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4.1. Идентичност и популяризация на проекта
1.1. Създаване на цифров модел на релефа 2.1. Изготвяне на схема за пробонабиране 3.1. Интегрирана база данни
4.2. Взаимодействие с институции
1.2. Анализ на цифровия модел на релефа 2.2. Пробонабиране и химически анализи 3.2. Геостатистически анализ
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА
1. Създаден и анализиран цифров модел на релефа за изследваните тестови участъци

2. Изготвени карти на релефа на тестовите участъци

3. Изготвени схеми за пробонабиране от почвите

5. Съставена концепция за интегрираната база данни по проекта
6. Направено е моделиране на морфохидрографските особености в басейните на реките
Огоста и Лом за целите на екологичния мониторинг

Легенда: 1.1. Главна река; 1.1.5. Речен бряг; 1.1.1.1. Разклонение на главна река; 1.1.1.2. Речен канал пресичащ остров или пясъчен вал; 1.1.1.3. Линейна негативна форма, заливана
при интензивни валежи и оттичаща се в реката; 1.1.1.4.1. Влажен участък (влажна зона) в
ниската заливна тераса; 1.1.1.5. Блато; 1.1.1.8.1. Линейна негативна форма в ниската заливна тераса; 1.1.1.8.2. Линейна негативна форма във високата заливна тераса; 1.1.1.9.
Позитивна акумулативна форма на релефа; 1.1.4. Бар; 2.1.1. Ниска заливна тераса (до 1,5
m); 2.1.2. Висока заливна тераса (2-4 m); 2.2.1. Пясъчен/чакълест остров; 2.4.2. Насип/
дига; 2.4.4.1. Други форми на релефа в ниската заливна тераса (естествени или антропогенни, напр. граници на парцели); 2.4.4.2. Други форми на релефа във високата заливна
тераса (естествени или антропогенни, напр. граници на парцели); 2.6.1. Напоителен канал; 2.6.3. Пътна мрежа; Напречен профил P-1, A-B: 1 – Главна река; 2 – Насип/ дига; 3
– Блато; 4 – Заливна тераса до 4 m; Напречен профил P-2, C-D: 1 – Главна река; 2 –
Пясъчен/чакълест остров с наличие на малко растителност; 3 – Разклонение на главната
река; 4 – Насип/ дига; 5 – Линейна негативна форма, заливана при интензивни валежи
и оттичаща се в реката; 6/7 – Разчленена ниска заливна тераса до 1.5 m.
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