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хотел „Врис“, гр.Царево,  



 

 Проект „Защита на устойчивите екосистеми в 

Странджа/Йълдъз планина при изменение на 

климата” е с реф. № CB005.1.12.024. Приоритетна ос 

- Околна среда със специфична цел: Подобряване на 

капацитета за опазване на природата, устойчиво 

използване и управление на общите природни 

ресурси, чрез съвместни инициативи в 

трансграничния район, съфинансирана от 

инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).  



• Водещ партньор по проекта е РДГ – Бургас с 

партньор от турска страна - Дирекция по 

управление на горите в Демиркьой. 

• Проектът „Защита на устойчивите екосистеми в 

Странджа/Йълдъз планина при изменение на 

климата” е на стойност 112 688,77 евро.   

• Изпълнява се в рамките на 15 месеца и ще 

приключи на 20.06.2018 година. 
  



За нуждите на проекта са закупени и монтирани три 

автоматични метеорологични станции /АМС/ модел NEXUS 

TFA 35.1075, които измерват и записват следните 

климатични параметри: 

 

•Атмосферно налягане 

•Вътрешна температура 

•Вътрешна влажност 

•Външна температура 

•Външна влажност 

•Точка на оросяване 

•Външна температура с отчитане 

скоростта на вятъра 

•Посока и скорост на вятъра 

•Валежи  



Всяка АМС се състои от: 

 

 

•главна конзола (електронен дисплей), с възможност за връзка с компютър и 

софтуер, позволяващ прехвърляне на данните от станцията на компютър и 

тяхното разглеждане в текстови и графичен режим. Захранването е с адаптор 

от 220 на 7,5 V AC/DC или автономно с батерии 4 x 1,5 V тип AA; 



•  Термо/хигро трансмитер с батерии 2 x 1.5 V тип АА – измерва 

външната температура и влажност; 



•  Ветромер с батерии 2 x 1.5 V тип АА и паралелно соларно захранване; 



•  Дъждомер с батерии 2 x 1.5 V тип АА. 



Първата АМС е монтирана в с. Кости на 25 м н.в. на 

 открита площ в двора на горското стопанство.  



Втората АМС е под склопа на иглолистно насаждение в района на  

странджанската зеленика в подотдел 156:б на ТП „ДГС Кости” на 255 м н.в. 



Отчитане на записаните 

от АМС данни и 

съхраняването им на 

компютър се прави през 

30÷40 дни. 

На място главната 

конзола, посредством 

кабел, се свързва с 

лаптоп. Прехвърлянето 

на информацията 

отнема около 10 мин. 



Третата АМС е позиционирана на 360 м н.в. в с. Звездец в  

двора на горското стопанство на открита площ. 



      Местата където се поставят АМС са подбрани, 

така че да се обхванат различните надморски 

височини, съответно и различни метеорологични 

условия в централните части на планина Странджа. 

 Района около с. Кости е подбран като 

характерен с повсеместното разпространение на 

странджанската зеленика - ендемит, срещащ се 

единствено в Странджа. 



Месечен NOAA report с обобщени данни за месеца наличен на: 

http://www.stringmeteo.com/stations/kosti/dailynoaareport32018.htm   





АМС Макьовци – диаграма по температурата 



Диаграма за количеството валежи за периода 01.02÷31.03 



Свалените данни от АМС Макьовци със записи през час  



Възмоно е прехвърлянето на запаметените данни в Microsoft Excel 

и понататъшното им обработване и анализиране на резултатите   



      Поетапно, за постигане на поставените цели на 

проекта, за определени периоди, предстои 

преместването на АМС и в други райони от 

планината, като интересни данни се очаква да се 

съберат от най-високите части на Странджа – в 

района на граничния пост над гр. Малко Търново.  



Кадри на метеостанцията на портньорите по проекта – Дирекция по 
управление на горите Демиркьой, провинция Къркларели, Република Турция 











 

Благодаря за вниманието! 

 

Çok teşekkür еderim! 

 

 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския Съюз, чрез програма за Трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Турция. Съдържанието на публикацията е отговорност 

единствено на партньорите по проекта и по никакъв начин не отразява възгледите на 

Европейския Съюз или на Управляващия орган на програмата.  


