това се записва и трак с помощта 

на GPS устройство. 

Данните притежават следните атрибути: 

a. Вид птица (латинско наименование на вида)

b. Брой индивиди за всеки вид за всяко отделно регистрирано наблюдение.

c. Дата на наблюдение, включваща ден, месец и година, час и минути на всяко

наблюдение. 

d. Данни за поведението на птицата.

e. Географски координати на местоположението и кратко описание на мястото.

При намиране на обитаеми гнезда се маркира субстрата, на който е изградено то, вида 

на птицата и по възможност броя и възрастта на малките в него.  

По време на обходите се оглеждат короните на подходящи дървета по преценка на 

експертите за гнезда на грабливи птици или демонстриране на брачно поведение. 



TEКСТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.4. Бозайници 

1 Обхват на дейностите 

Обхватът на дейностите на проучването включва следните дейности: 

 Идентифициране на чувствителни/важни по отношение на бозайниците места на

територията на трасето;

 Събиране на данни за видов състав на бозайната фауна в района на трасето.

Екипировка 

 GPS Garmin Etrex 20

 Бинокъл Minox BV10x42

 Таблет ASUS 7

2 Методика 

Отчитането на видовия състав на бозайниците в района на трасето е проведено 

визуално, по оставени следни от тяхната биологична дейност – къртичини, дупки, 

екскременти, хранителни остатъци, следи от лапи и останки от козина. Проведени са 

седем трансекта в предварително определени участъци от трасето. Едновременно с 

това е записан и трак с помощта на ръчно GPS устройство.  
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