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Статията представя основната цел, работните пакети и реализираните дейности до 
м. декември 2020 г. по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките 
метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEт)“.
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Abstract: Concentrations of heavy metals in the soils of contaminated river floodplains 
can vary greatly over short distances, making it difficult for spatial modeling with the usual 
approaches. Linking the trace metal contents to the morphography of the terrain using modern 
geostatistical methods, applied in digital soil mapping, would allow the creation of a predictive 
model for spatial distribution of pollutants. The research in the project „Relationship of the 
spatial distribution of heavy metals in the soil with the morphology of polluted floodplains 
(TOPOMET)“ aims to perform predictive modeling of the spatial distribution of certain 
heavy metals in polluted alluvial deposits and floodplain soils in selected sections of the 
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Danube river valleys - Archaro-Orsoyska lowland, Ogosta and Lom rivers catchments, using 
remote sensing methods, spatial data analysis and geostatistics. They will be used for GIs-
based analysis of a set of morphometric parameters of the topography of the valleys. The 
information on the parameters and contents of heavy metals in nearly 400 soil samples will 
be processed using Regression-Kriging Techniques and Generalized Linear Models (GLM) 
to reveal the dependencies between them and to fit regression models. With the help of the 
latter, an attempt will be made to predict the spatial distribution of selected heavy metals in the 
soils of the studied areas. As a result of the project, it is expected to establish morphometric 
parameters that the best describes spatial variation of heavy metal contents in soils and can 
be used in different predictive models. An attempt will be made to develop a technology for 
the spatial modeling of heavy metal content in the soils of floodplain terraces. This will make 
it possible to identify and detail the extent of pollution in river valleys as a result of mining 
extraction and metallurgical production and to take measures to minimize the health risk for 
the local population.
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ВъВедение

между морфографията на заливните речни тераси и разпределението на 
тежките метали съществува тясна връзка, обусловена от общи фактори за фор-
миране на флувиалния релеф и отлагането на замърсените речни наноси в край-
речните зони. на основата на тази връзка е възможно да се създаде прогнозен 
модел на пространственото разпространение на микроелементите в почвите на 
речните долини, замърсени чрез заливане. Концентрациите на тежки метали в 
почвите на замърсени заливни речни тераси могат силно да се изменят на мал-
ки разстояния, което значително затруднява пространственото им моделиране 
с обичайните подходи. Обвързването на съдържанията им с морфографията на 
терена с помощта на съвременни геостатистически методи, използвани в ци-
фровото почвено картографиране, би позволило създаването на прогностичен 
модел на пространственото им разпределение. Връзката между разпределение-
то на тежките метали в почвите и флувиалните форми на релефа в замърсе-
ни заливни речни тераси посредством транспорта и акумулацията на речните 
наноси е представена в работите на редица автори (Macklin et al., 1999; Taylor 
and Hudson-Edwards, 2007; Hudson-Edwards et. al., 2008; Clement et al., 2017). 
тя лежи в основата на геоморфолого-геохимичния подход за изследване на 
разпределението на тежките метали в речните долини, разработен от Macklin 
et al. (2006). В него концентрациите на микроелементите се обвързват с пока-
затели като относително превишение над реката, отстояние от речното легло, 
честота на заливане, възраст на седиментите, условия на седиментация и др. 
изследвания на разпространението на тежки метали в заливни тераси в ком-
бинация с някои морфометрични характеристики на релефа са използвани за 
изграждането на гиС база данни за замърсяването на водосборни басейни във 
Великобритания (Dennis et al., 2003) и испания (Macklin et. al., 1999). някои 
автори съобразяват схемите на опробване на почвите с елементите на релефа в 
изследваните речни долини (Ciszewski et al., 2012). В други изследванията раз-
пределението на замърсяването се обвързва по-тясно с обхвата на наводненията 
(Brewer et. al., 2005) или се симулира транспортът и седиментацията на речните 
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наноси и на свързаните с тях тежки метали (Coulthard, Macklin, 2003). Съдър-
жанието на тежки метали и металоиди в почвите на речните долини в България 
е предмет на редица изследвания (Bird et al., 2010c), вкл. на р. Струма (Пенин, 
1989; Коцев и др., 2015), р. Огоста (Kotsev et al., 2015, simmler et al., 2016), р. 
тополница (дреновски, 1994), р. места (николова, 2007; Коцев и др., 2015), р. 
дунав (Bird et al., 2010a,b; Kotsev et al., 2013; stoyanova et al., 2018), р. Сазлийка 
(Желев, 2016), р. марица (Коцев и др., 2015) и др. В тях се предоставя предим-
но информация за отделни точкови пунктове на опробване на повърхностните 
почвени хоризонти или от единични почвени разрези. едромащабни площни 
картировки на замърсяването на почвите се правят през 90-те години на ХХ 
век във връзка с възстановяване на собствеността върху земята, включително 
в долините на някои реки, силно засегнати от миннодобивни и металургични 
производства. те нямат за цел задълбочен пространствен анализ на разпределе-
нието на тежките метали, но предоставят подробни данни, които могат да бъдат 
използвани за тази цел. 

научните изследвания в проект „Връзка на пространственото разпределе-
ние на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни 
тераси (TOPOMEт)“ имат за основна цел извършването на прогнозно модели-
ране на пространственото разпределение на съдържанията на определени теж-
ки метали в замърсени алувиални наслаги и почви в заливните тераси на избра-
ни участъци от долините на реките дунав (арчаро-Орсойска низина), Огоста 
и лом (фиг. 1 – приложение) с използване на дистанционни методи, простран-
ствен анализ на данни и геостатистика. 

нейното постигане би довело до получаване на нови знания в областта 
на ландшафтната екология, свързани с разкриване на връзката между разпрос-
транението на замърсителите в почвите на речните долини и морфологията на 
флувиалния релеф. Получените модели могат да бъдат използвани за създаване 
на едромащабни карти на концентрациите на тежки метали с повишена точ-
ност, които да представят по-детайлно реалната обстановка и да подпомогнат 
вземането на конкретни решения за управление на териториите, както и за опаз-
ването и възстановяването на природната среда.

долините, в които се извършват дейности от настоящото проектно предло-
жение, имат различна степен на изученост по отношение на съдържанието на 
тежки метали в почвите. Сравнително малко са публикуваните данни по този 
въпрос за крайдунавските низини на българска територия (Bird et al., 2010c; 
Kotsev et al., 2013; Стоянова, 2015; stoyanova, Kotsev, 2016; stoyanova et al., 
2018; stoyanova et al., 2020a; Стоянова, Коцев, 2020; stoyanova et al., 2020b), 
включително и за арчаро-Орсойската низина, където е планиран един от клю-
човите участъци на изследване. геоморфоложки проучвания на нейната тери-
тория са извършени от мишев (1959), който публикува и картосхема в прибли-
зителен м 1:50 000. редица досегашни изследвания в долината на р. Огоста 
установяват замърсяване на почвите с тежки метали в резултат на миннодо-
бивната дейност в района на гр. Чипровци (Коцев, 2003; Mandaliev et al., 2013). 
извършена е подробна картировка на замърсяването на повърхностния почвен 
хоризонт от изворните й части до вливането й в яз. „Огоста“ във връзка с въз-
становяване на собствеността върху земята (Отчет за…., 1994). В същия район 
са планирани изследвания във втори ключов участък. районът от яз. „Огоста“ 
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до вливането на реката в р. дунав е слабо изучен, но съществуват данни, които 
показват наличие на замърсяване по цялото й протежение (Bird et al., 2010c). 
тук е планиран третият ключов участък при с. михайлово. Четвъртият плани-
ран участък е в долината на р. лом при с. Василовци, който досега не е изучаван 
за замърсяване с тежки метали на почвите.

ЦелеВи груПи и Планирани деЙнОСти 

Основни целеви групи на проекта са: научна общност и научни организа-
ции – определя се от фундаменталния характер на изследването; местна власт 
и администрация – цели се повишаване на информираността за опасностите 
в изследваните региони и подпомагане при вземане на управленски решения; 
местни общности (особено сред младите хора в проучваните региони) – цел-
та е повишаване на информираността и подобряване на ориентацията по про-
блемите на околната среда, а също така и създаване на положителна нагласа 
към проекта; регионални институции (риОСВ – монтана, Басейнова дирекция 
„дунавски басейн“ в Плевен, риОКОЗ) – екипът на проекта държи да изгради 
платформа за устойчиво сътрудничество и съдействие при реализирането на 
дейностите по проекта с всички отговорни лице в тези институции.

реализирането на проекта се осъществява посредством изпълнение на дей-
ности, разпределени в четири работни пакета:

РП1 Релеф на заливните речни тераси
дейността по него започва със заснемане с безпилотен летателен апарат 

(Бла) на ключовите участъци в период извън вегетацията на растителнос-
тта, което може да бъде извършено още през м. март в началото на проекта. 
В същия период се предвижда практическо обучение на докторантите и мла-
дите учени в екипа за въздушно заснемане с Бла и обработка на получената 
информация. Следващият етап е изготвяне на цифровите модели на терена и 
включва гиС-базиран геоморфоложки анализ с цел изчисление на релевантни 
морфометрични параметри на релефа и предварително екстрахиране на хомо-
генни геоморфографски единици на релефа на заливните тераси. Получените 
резултати ще послужат за планиране на полевите маршрути за геоморфоложка 
картировка и пунктовете за вертикално профилиране и вертикално електрично 
сондиране. този процес включва теренни геоморфоложки изследвания, които 
ще бъдат проведени в периода на летните засушавания при ниски речни нива, 
когато теренът в крайречните и заблатени участъци е по-проходим, и в които 
предвижда описание на разрези и вземане на проби за гранулометричен ана-
лиз. Описанието се извършва по утвърдена методология, включваща определя-
не на размера на отделните валуни и чакъли, степента на тяхната огладеност, 
посока на залягане, пластичност, степен на циментираност, цвят на неспоените 
наслаги, мощност на отделните фациеси (при разкритие на такива), текстура и 
вид слоистост (напр. коса, паралелна, слоиста и др.). Картировките ще бъдат 
придружени с геофизични изследвания на мощността, дебелината и строежа 
на алувиалните наслаги в заливните тераси. лабораторният гранулометричен 
анализ се планира за четвъртото тримесечие след приключване на полевите 
дейности. В рамките на тази дейност получените резултати от геоморфолож-
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ката картировка и геофизичните методи ще бъдат използвани за прецизиране 
на цифровата карта на геоморфографските единици и допълване на нейното 
съдържание с данни за строежа и релефа на заливните тераси и определяне на 
техния тип. 

РП2 Тежки метали
изпълнението на втория работен пакет започва след получаване на резул-

татите от морфографския анализ на релефа, спрямо които е изготвена схемата 
на пробонабиране от почвите. 

РП3 Пространствен анализ
дейността включва интегриране на получените резултати по проекта и до-

пълването им към изградената база данни по проекта ARsEnT, която съдържа 
сходен тип информация. реализирането на задачата е непрекъснато в течение 
на целия проект. работата по дейности 3.2.  геостатистически анализ на коре-
лационните връзки между пространственото разпределение на концентрации-
те на тежките метали в почвата и морфографията на заливната тераса и 3.3. 
Пространствено моделиране на разпределението на избрани микроелементи в 
почвената покривка започва в началото на втория етап с подготовка на инфор-
мацията за морфометричните и други параметри, които ще бъдат използвани 
за геостатистическия анализ и моделирането на разпределението на тежките 
метали в почвата. Основната част от двете дейности ще се реализира след полу-
чаване на данните за съдържанията на изследваните микроелементи в почвата. 
Предвижда се да се изпълняват успоредно, като при необходимост всяка дей-
ност може да ползва междинни резултати от другата. 

РП4 Разпространение на резултатите
дейностите са свързани с популяризиране на резултатите от проекта и дос-

тигането им до широк кръг от ползватели.
Към научната общност ще са насочени публикациите на резултатите в науч-

ни списания и докладването им на научни форуми, включително конференции 
и публични семинари на ниггг – Бан. През всеки от двата етапа на проекта 
се предвижда участие с доклади в две конференции, едната от които е ежегод-
ната International Multidisciplinary scientific GeoConference surveying, Geology 
and Mining, Ecology and Management, провеждана в България с индексиране на 
докладите в световни реферативни бази като sCOPUs. През първия етап ще 
бъде подадена една публикация в реферирано издание, а в края на втория етап 
две други ще бъдат подготвени за списания с импакт фактор или импакт ранг. 
Проектът ще бъде представен на интернет сайта на ниггг – Бан с резюме 
на целите и очакваните резултати. Чрез проекта ще бъде търсена приемстве-
ност в науката чрез активно включване в дейностите му на докторанти и млади 
учени при всяка открила се възможност. Предвижда се съчетаване на теренни 
дейности с полеви практики на студенти от специалност география към ггФ 
на Су „Св. Кл. Охридски“, по време на които да се запознаят с методиката на 
изследване и с използваната апаратура. такава кампания се проведе успешно 
през първия етап на проекта ARsEnT в долината на р. Огоста със студенти от 
ЮЗу „неофит рилски“.



72

Взаимодействието с местната власт и администрация ще се осъществи 
чрез провеждане на работни срещи през първия и втория етап на проекта. Пър-
воначално ще бъдат информирани за целите и очакваните резултати с изпраща-
не на резюмето на проекта и линк към страницата му на сайта на нигг – Бан. 
на срещите ще се коментират практическите аспекти на резултатите по проекта 
и необходимото взаимодействие за изпълнение на дейностите му. През първия 
етап е проведен публичен семинар в гр. Чипровци, на който са представени 
целите на проекта, интегрирани с резултатите от предишните изследвания в 
района по проектите AsCOR и ARsEnT. В края на втория етап се планира про-
веждането на два публични семинара, по един в гр. лом и в гр. монтана, където 
местната власт и местните общности ще бъдат запознати с резултатите от про-
екта. Подобни кампании са реализирани успешно в редица дунавски градове по 
проекта ROBUHAZ-DUn (2012-2013 г.), както и в гр. Чипровци по проектите 
AsCOR и ARsEnT, с подкрепата на местните общински администрации. Към 
подрастващите е насочена кампанията „ден на река Огоста“, която под формата 
на зелено училище ще запознае учениците от гр. Чипровци и близките села с 
геоекологичните проблеми в изследваните региони. 

Създаден е на профил на проекта в социалните мрежи в началото на пър-
вия етап за разпространение на информация сред по-младата част от местното 
население, което е възможно да прояви по-слаб интерес към публичните съби-
тия. Със същата цел е създадена идентичност на проекта чрез избор на акро-
ним и лого, които допълнително популяризират проекта сред активната част от 
местното население.

регионалните институции, които имат отношение към тематиката на про-
екта, ще бъдат информирани за целите и очакваните резултати от него по сходен 
начин, както местните органи на властта. техни представители ще бъдат пока-
нени на организираните публични семинари.

В плана за реализация и разпространение на резултатите се предвиждат 
дейности за изработване на различни рекламни материали (постери, банер, 
флаери, шапки, химикалки и др.), които да подпомогнат представянето на ре-
зултатите и реализирането на самите публични кампании. Като медиен парт-
ньор на проекта ще бъде привлечена образователната организация географ Бг 
– Център за знания (https://geograf.bg/bg), с която вече има изградени отноше-
ния по проекта ARsEnT. Предвидените събития ще изискват минимални до-
пълнителни разходи за тяхната организация и реализиране предвид безплатния 
достъп до сграден фонд, ползването на социалните мрежи и съществуващата 
подкрепа сред част от местните общности като тези в Чипровския край.

реЗултати

Към м. декември 2020 г. са генерирани следните резултати:
извършено е въздушно заснемане на четирите ключови участъка през м. 

март 2019 г. в долините на реките дунав, Огоста и лом чрез използването на 
безпилотен летателен апарат WingtraOne VTOL, оборудван с камера sony RX1R 
II с 35 mm сензор, 42 Mpix пространствена разделителна способност и преци-
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зен Gnss GPs за измерване на наземни контролни точки (фиг. 2) (Tscherkezova 
et al., 2020). 

Създадени са цифрови модели на повърхността и релефа, ортофото мозай-
ка за ключови участъци, гиС-базиран морфометричен и морфографски анализ 
на релефа в ключовите участъци. Обработката на данните от заснемането на 
терена с цел създаване на цифров модел на релефа (Цмр), цифров модел на 

Фиг. 2. Поставяне на контролни точки

Фиг. 5. Пробонабиране от почвите



74

земната повърхност (ЦмЗП) и ортофото мозайка (фиг. 3 – приложение) на из-
следваните участъци е извършена със софтуера Pix4Dmapper - (Tscherkezova et 
al., 2020; stoyanova et al., 2020c).

изготвяна е схема по напречни профили на разглежданите райони в ArcGIs 
(EsRI) и е проведено пробонабиране от почвите (фиг. 4 – приложение). 

През м. октомври 2020 г. (12-19.10.2020 г.) са събрани 345 броя почвени 
проби по напречни профили на изследваните долини (фиг. 5).

направен е анализ на качеството на водите на взетите водни проби, събра-
ните почвени проби са изсушени, стрити в порцеланов хаван и пресети през 
сита 2 mm в лабораторията по ландашафтна екология (фиг. 6).

Създадена е идентичност на проекта и популяризация на неговите цели: 
– създаване на лого на проекта (фиг. 7 – приложение);
– facebook страница - https://www.facebook.com/topomet;
– сайт - http://ogosta.eu/topomet/;
– статия за стартирането на проекта на страницата на geograf.bg;
– представяне на проекта на сайта на ниггг-Бан;
– брошура и постер;
– реализирана е публична кампания в сградата на общината в гр. Чипровци 

на 13 октомври 2020 г. 

Фиг. 6. Предварителна подготовка на почвени проби в лабораторията 
по ландшафтна екология

Фиг. 8. Обучение на част от екипа за работа с безпилотни летателни системи
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– Проектът и резултати от него са представени на национално съвеща-
ние „развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и 
тяхното приложение в практиката“, 09.07.2020 г., организиран от Федерацията 
на научно-техническите съюзи, Съюзът на геодезистите и земеустроителите 
в България (СгЗБ) – секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ и 
институт за космически изследвания и технологии при Българската академия 
на науките (Бан). 

– Проектът е представен на Софийския фестивал на науката – 2019 г., 
2020 г. на конференцията sGEM в албена – 17–21.08.2020 г., Geo-Decade в Со-
фия – 24–26.11.2020 г. По проекта са публикувани: по една публикация в сп. 
„Проблеми на географията“ и в сборник с доклади от конференцията „Карто-
графия и гиС“, две публикации в сборник от конференцията sGEM в албена. 

– Осъществи се обучение на част от членовете на екипа на проекта, пре-
димно млади учени за работа с безпилотни летателни средства (фиг. 8).
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Фиг. 1. Райони на изследване: (А) Арчаро-Орсойска низина, (Б) р. Лом при 
с. Василовци, (В) р. Огоста при с. Горна Ковачица, (Г) р. Огоста при с. Михайлово

Фиг. 3. Ортофото изображение на ключовите участъци на изследване
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Фиг. 4. Схема на пробонабиране от почвите в четирите ключови участъка: 
А – Арчаро-Орсойска низина; Б – долината на р. Лом при с. Василовци; В – долината 

на р. Огоста при с. Горна Ковачица; Г – долината на р. Огоста при с. Михайлово

Фиг. 7. Лого на проекта




