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МЕТОДЪТ DRESPI. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ 
ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАЛЯГАНЕ 

НА ГРУНТОВИТЕ ВОДИ В ЗАЛИВНАТА ТЕРАСА НА РЕКА 
ОГОСТА МЕЖДУ СЕЛО МАРТИНОВО И ЯЗОВИР „ОГОСТА“
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В статията се разглеждат показателите, характеризиращи хидрогеоложки-
те условия на залягане на подземните (грунтови) води в заливната тераса на 
р. Огоста между с. Мартиново и яз. „Огоста“. Представените показатели са част 
от модифицирания от нас индекс метод DRASTIC, наречен DRESPI, за оценка 
на специфичната уязвимост от замърсяване с арсен на подземните води в залив-
ни речни тераси.

Ключови думи: дълбочина до подземните води, подхранване на подземните води, 
механичен състав на почвата, въздействие на мощността (дебелината) на почвената по-
кривка

THE METHOD DRESPI. INDICATORS CHARACTERIZING 
THE HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF GROUNDWATER 

IN THE OGOSTA RIVER FLOODPLAIN BETWEEN MARTINOVO VILLAGE 
AND THE “OGOSTA” RESERVOIR (NW BULGARIA)

Velimira Stoyanova

Abstract: The article provides an overview indicators characterized hydrogeo-
logical conditions (depth to water, net recharge, soil texture, impact of the thickness 
of soil) for assessing the vulnerability of groundwater contamination of arsenic of 
groundwater in floodplains of Ogosta River between Martinovo village and “Ogosta” 
Reservoir. The indicators are part of the modification of the index method – DRAS-
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TIC, called DRESPI. From the analysis presented in the article indicators to assess 
the vulnerability of groundwater to arsenic contamination can be concluded that they 
are the most vulnerable in bankful channel to 1 m and active floodplain (T0) – 1-3,5 
m and at least in the floodplain (Th) -3,5-5 m and 5-6,5 m. Indicators that reflect the 
arsenic migration in landscapes and map vulnerability will be addressed in other pub-
lications. This study has been realized in the frame of the research project ASCOR 
‘Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in flood-
plain soils with river system dynamics’, № IZEBZO-142978 from Bulgarian-Swiss 
Research Programme (2011-2016). Heads of Project are Prof. Dr. Ruben Kretzschmar 
(Institute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, ETH – Zürich, Switzerland) 
and Assoc. Prof. Dr. Tsevetan Kotsev (National Institute of Geophysics, Geodesy and 
Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Department of “Geography”, Section 
Physical Geography). The author thanks to then and to colleagues.

Keywords: depth to water, net recharge, soil texture, impact of the thickness of soil

ВЪВЕДЕНИЕ

Бързото стопанско развитие на България след 50-те години на XX век, в съ-
четание с несъвършенството на използваните промишлени технологии, са причи-
на за постъпването и акумулирането на значителни количества опасни химични 
вещества в почвите и водите на някои от речните водосбори. Много актуален е 
проблемът със замърсяването им с арсен. В България са установени повишени 
съдържания на арсен в почвите и повърхностните води в поречията на Топол-
ница и Огоста. Повишеното съдържание на арсен по р. Тополница е вследствие 
на геоложки причини – наличие на рудни минерализации в скалите (Бърдарска 
и др., 2009) и на добива и преработката на медни руди в нейния водосбор. По 
р. Огоста повишеното съдържание на арсен е резултат от добива и обогатяването 
на оловно-сребърни, железни и златосдържащи руди в течение на дълъг пери-
од от време – от древността до 1999 г. (Милев и др., 1996; Годишен доклад…, 
1973). Най-много руди в района се добиват през 60-те и 70-те години на XX век. 
През този период отпадъкът от оловно-сребърната, златосъдържащата и желязна-
та руда, обогатявани във фабриките на Минно-обогатителния комбинат „Христо 
Михайлов“ („Чипровци“ и „Мартиново“), се зауства директно в реката. През про-
летта на 1964 г., след авария от хвостохранилището „Мечи дол“, изтича отпадък 
от 100 000 m3, богат на арсен и тежки метали (Отчет за изпълнение на проучва-
телни работи…., 1994; Коцев, 2003, Kotsev et al., 2015).

Районите са слабо изучени по отношение на замърсяването на подземните 
води с арсен. Всичко това налага изследването и оценката на най-замърсените и 
уязвимите части на заливната речна тераса от постъпването на арсен до нивото 
на подземните води. 

В настоящата статия районът на изследване е водосборът на р. Огоста (фиг. 1) 
и обхваща заливната речна тераса на реката в горното ѝ течение от с. Мартиново 
до яз. „Огоста“ на протежение от 35 km и обща площ 15 km2. Той включва части 
от Западна Стара планина и Предбалкана и надморската му височина се изменя 
от 802 m при с. Мартиново до 180 m при вливането на реката в едноименния 
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язовир. Районът попада изцяло в административните граници на област Мон-
тана и включва части от териториите на общините на Чипровци, с. Георги 
Дамяново и Монтана. Обект на изследване са грунтовите води в заливната те-
раса на р. Огоста от изворните ѝ части в Чипровска планина до устието ѝ в яз. 
„Огоста“, а предмет се явява уязвимостта им от замърсяване с арсен.

Целта на настоящата статия е картографиране и представяне на простран-
ствена оценка на влиянието на показателите, характеризиращи условията на 
залягане на подземните води, включени в модифицирания от нас DRASTIC ин-
декс за оценка на специфичната уязвимост от замърсяване на тези води с арсен 
в заливната речна тераса на р. Огоста. 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА И ИЗУЧЕНОСТ 
НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ОГОСТА

Концепцията за уязвимост на подземните води от замърсяване е създадена 
в края на 60-те години, но се прилага широко след 80-те на ХХ в. В зависимост 
от това дали се вземат в предвид само свойствата на средата, или и на замър-
сителя, уязвимостта на подземните води от замърсяване е присъща (естествена 
или собствена) и специфична. 

Фиг. 1. Район на изследване – заливна тераса на р. Огоста



76

За оценка на присъщата уязвимост има разработени различни методи: 
индекс методи – DRASTIC (САЩ), GLA (Германия), PI (Германия), SINTACS 
(Италия), EPIK (Швейцария), GSI (Ирландия), REKS (Словакия), ZEIT – 
INPUT (Австрия) и др.; статистически методи – корелационен анализ, регре-
сионен анализ, интерполации; симулационни методи – триизмерни модели 
(Liggett et al., 2009). Според Antonakos et al. (2007) съществуват и хибридни 
методи, които включват комбинация от индекс, статистически и симулацион-
ни методи. 

В България проблемът за присъщата уязвимост от химично замърсяване 
на подземните води е разглеждан за различни райони на страната от Райкова и 
др. (1978), Бендерев и др. (1992), Петков и др. (2005), Петров (2006), Михайлова 
(2009), Orehova et al. (2009), Бендерев и др. (2013; 2014) и др. Тези автори в своите 
изследвания прилагат различни индекс методи като DRASTIC, EPIK и PI.

Във връзка с уязвимостта на подземните води от замърсяване поречието 
на р. Огоста е проучвано през 2009 г. от Орехова, Гергинов и Каримова. В про-
веденото изследване не е представен и изяснен проблемът за специфичната 
уязвимост на подземните води от замърсяване с арсен в заливната тераса на 
р. Огоста.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В настоящата статия са представени показателите, включени в DRESPI ин-
декса за оценка на уязвимостта на грунтовите води в заливната тераса от замър-
сяване с арсен (Стоянова, 2013) и характеризиращи хидрогеоложките условия 
на залягане на подземните (грунтови) води в заливната тераса – дълбочина до 
подземните (грунтови) води (D), подхранване на подземните води (R), механи-
чен състав на почвата (физическа глина, %) (S) и дебелина (мощност) на почве-
ната покривка (I). 

Със софтуера ArcGIS 10.3.1 са съставени карти за всеки разглеждан пока-
зател поотделно. Данните за тези показатели имат точков характер, тъй като 
се отнасят за местата на наблюдение, и трансформирането им в простран-
ствени модели се осъществява чрез използване на методи за интерполация 
– IDW (обратно претеглена на разстоянието интерполация), Spline (сплайн 
интерполация), Kriging (кригинг интерполация), Natural Neighbor (Интерпо-
лиране на базата на естествено съседство), Trend (тренд интерполация) и др. 
В настоящото изследване е използвана Spline интерполацията (дълбочина до 
подземните води, подхранване на подземните води). Според Попов (2012), 
независимо от избрания метод на интерполация, крайният резултат винаги 
е различен при различен брой изходни точки. Публикации на Mitasova et al. 
(1993, 2004) показват също така, че различните методи на интерполация се 
влияят и от съответния алгоритъм, а някои от тях са подходящи за простран-
ствено моделиране на определени феномени. Това налага за съставянето на 
картите по отделните показатели да се използват и други методи. За съставяне 
на картите за дебелината и механичния състав на почвената покривка в на-
стоящото изследване използваме генерализиран от нас вариант на картата на 
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геоморфографските единици, изготвена от Tcherkezova (2015), разработена в 
рамките на проектът ASCOR (2012-2015). Въпреки че дебелината и механич-
ният състав са променящи се величини и зависят от различни фактори, е уста-
новена определена закономерност между тях и геоморфоложките особености 
на територията (Леонтьев и др., 1988, стр. 167). 

Според генерализирания вариант заливната речна тераса се поделя на: 
прируслови заливаеми участъци и негативни микроформи с височина до 1 m; 
активна заливна речна тераса (T0) 1-3,5 m; заливна речна тераса (Th) 3,5-5 m и 
заливна речна тераса (Th) 5-6,5 m и др. (фиг. 2 – приложение).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

ДЪЛБОЧИНА ДО ГРУНТОВИ ВОДИ (D)

Картата на дълбочината до грунтовите води (фиг. 3) е съставена в ГИС-
среда с помощта на ArcGIS с функцията Raster Calculator. Използвани са два 
растерни слоя с размер на пиксела 1 × 1 m: цифров модел на релефа – DTM 
(изготвен от Tcherkezova, 2015, в рамките на проект ASCOR) и хидродина-
мична карта (по данни за м. септември 2014 г. от сондажните и тръбните кла-
денци и почвени профили за измервания на водните нива (картата е изготвена 
с помощта на П. Гергинов, по проекта ASCOR). Данните от  мониторинговата 
мрежа на подземните води показват, че нивото им се изменя непрекъснато 
във времето. Въпреки че създадената карта представя един статичен момент 
за нивата на подземните води от м. септември 2014 г., тя дава представител-
на картина за изменението им в долината на р. Огоста. Оценката на досто-
верността на получената карта е направена чрез сравнение на средните нива 
на подземните води през разглеждания период (август 2014 – август 2015 г.)  
(фиг. 3 – приложение). 

Анализът показва, че в тринадесет от общо двадесет и един кладенеца 
средните нива на подземните води отговарят на нивата, отбелязани на съставе-
ната карта, а в пет от тях несъответствието е незначително. Най-голямо е несъв-
падението при пункт Р17 – 0,60 cm, и Р14 – 0,55 cm. Най-вероятната причина е 
значително по-високите стойности на колебания на нивата на подземните води 
в близост до р. Огоста. Двата кладенеца са в непосредствена близост до реката 
(на около 11 m), където колебанията на нивото на подземните води са свърза-
ни с колебанията на речното ниво. Зоните с плитко залягане на водите (0-1 m) 
са привързани към старите речни корита и прирусловите заливаеми участъци. 
Подземните води в активната заливна тераса на р. Огоста варират между 1 и 
2,5 m, а във високата заливна тераса – между 2,5-5 m. В резултат на този анализ 
може да се направят следните изводи: 
 в района се наблюдават всичките 10 класа на DRESPI индекса (фиг. 4 

– приложение);
 най-голям е потенциалът от замърсяване с арсен на подземните води в 

прирусловите заливаеми участъци и активната заливна тераса;
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 най-малък е потенциалът от замърсяване на подземните води във ви-
соката заливна тераса. 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (R)

Картата на подхранването на подземните води е съставена на базата на 
растерните слоеве за валежите (фиг. 5 – приложение) и евапотранспирацията 
(фиг. 6 – приложение) в ArcGIS-среда с функцията Raster Calculator. Валежите 
са основният приходен елемент във водния баланс на грунтовите води в залив-
ната тераса на р. Огоста, а евапотранспирацията (изпарението) е основният раз-
ходен елемент. В настоящото изследване стойността на евапотранспирацията е 
изчислена по формулата на Turk:  

Е = 
P

0,9 + P
L

2(  )
 ,

където: Е – реална (действителна) евапотранспирация, Р – средногодишната 
сума на валежите (mm), 0,9 – корелационен коефициент, L (изпаряемост) = 300 
+ 25t + 0,05t3, t  –  средногодишната температура на въздуха (ºС). 

В резултат на анализа на подхранването на подземните води могат да се 
направят следните изводи: 
 подхранването на подземните води варира между 201 и 350 mm/y (фиг. 7 

– приложение) и се наблюдават три класа на DRESPI индекса: 201–250 mm/y, 
251–300 mm/y и 301–350 mm/y; 
 по-малката диференциация по този показател може да се обясни с отно-

сително еднаквите валежи и температури за изследвания район поради неголя-
мата площ на района. 

ДЕБЕЛИНА НА ПОЧВЕНАТА ПОКРИВКА (I)

Картата е съставена в ГИС-среда с помощта на ArcGIS. За съставянето ѝ 
са използвани данни за дебелината на почвената покривка от почвените профи-
ли, изготвени при изграждането на тръбните и сондажните кладенци (фиг. 8 – 
приложение) по геоморфографските единици, регионализирани от Tcherkezova 
(2015) в рамките на проектът ASCOR.

Съставената карта представя една генерализирана картина за дълбочината 
на почвената покривка в границите на изследвания район. Причините за това са 
комплексни – от една страна, няма единен критерий за определяне дълбочината 
(мощността) на почвата, а от друга, има голямата вариация на разглеждания 
показател в рамките на съвременните геоморфографски единици (зони, ивици). 
Тази вариация на дълбочината на почвите най-вероятно може да се обясни с 
промяна в руслото на р. Огоста в миналото (фиг. 9 – приложение), както и с 
антропогенната дейност. 

Въпреки това картата на дълбочината на почвената покривка в заливна-
та тераса на реката (фиг. 10 – приложение) отразява установената на терена 
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обща тенденция, че дебелината се увеличава от прирусловата и активна-
та (S2, Р20) към високата заливна тераса (Р10). За целите на настоящото 
изследване за долна граница на почвата е възприета горната граница на 
наслагите от чакъли и/или валуни (хоризонт С1), а в случаите, когато не са 
разкрити такива, като граница се определя установеното водно ниво на под-
земните води към датата на прокопаване на почвените профили, показани 
по-горе. За съставяне на картата не са взети под внимание профили, за които 
не е достигнат хоризонт С1 и не е установено водно ниво (например S3), и 
са използвани осреднени стойности за дебелината на почвената покривка 
по разглежданите геоморфографски ивици (зони). Анализът ѝ показва, че 
тези стойности варират между 41 и 120 cm. Трябва да се отбележи, че при 
теренните изследвания за активната заливна тераса при профил S33 и S22 е 
установена съответно мощност от 20 и 23 cm, а за високата заливна тераса 
при почвен профил Р10 – около 200 cm. Най-малка е дебелината на почвата 
в прирусловата заливна тераса. По всяка вероятност причината за това е, че 
почвите са млади и са в начален стадий на развитие. Хумусният хоризонт е 
със слабо развит чим и трудно се отличава от почвообразуващите материа-
ли. Под хоризонт А се редуват слоеве от нанос (хоризонт С1). В прирусло-
вата заливна тераса на р. Огоста дълбочината на почвата варира между 20 
и 70 cm, а средната дълбочина е 45 cm. Активната заливна тераса се харак-
теризира с по-голяма дебелина на почвения слой. Той има добре оформен 
хоризонт А (чим и хумусно-акумулативен), който постепенно преминава 
в хоризонт С1. В активната заливна тераса дълбочината на почвата варира 
между 60 и 100 cm, а средната дълбочина е 80 cm. Най-голяма е дебелината 
на почвите във високата заливна тераса: на 3,5–5 m – между 70 и 120 cm и 
средна дълбочина 95 cm, и на 5–6,5 m  – между 60 и 180 cm и средна дълбо-
чина 120 cm. За тези почви е характерно не само наличието на алувиални, 
но и на делувиално-пролувиални склонови наслаги (Р10). 

От това сравнение и по-горе изложените факти може да се направят след-
ните изводи:
 най-уязвими от замърсяване са подземните води в прирусловата залив-

на тераса, а най-слабо – във високата заливна тераса;
 в района се наблюдават четири класа на DRESPI индекса: 41–60 cm, 

61–80 cm, 81–100 cm и 101–120 cm (фиг. 10).

МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ НА ПОЧВАТА (ФИЗИЧЕСКА ГЛИНА, %) (S)

Картата на механичния състав на почвата е изготвена чрез осредняване по 
геоморфографски единици (ивици) на стойностите на най-високото съдържа-
ние на физическа глина в отделните почвени профили. За нейното съставяне са 
използвани данни от почвените доклади на „Водпроект“ АД (1992 г.), на част 
от почвените профили на сондажните и тръбните кладенци и генерализирания 
вариант на картата на геоморфографските единици на Tcherkezova (2015). На 
основа на анализа на почвените профили (фиг. 11 – приложениие) и картата 
за съдържанията на физическа глина в почвените хоризонти е установено, че 
с отдалечаването от реката се увеличава и съдържанието на физическа глина 
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в почвите. Това би могло да се обясни с вида алувий в границите на заливна-
та тераса, напр. прируслов алувий (коритен), алувий на активната (централна) 
заливна тераса и алувий на тилната тераса (старичен) (Алексиев и др., 2011; 
Пенков, 1988; Гюров и др., 1990).

От направената характеристика на съдържанието на физическа глина в 
почвите по геоморфографски зони може да се направят следните изводи:
 в района са установени 4 класа на DRESPI индекса: 5–10%; 10–20%; 

20–30% и 30–45% (фиг. 12 – приложение); 
 най-уязвими от замърсяване с арсен са подземните води в прируслови-

те заливаеми участъци, а най-малко уязвими – във високата заливна тераса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статията е представено картографирането с ArcGIS и пространствена-
та характеристика на показателите, характеризиращи условията на залягане на 
подземните води в заливната тераса на р. Огоста. Те са част от DRESPI индекса, 
модификация на DRASTIC индекса, за оценка на специфичната уязвимост от 
замърсяване с арсен на подземните води в заливната речна тераса.

От анализа на представените в статията показатели за оценка на уязви-
мостта от замърсяване на подземните води с арсен може да се обобщи, че те са 
най-уязвими в прирусловата и активна заливна тераса и най-малко във високата 
заливна тераса (3,5–5 m и 5–6,5 m).

Показателите, които отразяват миграцията на арсена в ландшафта, и карта-
та на уязвимостта ще бъдат предмет на други публикации.
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Фиг. 2. Фрагмент от картата на геоморфографски единици на заливната тераса на 
р. Огоста (по Tcherkezova, 2015; генерализиран вариант – Стоянова, 2015)

Фиг. 3. Верификация на картата за дълбочина на подземните води
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НА ЗАЛИВНАТА ТЕРАСА НА РЕКА ОГОСТА (по Tcherkezova, 2015, генерализиран вариант)
ГЕОМОРФОГРАФСКИ ЕДИНИЦИ

Прируслови заливаеми участъци и 
негативни микроформи с височина до 1 m
Активна заливна тераса (ТО) 1–3,5 m

Заливна речна тераса (ТО) 3.5–5 m Антропогенна територия в близост до 
яз. „Огоста“

Наносни конуси, делувиални конуси, 
откоси, склонове на 6,5–7 m

Заливна речна тераса (Th) 5–6,5 m



Фиг. 4. Карта на заливната тераса на р. Огоста с нивата на грунтовите води

Фиг. 5. Карта на изследвания район със средногодишната сума на валежите (mm) за 
периода 1931–1985 г. (по Климатичен справочник на НР България, Валежи, 1990 г. )

Фиг. 6. Карта на изследвания район с евапотранспирацията (mm)
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Фиг. 7. Карта на заливната тераса на р. Огоста с подхранване на подземните води 
(валежи-евапотранспирация)

Фиг. 9. Промени в руслото на р. Огоста (1970–2013 г.)
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Фиг. 10 Дебелина на почвената покривка в заливната тераса на р. Огоста

Фиг. 11. Съдържание на физическа глина (%) в почвите на прирусловата заливна 
тераса (S27), на активната заливна тераса (P3),  на заливната тераса (Th) – 3,5–5 m  

(P18), и на заливната тераса (Th) – 5-6,5 m (Р10)

Фиг. 12. Съдържание на физическа глина (%) в заливната тераса на р. Огоста
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