
Приложение 4 Кратко описание на наблюдателните точки за проучване на миграция през 
полеви сезон есен 2011 г. и пролет 2012 г. 

 

Точка на 
миграция - име GPS Координати Бележки 

S от Подгоре 662 N43.73935 E22.49974 

На хълм южно от село Подгоре; добра видимост във всички 
посоки; необходимо е някои храсти да се подрежат; 9 км на 
изток е езерото Рабиша, 17 км на север е град Кула, 17 км на 
североизток е Грамада; 15 км северозападно е връх Връшка 
чука;  13-14 км северно е връх Пладнището или Лозята; 6 км 
югозападно е Големият връх; 23 км ENE - два силоза на гара 
Страцимир се виждат; пасище; стига се с кола 

 

Южно от Подгоре – снимков материал: 

 Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 



 

 

 
Точка на 
миграция - име GPS координати бележки 

Сливата 662 N 43°45.752´ E 023°03.507´ 

На хълм южно от село Сливата; добра видимост във 
всички посоки; Наблюдателната точка оперира в рамките 
на проект „Транс-граничен модел за опазване на 
природата и устойчиво ползване на природните ресурси 
по течението на река Дунав по програмата за 
сътрудничество България – Румъния”; Ще се прилагат 
същите методики и ще се ползват резултатите. 

 

Сливата – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 



 

 

Точка на 
миграция - име GPS координати бележки 

Разград 672 N43.72562 E23.48728 

Южно от село Разград; могила до водонапорната кула сред 
обработваеми земи; до нея се стига по черен път; отлична 
видимост във всички посоки; на запад е долината на река 
Цибрица. 

 

Разград – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 



 

 

Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

N от Галиче 684 N43.56710 E23.88185 

Триангулачна точка с водонапорна кула и ретранслаторна 
станция; триангулачната точка е немска и указва, че е 
най-високата точка на терена в обхват от няколко десетки 
километра; източно от нея преминава голям 
далекопровод; добра видимост във всички посоки. Само 
сградите на северозапад малко препречват хоризонта. 
черен път, който има лоши участъци; водонапорната кула 
- ограбена; много добро за пролетна миграция; за есенна 
миграция е добре малко да се измести в страни до 
стълбовете 

 

Галиче – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 



 

 

Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Брегаре 702 N43.59445 E24.31963 
На хълма западно от село Брегаре; близо до селото; 
пасище, близо до селото; стига се по черен път 

Ореховица 704 N43.58871 E24.37286 

Западно от селото, на хълма над селото; източно от река 
изток; стига се по черен път; пасище; добра видимост има 
за есенна миграция; за пролетна миграция – по на юг, по 
високо място - житна нива;  

 

Брегаре  – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ореховица – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 



 

 

Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Коиловци 715 N43.49179 E24.77960 

Най-високото място на хълма северно от селото в близост 
до него; обработваеми земи; добра видимост; на север 
се виждат трите ветрогенератора при Никопол; стига се 
по черен път 

 

Коиловци – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 



 

 

 

Точка на 
миграция - име GPS координати бележки 

могила N от Ореш 742 N43.58732 E25.23836 

Могила с паметник на хълма северно от Ореш, до селото; до 
ретранслаторна кула; обградена от обработваема земя; до 
нея стига черен път; на североизток се вижда Свилоза, на 
север АЕЦ Белене 

 

могила N от Ореш – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 



 

 

 

Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Брестовица NE 750 N43.53665 E25.76417 

Северозападно от стопанския двор по черен път; 
сравнително добра видимост с изключение на югоизток, 
където е стопанския двор 

 

Брестовица NE – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 



Точка на миграция 
- име GPS координати бележки 

път NE от Писанец 764 N43.68382 E26.18802 

Високо място на пътя NE от Писанец; относително добра 
видимост във всички посоки, без на югозапад, където има 
пояс от дървета и не се вижда долината на Ломовете; стига се 
с кола или колело 

пасище NE от 
Писанец 765 N43.67519 E26.18640 

Високо открито място NE от Писанец; стига се с кола или 
колело 

 
път NE от Писанец – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

 
Изглед на юг 

И
Изглед на запад 

пасище NE от Писанец – снимков материал: 

Изглед на юг 



Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Острово - летище 817 N43.69217 E26.57636 

Селскостопанско летище западно от село Острово, в 
близост до  селото. Има заслон, който в горната си част е 
направен като наблюдателница, а долната – подобнона 
стая. Става за кола и колело 

 

 

 

Острово - летище – снимков материал: 

Изглед към заслона 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 

 



 

Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

летище SE от 
Браничево 779 N43.66726 E27.09803 

Добра видимост във всички посоки; има асфалт до самата 
точка, както и път с чакълеста настилка до тази точка; 
може да се стига с кола и колело 

 

летище SE от Браничево – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 

 

 



Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Гешаново 822 N43.66109 E27.53867 

сравнително открито и високо място; Слънчогледа на юг 
относително ограничава видимостта, но той ще бъде 
ожънат. Близо до северния край на селото; достъпна е и 
пеш. 

път Гешаново Е 823 N43.65865 E27.53912 
на пътя източно от  Поручик Гешаново; по-добро за 
пролетна миграция;  

Поради спецификата на релефа в този район и гъсто разположените полезащитни пояси не може да бъде 
локализирана точка около селото, където да се наблюдава еднакво добре пролетна и есенна миграция. 
Точката до пътя може да се окаже по-подходяща за пролетна миграция. 

 

Гешаново– снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на запад 

 

 

 

 



път Гешаново Е – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Водна кула S от 
Пленимир 805 N43.64313 E27.98055 

може да стане за есенна миграция; на юг и на изток 
поради полезащитните пояси има ограничена видимост и 
по-голямата част от ятата ще минават и нощуват западно 
от точката; стига се по черен път; трудно достъпно при 
мокро време; 

могила N от пътя и 
W от гара Колево 810 N43.65691 E27.93687 

могила сред орна земя, без път до нея; черен път стига до 
полезащитния пояс южно от нея, но е далечко; на юг 
няма видимост заради полезащитен пояс; на запад - 
доста добра видимост; на изток видимостта също е 
ограничена от полезащитни пояси, както и на север, но 
видимостта е добра 

 

Водна кула S от Пленимир – снимков материал: 

Изглед на север 
Изглед на изток 

Изглед на запад 

 

 

 

 



Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Дуранкулак 812 N43.68862 E28.51522 

могила с паметник, западно от Дуранкулак; отлична 
видимост във всички посоки; виждат се ветропарковете 
на юг; има асфалтов път до могилата и паркинг на нея; 
две дървета закриват част от северния хоризонт, но не е 
трагично 

 

Дуранкулак – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

 

Изглед на запад 

 

 

 

 

 

 



Точка на миграция - 
име GPS координати бележки 

Сливница 
  

В землището на град Сливница в района южно от 
Алдомировското блато;  На хълм  с кариера, източно от 
града. Достъп с кола по добре поддържан път. 

 

Сливница – снимков материал: 

Изглед на север 

Изглед на изток 

Изглед на юг 

Изглед на запад 

 

 


