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Abstract 

The town of Madzharovo is popular for its mining history which caused lots of damage to the local 

landscape. The two mines situated near the town have more than 100 underground tunnels. 

Excavations near the surface as well as rock blasts done in order to limit the entry to the mines, led 

to the opening of massive holes, which presently are not fenced off. Drone imagery is used to create 

a 3D model and orthophoto mosaic. The massive holes and the piles of mine waste are mapped and 

used for the determination of danger zones. All the data is shared in a more accessible way in an 

online mobile map that aims to reach out to people with different hobbies who want to visit the 

area while being safe. The orthophoto mosaic, maps and measurements taken during the project 

can be used in a potential mine reclamation. 
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Рудодобивът в град Маджарово 

Рудодобивът в град Маджарово играе много важна социално-икономическа роля. 

Преди 1950 г. Маджарово е село с по-малко от 100 жители. След като са открити рудниците 

и флотационната фабрика, през 60-те години, то се разраства до над 6 000 жители, като са 

построени много миньорски блокове и цялостна инфраструктура (Събев и Йорданов, 2014). 

По време на рудодобивния подем в региона има два рудника - „Капитан Петко Войвода“ и 

„Арда“ с над 100 галерии като платата и върховете около градчето са силно разработени. 

Рудниците имат главна галерия и руднична шахта. Прокарват се галерии отгоре и отдолу на 

главната, вървящи почти успоредно на нея, които помежду си са свързани с комини, 

разположени на всеки 50 м. Освен за пренос на рудата, комините се използват и за аварийни 

изходи и придвижване на миньори от една галерия към друга (фиг. 1).  

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Схематично представяне на галериите 

Приключването на рудодобива в района става през 90-те години на миналия век като 

галериите се затварят. В края на рудодобивния период, в резултат на изгребване на скална 

маса в близост до повърхността и последвалото взривяване на мините с цел ограничаване 

на достъпа, се образуват срутвания с дълбочина до 80 - 100 метра, като се срутват т.нар. 

рудни целици. Процесът е представен схематично на фиг. 2. 
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Фиг. 2 Схематично представяне на срутванията. 

По време на ликвидацията на рудниците и периодично след това, пропаданията са 

оградени с бодлива тел, а около тях са поставени обезопасителни табели, указващи 

опасността от приближаването им. В резултат на атмосферните условия тези заграждения 

ръждясват и изчезват бързо, което на практика прави пропадналите галерии необезопасени 

(фиг. 3 - а). Някои от тях са възобновени частично, но повечето пропадания се виждат 

трудно, особено в летния период, когато има висока растителност (фиг. 3 - б).  

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 а) Остатъци от бодлива тел; б) Трудно видими пропаднали галерии; 
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Всички тези проблеми, а също и нарастващият с времето поток от ентусиасти с 

различни интереси, налагат вземането на адекватни мерки за обезопасяването и дори 

рекултивацията на пост-минния терен около град Маджарово. 

С навлизането на новите технологии, Безпилотните Летателни Системи (БЛС) се 

използват все повече в различни аспекти на живота – земеделие, 3D моделиране, аматьорска 

и професионална фотография, ландшафт и геоложко картиране и дори търсене на изчезнали 

хора (Динков, 2018-а; Harrald et al., 2021). Едно от най-важните предимства на БЛС е, че 

това остава единствен вариант за т.нар. бързо картографиране, което ги прави 

нискобюджетна алтернатива на класическото въздушно ортофото заснемане (Филипов, 

2016). Освен по-добрата резолюция на снимките при класическите ортофото заснемания, 

едно сравнително ново направление е използването на БЛС за фотограметрия, което 

предоставя бързина, точност и напълно автоматизирано обработване и създаване на 

триизмерни модели за изчисляване на обеми земна маса, като много често те се използват в 

минното дело за експлоатация на кариери и рудници. Също така, Динков (2018-б) показва 

приложението на БЛС за създаване на 3D модели и карти при рекултивация на пост-минни 

райони. 

Изпълнение на проекта 

Първоначално е планирано едно облитане на избраната зона на интерес, но впоследствие е 

направено и второ. Двете облитания се състоят общо от 4 планирани мисии и 2 със свободно 

летене. Целите на първото облитане включват заснемане на цялата територия, а на второто 

– разширяване на обхвата на изследваната територия, както и по-точно и подробно 

анализиране и изследване на части от нея. За всички мисии е използвана БЛС тип „ротиращо 

крило“. Първото облитане е направено в края на месец февруари, преди раззеленяването на 

растителността, с цел по-добра видимост, а второто – в началото на месец август. И двете 

облитания са съобразени с периода на гнездене на птиците. Застъпването на снимките при 

всички мисии е 70 %. За първото облитане е избрана квадрокоптерна БЛС DJI Phantom 3 

Advanced, както и резервна DJI Phantom 4 Professional, управлявани чрез таблет iPad с 

приложение за съставяне на мисии DJI GroundStation Pro. Гореизброената апаратура е 

предоставена от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Поради технически 
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проблеми с първата БЛС, се наложи употребата и на втората. За второто облитане са 

използвани DJI Mavic 2 Professional за планираните мисии и DJI Mini 2 за ръчно заснемане 

на вътрешността на някои от галериите, като тази БЛС е избрана основно заради малките си 

размери. За съставяне на мисии е използван таблет Samsung с приложение Pix4D Capture.  

След планирането на мисиите е оценен и летателният риск в региона последван от 

изпълнението на мисиите. Всички сурови данни са прегледани и групирани в проекти, като 

са комбинирани - мисия 1 и 2 (Проект 1); 3 (Проект 2) и 4 (Проект 3). При преглеждане на 

суровите данни на Проект 1 е установено, че поради разликите в камерите на БЛС, снимките, 

направени по време на мисия 1, са доста по-тъмни от снимките от мисия 2. Освен това за 

проект 2 и 3, снимките направени по време на мисии 3 и 4, са обработени цветово, за да 

бъдат добавени към общата ортофото мозайка. Снимковата корекция е направена 

посредством Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 7.1 Release, който позволява 

обработката на множество снимки едновременно без да променя метаданните им.  

За всеки проект са генерирани 3D облак от точки, 3D текстурна нерегулярна мрежа 

на повърхнината, цифрова ортофото мозайка, цифров модел на повърхността (Digital Surface 

Model – DSM) и цифров модел на терена (Digital Terrain Model – DTM). Използван е софтуер 

Pix4DMapper Enterprise 4.4.12. Избраната координатна система за целия проект е WGS 84 / 

UTM Zone 35N (EGM 96 Geoid). Текстурна повърхнина на проектите е представена на фиг. 

4. Средната теренна стойност на пиксела – Average Ground Sampling Distance (GSD) за 

проектите е – Проект 1 – 6.95 см, Проект 2 – 2.83 см и Проект 3 – 2.11 см. И трите проекта 

дават отлично качество на снимките, което позволява разграничаването дори и на малки 

детайли.  

От трите проекта е генерирана ортофото мозайка с площ в 2D повърхнина – 887 917 m2 

или 0.89 км2. За по-голяма точност на модела, ортофото мозайката е георектифицирана по 

ортофото заснемане на МЗХГ, картен лист A6-032-2017AA от 2017 година.  
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Фиг. 4 3D Текстурна повърхнина на проекти: горе ляво: проект 1; горе дясно: проект 2; долу ляво: 

проект 3; 

 

С помощта на ГИС софтуер QGIS 2.16 са идентифицирани и картирани като полигони, 

поли линии и точки следните обекти: 

- Минен отпадък (насипи), пропаднали галерии, горска растителност, 

храстовидна растителност, скални и оголени терени, сонди, комини, пътища, 

входове на галерии, проекции, зона на интерес. 

С помощта на софтуера Pix4DMapper е измерен обемът на насипите с минен отпадък, 

както и на тези от взривените галерии, чиито дъно се вижда. Генерираният DTM е използван 

за създаване на карта с ъглите на наклоните в градуси чрез функцията Slope в софтуера 

ArcGIS 10.6.1. Функцията пресмята ъгъла на наклона между две съседни точки на едно и 
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също зададено разстояние (Попов, 2012). Освен това, чрез функцията Hillshade, е генериран 

нов растерен слой на базата на DTM в софтуера ArcGIS 10.6.1. Двата растерни слоя са 

наложени един върху друг, като DTM е горният слой, визуализиран с 30% прозрачност. По 

този начин е придадена пластичност и триизмерност на картографската репрезентация на 

релефа. Избрана е нова цветна скала като ниските стойности са представени със зелен цвят, 

а високите с кафяв. Към картата са добавени топографски контури през 10 метра, които са 

предварително генерирани заедно с цифровия модел на терена. Освен това е начертана и 

примерна талвегова мрежа в по-ниските части, които показват контурите. За извършването 

на допълнителен анализ на опасността, територията е разделена на гориста растителност, 

скални и оголени терени, храстовидна и тревна растителност според вида земно покритие. 

Резултати 

Видове земно покритие 

Общата изследвана територия е с големина 872 757 м2, от която 194 540 м2 

представляват територии, заети с храстовидна и тревна растителност, 124 701 м2 са 

територии със скални и оголени терени, а останалите 553 334 м2 са покрити с горска 

растителност.  

Пропадания  

По време на картирането са установени 49 пропадания с обща площ от 11 977 m2 като 

най-малката е 1,5 m2, а най-голямата достига 5 737 m2. Средната стойност на големината е 

250 m2.  По време на обиколката на терена като „обезопасени“ са отбелязани 9 от тях с обща 

площ 9 306 m2, което показва, че са обезопасени само най-големите пропадания. Остават 40 

броя по-малки, с обща площ 2 671 m2, които са и по-трудни за забелязване и много по-

опасни. 

След прилагане на функцията „пресичане“, общата площ на полигоните, 

отбелязващи „пропаднали галерии“ и попадащи в територии заети с горска растителност, е 

7 332 m2, попадащи в храстовидна и тревна растителност 2 792 m2, а останалите 1 853 m2 

попадат в скални и оголени терени.  
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Изчислен е и обемът на галерията, която е разположена посока изток/запад в най-

северната част на изучавана територия. Изчислен е обемът на 8 пропаднали площи като най-

малкият е 2 620 m3, а най-големият 84 766 m3. Средната големина е 16 674 m3, а общият обем 

достига до 133 391 m3. 

Минен отпадък 

В изучаваната територия попадат 21 броя насипи с минен отпадък. Заеманата от тях 

площ в 2D повърхнина варира в диапазона между 266 m2 до 5 402 m2, а в 3D повърхнина 

варира между 412 m2 до 6 245 m2. Общата заета площ в 2D достига 27 852 m2 като средната 

аритметична стойност е 1 326 m2. В 3D общата заета площ достига 34 470 m2, докато 

средната стойност е също по-висока, а именно 1 638 m2.   

Общият изчислен обем е 27 307 m3, като най-малкият е 129 m3, а най-големият – 5 

988 m3. Средно насипите имат по 1 300 m3 обем.  

В по-голямата част от картата преобладават между 10 и 30 градусови наклони (фиг. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5  Наклоните на части от изучаваната зона в градуси 

Ясно различими са местата, където има пропадания или купове с минен отпадък – 

преобладаващ червен цвят. Във всяка една отбелязана геометрия се забелязват наклони от 
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30 до 50 градуса, което ги прави значително по-големи от заобикалящата ги среда. Най-

голям наклон – около 50 градуса и нагоре имат пропадналите галерии, което доказва, че 

създадената карта с наклони може да бъде използвана също и за намиране на опасни зони. 

Входове на галерии, сонди и комини 

В изучаваната територия са открити три необезопасени входа на галерии, които са 

добавени на картата като точки. На фиг. 6 може да се забележи, че достъпът до тях е 

свободен.  

Единият от входовете е използван и за вътрешно заснемане на пропаднала галерия.  

Също така, от ортофото мозайката са различени две дупки за сонди и два руднични комина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6 Записване на координатите на входoве на галерии в ГПС. ляво: вход на галерия, 

използван за вътрешно заснемане с БЛС;  дясно: предполагаем вход на главна галерия; 

Вътрешност на пропадналите галерии 

БЛС помагат и за безопасното изследване на вътрешността на пропаданията, в които 

има естествена светлина. На фиг. 7 е показан снимков материал, заснет с БЛС във 

вътрешността на някои от пропадналите галерии.  
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Фиг. 7 Вътрешност на пропаднали галерии 

Самото заснемане крие известни рискове за БЛС, тъй като в галериите има рязък спад на 

температурата, което може да се отрази на батериите, а също така и силни въздушни 

течения. Двете галерии са заснети с DJI Mini 2, поради малките му размери и по-лесното 

управление в тесни места. От друга страната при този модел липсват странични, предни и 

задни сензори за препятствия, което може да бъде и доста опасно. 

Проекции на мините 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8 Предполагаеми проекции на галериите под земята с предполагаеми номера на 

жилите, които следват. 
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На база последователност в пропаданията на повърхността, а също така и геоложки 

карти на региона, в които са описани посоката и дължината на следваните от галериите 

жили, са направени предполагаеми проекции на галериите (фиг. 8).  

Тъй като при срутванията са останали и здрави части от повърхността, тези проекции 

помагат при маркиране на опасни зони, които могат да се срутят в бъдеще. Общата им 

дължина е 2 259 м, като най-късата е 90.4 м, а най-дългата е 802.6 м.  Предполага се, че това 

са жилите 4, 4-а, 5, 6. 

Карта на надморските височини и талвегова мрежа 

От разположението на контурите ясно може да се види голямата денивелация в 

района (фиг. 9). На картата са добавени и насипите с минен отпадък. Водосборният басейн 

не е обособен добре, но все пак може да се забележи, че потоците, които се образуват при 

силни валежи, преминават през някои от насипите с минен отпадък, а водата от някои от тях 

най-вероятно пада и в самите галерии.  

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9 Карта на надморските височини и талвегова мрежа. 

Определяне на рискови зони 

Рисковият анализ цели да раздели зоната на изследване в три категории. Районите са 

изчислени чрез функцията „buffer“, като са зададени следните параметри:  
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- Ниво 1 - Използван е буфер от 10 метра около картираните линии на предполагаеми 

проекции на пропадналите галерии, след това новосъздаденият слой е изрязан чрез 

функцията „difference“ с буферния слой на Ниво 2 и е оставена територията, 

попадаща извън него;  

- Ниво 2 - Използван е буфер от 20 метра около векторните полигони на картираните 

пропаднали галерии; 

- Ниво 3 - Използван е буфер от 2 метра около векторните полигони на картираните 

пропаднали галерии. 

На местата, където има застъпване на полигони, те са обединени с функцията „merge“ като 

по този начин е намален броят на геометриите за по-голяма прегледност. 

Дискусия 

Визуализация и представяне 

Данните са представени в лесен и удобен начин за широката общественост. За целта 

е използвана онлайн платформата ArcGIS Online, в която е разработено онлайн приложение 

и мобилно приложение чрез функцията WebApp Builder. Платформата позволява свободен 

достъп на всеки, който разполага с линка. Приложението е направено в 3D повърхнина.  

Приложението може да бъде използвано чрез всякакви мобилни устройства като 

единственото условие за това е мобилна интернет връзка. То може да бъде намерено на 

следния линк: bit.ly/2USzYoR. Функционалността да се показва текущото местоположение 

в реално време е много удобна за справки при извършване на различни дейности на терен. 

Приложението може да бъде доразвито като в него да се включи още по-голяма територия 

на изследване. Освен това могат да бъдат добавени интересни места за посещение, 

туристически маршрути и места за къмпингуване. Наред с това може да се маркират 

безопасни места за палатков лагер по поречието на река Арда, тъй като пребиваването край 

нея крие редица рискове.   
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Фиг. 10 Разработеното приложение за целта на проекта. 

 

Изготвените векторни карти и ортофото мозайката (фиг.11) по време на това 

изследване намират приложение в различни области. Готовите карти са представени в ГИС 

среда на д-р Валентин Арабов –  организатор на вече ежегодното ендуро мотосъстезание 

„Мината на лешояда“. Върху картите са наложени маршрути на състезанието от 2020 г., 

както и предложенията за 2021, като е използван GPX формат. Данните ще бъдат използвани 

от д-р Арабов за бъдещи планирания на маршрутите на състезанието, тъй като интересът 

към него нараства все повече, а безопасността на участниците е на първо място.  
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Фиг. 11 Векторна карта и ортофото мозайка на изучаваната територия. 

Рекултивация и обезопасяване 

Съществуват редица начини за рекултивация на пост-минни терени или т.нар. 

нарушена земя. Най-често публикациите изследват възстановяване на пост-минни терени 

под формата на кариери (Kim et al., 2012, Carabassa et al., 2020, Broda et al., 2020).  

Най-важното за процеса на рекултивация е поставянето на основи за успешна 

вегетация и развитите на разрушените екосистеми (Miller et al., 2021). Погледнато от друга 

страна, галериите са били отворени последните 22-25 години, което пък е довело до 

създаването на нови екосистеми. В заключение, една потенциална рекултивация би решила 

много от вече споменатите проблеми, но също така би нарушила новосформираните 

екосистеми. Как би изглеждала потенциална рекултивация е представена на фиг. 12. 
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Фиг. 12 Как би изглеждала потенциална рекултивация на едно от пропаданията.  

Проблеми с ерозията и потенциални свлачища 

Купищата с минен отпадък са подложени на водна и на ветрова ерозия. Както вече е 

описано в този проект, част от талвеговата мрежа на водосборния басейн на р. Арда минава 

през тях. Големите им наклони, също допринасят за свлачищните процеси. Повърхностните 

и подпочвените води е твърде вероятно да носят към долината на река Арда замърсени 

елементи. Освен това, подпочвените води, които излизат от галериите, също са замърсени и 

се вливат в реката. Zhang, et al., (2015) разглеждат различни растителни видове, които са 

засети в пост-минен район на мина за въглища, като се оказва, че някои от тях са много 

ефективни за възстановяване на екосистемите и намаляването на ерозията.  

Заключение 

Рудодобивът в  град Маджарово играе и много важна социално-икономическа роля 

между 50-те и 90-те години на миналия век. В следствие на работа близо до повърхността и 

взривяване с цел ограничаването на достъпа до галериите след приключване на работата на 

рудниците, се отварят голям брой пропадания, следвайки протежението на хоризонтите им. 
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Много от тези промени в ландшафта представляват опасност за хилядите туристи, 

посещаващи Маджарово целогодишно. Чрез използване на БЛС, рисковите места са 

картирани като данните са споделени в специално изработено онлайн мобилно приложение 

със свободен достъп. В него са представени освен самите пропадания и насипите с минен 

отпадък, така и зони, считани за опасни, с три нива на риска. Информацията от този проект 

може да бъде от полза не само на туристи и ентусиасти, практикуващи различни хобита, но 

може и да послужи при потенциално обезопасяване и дори рекултивиране на пропадналите 

галерии.  
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