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УВОД 

Картографирането на геоложкия риск в България е последният етап от един дълъг 

последователен процес, преминаващ през предварителните етапи на събиране на 

информацията за всеки разрушителен геоложки процес и оценката и картирането 

на нашата територия, свързани с единичната и сумарна  геоложка опасност.  

Настоящата задача е съставена в изпълнение на Договор № РД 02-29-

640/18.12.2015 г. с предмет „Изработване на анализ, оценка и картографиране 

на геоложкия риск”, между МРРБ и Геологическия институт – БАН. 

Необходимостта от картографиране на геоложкия риск произлиза от нуждите на 

стопанското и устойчиво развитие на нашата страна. Това изисква да се знаят 

опасностите, които произтичат от геоложко естество; да се определят най-

застрашаващите ни геоложки процеси и явления; да се оцени потенциалът от 

възникване на тези явления, тяхната опасност и произтичащият риск.  

Самата оценка на геоложкия риск е предшествана от редица други геоложки 

оценки – на податливостта, на опасността, на уязвимостта. В „Методиката за 

оценка на геоложкия риск” (одобрена със Заповед № РД-02-14-1241/15.12.2014 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството) е показана тази 

последователност, докато се стигне до крайните оценки и картографиране на 

геоложкия риск. Този риск е най-често функция на няколко разрушителни 

геоложки процеса или последователност от геоложки събития, които са взаимно 

обвързани. Така се стига до оценки на геоложки риск за даден процес и на 

геоложкия риск с кумулативен характер.  

Високата степен на геоложка опасност, с която се характеризира страната, 

предопределя необходимостта от анализиране, оценка и картографиране на 

геоложкия риск. 

Територията на страната е подложена на въздействието на почти всички 

неблагоприятни и разрушителни геоложки процеси и явления, които се обединяват 

под наименованието геоложка опасност: тектонски движения, абразия, ерозия, 

свлачища, срутища, пропадане, слягане, набъбване, втечняване на дисперсни 

наслаги и др. Тяхната проява причинява човешки жертви, деформации и 
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разрушения на сгради, съоръжения и исторически паметници, влошаване на 

условията в земната среда, намаляване на плодородието на почвите, предизвикване 

на неблагоприятни екологични изменения и др. 

Площният обхват, периодичността и честотата на проявление и тежестта на 

последствията им върху хората, материалната култура и околната среда варират в 

твърде широки граници. Най-опасните от тях носят пряка заплаха или косвено 

предизвикват активизирането на други процеси с аналогични последици. 

Необходимостта от изработване на анализ и оценка на геоложкия риск и 

картографирането на геоложкия риск е част от тематично предварително 

условие по цел 5.1. „Превенция и управление на риска“ от Споразумението за 

партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Съгласно 

приетото Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, страните-

членки трябва да представят актуални оценки на риска за различните видове 

бедствия (в т. ч. геоложки риск). 

Анализът, оценката и картографирането на геоложкия риск са в изпълнение 

на Решение № 668 на Министерския съвет (РМС) от 06.08. 2012 г. (изм. и доп. с 

РМС № 102 от 14.02.2013 г., РМС № 597 от 04.10.2013 г. и РМС № 116 от 

05.03.2014 г.) за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции 

за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за 

програмен период 2014-2020 г. Тези изисквания са заложени и в Наредбата за 

условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на 

рисковете от бедствия. 

Целта на настоящето изследване е извършване на анализ и оценка на гео-

ложкия риск (активни разломи, ерозия, абразия, срутища, свлачища, кално-каменни 

порои, пропадане на льос, втечняване на слаби почви, набъбване на строителни 

почви) по одобрената Методика за оценка на геоложкия риск и картографирането 

на геоложкия риск и в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, реда 

и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от 
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бедствия и приоритетните дейности, по изпълнение на Национална програма за 

превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, 

ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020  г.  

С тази разработка се цели: 1) да се анализира и оцени по одобрената 

методика геоложкият риск, включващ рискове от свлачища, срутища, активни 

разломи и други геоложки опасности, като част от рисковете от бедствия и да се 

картографира; 2) да се даде отговор на ключови изисквания на предварителното 

условие за наличие на основани на риска критерии за определяне приоритетите по 

отношение на инвестициите, както при сценарии с един риск, така и при множество 

рискове. 

 

Рисковете от природни бедствия във фокуса на световната политика и 

международните споразумения 
 

През 2015 г. и след това Офисът на Обединените Нации за Намаляване на Риска от 

бедствия - United Nations Office for Desaster Risk Reduction) (UNISDR ANNUAL 

REPORT 2015) се стреми към продължаване ангажимента от заинтересованите 

страни за привеждане в съответствие с целите, договорени в Рамковата програма от 

Сендай (2015), отнасяща се за периода 2015-2030 година, в области като системи за 

ранно предупреждение, рискови оценки и управление на риска. Освен това, 

необходим е и ангажимент за насърчаване на сътрудничеството в изпълнение на 

Рамковата програма от Сендай (2015) за периода 2015-2030 година, като се 

гарантира, че информацията за риска е достъпна и чрез насърчаване на 

националните правителства, частния сектор, научните и технически общности и 

институции, за да се съберат рисковите оценки, да се набави необходимата 

информация за подпомагане на вземането на решения и да се насърчава културата 

на устойчивост на общностите. 

 Европейският съюз не само участва в изработването на тази рамка, но е и 

радетел за нейното спазване и прилагане, като работата по уточняване на 

терминологията и поставените задачи продължава постояннно с работни срещи на 

експерти от различни области. Така бяха проведени Второто официално заседание 

на Отворената междуправителствена експертна работна група (10 – 11 февруари 
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2016 г., Женева) и Третата сесия на Отворената междуправителствена експертна 

работна група (OIEWG - Intergovernmental Expert Working Group on Terminology 

and Indicators Relating to Disaster Risk Reduction) по терминология и индикатори, 

свързани с намаляване на риска от бедствия (14 – 18 ноември 2016 г., Женева). 

Главен организатор на тези срещи е Службата на ООН за Бедствията и намаляване 

на риска (UNISDR - United Nations Office for Disaster  Risk Reduction). 

 Рамката на Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015-2030 

г. бе приета на Третата Световната конференция на ООН в Сендай, Япония, на 18 

март, 2015 г. (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030). Това е 

резултат от консултациите между заинтересованите страни, инициирани март 2012 

и междуправителствените преговори от юли 2014 до март 2015 г., подкрепени от 

Службата на ООН за Намаляване на риска от бедствията (UNISDR) по искане на 

Общото събрание на ООН. 

 Рамката Сендай (2015) е инструментът наследник на Рамката за действие от 

Хиого (Hyogo Framework for Action - 2005-2015, HFA 2005) за периода 2005-2015 г, 

целяща изграждане на устойчивостта на държавите и общностите против риска от 

бедствия. Рамката за действие от Хиого (HFA 2005) е била замислена да даде 

допълнителен тласък на глобалната работа по реда на Международната Рамка за 

действие от Международната декада за Намаляване на Природните бедствия от 

1989 г. за периода 1990-1999г., и Стратегията от Йокохама (1994) за по-сигурен 

свят с насоки за предотвратяването на природни бедствия, готовност, ограничаване 

и план за действие против тях, приети през 1994 г., както и мерките, дадени в 

Международната Стратегия за намаляване на бедствията от 1999 година. 

 Рамката Сендай  е за периода 2015-2030 г.  и изразява следното:  

 необходимостта от по-добро разбиране на риска от бедствия във 

всичките му измерения - характеристики на експозицията, 

уязвимостта и опасностите;  

 на подобряване управлението на риска от бедствия, включително 

изграждане на национални платформи;  

 отчетност за управлението на риска от бедствия;  

 готовност за по-добро възстановяване;  
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 признаване на заинтересованите страни и техните роли;  

 мобилизация на риск-чувствителни инвестиции, за да се избегне 

създаването на нов риск;  

 устойчивост на здравната инфраструктура, културното наследство и 

работните места; 

  укрепване на международното сътрудничество и глобалното 

партньорство, дарителски-информирани политики за риска и 

програми, включително и финансова подкрепа и заеми от 

международни финансови институции. 

 Налице е също така ясно признаване на глобална платформа за намаляване 

на риска от бедствията, както и за регионални платформи, като се утвърдят 

механизми за съгласуваност в плановете, мониторинга и периодичните прегледи в 

подкрепа на органите за управление на ООН. 

 Рамката от Сендай акцентира и върху предотвратяването на нови рискове, 

като обръща внимание върху намаляването на уязвимостта към вече съществуващи 

рискове. Друг важен момент в тази рамка е подобряване участието на 

гражданското общество и действията на местно равнище. Важно значение се 

отдава и на участието на частния сектор и научните среди.  

 Рамката от Сендай насърчава взаимното обучение и обмен на добри 

практики чрез доброволни и самоинициирани партньорски проверки между 

заинтересованите държави. Такава партньорска проверка бе инициирана от нашата 

страна 2014 г. и бе изпълнена 2015-2016 г. Партньорската проверка е инструмент за 

управление, при който работата на една държава в специфична област (в случая 

управление на риска/защита на населението) се оценява на равна основа от 

партньори, които са експерти от други държави. 

 Eдна от препоръките на Партньорската проверка – България 2015, организи-

рана от нашата страна и представители на ЕС и ООН, бе – „Изгответе и изпълнете 

програми за оценка, мониторинг и извлечени поуки за целия цикъл на управление 

при бедствия”. (ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА БЪЛГАРИЯ 2015. 2015-2016 г. 

Програма за партньорски проверки в рамките на сътрудничеството в областта на 

гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС ).  
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 Министерският съвет на България е одобрил Стратегия за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2014-2020 г., която включва анализ на настоящата 

ситуация и редица ключови ценности, които трябва да я подпомагат. Стратегията 

за намаляване на риска от бедствия определя следната стратегическа цел: 

 „Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за 

човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното 

наследство в България, вследствие на природни или причинени от човешка дейност 

бедствия“. 

   

На базата на тази цел са определени четири приоритета за действие: 

 Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна 

правна и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия; 

 Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. 

Разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози, 

мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия; 

 Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на 

управление и в обществото чрез използване на опита, обучението, научните 

изследвания и иновациите; 

 Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността 

за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление. 

 

 Тези приоритети са трансформирани в пътна карта, която определя 

дейностите, които е необходимо да бъдат изпълнени по всеки един от тях, 

показвайки отговорния орган и срок.  

 

 Именно в тези приоротети се включват анализът, оценката и картографи-

рането на геоложката опасност и на геоложкия риск в нашата страна. Те са 

основата, върху която ще следва да се вземат решения за съответстващи политики 

и решения, свързани с превенцията и намаляването на последствията от опасни 

геоложки процеси, както за цялата ни държава, така и на местно общинско ниво. 
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1. Съставяне на карти по податливост към даден опасен геоложки процес 

Картографирането по податливост към даден геоложки процес е определяне на 

областите, в рамките на приповърхностната зона на земната среда с морфоложки, 

геоложки и инженерногеоложки характеристики, които могат да ги направят 

податливи към протичане на основните разрушителни геоложки процеси, раз-

гледани подробно в Методиката за оценка на геоложкия риск (2014), а именно: 

активни разломи, ерозия, абразия, срутища, свлачища, кално-каменни порои, 

пропадане на льос, втечняване на слаби почви, набъбване на строителни почви. 

Картите на податливостта показват къде могат да възникнат едни или други 

разрушителни процеси. Основната концепция за податливост на терените включва 

пространственото разпределение на факторите, свързани с процесите на 

неустойчивост, за да се определят опасните райони без отразяване на фактора 

време. 

Този подход е полезен за области, в които е трудно да се осигури достатъчно 

историческа информация за разрушителните процеси, липсват или са оскъдни 

метеорологични данни за валежите, неизвестни са интензивността и магнитудът на 

земетресенията, които са активизирали свлачища, срутища или други 

неблагоприятни процеси. Това са един вид карти на фактическия материал, но с 

елементи на известна геоложка и геотехническа интерпретация, тъй като тя може 

да се основава на геоморфоложки признаци, инженерногеоложки изследвания, 

анализ на аерофотоснимки, полеви картировки и др. 

Картографирането по податливост не прави опит да се идентифицират 

опасностите (от вида и размера на геоложките процеси) и риска, който те ще 

породят (колко щети те ще предизвикат - структурно, финансово, емоционално) за 

хората. Освен това, подобно картографиране не предсказва кога ще се случи даден 

геоложки процес. То само определя областите, районите и участъците, където 

даден разрушителен геоложки процес е възможно да възникне. Например 

картографирането по свлачищна податливост е често срещано в практиката на 

много страни по места и области, като главно се използва за подпомагане 

развитието на планирането и като първа стъпка към оценки на опасността и на 
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риска (Gupta and Anbalagan, 1997; Temesgen et al., 2001; Ko Ko et al., 2003; Giraud 

and Shaw, 2007; Pradhan and Lee, 2007).  

Методите за картографиране по податливост са разнообразни и 

многобройни и често варират в зависимост от държавата, морфологията и релефа, 

целите и финансите, които са на разположение за изпълнението на даден проект. В 

зависимост от детайлността на проекта, набелязаните мащаби на картиране и 

предвиденото финансиране, сроковете за изпълнението на подобна задача варират 

в широки граници. Например в Япония картографиране по свлачищна податливост 

все още не е направено, въпреки че страната е изложена на многобройни прояви на 

всички видове свлачищни процеси по международно утвърдената класификация 

(Varnes 1978; Cruden and Varnes 1996). Съставянето на карти на разпространението 

на свлачищата в М 1:50 000 (или т. нар. inventory maps), като съвсем първоначален 

етап на следващите картирания - по податливост, опасност и риск, в Япония е 

започнало преди 2000 г. и до този момент не е завършено. Територията на страната 

е много по-голяма от нашата, условията на две трети от релефните форми са 

планински и предпланински и числеността на свлачищата е още неустановена 

(Landslide maps, Series, NIED 2000). За този проект е отделен значителен финансов 

ресурс и време, тъй като установяването на реперирани по аерофотоснимки свла-

чища или предполагаеми такива е съпроводено с теренни маршрути и инженерно-

геоложки изследвания in situ. 

Пример от друга държава, съпоставима по територия с нашата, е този от 

Ирландия. Геоложката служба на Ирландия извършва детайлен пилотен проект за 

свлачищна податливост в периода 2007-2013 г. Необходими са били 9 години за 

дейностите по този проект, като карти в М 1:50 000 са направени само за две, 

избрани по геоложки критерии области - Източен Лейнстър с 34 карти и област 

Корк с едва 7 карти (Landslide Susceptibility Mapping 2013). Този проект e с 

впечатляваща детайлност и пълно обобщаване на съществуващите методи, прила-

гани от различни страни при подобни картирания. Основната цел е била да се 

намери вярното решение за картиране на свлачищната податливост конкретно за 

условията на страната.  
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Аналогични са стъпките и подходът при картографирането по податливост и 

на другите разрушителни екзогенни геоложки процеси. Като най-важни се 

разглеждат геоложките условия, т.е. какви са видовете литоложки разновидности, 

тяхната тектонска обработка и инженерногеоложките условия, т. е. определянето 

им към кои инженерногеоложки групи принадлежат - скални, полускални, 

свързани или несвързани строителни почви. В това отношение за съставянето на 

картите по податливост разполагаме с относително точна информация - геолож-

ките карти на България в М 1:100 000 и обзорната карта на Инженерногеоложкото 

райониране на България в М 1:500 000. Следва информацията за релефа и 

морфологията на страната, както и хидрографската мрежа. От особена важност са 

морфологията и данните за склоновете или т. нар. ъгъл на наклона, както при 

картирането на свлачищната, кално-каменната и срутищната податливост, така и 

при картирането на податливостта към ерозията и абразията.  

При картографирането по податливост към пропадане на льосови почви е 

необходимо да се знае разпространението на вида на льосовата почва и нейния тип 

- първи или втори. С най-силно проявени пропадъчни свойства са типичният и 

глинестият льос. Средните им стойности на относителното пропадане при 

геоложки товар (δγ) и при допълнителен товар от 0,3 MPa (δ3) са съответно 3,2% и 

6,5% при типичния льос и 2,5% и 7,0% при глинестия льос (Минков, 1968; Minkov 

et al., 1977; Карастанев, 1994). При песъчливия льос средните стойности на 

относителното пропадане са по-малки – 2,2% при геоложки товар (δγ) и 4,5% при 

товар от 0,3 MPa (δ3). Дебелината на пропадъчния слой предопределя сумарното 

пропадане. Най-голяма е тази дебелина в комплексите на песъчливия льос, поради 

което потенциалното сумарно пропадане при него е по-голямо, и на практика в 

районите, покрити с песъчлив льос, са проявени много по-значителни пропадания, 

в сравнение с глинестия льос (Карастанев, 1994; Карастанев, Стойнев, 1997). На 

съставените от колектива карти по податливост към пропадане на льоса са 

определени именно тези територии, където е възможно този процес да се прояви. 

Податливостта към втечняване на слаби почви означава да се картографират 

всички речни тераси, в които се разкриват кватернерни и донякъде плиоценски 
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наслаги и където нивата на подземните води са близо до земната повърхност. 

Хидродинамичните разриви и втечняването на слаби почви, проявяващи се като 

вторични сеизмични разрушения и деформации, на практика могат да възникнат 

навсякъде, където са разпространени кватернерните речни седименти. За проявата 

на тези разрушителни геоложки процеси е приблизително установено от 

инженерногеоложкия опит, че се разпространяват на разстояния в радиус от 

епицентъра на земетресението както следва – 50 km при М=6.5, 100 km при М=7.0, 

200 km при М=7.5 и 300 km при М=8.0 (Remedial Measures Against Soil Liquefaction 

1998). При разположението на основните сеизмични зони в България, може да се 

очаква, че подобни феномени от типа на втечняванията на строителни почви, ще 

могат да възникнат практически на различни участъци из цялата ни страна. За 

картографирането по податливост към набъбване на строителни почви е 

необходимо да се дадат районите, в които са разпространени главно чернозем-

смолниците. Именно това е направено на изработените от колектива карти по 

податливост към този процес.  

На картите за податливостта на терените към даден разрушителен геоложки 

процес се поделят териториите като се градират в категории от стабилни до 

нестабилни (Приложения 1.1-1.9). За представяне на податливостта се използват 

цветови схеми, на които нестабилните райони се показват с по-топли и ярки 

цветове, като червено, оранжево и жълто, а с по-приглушени и студени цветове 

(сини и/или зелени) се представят по-стабилните райони. За целите на настоящия 

проект сме приели основно тристепенната скала за отразяване на податливостта 

към даден разрушителен геоложки процес, а именно в червено - висока степен на 

податливост, в жълто - умерена степен на податливост и в зелено - ниска степен на 

податливост. Там, където критериите позволяват, е използвана петстепенна скала 

със съответните нюанси на цветовете. 
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1.1. Картографиране на терените по податливост към проява на 

активни разломи 

Съгласно приетата методика за картографиране на активните разломи (Методика за 

оценка..., 2014) е необходимо:  

1. Дефиниране на параметрите на сегашния тектонски режим и определяне 

на неговото начално установяване. Това служи за основа за геодинамичното райо-

ниране на територията на страната, поради различните геодинамичните особености 

в отделните части. Този анализ е направен в „Анализ и оценка на геоложкия 

риск“ (2016). За опредялящ геодинамичното развитие е приет неотектонският етап. 

Геодинамичното развитие на теритирията на България през неотектонския етап (вж. 

Етапен отчет I) се определя от оформянето на две области с контрастни 

геодинамични режими (Фиг. 1.1). Развитието на Северната област се определя от 

процесите на субдукция във Вранчанската зона на Източните Карпати (Румъния) и 

процесите на ротация в зоната на запад от Западните Балканиди (Фиг. 1.1). През 

този период тук доминират процесите на компресия. На българска територия тя 

обхваща Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина (Фиг. 1.2). 

Динамиката на южната област (южно от Стара планина) се контролира от 

процесите на екстензия в зад-дъговата област на Егейската субдукционна система 

(Анализ и оценка на геоложкия риск, 2016), създавайки една обширна 

екстензионна област на юг от Стара планина с множество грабени. 

Тази контрастна геодинамична картина създава и две контрастни области, в 

които възникват активните разломи на територията на България. В южната част на 

страната (на юг от Стара планина) активните разломи са добре изявени от геоложка 

и геоморфоложка гледна точка. Най-често те представляват разседи или разседи с 

възможна отседна компонента. Почти винаги те създават седиментни басейни 

(Задбалканските грабени, Софийският грабен, Тракийският комплексен грабен и 

др.) (Фиг. 1.2) и съответно контролират седиментацията в тях. Те са добре изразени 

геоложки и геоморфоложки. Отразени са и в релефа (фиг. 1.3). Това ги прави ясно 

отличими на терена, както и на топографски карти и аерофотоснимки. Особено 

добре те се изразяват в цифровите модели на релефа. Използването на такъв модел 

с висока резолюция позволява по-акуратното открояване и картографиране на 

активните разломи. 
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Фиг. 1.1. Къснокайнозойска геодинамика на Балканския полуостров. 

 

Активните разломи в северната част (Стара планина, Предбалкан, Дунавска 

равнина) са по-трудно отличими, основно поради по-слабо изразената геодинамич-

на активност. Те рядко са отчетливо изразени в релефа и почти не създават нео-

тектонски (съвременни) седиментни басейни или пък последните са твърде плитки 

и неизразителни. Поради тези причини отделянето на активните разломи става в 

резултат на комплексния анализ на геоложки, геофизични и геоморфоложки данни, 

както и от топографски карти, аерофотоснимки и модели на релефа. По-слабата 

геодинамична активност е отразена и чрез изследването на деформациите чрез GPS 

технологията. Поради по-слабата им геодинамична активност отделянето на актив-

ните разломи в северната област е с по-голяма степен на условност и отделянето 

им изисква повече теренни наблюдения и апаратурни изследвания, чрез използване 

на различни методи.  
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Фиг. 1.2. Основни седиментни грабени през неотектонския етап (жълто). Тяхното 

образуване се предопределя от разломи (черни линии), кaто повечето са и съвременно 

активни.  

 

 

Фиг. 1.3. Активен разлом по западния склон на Пирин, южно от Банско. Разломът ясно 

се откроява по морфологията на релефа и фацетирания склон. Най-високият заснежен 

връх в далечината е Вихрен. 
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2. Дефиниране в нормативната база на категории разломи от гледна точка на 

оценка на сеизмичната опасност (хазарт) и повърхностно разломяване и заплахата, 

която те създават за сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти въз основа на 1.  

Отделените на настощия етап активни разломи са идентифицирани на база 

приети признаци в Методиката (2014). Това са най-добре изразените разломи, 

които биха имали пряка роля за дефиниране на риска върху територията, върху 

която се разпростират (Прил. 1.1. и 3.1). Разломите са класифицирани в пет 

категории от 1 до 5, (Анализ и оценка на геоложкия риск, 2016). Последните са 

разломи с доказана висока сеизмична активност и съответно потенциал за 

повърхностно разломяване. Категория 1 са разломи, които могат да бъдат активни 

в един дълъг период от време, но тяхната съвременна активност е слабо вероятна. 

 

3. Системно картиране (инвентаризация) на разломната мрежа на страната с 

оглед доказване тяхната активност и създаване на каталог с техните параметри 

(съгласно Методологията в т. 4). Работата да започне от най-застрашените от 

геодинамична гледна точка райони и с оглед на геоложкия риск, който те създават.  

Изучаването на активните разломи и тяхното акуратно позициониране 

досега е провеждано основно чрез използването на дистанционни методи: 

топографски карти, аерофотоснимки, известни сеизмични събития. Този подход 

дава възможност за бързата локация на активните разломи и съответно да се 

отделят територии, в които има висока опасност от тяхната изява. По този 

показател територията на цялата страна е засегната от активни разломи, но все пак 

те се концентрират в определени райони (Прил. 1.1; Прил. 3.1.). Тези райони до 

голяма степен съвпадат с известни сеизмични зони. Има обаче и голям брой 

разломи, които попадат в сеизмично по-слабо активни зони или дори с неизяснена 

и спорна сеизмичност. От такава гледна точка опасността от тяхната изява 

изглежда по-слаба. Това положение се дължи на факта, че разполагаме с изключи-

телно малко данни относно повторяемостта на сеизмичните събития по активните 

разломи. Нашите наблюдения са предимно по косвени критерии и не се опират на 

систематични изследвания върху периода на активизация на разломите. Същевре-

менно голяма част от известните активни разломи вероятно, ако са сеизмоактивни, 
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имат голям период на повторяемост на събитията (категория 1-2-?3). От друга 

страна, обаче те представляват опасност, понеже могат да причиняват бавно пъл-

зене по разломната плоскост. Установяването на такова движение изисква един по-

дълъг период от време и инструментални наблюдения.  

Изложените съображения не позволяват категоричното дефиниране на броя 

на установените активни разломи, както и границите на тяхната изява. Нови 

целенасочени изследвания определено могат да променят и допълнят нашите 

представи. Независимо от това главните активни разломи са установени с висока 

степен на достоверност. Това дава една реална представа за тяхното 

разпространение на територията на страната и съответно оценка на уязвимостта на 

територията от тяхната изява. 

 

1.2. Картографиране на терените по податливост към проява на ерозия 

Под ерозионен релеф се разбира определен етап от развитието на повърх-

ността на земята, създадена от взаимодействието на екзогенни и ендогенни про-

цеси. 

Картата на ерозията дава обща представа за характера на релефа и неговото 

разчленяване. Все пак, това не е достатъчно, за да се счита, че ерозионните процеси 

са проучени. Необходимо е да се знае не само какъв тип релеф преобладава, но и 

какви количествени характеристики притежава този релеф като: плътността на 

дерета и овражната мрежа, дълбочината на местните ерозионни базиси, средния 

наклон на повърхността. 

Установено е, че там, където има оврази, по стръмните им склонове се наб-

людава и площна ерозия. Овразите обикновено са придружени от група ерозирали 

площи, ширината на които зависи от няколко фактора: по-голямата стръмност и 

по-голямата дължина на склоновете, разрушаващото действие на потока от снего-

топенето и поройните валежи и ширината на ерозиралата площ около овражната 

мрежа (Соболев, 1948). 

При картографиране на ерозията е необходимо първо да се направи коли-

чествена оценка на релефа на страната. За целта е използвана топографска основа, 
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на която са определени границите на разпространение на ерозионния релеф, гъсто-

тата на овражната мрежа, дълбочината на главния местен ерозионен базис, средния 

наклон на склоновете и др.  

Чрез изучаване на геоморфологията на речните долини и сравняването на 

терасите на различни речни долини, както и на терасите на една и съща река, но в 

райони с различна дълбочинна ерозия (основа за изучаване на местната ерозия), се 

показва, че геоморфологията на участъци от долината на една и съща река с 

различни дълбочини на ерозия са драстично различни едни от други и в същото 

време по структурата, където дълбочинната ерозия е идентична, са сходни 

помежду си. При сравняване на геоморфологията и геологията на някои долини, 

както и някои сегменти от долините на големите реки, могат да се направят някои 

изводи, които служат като основа за картографиране на ерозионните процеси:  

1) Долините на почти всички по-големи реки са разнородни и композитни 

хетерохромни долини. Тези долини се състоят от различни части в структурно 

отношение, генезис и възраст; в тези участъци са протичали през различно време 

отделни потоци с различен ерозионен базис и посока. Старите високи тераси 

трудно могат да бъдат проследени от участъците на съвременния поток на реката и 

се наблюдават само на територията на древни места, където е протичала дадената 

река. Високите тераси на реките са подложени на така наречения епирогенен 

размив. Следователно, възстановяването на историята на релефа за даден район, е 

важно не само за историята на долините на реките като цяло, но и за историята и 

произхода на отделните неравни части от земната кора с подобна структура. 

2) По-голямата обща дълбочина на долината (височината на водосбора на реката) е 

предпоставка за наблюдаване на повече стари тераси, със стационарни древни 

цикли на ерозия. 

3) По-голямата обща дълбочина на долината на реката е признак за енергично 

протичане на дълбочинна ерозия във всеки етап на образуване на старите ѝ тераси.  

4) По-голямата обща дълбочина на долината е също и признак за силен енергиен 

поток и ерозия, т.е. дълбоко всечено речно легло в съвременните заливни тераси на 

съответната река.  
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5) В райони с плитки речни долини (по-малко от 50 m) обикновено не се наблюда-

ват серии от тераси, част от терасите не се изразяват в релефа, като част от терасите 

са погребани. 

При съставяне на ерозионните карти екзогенните и ендогенните фактори 

играят съществена роля. Те определят различната дълбочина на разреза на речните 

долини и геоморфология. Сред факторите, които определят дълбочината на разреза 

на речните долини и тяхната геоморфология, Соболев (1948) счита следното: 

въздействието на общите хипсометрични площи, въздействието на петрографския 

състав на скалите, изграждащи съответния регион, на влиянието на промените в 

речните дейности в резултат на климатични колебания, заледяване, промяна на 

размера на отломки, носени от реката, влиянието на евстатическите колебания 

(колебанията на общия ерозионен базис) и влиянието на епирогенните движения. 

Влияние при съставяне на ерозионните карти имат надморската височина на 

дълбочината и геоморфологията на речните долини. На пръв поглед картите на 

надморската височина на терена и дълбочината на местните ерозионни базиси или 

дълбочината на врязване на речната долина имат поразително съвпадение. Особено 

остро се откроява при сравняване на равнинните и планинските райони. При 

съставяне на ерозионните карти най-важно е отчитането на дълбочината на 

местния ерозионен базис, който не е повторение на хипсометричната карта и не е 

по хипсометрични равнини. Абсолютната кота не винаги определя дълбочината на 

ерозията. 

Друг фактор, отчитан при съставянето на ерозионните карти, е влиянието на 

петрографския състав на скалите, изграждащи областта речни долини. Сравня-

вайки картата на дълбочина, основните местни ерозионни базиси и геоложката 

карта, се вижда, че дълбочината на речните долини, не зависи от петрографския 

състав на скалите, които изграждат съответния район.  

Съвременната дълбока ерозия в поречията на реките е тясно свързана с 

дълбочинната ерозия в дерета и оврази, като реките са местните бази за ерозионни 

дерета и системи от долове. Този съвременен цикъл на ерозия в дерета, се дължи на 

антропогенното въздействие (обезлесяване, разораване на стръмни склонове и т.н.), 
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което допълнително я ускорява и поради това е особено вредно и опасно. Това води 

след себе си до големи щети върху националната икономика и необходимостта от 

прилагане на енергични и рутинни мерки за контрол (включително профилак-

тично). 

 

Отчитане на влиянието от промените в силата на речния поток върху 

дълбочината и геоморфологията на речните долини. Влиянието в промяната на 

силата на речния поток върху природата, структурата на речната долина и 

интензивността на ерозията е голяма. Промяна на силата на потока може да се 

дължи на няколко причини: под влияние на климатичните колебания, периодични 

заледявания в равнинните части, промяна в зърнометричния състав на отломките, 

носени от реката и др. Силата на течението на реката играе много важна роля във 

формирането на речни долини в страната ни. 

Отчитане на влиянието в промените на евстатическите колебания 

(вековните колебания на морското равнище) върху ерозионните процеси на речни 

долини. Според някои изследователи, евстатическите колебания през кватернера са 

достигнали значителни стойности. Например, регресията на морето по време на 

максимално заледяване достига, според тези данни, 100-180 m и повече. По време 

на междуледниковите периоди е около 55 m. Това, разбира се, не може да не се 

отрази на образуването на тераси. Според Соболев най-ниската дълбочина на 

ерозионния базис на речните долини се приближава към тази на основния 

ерозионен базис (към морето), постепенно се увеличава и формирането на тераси, 

различаващи се помежду си по височина, тъй като те се доближават до устието на 

реката. Всичко това свидетелства за факта, че колебанията в общия ерозионен 

базис играе важна роля за развитието на съвременната хидрографската мрежа от 

долини. 

Влиянието на епирогенните движения в равнинните райони обикновено са 

оценявани и от характера и интензивността на екзогенни процеси - ерозия и 

акумулация. Области, подложени на интензивна ерозия и разрушаване, са 

областите с регионално епирогенно издигане. Областите на силно натрупване на 
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седименти, обикновено се установява чрез поредица от погребани тераси 

(погребани от млади седименти), съответстват на регионите с епирогенно потъване. 

По този начин, за да се прецени влиянието на епирогенните движенията върху 

ерозионните процеси, първо трябва да знаем стратиграфията и геоморфологията на 

речните долини.  

 

Картите на гъстотата на овражната мрежа и дълбочините на местния 

ерозионен базис осигуряват количествено описание на релефа като фактор, който 

допринася за развитието на ерозията. И двете карти са взаимно допълващи се. 

Ерозирали стръмни склонове, обикновено се наблюдават там, където имаме силно 

развита мрежа от дерета и оврази. Въпреки това, има области, където дерета и 

оврази липсват, а площната ерозията е много силно изразена.  

Съществуват терени, които са разчленени от дълбоки, но на рядко 

разположени, речни долини. Вододелът между реките не е засегнат от площна 

ерозия, като ерозията е съсредоточена в близост до тези дълбоки долини.  

При изготвянето на картите за ерозията са взети предвид гъстотата на 

деретата и овражната мрежа, както и дълбочината на местните ерозионни базиси, 

като по склоновете (с изключение на областите с незалесен хълмист релеф) 

ерозията зависи от тези два фактора. Колкото са по-дълбоки местните ерозионни 

базиси и мрежата от дерета и оврази е по-гъста, толкова е по-стръмен ъгълът на 

склона и създава повече благоприятни условия за развитие на ерозия. Соболев 

(1937) въвежда следната формула за изчисляване на средния наклон на дадената 

повърхност: 

 

 

където i - наклон, h - превишение, а l - разстояние между две точки. В случая, h е 

превишението от местния ерозионен базис до водосбора, или дълбочината на 

местния ерозионен базис, l - е равен на половината от средното разстояние между 
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деретата и доловете. Стойността на l се определя, както половината от средното 

разстояние между деретата и доловете и е: 

, 

където S - площта, за която е изчислена дължина на дерета и овразите на 1 km
2
 и L 

- дължината на мрежата от дерета и оврази, разположена в района на S в km
2
. 

 След заместване в горната формула за наклона i получаваме следната 

формула: 

  

 където i - среден наклон на повърхността в %, h - дълбочина на местния 

ерозионен базис в км, L - дължина на овражната мрежата в km за дадения участък и 

S - площ в km
2
, за която е изчислена дължината на мрежа от дерета и оврази.  

 С помощта на тази формула, се изчисляват средните ъгли на наклона на 

участъците от релефа, обхванати от ерозия.  

 

1.3. Картографиране на терените по податливост към проява на абразия 

Абразията e процес на механично разрушаване на коренните скали на брега 

и подводния брегови склон под действието на морските вълни и прибойния поток. 

В резултат на действието ѝ произтича преработка на профила на изходния 

слабонаклонен откос. В скалите се оформя вълноприбойна ниша. Над нея се обра-

зува стръмна до вертикална стена – клиф.  

Пред подножието на отстъпващия клиф се формира обширна площадка със 

слаб наклон, наречена абразионна тераса или бенч. Изработката на профила на рав-

новесие в хода на абразия е създаването на такава форма на повърхността на 

дъното, която най-пълно да обезпечава дисипацията на кинетичната енергия на 

вълните.  

За съставянето на картите на податливостта към проявата на абразия могат 

да се използват т. нар. абразионни коефициенти. Те характеризират Морските 

брегове и представляват отношението на дължината на абразионния бряг към 
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общата дължина на бреговата линия. За Българското Черноморско крайбрежие 

абразионният коефициент е 0,59. От 378 km дължина на бреговата линия 226 km са 

подложени на активна абразия, а 152 km е дължината на плажовете и изградените 

хидротехнически съоръжения.  

Според Симеонова (1988) абразията засяга приблизително 70% от дължината 

на бреговата зона у нас. Силата и активността ѝ се определя от сложен комплекс 

природни фактори и условия. Това са вълновите фактори - сила и посока на 

морските вълни и течения; невълнови - изветряне, ерозия от повърхностни води, 

деформации на склоновете и оводняването им от подземни води. Значение за 

развитието на абразионни процеси имат също морфологията и литологията на 

брега и подводния склон и физикомеханичните свойства на скалите. Всички тези 

фактори и условия са отчетени при съставянето на картата на податливост към 

проявлението на този разрушителен геоложки процес. 

Абразионният процес е свързан с редица фактори, влияещи на неговата ин-

тензивност. Разрушаването на скалите се осъществява в резултат на хидродина-

мичното въздействие на вълните, които предизвикват пневматичен ефект на миг-

новена компресия и декомпресия на въздуха в порите и пукнатините на скалите. 

При висока скорост на движение на водата в граничния слой възниква кавитацио-

нен ефект, който създава високо налягане на повърхността на скалите. Допълни-

телен разрушителен ефект е абразивното действие на плаващите и влачени наноси 

от пясък и чакъл, които премествани от вълните и прибойния поток непрекъснато 

удрят по клифа и бенча. 

Морската абразия е от механичен, биогенен и хемогенен тип. Доминиращо 

въздействие има механичният тип абразия. Тя е свързана с вълново-прибойната 

дейност на морето и крайбрежните течения. Особено голямо е влиянието на 

щормовете, които предизвикват бързи, временни или постоянни изменения на 

бреговата линия, свързани с подкопаване на стръмни брегове, изнасяне на плажни 

ивици или отлагане на пясъци. 
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Абразионни процеси преобладават по Добружанския и Странджанския бряг 

по продължение на 80% от дължината им, при с. Кранево, с. Равда и кв. Сарафово 

на Бургас, на север от н. Емине до р. Батова. 

Биологичен тип абразия се наблюдава при с. Бяла, южно от Черни нос и др. 

Дължи се на растителността (морски водорасли), която се развива по дъното, близо 

до брега и с кореновата си система разяжда основните скали. 

Хемогенният тип абразия е установен северно от н. Калиакра, при н. Бели 

нос и в някои участъци по Южното Черноморие. Проявява се, когато вълновото 

действие е насочено към бряг, в чийто литоложки строеж участват карбонатни 

скали - варовици и мергели.  

Най-важните условия за развитието на абразионния процес са геоложкият 

строеж и якостно-деформационните свойства на скалите. От значение са: вълно-

вият режим, експозицията на брега, колебанията на морското ниво, количеството 

на наносите, наклонът на подводния брегови склон и височината на клифа. 

По Черноморското крайбрежие са формирани осем типа клифове (Шуйский, 

Симеонова, 1982). 

При инженерногеоложките изследвания на Черноморската брегова ивица 

зоните, засегнати от екзогеодинамичните процеси, се свързват с отделните мор-

фоструктури, при което се обособяват две морфосистеми: абразионно-ерозионна и 

абразионно-акумулативна. 

Към абразионно-ерозионната система са привързани процесите: механична 

абразия, термоабразия, химическа абразия, ерозия на дъното от теченията, свлачи-

ща, обрушване, възникване на мътни потоци. Това са група процеси, свързана с 

гравитационно преместване на скални маси и възникването като краен резултат на 

„отрицателни” форми на релефа.  

Инженерногеоложките условия на съответните абразионни брегове се 

характеризират освен по данни за наблюдаваните в тях участъци, но и по т.н. 

профил на участъка с дънния релеф и също с данни за приливно-отливните течения. 

Последните изпълняват голяма геологическа дейност. Тя се изразява в размиване и 

акумулация - участие в движението на наносите в бреговата зона. 
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Абразионно-акумулативната морфосистема се характеризира предимно с 

процесите: акумулация и движение на наноси, подводни свлачища и обрушвания, 

движение на суспензионни процеси, възникнали под действието на екзогенни 

фактори и др. 

От досегашните изследвания по Българското Черноморие се установява, че 

абразионните процеси преобладават пред акумулационните и други процеси 

(Каменов и др., 1970; Попов, Мишев, 1974). Бреговете, изложени на абразионно 

въздействие са над 70 % от дължината на бреговата линия. Тези данни изискват 

детайлно изследване на бреговия профил с оглед неговата устойчивост срещу 

въздействието на вълнови и невълнови фактори, а също и с оглед участието на 

отделните му съставки в подхранването на съвременните плажови и дънни утайки.  

В разнообразните прояви на абразионните процеси главно участие взема 

формирането на клифове, ниши, пещери, абразионни мостове, моделирането на 

бенчови зони, нарушаване на устойчивостта на бреговия склон и др.  

Пример за различна скорост на развитие на механическа абразия и нейното 

взаимодействие със свлачищата, на контакта море-суша, които процеси усложняват 

инженерногеоложките условия, при отрицателно въздействие на техногенните 

фактори е Черноморската брегова зона между градовете Варна и Бургас.  

Тази част от крайбрежието се поделя на следните райони: Галата-Камчийски, 

Емински, Несебърски, Сарафовски, съответствуващи на тектонския строеж, 

петрографския състав на скалите и протичащите в тях процеси. Бреговата линия, 

ориентирана приблизително в направление север-юг, пресича напречно преходната 

зона, Балканидните структури със запад-източна ориентация на дългите им оси, и 

Бургаското понижение в Средногорската зона. За доминиращата роля на абра-

зионното и свлачищно въздействие влияние оказват геоложкият строеж на крайб-

режния склон, в който участват горнокредни палеогенски и неогенски седименти, 

кватернерни отложения (със значителна дебелина), запълващи долината на р. 

Камчия и части от Бургаското понижение.  

Високият в северната част бряг е моделиран в Моминското плато и в 

Старопланински антиклинални и синклинални структури с преобладаващо северо-
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източно западане на пластовете, което дава отражение върху типа на склоновите 

деформации. Ниският на юг бряг пресича Бургаското понижение, изградено от 

хоризонталните пластове на терциерни и кватернерни седименти.  

Установява се интензивно влияние на абразията в Галата-Камчийския район, 

където преобладават носови участъци, изградени от податливи на абразия извет-

рели пясъчници и карбонатни седименти и особено свлачищата с величина на 

придвижване до 9 m/год. Активизирането на екзогеодинамичните процеси, в това 

число и на абразията в останалите райони и брегови участъци, например при гр. 

Несебър, Поморие, къмпинг Европа и др., е причинено и от техногенни фактори. 

В Еминския район североизточното западане и значителният наклон на 

сенонските и еоценски флишки седименти предопределят възникването на 

консеквентни свлачища, с бързо развитие на процеса и значително разрушаване на 

свлачищните пакети в основата на склона. Няколко от свлачищата имат значителни 

размери. На места са проявени и консистентни свличания, като някои от тях са 

достигнали състояние на консистентни потоци. Западно от нос Емине, поради 

западането на пластовете към склона, деформациите са по-редки и имат повече 

облика на срутища. 

В Несебърския и Сарафовски район се отделят два типа участъци: със 

стръмен бряг, с проявени абразионни и свлачищни процеси и ниски брегове, с 

акумулативни процеси за развитие на плажови ивици. Последните са природни 

модели на свлачищно-седиментационни процеси и натрупване на тежките 

минерали, особено в Сарафовските акумулативни форми.  

Освен Сарафовската и Балчишката брегова зона служи за интересен пример 

за проява на процесите: интензивно изветряне на отложенията на долната, средна и 

горносарматската литоложка задруги с отражение върху развитието на линейната 

странична и повърхностна ерозия и на абразионната дейност. Тези процеси 

взаимодействуват със свлачищата по надводните и подводни части на бреговата 

зона (Каменов и др., 1969). 

От 1983 г. Институтът по океанология-БАН измерва скоростта на абразия в 

112 полигона с обща дължина 7,8 km по методика, предложена от Пърличев (1986). 
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Общата маса на абрадирания материал, който се изнася на подводния брегови 

склон, се оценява на 467 100 t/а (t/а – тона годишно). (табл. 1.1.). 

 

Таблица 1.1. Абрадиран материал от Българското Черноморско крайбрежие (Пейчев, 

Димитров, 2012; Пейчев, 2014) 

№ Абразионен участък Дъл-

жина, 

km 

Средна 

скорост 

на абразия 

m/year 

Абради-

рана 

площ, 

m
2
/year

 

Абради-

ран 

обем, 

m
3
/year 

Абради-

рана 

маса, 

x1000 

t/year 
1 Н. Сиврибурун – н. 

Шабла 
12,0 0,30 3600 39960 57,9 

2 Н. Шабла – н. Калиакра 25,8 0,05 1290 22446 56,6 

3 Н. Калиакра – гр. 

Каварна 
11,0 0,05 550 9460 23,8 

4 Гр. Каварна – КК 

“Албена” 
14,3 0,16 2288 38210 76,4 

5 КК “Албена” – н. Св. 

Георги 
6,6 0,13 858 5663 11,0 

6 Н. Св. Георги – н. 

Галата 
3,5 0,20 700 11760 24,2 

7 Н. Галата – н. Емине 29,2 0,16 4672 66342 136,7 

8 Н. Емине – гр. Несебър 12,8 0,07 896 15411 25,0 

9 Гр. Несебър – гр. 

Поморие 
7,7 0,09 693 5772 12,1 

10 Гр. Поморие – н. Форос 4,5 0,22 990 7821 12,6 

11 Н. Форос – р. Резовска 99,0 0,01 990 10989 30,8 

Общо 226,4 0,08 17527 235834 467,1 

 

 

1.4. Картографиране на терените по податливост към проява на 

срутища 

Опасността към тези явления, която се разглежда, включва всички опасни 

геоложки явления, описани в приетата вече Методика за оценка на геоложкия риск 

(2014) на основата на световната класификация на гравитационните процеси по 

Varnes (1978) – това са процесите "преобръщане" и скално "срутване", като все 

още се описват с общото понятие „срутища“. При оценката следва да се добавят 

бързите обрушвания на обломъчни материали по стръмни склонове, известни в 

класификацията като „обломъчни/скални лавини” (rock/debris avalanche, съгл. 
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Varnes, 1978) и маси, както и единичните скални блокове, лежащи на даден склон, 

които поради действие на различни фактори могат отново да се активизират и по 

този начин да бъдат в риск за населението и инфраструктурата (Japan Road Society, 

2000)  (табл. 1.2.). 

При класическия тип срутване (rockfall) механизмът на откъсване от скалния 

откос е в пряка зависимост от тежестта на скалния блок, механичното изветряне и 

наличието на пукнатинни води. Основните действащи сили са тези на опън.  

При другия основен вид скална деформация – скалното преобръщане 

(rocktoppling), скалният блок се завърта в посока към въздушната страна на откоса 

и се преобръща. Последният тип скална деформация е характерен за вертикалните 

откоси по платата.  

 

Табл.1.2. Типични видове скални деформации   

Наименование Относителна 

скорост 

Общо описание 

срутище, 

скално 

преобръщане 

Много бърза Внезапно преместване на един или много скални блокове с 

всякакви размери от скален откос или стръмен склон, които 

се спускат в относително свободно падане. Движението 

може да бъде право надолу, или в поредица от големи 

скокове надолу по склона. 

скално 

свличане 

Много бърза Внезапно низходящо движение от един или няколко скални 

блока по някаква добре дефинирана повърхност на движе-

ние/хлъзгане, която обикновено представлява пукнатинна 

система, разлом, напластяване. В процеса на движение 

скалните маси се деформират или разпадат на по-малки 

късове.   

скална или 

обломъчна 

лавина 

бърза до 

много бърза 

Движение на несвързана скална маса, при което първона-

чалната структура на образуване вече не е видима, възник-

ващи по недобре определена повърхнина. Характерна осо-

беност на това явление   включват морфология на поток с 

относително малка дебелина.   

 

Срутищата се проявяват предимно в планински райони по стръмни до отвес-

ни склонове, изградени от здрави, но напукани скални разновидности. Размерите 

им се обуславят от наклона и височината на склоновете и напукаността на 

масивите. Малките срутища са по-често срещани и имат по-малки последствия. 
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При големите срутища значителната по обем скална маса с внезапното си раздвиж-

ване може да нанесе големи щети и разрушения. В някои случаи срутищният мате-

риал се отклонява или „обтича“ срещани препятствия. 

В срутищните проявления участват скални материали с различни размери, 

вариращи от дребни късове до блокове с обем стотици кубически метри, чиято 

скорост на придвижване също варира, достигайки до няколко десетки метра в 

секунда. Дори обрушвания със сравнително малък размер на късовете, но характе-

ризиращи се с висока енергия и мобилност, са честа причина за инциденти, в т.ч. и 

със смъртни случаи, най-вече по пътната и ж.п. мрежа в страната. Оценката на тези 

процеси и последствията от тях е трудна за точна оценка и прогнозиране, поради 

голямата неопределеност във времевия интервал на проявление, геометричните 

характеристики на скалните блокове, профила на склона, физикомеханичните 

свойства на скалния масив и склона, включващи обемно тегло, грапавост, ъгъл на 

вътрешно триене, съпротивление при търкаляне, реституционни характеристики на 

склона и раздробяване на падащия блок (Crosta and Agliardi, 2003; Agliardi et al., 

2009). Повечето от скалните склонове са засегнати от малки по обем обрушвания, 

докато срутищата с големи обеми засягат в повечето случаи склонове с голяма 

денивелация и подходящи за склонова нестабилност геоложки условия. В повечето 

случаи в практиката изследванията на срутищните процеси се базират на теренни 

проучвания и опасността се изчислява чрез податливост към срутване или чрез из-

числяване на коефициент на устойчивост. Според някои учени като Coe & Harp 

(2007) изчисляването на разстоянието на транспорт на скалните маси при големи 

скални склонове може да се получи чрез емпирични зависимости. Това има 

значение за анализа по податливост към срутване, което може да се обобщи като: 

1) голяма вариация при зоната за транспортиране, например поради  различия, 

свързани с размера на падналия материал; 2) следите от движението на скалния 

блок обикновено не са ясни, особено по-старите обрушвания; и 3) при използване 

на някои мащаби положението на скалните блокове не може да бъде отразено.    

Според тези критерии, най-податливи към срутищни явления са онези гео-

ложки формации, където са налице тектонски нарушения, разломи и пукнатинни 
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системи с неблагоприятна ориентация. Подробен структурен анализ на конструк-

цията включва анализ на страната и наклона на всяка пукнатинна система, откъде-

то може да се определи и срутищният потенциал. Редица изследователи на срутищ-

ния потенциал включват и оценката за състоянието на скалния масив, например 

Rockfall Hazard Rating System RHRS (Pierson & Van Vickle, 1993); Rockfall hazard 

rating R (Dong et al. 2014), RMR, SMR и др.    

Числено или аналитично моделиране на срутищните явления изисква точно 

определяне на геометричните и физични характеристики на падащия блок и на 

склона. Основните геометрични характеристики се отнасят до размера на блока и 

на неговата форма, докато основните физически характеристики са началната 

скорост на свободно падане, коефициентът на реституция и загубата на енергия 

при удар. Основните видове скални деформации включват както обрушване  на 

скални маси, така и преобръщане  и хлъзгане по слаба плоскост, но също така при 

случаи на нестабилни блокове със заоблена форма може да се стигне и до търка-

ляне на блока по склона. Въздействието от свободното падане/претъркаляне  може 

да бъде категоризирано в 3 групи в зависимост тяхното въздействие върху 

човешката дейност – от 1 (ниско въздействие) до 3 (значително въздействие). 

Един преглед на световната практика показва, че в основната част от 

изследванията върху срутищните процеси, податливостта на даден склон към 

свличане и оценката на риска се правят в едър мащаб (най-често 1: 5000 докъм 

1:  25000). Това са отделни райони, засегнати от срутищни процеси, носещи своята 

геоложка, геоморфоложка и климатична специфика. За всеки район на проучване 

се правят анализи на данните от теренните изследвания, мониторинг, архивните 

(исторически) източници, анализират се аерофотоснимки, на базата на които се 

преценява податливостта към срутване. С обратни изчисления се определят траек-

ториите на обрушените маси  и така се получава ценна информация, която може да 

се използва при оценката на тенденцията за възникване срутища в съответната гео-

ложка формация и при по-нататъшните изчисления на срутищната опасност/риск.   

Подходящи условия за възникване на срутища са скални склонове, засегнати 

от разломи, с наличие на наклонени пластове, затъващи по посока на склона, 
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периферните зони на плата, а така също високи каньоновидни или тесни речни 

проломи. Размерите на обрушените скални блокове в голяма степен се определят 

от напукаността на скалите, степента на изветрянето и тектонската им преработка. 

В гранити, гнайси и здрави пясъчници скалните призми достигат до 3-5 m в 

диаметър, в алевролитите - до 1-1,5 m. 

Малки срутища с обем до 500 m
3
 се срещат сравнително често в Западна 

Стара планина и високопланинската част на Рило-Родопския регион. Активизират 

се обикновено през дъждовни периоди. В същите райони се срещат и по-големи по 

обем срутища и тяхното възникване се обуславя от по-силни земетресения. В 

редица случаи инверсният геоложки строеж, състоящ се от горен крехък пласт с 

дебелина до 30-40 m, залягащ върху по-деформируема подложка от глинести 

мергели, обуславя проявата на срутищни процеси в горната част на склона и 

свлачищни – в долната. Обрушеният материал се омесва със свлачищния делапсий, 

увеличава активните сили в склона и след време активизира свлачищния процес. 

Характерен е примерът със срутището от 06.07.1991 г., което разруши част от 

Преображенския манастир. Подобни процеси са проявени по периферните зони на 

платата в Североизточна България, включително по Черноморското крайбрежие и 

Източните Родопи. Опасността от срутищата се изразява главно в две направления 

– като пряка заплаха за изградени сгради, пътища и др. съоръжения и като 

възможност от преграждане на речни долини и образуване на езера, които при 

прорив могат да залеят долината.  

Борбата със срутищата е трудна и се изразява в разчистване на падналия 

материал, обрушване на разхлабени блокове по склона или тяхното закрепване чрез 

анкериране или циментация. За предпазване на съществуващи съоръжения се 

практикува изграждането на улавящи подпорни стени, мрежи и др. 
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1.5. Картографиране на терените по податливост към проява на 

свлачища 

Поради факта, че в световен интернационален мащаб сред инжереногеолож-

ките и геотехническите среди, дебатите, изследванията и научните публикации са 

най-многобройни за свлачищните процеси, обръщаме по-специално внимание на 

картирането по свлачищна податливост. Методите за картиране по свлачищна 

податливост са разнообразни и многобройни и често варират в зависимост от 

държавата, релефа, целите и финансите на разположение за проекта. Податливост-

та е склонността и предразположението на геоложкото пространство за генериране 

на свлачища. В математическа форма, свлачищната податливост е вероятността за 

пространствената проява на дадени склонови свличания, при определен набор от 

инженерногеоложки условия (Guzzetti et al., 2005). Предполага се, че в бъдеще 

свлачища ще възникнат при същите условия, при които са възникнали в миналото 

(Guzzetti et al., 1999) и така направените оценки за податливост могат да се използ-

ват за предсказване на географското разположение на бъдещите свлачища. При 

картографирането на свлачищната податливост не се прогнозира "кога" или "колко 

често" ще възникнат свлачища или колко големи и разрушителни ще бъдат те 

(Guzzetti et al., 2005).  

Табл. 1.3. Категоризация на методите за определяне на картографирането по 

свлачищна податливост 

Аспект/Метод Геоморфоложки Евристичен Физически Статистически 

 

Количествен 

 Характеризиране 

Точкуване 

Схематизиране 

Фактор на 

безопасност 

Регресионни 

Неврални 

мрежи 

 

Качествен 

Картирания 

Теренни наблю-

дения 

Логически 

справочни 

таблици 

  

 

Много методи са предложени за оценка на свлачищната податливост, 

включително директно геоморфоложко картографиране, физически-базирани 

модели, евристични подходи и методи за статистическа класификация, които са 

описани по-долу. Тези методи могат да бъдат широко класифицирани в количест-
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вен и качествен аспект (табл. 1.3). Границите между методологиите не са твърди, 

особено за евристичния подход, който често има известна степен на хибридизация. 

 

Геоморфоложки картографирания и изследвания за оценяване на 

свлачищната податливост 

За директни геоморфоложки картирания и полеви изследвания се използват 

експертни интерпретации на терена. За да се установят на карта доказателствата за 

свлачища, произтекли в миналото, се използва експертна оценка, която цели да 

прогнозира какви други области и терени, които имат сходни характеристики с 

тези, претърпели различни свличания в миналото са потенциално застрашени от 

бъдещи свличания  (Waltham and Dixon 2000; Brunsden 2002; Clayton et al., 2002; 

Nicholson 2004; Dymond et al., 2006). Това се прави чрез тълкуване на въздушна 

фотография и други дистанционни методи, комбинирано с подробно полево 

картографиране. Практически това е качествена и субективна техника, която може 

да се постигне без необходимост от компютърна мощност или статистическо 

моделиране. Подобни проучвания най-често са ограничени до конкретни райони, 

където се изискват по-подробни изследвания и често са свързани с инфраст-

руктурни проекти. За широко площно стратегическо оценяване такива изследвания 

са твърде скъпи и отнемащи време. Въпреки това при оценяването на районите, 

податливи на свлачищни процеси в нашата страна, се използва опитът и практи-

ческите теренни изследвания и наблюдения на специалистите инженергеолози, 

участващи в настоящия проект.  

 

Физически-базирани модели за оценяване на свлачищната податливост 

Физически-базираните модели се състоят от анализи на склоновата стабил-

ност и обикновено имат за цел да се оцени коефициентът на безопасност за даден 

склон. Правилното им приложение изисква подробни геотехнически и хидрогео-

ложки данни и вярното познаване на механизмите на свличане, засягащи 

изследваните склонове. Подобна информация не е лесно да се придобие за по-

широки области и физически-базираните модели обикновено се прилагат за малки 
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площи, при единични склонове. Колективът, работещ по настоящия проект, има 

данни за някои конкретни области и участъци от нашата страна и тези данни са 

използвани при оценката и картирането на свлачищната податливост. 

 

Евристични подходи за оценяване на свлачищната податливост 

Евристичният подход води до значителна степен на субективност, тъй като 

на всяка геотехническа променлива се присвоява определено тежестно значение „a 

priori”. Регистрацията на свлачищата и евристичните подходи по същество раз-

читат за изработването на картите по свлачищна податливост, карти изследвани и 

контролирани от учения-специалист, отговарящ за анализа. Основните огра-

ничения при тази техника се срещат със субективността, свързана с емпиричната 

класацията на свлачищни независими фактори, които се взимат предвид при 

анализа. Въпреки това, ако се комбинира с аналитичен подход, може да бъде 

мощен инструмент. Евристичните подходи са широко използвани в редица страни 

(Griffiths et al., 2002; Lee et al., 2002; Guinau et al., 2005; Ruff and Czurda, 2008). На 

практика при изпълнението на настоящия проект също е изпозван и този подход, 

като приоритетни тежести са дадени на възрастта на скалите и строителните 

почви, както и на наклоните на склоновете. По-подробно описание за прилагането 

на евристичния подход за територията на нашата страна е дадено по-надолу. 

 

Статистически методи за оценяване на свлачищната податливост 

Методите за статистически класификация се развиха бързо през последните 

години и са станали ефективен подход за определяне на свлачищната податливост 

на големи и сложни области. Такива методи дават количествени оценки на въпроса 

"къде" се очакват свлачища, въз основа на подробна информация за разпределе-

нието на исторически регистрираните свлачища и набор от тематична информация 

за земната среда. Данните за регистрираните в България свлачища от регионалните 

геозащитни дружества в Перник, Плевен и Варна, както и данни за по-стари в 

геологическо време свлачищни събития, са взети предвид при изработването на 

картите за свлачищната податливост в страната. 
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Разпределение на свлачищата по геоморфоложки и литостратиграфски 

признаци  

Измежду условията, които предопределят местата на възникване на свлачи-

щата, доминираща роля имат геоморфоложките условия (геометрични параметри 

на склоновете) и литостратиграфските характеристики на скалите и почвите. Този 

подход може да служи за предварително локализиране на потенциалните райони за 

проява на свлачища в зависимост от съчетанието на тези условия. 

Не са застрашени от нарушаване на склоновата устойчивост и възникване на 

свлачища равнинни терени или такива с наклони до 5°, независимо от вида на 

изграждащите ги скали и почви. Логично е да се очаква, че с увеличаване на 

наклоните на склоновете опасността от свлачища и техният брой ще нараства. В 

изследваната извадка от свлачища (Върбанов и др., 1997, Франгов, 1990, Frangov et 

al., 1997) тази тенденция се наблюдава за наклони до към 15°, след което на 

увеличаването на наклоните съответства намаляване броя на произтеклите 

събития. Тази на пръв поглед аномална ситуация се обяснява с особености на 

второто условие - склонове с наклони над 15° се изграждат предимно от твърди и 

здрави скали, много често засегнати от многобройни пукнатини и изветряне и при 

тях нарушенията на устойчивостта са от срутищен тип. Това е указание също, че 

голяма прогностична стойност за местопроявление на свлачищните явления  имат 

възрастта и литоложкия състав на скалите, изграждащи склоновете. 

Анализът на данните за проявените свлачища в различни райони на страната 

дава основание за следните констатации и изводи относно връзката между въз-

растта на геоложките свити, техния литоложки състав и свлачищната податливост. 

Най-многобройни са свлачищата в младите геоложки формации и преди всичко в 

седиментите на неогена. Това е естествено, след като в профилите на тези форма-

ции съществен дял заемат глините. Поради относително кратката им геоложка 

еволюция в тях не са протекли процеси на литифициране и по-значително заздра-

вяване, какъвто е случаят с глините от по-старите формации. Палеогенът и неоге-

нът, взети заедно, са основният носител на големите свлачища в България. Има ос-
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нования да се очаква, че и в бъдеще най-голяма е вероятността да възникнат свла-

чища в местата на разпространение на терциерни седименти и вулканити. Макар и 

по-малобройни свлачища се срещат и в по-старите формации. По-особено е мяс-

тото на кватернерната покривка, за която са характерни много на брой свлачища с 

малък обем. Те са по-лесно преодолими, но масовото им разпространение води до 

големи загуби. Те нямат пълна регистрация и добра изученост, по-специално из-

вън населените места и сервитутите на инфраструктурните съоръжения. Пролуви-

алните шлейфове и делувиалните покривки на склоновете, особено в условия на 

оводняване, следва да се приемат като места, застрашени от свлачищни процеси. 

Прогнозите за условията и местата на проявление на свлачищните процеси у 

нас могат да бъдат подпомогнати и от някои други закономерности като напр. 

привързаността им към широки разломни зони, към активни разломни структури с 

контрастни движения, към перифериите на издигащи се масиви, високо сеизмични 

райони, оводнени склонове, скалните венци на издигнати плата, участъци с 

техногенни интервенции. При наличие на тези и други обстоятелства, 

вероятността от проява на свлачищни процеси е по-голяма. 

На такива основания територията на страната се районира по податливост 

към проява на свлачища. Това райониране дава представа и за следващата стъпка, 

а именно териториалното разпределение на свлачищната опасност, нейната 

мозаична структура, застрашените площи, въздействието върху важни 

икономически райони (Западно Дунавско крайбрежие, Северно черноморско 

крайбрежие, Предбалканска област, грабени-котловини в ЮЗ България, 

Източномаришката низина, Родопската област). Значителни части от страната, вкл. 

и такива с висока степен на урбанизация, са засегнати и застрашени от проява на 

свлачищни процеси, с всички произтичащи от това последици. 
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Критерии при съставяне на картата по податливост към свлачищни процеси 

за различните райони 

Регионалното разпространение на свлачищата, тяхното историческо вре-

мепроявление, влиянието на основните фактори, зависимостите между геометрич-

ните параметри и геолого-геоморфоложкият строеж на склоновете дават основа-

ние за формулиране на няколко главни критерия за оценка на податливостта на 

територията за проявата на свлачища.  

При съставянето на прогнозната карта на податливостта към свлачищни 

процеси е отчетено определящото влияние на състава, свойствата и пространст-

веното положение на скалите от различните геоложки формации, повишената чув-

ствителност на някои седементи към въздействието на водата и динамичните въз-

действия и склонността им към свличане, геоморфоложките особености на релефа 

и по-специално наклоните на терена. Специално внимание е отделено на резул-

татите от ретроспективния анализ на свлачищната активност във времето и статис-

тическите зависимости за страната и по райони между геометричните параметри 

на свлачищата, динамиката на процеса и действащите фактори. 

Условно критериите са разделени на две групи. Към първата са отнесени 

тези, които характеризират геосредата, а във втората са включени основно 

елементи от динамиката на свлачищата. Сумарното влияние на условията и 

факторите, отразяващи свлачищната податливост, е определено в зависимост от 

преобладаващата степен на присъствие, засегнатост или застрашеност на 

разглежданата територия от тях. 

 

Критерии, отразяващи състоянието на геосредата: 

• Геоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки условия. 

В тези критерии е отчетено съвкупното и взаимно обусловено влияние на 

скалите от различните геоложки формации при възникването на свлачища. 

Податливостта на територията по този показател е разделена на 3 степени:  

висока степен - включва отложенията на Q и N;  
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средна степен - включва отложенията на Рg и Mz;  

ниска степен - включва отложенията на Pz и PC. 

• Геоморфоложки условия. 

Възникващите срязващи напрежения в почвите, водещи до проявата на 

свлачища, в голяма степен зависят от наклона на терените. Статистическата 

обработка на наличните данни показва, че вероятността за възникване и 

активизиране на свлачищни процеси нараства успоредно с увеличението на 

генералния наклон на склоновете до 15°. В интервала 15°- 45° броят на свлачищата 

намалява по експоненциална крива. Влиянието на наклона на терена (α) при 

възникване на свлачища е градирано на 3 степени:  

 висока - 9° < α < 15°;  

 средна - 5° < α < 9°; 15 < α < 45°;  

 ниска - α < 5°, α >45°. 

 

Времева вариабилност на свлачищната податливост 

Податливостта на дадена площ към свличания е вероятно да се промени с течение 

на времето (Gorsevski et al., 2006), с променящите се условия, като например 

промени в почвената влага, изветрянето, земното растително покритие 

(обезлесяването или залесяването) и развитието на кореновите системи в горските 

масиви. Всеки модел на свлачищна податливост следва да се разработи, като тези 

промени се отчитат за бъдещи оценки и за картите се даде възможност за бъдещите 

промени. Промените следва да се влеят в модела, така че картата да може да се 

актуализира. Валежите варират във времето и пространството и е вероятно да 

окажат важно влияние върху проявата на свлачищните процеси в земната среда на 

нови и незасегнати досега места. Като част от световните климатични промени, 

Българският климат се очаква да стане с по-високи температури, повече бури и по-

висока влажност, като по този начин по-големи площи могат да станат по-

податливи на валежите, предизвикващи свлачища.  
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1.6. Картографиране на терените по податливост към проява на кално-

каменни порои 

Кално-каменните потоци (порои) представляват бързодвижеща се маса, в която е 

налице комбинация от рохкава почва, скали, органична материя, въздух и вода, 

която тече надолу по склона като каша. Известни са още като кално-каменни 

потоци и сели. Те често са причинени от интензивен повърхностен воден отток, 

предизвикан от паднали за кратък период значителни валежи или от бързо 

снеготопене, което еродира и мобилизира рохкава почва или скален материал по 

стръмните склонове. Често са свързани със стръмни долове, а в основата на скло-

новете се образуват пролувиални конуси. Известни са също и като свръхконцент-

рирани наводнения (hyperconcentrated floods). За да се разграничават от 

обикновените водни потоци, изходният материал трябва да бъде в насипно състоя-

ние и способен да "протече", като най-малко 50% от него трябва да бъде съставен 

от частици с пясъчен или по-голям размер (Маслов, 1957). По-голямата част от 

тези явления протичат с голяма скорост, с което създават риск за населението и 

инфраструктурата, като често вземат и жертви (фиг. 1.4 ).   

 За да възникнат кално-каменни потоци са необходими определени условия. 

Най-важното е наличието на подхранваща зона. Тя трябва да има: 1) много стръмен 

наклон, 2) голямо количество несвързани склонови материали, 3) източник на го-

лямо количество влага, и 4) рядка растителност. Идентифицирането на участъците, 

където преди са се случвали такива явления, е първата стъпка към разработването 

на план за намаляване на опасността и риска от възникването на това явление.  

 Тяхна разновидност са калните потоци (кални свлачища). Те се състоят от 

материал, който е достатъчно водонаситен и протича бързо. Съдържат най-малко 

50 процента пясък, прах и глинести частици.  

  Разпространение в страната. Макар и тези явления да са нетипични за 

страната, техни проявления са регистрирани в различни райони. Основните 

подхранващи материали са изветрителните кори – най-често в гранитни масиви 

(Palacios et al., 2003; Sasaki et al., 2001; Добрев, Георгиева, 2010, и др.), също така и 
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зони на подхранване се формират във вулкански (пирокластични) седименти, както 

и в слабоспоени терциерни седименти. Периодично се случват в Кресненското 

дефиле, където подхранващата зона е от изветрели и силно тектонски обработени 

гранити (Добрев, Георгиева, 2010). Сведения за такива процеси имаме в Родопите, 

в Задбалканските котловини и в други части на Югозападна България (Каменов, 

Илиев, 1963; Илиев-Бручев и др., 1994; Герджиков и др., 2012). Подобни прояви са се 

случвали по югозападните склонове на Пирин, където активно участие в селевите 

проявления вземат плиоценските седименти. Оголеността на склоновете, високата 

енергия на релефа и значителното натрупване на изветрели и натрошени скални 

маси допринасят за проявата на кално-каменни порои по южните склонове на 

Стара планина - в района между Златица и Казанлък. Най-отчетливи остатъци от 

такива проявления са налице при с. Църквище, западно от Челопеч и при с. Антон 

(Каменов, Илиев, 1963). 

През 1939 г. в резултат на водонасищане след продължителни валежи, един 

хълм, разположен между две дерета западно от с. Лозен, Софийско и изграден от 

палеогенски блокаж с глинесто-песъчлив запълнител,  преминава в течнопластична 

консистенция и хълмът се устремява с висока скорост надолу към равнината. 

Задвижените маси, с обем милиони m
3
, за кратко време се придвижват в хоризон-

тално направление 200-300 m. Скално-глинесто-дървесната маса се разлива 

ветрилообразно в котловината. Понастоящем теренът, върху който се е излял 

кално-каменният порой, представлява полегат склон с дребно нахълмяване, а в 

някои понижени участъци нагоре по склона се установяват заблатявания. 

По време на интензивни валежи с екстремни стойности също е възможно да 

възникнат явления с характеристики, отчасти сходни на кално-каменните порои, 

какъвто бе случаят в южните части на гр. Варна през м.юни 2014 г. 

При класифицирането на тези явления е важно да се вземат под внимание 

техните специфични особености – характерен геоложки строеж, геоморфоложки 

особености, като се направи отчетлива диференциация между зоните на 

подхранване, транспорт и акумулация. Именно последните 2 зони носят най-голям 

риск за икономиката и инфраструктурата на страната, там се дават и човешки жерт-
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ви. При класификацията е взет предвид и фактът, че този процес е бил по-широко 

разпространен през първата половина на миналия век в Източните Родопи и по 

южните склонове на Централна Стара планина (Каменов, Илиев, 1963; Илиев-

Бручев и др., 1994), но след прилагането на противоерозионни мерки (залесяване и 

др.) през 50-та и 60-те години, опасността от възникване е силно намалена 

 

 

Фиг. 1.4. Последствия от кално-каменен порой в Кордийера де ла Коста, Варгас, 

Венецуела (източник: http://www.webpages.uidaho.edu/~simkat/cors220_files/lecture12.html ) 

 

Важен етап при оценката на риска е да се определят правилно районите, 

където е възможно да се проявят кално-каменни порои. Анализът на наличната 

информация показва, че в България това са районите, свързани с: 

 Силно изветрелите и тектонски обработени скални масиви (най-вече 

гранити) 

 Палеогенския вулканоседиментен комплекс, изграждащ планинския масив в 

Източните Родопи 

 Неогенски глинесто-песъчливи седименти (например Галатска свита по Чер-

номорието, някои формации в котловините в ЮЗ България и др.) 

Анализът на податливостта (чувствителността) към възникване на този 

процес, извършен на базата на наличните сведения за възникнали подобни процеси 

на територията на страната, ясно очертава зони, които носят потенциала за прояв-

лението му. Такива са Кресненското дефиле (изветрели и тектонски обработени 

http://www.webpages.uidaho.edu/~simkat/cors220_files/lecture12.html
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гранити), участъци в Санданския грабен (при Кресна, Мелник и др.), Източни 

Родопи (по р. Върбица, р. Боровица и др.), южните склонове на Централния Балкан, 

района Аспарухово-Галата и др. Сведения за подобни явления има и в други части 

от страната (например Софийската котловина, Кюстендилско, при някои плата в 

СИ България и др.), но изучаването им изисква допълнително детайлно проучване. 

Това изисква не само геоморфоложки анализ на склона (с оглед прогнозирането на 

засегнатата площ) и на растителната покривка, но основно на инженерногеоложки 

условия, благоприятстващи възникването на този процес. Характеристиката на ос-

новните зони, отделени до този момент при анализа на този процес в страната, по-

казва, че те могат да се разделят на 3 категории по податливост (чувствителност) 

към възникване на кално-каменни порои, което е илюстрирано в табл. 1.4 .   

 

 

Табл.1.4. Характеристики на зоните на податливост от възникване на кално-

каменни порои   

Описание  Точки 

Зона, изградена от кватернерни и терциерни материали, 

подложени на интензивна ерозия  

1 

Изветряла зона в магмени и метаморфни седименти; терен 

покрит с късове от магмени и метаморфни скали; терциерни 

седименти, склонни към ерозия, подложени на силно изветряне 

2 

Силно надробена зона, тектонски нарушена зона (разломна зона) 

или с висока степен на изветряне; изградена основно от гранити; 

висока енергия на релефа; висока сеизмичност  

3 
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1.7. Картографиране на терените по податливост към проява на 

пропадане на льос 

Картиране на терените по податливост към проява на пропадане на льос 

В нашата страна льосът и льосовидните почви заемат общо около 12 000 km
2
. 

От тях около 10 000 km
2 

са покрити с пропадъчен льос, който образува 

непрекъсната ивица в Северна България, южно от р. Дунав. В западните райони 

ширината на тази ивица е до 30-35 km, а в източните – до 60-65 km (Минков, 1968). 

Картирането по податливост на пропадъчния льос е базирано на възприетата у 

нас литофациална класификация на льосовите почви по Минков (1968), при която 

се различават пет основни разновидности - льосовиден пясък, песъчлив льос, 

типичен льос, глинест льос и льосовидна глина (Таблица 1.5). 

Таблица 1.5. Основни льосови разновидности и техният зърнометричен състав 

Литофациална 

разновидност 

Диапазон на съдържание (в %) на фракция, mm 

0,1÷0,05 0,05÷0,005 <0,005 

льосовиден пясък 50-70 30-40 3-10 

песъчлив льос 10-40 50-80 3-10 

типичен льос 10-30 50-80 10-20 

глинест льос 0-10 40-70 20-30 

льосовидна глина 0-10 30-60 30-40 

 

Льосовиден пясък 

Разпространен е само в западните части на Дунавската равнина – Брегово, Ново 

село, Гомотарци и др., Видинско, където изгражда дюни и гредове. Преминава в 

чисти пясъци и в песъчлив льос на малки разстояния. Льосовият му облик се 

определя от наличието на рахла структура, поддържана от слаби глинесто-

карбонатни връзки, както и от съдържание на прахова фракция (над 30 %).  
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Основните физико-механични показатели имат следните осреднени стойности 

за льосовидния пясък до 10 m дълбочина: обемна плътност ρ =1,59 g/cm
3
; обемна 

плътност на скелета ρd =1,44 g/cm
3
; обем на порите n =46%; естествено водно 

съдържание wn =9,0 %; показател на пластичност Ip = 3,6%; коефициент на 

филтрация k =3÷5 m/d; параметри на якостта на срязване – c =10 kPa,  =30
о
; 

коефициент на относително пропадане при геоложки товар δcol ≤1 % и при 

допълнителен товар от 0,3 MPa δcol0,3=2 %. 

Песъчлив льос 

Като самостоятелна разновидност изгражда тясна ивица (до 5-6 km) от льосовия 

комплекс, разположена непосредствено зад десния бряг на р. Дунав от Лом до 

Свищов.  

При песъчливия льос фракцията 0,05÷0,005 mm нараства до 80 % за сметка на 

фракцията 0,1÷0,05, която намалява под 40% (Таблица 1).  

Основните физико-механични показатели имат следните осреднени стойности 

за горните два льосови хоризонта (Л1 и Л2) при песъчливия льос: ρ =1,59 g/cm
3
; ρd 

=1,42 g/cm
3
; n =48 %; wn =10,5 %; Ip = 6,4 %; k =1,0÷2,5 m/d; c =16 kPa,  =27

о
; δcol 

=2,2 % и δcol0,3 =2,5 %. 

Типичен льос 

Типичният льос покрива ивица южно от тази на песъчливия льос или 

непосредствено южно от р. Дунав, като между реките Вит и Янтра ивицата достига 

до 60 km широчина, между Русе и Тутракан се стеснява, а в Силистренско и 

Добричко отново се разширява.  

Типичният льос и песъчливият льос съдържат почти еднакво количество 

фракция 0,05÷0,005 mm (50-80%). Отличават се основно по различното съдържание 

на глина, което при типичния льос варира от 10 до 20 % (Таблица 1) . 

Основните физико-механични показатели имат следните осреднени стойности 

за горните два льосови хоризонта (Л1 и Л2) при типичния льос: ρ =1,59 g/cm
3
; ρd 
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=1,39 g/cm
3
; n =49 %; wn =13,8 %; Ip = 9,5 %;k =0,25÷0,35 m/d; δcol =3,2 % и δcol0,3 

=6,0 %. 

Глинест льос 

Глинестият льос заема следващата ивица южно от типичния. В Ломско ивицата 

е тясна, на изток от р. Огоста се разширява и в Добруджа и Лудогорието достига 

максимална ширина от 95 km. 

В сравнение с типичния льос, при глинестия количеството на фракция 

0,05÷0,005 mm намалява (варира от 40 до 70 %), също и фракцията 0,1÷0,05 

намалява до под 10 %, увеличава се глината като достига до 30 % (Таблица 1). 

Основните физико-механични показатели имат следните осреднени стойности 

за горните два льосови хоризонта (Л1 и Л2) при глинестия льос: ρ =1,72 g/cm
3
; ρd 

=1,47 g/cm
3
; n =46 %; wn =19,0 %; Ip = 17,1 %; k =0,20 m/d; c =25 kPa,  =24

о
;  δcol 

=2,5 % и δcol0,3 =7,0 %. 

Льосовидна глина 

Разпространена е в южната окрайнина на льосовата област в Северна България. 

Състои се от наложени една върху друга почви, между които са включени тънки 

„льосови“ хоризонти. 

В сравнение с глинестия льос, при льосовидната глина количеството на глината 

нараства до 30-40 % за сметка на намаляване на фракцията 0,05÷0,005 mm до 30-

60% (Таблица 1). 

Основните физико-механични показатели имат следните осреднени стойности 

при льосовидната глина: ρ =1,85 g/cm
3
; ρd =1,55 g/cm

3
; n =42,6 %; wn =20,6 %; Ip = 

23,2 %; k =0,15 m/d; δcol ~0 % и δcol0,3 = 1÷2 %. 
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1.8. Картографиране на терените по податливост към проява на 

втечняване на слаби почви 

В Методиката за оценка на геоложкия риск (2014) e направена подробна 

характеристика на процеса на втечняване на слаби почви, факторите, влияещи 

върху опасността от втечняване и методите за определяне опасността от 

втечняване. Изяснени са също така при какъв състав и свойства пластовете са 

потенциално втечняеми, както необходимият инженерногеоложки мониторинг при 

опасност от втечняване на водонаситени слаби почви.  

В тази точка от настоящия проект се спираме само на някои от основните 

критерии, по които може да се съди, че приповърхностната геоложка среда е 

податлива към развитието на различните проявления на този разрушителен 

геоложки процес. Тези критерии са използвани при съставянето на картата по 

податливост към втечняване на слабите почви в нашата страна. 

Прилагат се няколко основни критерия (Kramer, 1996; Remedial Measures ..., 

1998) за податливостта на втечняване на почвите. Те включват исторически, 

геоморфоложки и геоложки критерии, както и критерии за състава и състоянието 

на строителните почви.  

За предварителни оценки на податливостта към втечняване се използват 

най-вече историческите, геоложките и геоморфоложки критерии. Критериите за 

състава и състоянието на строителните почви се използват при детайлни 

проучвания на конкретни по-малки по обхват участъци и се реализират при 

изграждането на определени инженерни съоръжения за по-висока сигурност. В 

настоящия отчет са използвани първата група критерии за оценяване на подат-

ливостта към втечняване на слаби строителни почви, използвани в практиката за 

обширни територии. 

 

Исторически критерии 

Голяма част от информацията върху поведението на втечняване на 

строителните почви е дошло от теренни проучвания, проведени след произтекло 
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сеизмично събитие (Post еarthquake investigations). Наблюденията от предишни 

земетресения осигуряват голяма част от информацията за податливостта към 

втечняване на някои видове почви и райони. Почвите, които са втечнени в 

миналото може да се втечняват отново от бъдещи земетресения. Тереннният опит 

показва, че втечняване се повтаря често на същите места, когато условията на 

пластовете и подземните води са останали непроменени (Youd, 1984). Така 

исторически регистрираните събития (case histories) на втечняване могат да бъдат 

използвани за идентифициране на определени места, както и общите условия на 

земната среда, които могат да бъдат податливи на втечняване при бъдещи 

земетресения. Youd (1991) описва редица случаи, при които исторически 

доказателства за втечняване са били използвани за съставянето на карти на 

податливост към втечняване.  

Полевите изследвания след произтекли сеизмични събития (Post еarthquake 

investigations) показват също, че местата с ефекти на втечняване в миналото са 

били ограничени до една зона, в рамките на определена дистанция от сеизмичния 

източник. За първи път Ambraseys (1988) събира данни от плитките земетресения 

из целия свят, за да оцени ограничаващото епицентрално разстояние, отвъд което 

не се наблюдава втечняване на почви, при земетресения с различни магнитуди. 

Установява се, че разстоянията, на които може да се очаква втечняване, се 

увеличават драстично с увеличаване на магнитуда на земетресенията. По-късно за 

проявата на тези разрушителни геоложки процеси е приблизително уточнено от 

японския инженерногеоложки опит, че се разпространяват на разстояния в радиус 

от епицентъра на земетресението както следва – 50 km при М=6.5, 100 km при 

М=7.0, 200km при М=7.5 и 300 km при М=8.0 (Remedial Measures Against Soil 

Liquefaction 1998). Няма обаче никаква гаранция, че втечняване не може да се 

случи и при по-големи разстояния. Тези констатации са полезни за оценка на 

регионални сценарии за податливостта и опасността от втечняване на строителни 

почви и са използвани в настоящия проект. 

За нашите условия и събитията, произтекли на територията на страната, 

ценен опит е придобит след силното земетресение с епицентър Вранча (1977 г.) и 
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колективът, участвал в последвалите терени картирания (Бранков ред., 1981). 

Примерите за втечняване на строителни почви са разгледани подробно от Акад. 

Бручев (1986). Исторически данни за втечняване на строителни почви има и за 

други земетресения с епицентри, разположени на територията на страната ни. 

Подобен пример е от земетресението през 1904 г. с епицентър в Кресненското 

дефиле и М=7,8, при което сеизмично събитие са наблюдавани хидроразривни 

деформации в терасите на р. Искър, близо до с. Гниляне в Софийската котловина, 

над 100 km от епицентралната зона на това сеизмично събитие (Вацов, 1905). 

Разстоянието от този район до епицентъра на земетресението е 115 km и 

наблюдаваните ефекти на втечняване корелират добре със зависимостта между 

магнитуда на земетресение и разстоянието до сеизмохидродинамичния феномен  

(Holzer, ed., 1998) (Фиг. 1.5). 

 

 
 

Фиг. 1.5. Магнитудно-дистанционен критерий приложен за района на Софийската 

котловина при Крупнишкото земетресение от 1904 г. 

 

 

Геоморфоложки критерии 

Отложения, склонни да се втечнят, могат да бъдат приблизително 

идентифицирани въз основа на географска информация. Таблица 1.6 показва 
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диаграма, в която податливостта към втечняване се класифицира според 

различните геоморфоложки условия.  

Табл. 1.6. Податливост към втечняване, базирана на геоморфоложки единици  

(По Remedial Measures ... 1998, с допълнения) 

Податливост 

към втечняване 

Геоморфоложки единици 

Висока Рекултивирани насипи, настоящи и стари речни легла, 

млади естествени брегове и насипни отложения, междудюнни 

низини 

Умерена Форми и низини други от горните: ветрилообразни 

конусни отложения на делувия и пролувия, по-стари естест-

вени брегове и насипни отложения, пясъчни дюни, заливни 

тераси, плажове 

Ниска По-високи тераси, хълмове, планински склонове 

 

Установява се, че участъци върху рекултивирани насипи или изоставени 

речни канали показват значително по-висока податливост, докато места на 

хълмове не показват такава. Въпреки грубата и приблизителна оценка тя е използ-

ваема за избрани места в рамките на голяма площ, за която е планирано по-

подробно изследване.   

 

Геоложки критерии 

Втечняването е процес, който най-често се наблюдава в плитки, 

неуплътнени, водонаситени отложения от несвързани почви, подложени на 

динамични въздействия при силни земетресения. Неводонаситените почви не са 

податливи на втечняване, защото при тях не може да се генерира порен натиск 

Строителните почви, които са податливи на втечняване, се формират в 

рамките на сравнително тесен диапазон на геоложки условия и палеогеоложка 

обстановка (Youd, 1991). Условията на отлагане, хидроложката обстановка, както 
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и възрастта на отложенията, всички те допринасят за съществуващата в настояще 

време податливост към втечняване (Youd and Hoose 1977). 

Видът на геоложкия процес, който е създал почвените отложения оказва 

силно влияние върху тяхната чувствителност към втечняване. Водонаситени 

почвени отложения, които са били създадени чрез седиментация от реки и езера 

(fluvial or alluvial deposits), отлагане на отломки или ерозирали материали 

(colluvial), или отложения, образувани от действието на вятъра (еолични 

отложения) могат да бъдат много податливи към втечняване. Тези процеси 

подреждат частиците с еднакви размери на зърната и ги отлагат в насипно 

състояние, които са склонни да се уплътняват, когато са разтърсени от 

земетресения. Тенденцията за уплътняване води до увеличаване на налягането на 

водата в порите и намаляване на тяхната якост.  

Геоложките процеси, които сортират почвите в равнозърнести 

разпределения на размера на зърната и ги отлагат в рохкаво насипно състояние, 

произвеждат седименти с висока податливост към втечняване. Следователно 

алувиални, колувиални и еолични отложения, при водонасищане, е твърде 

вероятно да бъдат податливи на втечняване. Изкуствените почвени наслаги  също 

могат да бъдат податливи на втечняване. 

Втечнявания се наблюдават в алувиалните равнини, алувиално-делувиални, 

делувиално-пролувиални отложения (поройни конуси), тераси, плажове и 

естуарни отложения. 

Податливостта на по-старите отложения към втечняване обикновено е по-

ниска от тази на по-младите депозити. Почвите с холоценска възраст са по-подат-

ливи от почви с плейстоценска възраст, въпреки че податливостта намалява с въз-

растта в рамките на холоцена. Втечняване на предплейстоценски депозити е 

рядкост. 

Антропогенно създадените форми от насипани почви също заслужават 

внимание. Рохкави насипи, като например тези, изградени без уплътняване, е 

много вероятно да бъдат податливи на втечняване. Насипни язовирни стени и 
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хвостохранилища, в която почвените частици са депозирани от намиване чрез 

вода, остават важна зона на съвременна опасност от втечняване при сеизмично 

въздействие. Добре уплътнените насипи, от друга страна, е по-малко вероятно да 

не отговарят на критериите за in situ условия за податливост към втечняване. 

Чувствителността към втечняване зависи от типа на почвата. Глинести 

почви, особено чувствителни почви, могат да проявяват поведение, подобно на 

втечняване на почвата, но не се втечняват по същия начин, както песъчливите 

почви. 

Почви, съставени от частици, които са с приблизително еднакви размери са 

по-податливи на втечняване от почви с широк диапазон на размери на частиците. 

В почвата с различни по размер частици, малките частици попълват празнините 

между по-големите частици като по този начин водят до намаляване на 

тенденцията за уплътняване и увеличаване на налягане на водата в порите при 

динамично въздействие. 

Геоложките процеси, описани по-горе, произвеждат заоблени частици. 

Триенето между ъглови частици е по-високо от триенето между заоблени частици, 

следователно почвените отложения с ъглови частици обикновено са с по-висока 

якост и по-малко податливи на втечняване. 

Първоначалното състояние на почвата се определя от нейната плътност и 

ефективното напрежение в момента на бързо (динамично) натоварване. В дадено 

ефективно ниво на напрежение, по-рахлите почви са по-податливи към втечняване 

от плътните почви. За дадена плътност, почви при високи ефективни напрежения 

обикновено са по-податливи към втечняване от почви при ниски ефективни 

напрежения. 

Имайки предвид всички тези критерии са очертани областите, зоните и 

участъците, където е възможна податливостта към втечняване на слаби почви за 

условията на нашата страна. Използвани са исторически данни, данни за 

геологията и възрастта на отложенията, както и данни за геоморфоложките форми. 
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Кватернерните седименти се оценяват въз основа на геоморфоложката им 

принадлежност и последователността им в отлагането в приповърхностните зони 

на земната среда; относителните геоложки възрасти на отделните отложения; 

обстановката на отлагане и непрекъснатостта, както и страничната корелация с 

другите стратиграфски единици. 

Окончателните карти на податливост към втечняване обединяват 

съществуващите исторически данни, приповърхностни данни за геологията, 

геоморфоложката информация и там, където има - геотехнически данни и данни за 

дълбочината на подземните води. 

 

 

1.9. Картографиране на терените по податливост към проява на 

набъбване на строителни почви 

Общата характеристика на процеса, проявените обемни деформации, тяхната 

динамика и кинетика, факторите, от които се влияе този процес, неблагоприятните 

ефекти от него върху сгради и съоръжения са разгледани подробно в „Методика за 

оценка на геоложкия риск” (2014) и при първия етап от изпълнението на 

настоящия проект. Тук се спираме главно върху площното разпространение на 

набъбващите почви, като основно условие, определящо податливостта на терените 

към набъбване.  

Почвите, които проявяват т. нар. „обемно непостоянство” или свойствата им 

при овлажняване да набъбват, а при изсъхване да се свиват и напукват, са известни 

за територията на нашата страна. Набъбващите почви у нас са представени 

предимно от холоценски черни глини (смолници) и блатни глини. Развитието на 

природните условия през кватернера по нашите земи и създаването на езерни 

басейни обуславя най-вече създаването на смолници. Очертаването на площите, 

където те се разкриват, заедно с други набъбващи строителни почви с по-малки 

площни разпространения, като блатните глини и някои плиоценски и олигоценски 

глини и по-стари мергелни глини, предопределя районите от нашата територия, 

податливи на процесите на набъбване и свиване. 
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Смолниците се отличават със своеобразен произход. На юг от Стара плани-

на са разпространени в котловинните полета, Горнотракийската и Бургаската низи-

на: Софийско, Бургаско, Чирпанско, по поречието на р. Тунджа и др. Образувани 

са върху водонепропускливи плиоценски езерни седименти и андезитни туфи и 

туфити. Отличават се с тежък механичен състав /съдържание на глини 50-75%/ и 

специфични физико-механични свойства. При навлажняване на почвата, тя силно 

набъбва, увеличава обема си и се проявява т. нар. сила на набъбване. Обратно - 

при изсъхване тя се свива, втвърдява и образува широки пукнатини. Смолниците 

се отличават с малка водопроницаемост и голяма водозадържаща способност. 

Поделят се на карбонатни, типични, излужени и деградирани.  

Смолници са разпространени и в Северна България. Те се разкриват на 

повърхността и при цикличното им навлажняване и изсъхване, изменят обема си, 

при което плитко фундираните сгради се напукват и деформират.  

Характерен пример в това отношение е квартал "Красна" във Вършец, 

където повечето от едно- и двуетажните къщи и постройки са напукани, като ня-

кои от пукнатините са с ширина 2-3 cm. В обсега на Ломската инженерногеоложка 

област, периодичните свивания и подувания са дали отражение върху плитко 

фундираните постройки, при съсъхване и навлажняване на глинести черноземни 

почви в околностите на селата Сливата и Медковец (Каменов, Илиев 1963).  

Друг типичен пример са проблемите с набъбване на земната основа в 

различни части на гр. Перник и повредите в сградите и съоръженията, които най-

често са отнасяни за сметка на иначе широко развитите в района свлачища и 

движения на масива над стари минни изработки. Пернишкият басейн е типичен 

палеогенско-плиоценски езерен басейн, седиментите, на който са обогатени с 

монтморилонитови глинести минерали и карбонати. Чернозем-смолниците са най-

разпространените почви в Пернишката котловина. Това са относително стари 

глинести почви, на цвят тъмнокафяви до черни, с добре изразен уплътнен 

хоризонт. В почвения профил на котловината те са около 24 %. Характеризират се 

с мощен хумусен хоризонт – 60–80 cm и повече и значително количество 

набъбващи глини. Съдържанието на глина в тях е от 50 до 75 % и това им придава 
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специфични физико-химични свойства. При овлажняване този вид почва набъбва, 

а при изсъхване се свива, втвърдява и силно напуква. Характерна тяхна черта е 

сезонното изсушаване на почвения профил и неговото напукване, при което се 

образуват широки (над 1 cm) и дълбоки (до 50 и повече cm) пукнатини. Съдържат 

от 3 до 5 % хумус. При изсъхване могат да намалят обема си до 42 %.  

Оводняването на тези почви най-често е резултат от миннодобивната, 

сондажната и строителната дейност или от битово-отпадъчните води (Драганов 

1971). В Пернишката котловина явлението е разпространено в холоценските 

излужени смолници северно и североизточно от гр. Перник. Наблюдават се както в 

приповърхностната зона с дебелина до 3,5–4,0 m, така и в погребани почвени 

пластове на дълбочина 12–15 m. Едно от най-разпространените неблагоприятни 

явления в Пернишкия въглищен басейн е и подуването на глини (Власков 2014).  

Смолници са разпространени най-вече в ниската акумулативна част на 

Софийското поле. Разполагат се върху финочастични плиоценски отложения 

(тежки песъчливо-глинести материали) и старокватернерни материали, богати на 

карбонати. 

Смолниците са богати на хумусни вещества и образуването им е свързано с 

почвообразувателните процеси. Тези глинести почви покриват значителни площи 

в кварталите Надежда, Биримирци, Модерно предградие, Връбница, Слатинския 

редут и др. Дебелината им обикновено е от 1 до 5 m, но понякога при изкопни 

работи за фундиране на сгради са наблюдавани дебелини над 8 m. 

Основни диагностични белези на тези смолници са смолисточерният им 

цвят и сравнително голямата дебелина на профила им. Характеризират се с 

нормален тип почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен хоризонт с 

дебелина 70-80 cm, преходен подповърхностен хоризонт - 40-50 cm и почвообразу-

ваща скала – под дълбочина 110-130 cm. Преходът между хоризонтите е плавен.  

По механичен състав те се отнасят към тежко песъчливо-глинестите до леко 

глинести почви. Съдържанието на глина е много високо - до 65-70 %. 
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Преобладаващите глинести минерали по целия почвен профил са от типа на 

набъбващите (монтморилонит и вермикулит), онаследени от плиоценските глини.  

В доклада на ОВОС за изграждането на Северната тангента на 

околовръстния път на София (2010) е обърнато внимание върху водещото 

значение за поведението на смолниците, а именно физико- механичните им 

свойства – набъбване/свиване, пластичност, твърдост, лепливост, които са твърде 

неблагоприятни.  

Тези особености на смолниците трябва да се имат предвид, ако изкопни 

маси от тях бъдат ползвани за насипите на пътя. След навлажняване те силно 

набъбват, като за кратко време, от порядъка на минути, увеличават обема си с 35-

40%. При изсъхване съответно силно повишават твърдостта си и се свиват, като се 

образуват големи пукнатини, достигащи дълбочина до 80-100 cm. Тези вариации 

на набъбване и свиване оказват значително натоварване върху фундаментите на 

изградените съоръжения, както и предизвикват проблеми от напукване на пътни 

настилки, ако подложната основа под тях не е съобразена с тази почвена особеност 

(Доклад за ОВОС ... 2010). 

Към набъбване са склонни и някои плиоценски и олигоценски глини и по-

стари мергелни глини, които в естествени условия се намират в преуплътнено 

състояние. Най-силно се проявява набъбването в сиво-зелените плиоценски глини 

и заглинените тектонски зони. По-значителни деформации, свързани с 

набъбването, са установени в Кюстендилския и Маришкия каменовъглен басейн 

(Каменов, Илиев 1963).  

В Софийския басейн плиоценските жълтокафяви глини проявяват склонност 

към набъбване, достигащо до 48%. Причината е съдържанието на монтморило-

нитови минерали в състава на тези глини. Срещат се в кварталите Лозенец, Красно 

село, височината на Голяма Коньовица, към 7 km на Цариградско шосе,  и др. 

Сивозелените глини от басейна се характеризират с повече илитови минерали и 

това предопределя тяхното по-слабо набъбване при намокряне (Петров, Илиева 

1960). 
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В Кюстендилския басейн силно набъбващи и податливи на подуване в 

минни изработки са плиоценските глини. При лабораторни изследвания, някои от 

пробите на плиоценските глини, взети близо до повърхността, са показали 

набъбване от 12 % и обем напорите 50%. При разработването на каменовъгления 

басейн в редица галерии са се проявили подувания и странично изтласкване 

именно в тези набъбващи плиоценски глини (Каменов, Илиев 1963).  

Набъбващите глини в България обхващат целия диапазон - от слабо- до 

силнонабъбващи, като плиоценските глини от Ломско и Софийско са с най-високи 

стойности  на набъбване. Деформацията на набъбване се изменя от 6% при 

смолниците от Монтанско до 48% при плиоценските глини от Софийско. 

Напрежението на набъбване за черните глини от Бургаско е 0,08 МРа, а за 

плиоценските глини от Ломския басейн достига до 0,29 МРа.  

Най-важната особенност при оценка на рисковите категории за набъбването 

е, че то има установена териториална привързаност, определена от една страна от 

разпространението на набъбващи почви и зоните с неблагоприятна техногенна 

намеса (оводняване на масива, екранизиране, замърсяване на почвите и др.) от 

друга. Освен това е наложително в засегнатите райони да се диферинцират 

пораженията от обемно непостоянство на почвите от тези, предизвикани от 

свлачища и/или движение на масива над минни изработки (Методика за оценка ..., 

2014). 

Така описаните райони, с разпространение на набъбващи почви, са очертани 

и картографирани, като са определени местата и областите от територията на 

страната, притежаващи геоложките и инженерногеоложки условия за протичането 

на тези процеси на обемно непостоянство и съответно податливи към тяхната 

проява.  



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 58 
 

 

2. Оценяване и картиране на общата геоложка опасност по области  

2.1. Методичен подход  

След съставянето на картите по податливост към протичането на даден 

разрушителен геоложки процес и изясняването на необходимите условия в земната 

среда, при които тези процеси ще протекат, вниманието се насочва към факторите, 

активизиращи процесите. Тук се включват и понятията вероятност за възникване, 

честота на възникване (колко събития в какъв времеви период), дестабилизиращи 

фактори (triggering factors) и донякъде като първи стъпки към оценка на геоложкия 

риск и скорости на протичане, както и обхват на разпространение на съответните 

разрушителни геоложки процеси.  

Геоложката опасност се определя като „вероятност от проява в определен 

период от време и в рамките на дадена област на потенциално разрушително 

явление“ (Varnes, 1984). От опита на USGS (Американска геоложка служба), напр. 

определението за „карта на свлачищна опасност“ включва райониране, показващо 

годишната вероятност от проява на свлачища в цялата област. Една идеална карта 

на свлачищната опасност трябва да показва не само вероятността за проява на 

свлачище на определено място, но също така и вероятността дадено свлачище да 

се разпространи и да засегне съседни терени (Spieker & Gori, 2000, 2003а, б).  

За оценяването на общата или сумарна геоложка опасност по области, към 

картите на податливост се добавя и вероятната честота на възникване на 

съответния процес, като се сумират отделно определените опасности. Те се дават 

със съответните цветове - от червено, към жълто и зелено, за съответстващите 

основни степени на опасност - висока, умерена (средна) и ниска. При 

необходимост, опасността се поделя и на много висока, висока, умерена, ниска, 

много ниска - със съответстващи нюанси на изброените цветове.  

В настоящата точка се прави и следващата стъпка по пътя за 

охарактеризиране на геоложкия риск, а именно оценяването на опасността, която 

носи всеки съответен процес (Приложения 3.1-3.9). Тук се прави преценка не само 

кои са застрашените територии, но и доколко тези територии, т.е. в каква степен те 

са застрашени. В това се състои същността и характера на оценката за геоложката 
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опасност за всеки разгледан процес, определен за нашата страна в Методиката за 

оценка на геоложкия риск (2014).  

Геоложката опасност се оценява от 0 до 1 (или от 0 до 100 %), където 0 е 

липса на геоложка опасност - съответният процес не е проявен, а 1 означава 

проявата на съответния процес с много висока интензивност (много висока степен 

на геоложка опасност). При оценката на единичен хазарт това е изпълнимо и е 

направено на картите за всяка една отделна опасност, породена от съответния 

разрушителен геоложки процес.  

 

Определяне на тежестната оценка на всяка опасност 

Претеглени са и опасностите за всеки процес, т.е., предварително се оценява, 

каква тежест в изследваната територия ще има вероятността от настъпване на 

дадена опасност. Тежестите за опасност (тегловната оценка) се получават чрез 

използването на мненията от експертите, участващи в настоящия проект (метода 

Delphi). Общата сума от тегловни оценки на опасностите може да се приравни към 

100 %. Използваната последователност или алгоритъм може да се обобщи в 

следната табл. 2.1 

 

ОПАСНОСТ 

Тегловна 

оценка на 

опасността 

 

Коефициент на 

опасност 

(интензивност) 

Претеглена оценка на 

опасността 

Табл. 2.1. Последователност при оценяване на всяка опасност 

 

В случая "опасността" е представена от честотата (интензивността) на 

определен вид опасност за изследваната територия.  

Интензивността на опасността може да бъде много ниска, ниска, средна, 

висока и много висока, като класовете са съответно от I до V. 
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Определяне на коефициента на опасност 

Коефициентът на опасност е определен според интензивността на 

съответния вид опасност за изследваната територия. Той се извлича от областния 

клас на интензивност за всяка опасност (Таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2. Класове на интензивност на опасността и съответстващия им 

коефициент за опасност 

Класове на интензивност на 

опасността 

Коефициент за опасност 

I 0,2 

II 0,4 

III 0,6 

IV 0,8 

V 1,0 
 

Коефициентът на опасност се използва като множител за създаване на претеглената 

оценка на опасността. 

 

Получаване и обединяване на резултатите от претеглената опасност 

Резултатът средно претеглената опасност се получава чрез комбинация на 

теглото на една опасност и предполагаемата интензивност на тази опасност в 

референтната зона (определена област от територията на страната). Възможно е за 

даден вид опасност да липсва надеждна информация или тя да не е представена на 

разположение на експертите. Тегловните стойности за всяка опасност и 

коефициентите на опасността, получени от потенциалната интензивност, се 

умножават за получаване на индивидуално претеглен резултат на опасност за 

всяка опасност (виж таблица 2.3, която дава нагледна представа за получаването 

на отделните показатели за оценка на опасността за дадена област). 

Претеглен резултат на опасност = индивидуалното тегло на опасността *  

коефициента за опасност   
 

Оценка на геоложката опасност: 

Сумарно за един процес в даден район (област)  

Геоложката опасност за единичен процес се оценява от 0 до 1 (или от 0 до 

100 %), където 0 е липса на геоложка опасност - съответният процес не е проявен, 
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а 1 означава проявата на съответния процес с много висока интензивност (много 

висока степен на геоложка опасност).  

• Единичните хазарти => класифициране в 5 класа в зависимост от тяхната 

интензивност (мн.висока, висока, средна, ниска, мн.ниска)   I = от 0 до 1.    

(където 0 е липса на геоложка опасност - съответният процес не е проявен) 

Най-често процесите са проявени с различни площи и интензивности в 

отделните области. За да може един процес в отделните области да е съпоставим е 

необходимо той да се изрази със съответната площ в дадената област и всичките 5 

класа на неговата интензивност, като се вземе под внимание и площта на областта. 

• H = (A5 x I5) + (A4 x I4) + (A3 x I3) + (A2 x I2)  + (A1 x I1)  

По този начин, напр. за свлачища: 

• HLS = (ALS5 x 1) + (ALS4 x 0,8) + (ALS3 x 0,6) + (ALS2 x 0,4)  + (ALS1 x 0,2)  

• ALS  е площ на процеса със съответната интензивност в района 

• H’LS =  HLS/A    нормиран (разпределен) свлачищен хазарт за областта 

• A е площта на цялата област 

 

Така полученият свлачищен хазарт (в части от единица или в %) показва каква 

част от областта е заета от съответния процес, проявен с максимална 

интензивност. Резултат 1 (100 %) би означавал, че цялата площ е заета от 

процеса проявен с максимална интензивност. 

 

Сумарно за всички процеси в даден район (област): 

• Интегрирана карта на опасност: Информацията за всички отделни 

опасности се интегрира (сумира) в една карта (multi-hazards), показваща за 

всяка област комбинираният (общият) потенциал на опасностите – HSUM от 0 

до 1 (или от 0 до 100 %).   За целта съответните интензивности на процесите 

се умножават с тяхната индивидуална тежест на опасността (H = I x G). 

 

При сумиране на няколко опасности използваме нормирания (разпределен) хазарт 

за различните процеси по областите, за да определим интензивността на всяка 

от опасностите за съответната област (фиг. 2.10). 
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H’SUM = (IAF x GAF) + (IER x GER) + ...... (ILS x GLS) ...    

G  е тежестната оценка (тегло)  за различните опасности (процеси) 

I - коефициент за интензивност на съответната опасност (0 ÷ 1) за цялата 

област 

 

Табл. 2.3. Изчисляване на комбинирания (претеглен) резултат H’SUM за всяка 

опасност и за всяка област 

№ Геоложка опасност - процес Клас ин-

тензив-

ност (I) 

Тежест 
(G) 

Тежест 
(Gˈ)% 

Общо (H’SUM) 
(за процесите) 

1 Активни разломи (AF) 1 ч 5 1  4,4 IAF x GAF 

2 Ерозия (ER) 1 ч 5 2 8,9 IER x GER 

3 Абразия (AB) 1 ч 5 2 8,9 IAB x GAB 

4 Срутища (RF) 1 ч 5 5 22,2 IRF x GRF 

5 Свлачища (LS) 1 ч 5 4 17,8 ILS x GLS 

6 Кално-каменни порои (DF) 1 ч 5 5 22,2 IDF x GDF 

7 Пропадане на льос (CL) 1 ч 5 2 8,9 ICL x GCL 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 1 ч 5 1 4,4 IAF x GAF 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 1 ч 5 0,5 2,2 ISW x GSW 

Общо:  22,5 100 % H’SUM 
 

H’ e претеглен резултат на опасността; G - индивидуална тежест на опасността;  

I - коефициент за интензивност на опасността (0 ÷ 1) за областта 
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2.2. Характеристика на административните области по геоложка опасност 
 

Разпространението на процесите и тяхната интензивност по области е показано на 

табл. 2.4 – 2.12. 
 

Табл. 2.4. Разпространение и интензивност на процеса на активни разломи по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 5,938 2,760 4,212 0 7,848 0,4 

Бургас 7746,245 3,971 12,870 1,737 0 0 0,2 

Варна 3820,233 0 0,858 6,068 0 0 0,2 

Велико Търново 4660,962 14,412 1,464 0 0 1,539 0,2 

Видин 3034,042 0 2,240 0 0 0 0,2 

Враца 3619,838 3,246 4,978 0 0 0 0,2 

Габрово  2022,608 10,284 0 0 0 0 0,2 

Добрич 4718,593 0 3,891 0 0 5,784 0,4 

Кърджали 3212,609 0 0 0 0 0 0 

Кюстендил 3052,411 2,148 0 7,360 0 0,051 0,4 

Ловеч 4133,464 14,130 2,670 0 0 0 0,2 

Монтана 3633,910 0,053 6,749 0 0 0 0,2 

Пазарджик 4455,780 0 4,902 8,953 3,327 0 0,4 

Перник 2391,577 0 0 5,902 1,868 1,045 0,6 

Плевен 4652,586 0 2,025 0 0 0 0,2 

Пловдив 5960,792 4,629 5,497 9,171 2,754 3,477 0,6 

Разград 2413,857 0 0,097 0 0 0 0,2 

Русе 2861,637 0 0,013 0 0 0 0,2 

Силистра 2848,174 0 5,570 0 0 0 0,2 

Сливен 3543,637 0,354 12,297 4,085 1,424 0 0,4 

Смолян 3205,640 0 0 0,976 0 0 0,2 

София област 7062,719 2,474 15,164 18,530 2,674 0 0,6 

София (столица) 1341,418 0 0,048 13,155 0,179 0 1 

Стара Загора 5148,452 0 16,512 0 0 5,698 0,6 

Търговище 2710,674 0,468 6,380 0 0 0 0,2 

Хасково 5533,245 0 2,550 0 0 8,166 0,4 

Шумен 3395,019 0 6,408 0 0 0 0,2 

Ямбол 3355,116 0 4,416 0 0 0 0,2 

Общо: 110986,412 62,107 120,357 80,150 12,227 33,608  

Обща площ на процеса на активните разломи в България  308,448 km
2  

(при 100 m ширина 

на разломната зоната) 
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Табл. 2.5. Разпространение и интензивност на процеса на ерозия по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_S

W 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 0 0 688,583 3513,704 0 0,6 

Бургас 7746,245 1603,577 822,241 432,398 0 0 0,2 

Варна 3820,233 203,057 0 0 0 0 0,2 

Велико Търново 4660,962 0 219,908 14,855 0 1,591 0,2 

Видин 3034,042 300,011 126,846 297,216 0 18,239 0,2 

Враца 3619,838 133,959 390,534 88,668 349,462 8,525 0,2 

Габрово  2022,608 0,204 1124,431 0 0 0 0,4 

Добрич 4718,593 0,408 0 0 0 0 0 

Кърджали 3212,609 0 0 0 2942,353 0 0,8 

Кюстендил 3052,411 0 0 481,985 1340,638 0 0,6 

Ловеч 4133,464 613,757 1011,991 69,625 0 0 0,2 

Монтана 3633,910 124,414 270,507 445,228 0 11,455 0,2 

Пазарджик 4455,780 584,889 144,414 140,981 136,053 0 0,2 

Перник 2391,577 490,543 66,892 761,973 0 0 0,4 

Плевен 4652,586 546,290 63,360 247,002 95,354 2,122 0,2 

Пловдив 5960,792 1214,279 13,232 52,615 568,158 0 0,2 

Разград 2413,857 0 0 0 0 0 0 

Русе 2861,637 0 0 0,049 0 3,683 0,2 

Силистра 2848,174 0 0 0 0 4,902 0,2 

Сливен 3543,637 1011,882 188,832 0 0 0 0,2 

Смолян 3205,640 0 0 0 1267,435 0 0,4 

София 7062,719 871,634 690,216 1386,596 10,083 0 0,2 

София (столица) 1341,418 389,822 84,431 97,504 0 0 0,2 

Стара Загора 5148,452 687,898 325,311 0 0 0 0,2 

Търговище 2710,674 160,094 165,782 0 0 0 0,2 

Хасково 5533,245 0 570,287 0 1403,640 0 0,4 

Шумен 3395,019 233,644 114,877 0 0 0 0,2 

Ямбол 3355,116 28,278 28,278 0 0 0 0,2 

Общо: 110986,412 9198,640 6422,370 5205,278 11626,880 50,517  

Обща площ на процеса на ерозия в България  32503,69 km
2  
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Табл. 2.6. Разпространение и интензивност на процеса на абразия по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199       

Бургас 7746,245 1,988 0,380 0,373 0,168 0,345 0,6 

Варна 3820,233 0,589 0,079 0,257 0,029 0,118 0,6 

Велико Търново 4660,962       

Видин 3034,042       

Враца 3619,838       

Габрово  2022,608       

Добрич 4718,593 0,233 0,004 0,568 0 0,239 1 

Кърджали 3212,609       

Кюстендил 3052,411       

Ловеч 4133,464       

Монтана 3633,910       

Пазарджик 4455,780       

Перник 2391,577       

Плевен 4652,586       

Пловдив 5960,792       

Разград 2413,857       

Русе 2861,637       

Силистра 2848,174       

Сливен 3543,637       

Смолян 3205,640       

София 7062,719       

София (столица) 1341,418       

Стара Загора 5148,452       

Търговище 2710,674       

Хасково 5533,245       

Шумен 3395,019       

Ямбол 3355,116       

Общо: 110986,412 2.811 0.463 1.198 0.197 0.701  

Обща площ на процеса на абразия в България  5,370 km
2  

(при 15 m ширина на зоната от 

черноморския бряг, засегнат от абразия) 
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Табл. 2.7. Разпространение и интензивност на срутищата по административни области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 

I_RF 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 8,361 30,456 51,388 47,811 128,281 0,2 

Бургас 7746,245 0,053 0,073 2,696 2,649 3,506 0,2 

Варна 3820,233 4,376 5,169 8,360 7,080 9,208 0,2 

Велико Търново 4660,962 0,675 4,404 5,291 3,791 11,306 0,6 

Видин 3034,042 0 0 9,875 0,219 2,091 0,4 

Враца 3619,838 0,269 2,333 7,085 4,791 15,444 0,2 

Габрово 2022,608 0,696 1,456 4,273 14,970 1,632 0,2 

Добрич  4718,567 2,084 1,494 2,527 1,789 2,617 0,2 

Кърджали 3212,609 1,133 7,379 18,971 8,448 19,147 0,2 

Кюстендил 3052,411 0,021 6,352 6,792 1,603 68,187 0,8 

Ловеч 4133,464 0,463 0,563 3,451 3,996 19,074 0,2 

Монтана 3633,910 0,213 2,390 2,025 1,379 10,821 0,2 

Пазарджик 4455,780 3,559 11,112 37,423 13,626 52,251 0,8 

Перник 2391,577 0 0,259 1,319 5,377 12,163 0,2 

Плевен 4652,586 0 0 0 0 0 0 

Пловдив 5960,792 1,763 10,191 30,549 10,364 110,369 0,4 

Разград 2413,857 0 0 0,092 0,188 0,558 0,2 

Русе 2861,637 0 0 1,803 5,067 3,742 0,2 

Силистра 2848,174 0 0 0,146 0,196 0,000 0,2 

Сливен 3543,637 0,000 0,387 2,475 2,580 8,694 0,2 

Смолян 3205,640 0,074 9,808 51,081 13,451 129,191 1 

София 7062,719 0,360 0,849 5,042 8,230 103,108 0,4 

София (столица) 1341,418 0,559 0,031 1,437 5,240 4,521 0,2 

Стара Загора 5148,452 0,059 0,403 2,358 3,789 19,983 0,2 

Търговище 2710,674 0,471 0,879 1,766 0,358 0,385 0,2 

Хасково 5533,245 0,032 0,763 2,476 2,295 9,449 0,2 

Шумен 3395,019 1,960 11,796 7,752 6,361 6,182 0,2 

Ямбол 3355,116 0 0 0,474 0,239 0,043 0,2 

Общо: 110986,412 27,382 108,948 269,525 176,687 752,952  

Обща площ на процеса в България   1332,493 km
2
 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 67 
 

 

Табл. 2.8. Разпространение и интензивност на свлачищните процеси по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 0,0060 0,0447 0,0171 0,3288 0,3313 0,2 

Бургас 7746,245 0,0032 0,0554 0,2977 0,7529 0 0,2 

Варна 3820,233 0,0069 0,0877 42,2202 0,9272 0,5851 1 

Велико Търново 4660,962 0,0073 0,1000 0,3277 10,7151 6,2667 0,4 

Видин 3034,042 0,0007 0,0016 0,1710 9,9632 3,3322 1 

Враца 3619,838 0,0011 0,0376 0,0897 14,4289 4,0133 0,8 

Габрово 2022,608 0,0114 0,0900 0,0802 1,2581 0,2779 0,2 

Добрич  4718,567 0 0,1235 11,5134 1,1734 1,0856 0,6 

Кърджали 3212,609 0,0019 0,0415 0,0613 1,8752 0,1211 0,4 

Кюстендил 3052,411 0,0023 0,0729 0,4146 0,2231 0,0380 0,2 

Ловеч 4133,464 0,0021 0,0280 0,0542 0,2044 0,1889 0,2 

Монтана 3633,910 0 0,0106 0,0054 35,3845 22,7056 1 

Пазарджик 4455,780 0,0013 0,0018 0,0067 0,0138 0 0,2 

Перник 2391,577 0,0033 0,0884 0,2561 0,9616 0 0,2 

Плевен 4652,586 0,0037 0,0277 0,8300 13,8483 8,1749 0,8 

Пловдив 5960,792 0,0031 0,0165 0,0400 0,3178 0 0,2 

Разград 2413,857 0 0 0,0006 0,0010 0 0,2 

Русе 2861,637 0 0,0193 0,0197 0,0561 1,6470 0,4 

Силистра 2848,174 0,0035 0,0073 0,0334 0,1051 0,4726 0,2 

Сливен 3543,637 0,0006 0,0110 0,0276 0,1126 0 0,2 

Смолян 3205,640 0,0097 0,0359 0,0773 7,4253 0,2706 0,6 

София област 7062,719 0,0086 0,0228 0,0352 0,0817 0,4971 0,2 

София (столица) 1341,418 0,0038 0,0331 0,0804 1,0815 0 0,4 

Стара Загора 5148,452 0 0 0 0,0078 0 0,2 

Търговище 2710,674 0,0012 0,0341 0,1169 0,5480 3,3825 0,2 

Хасково 5533,245 0,0001 0,0011 0,1395 0,0281 0 0,2 

Шумен 3395,019 0 0,0078 0,0204 0,1155 0 0,2 

Ямбол 3355,116 0 0 0 0 0 0 

Общо: 110986,412 0,0818 1,0003 56,9363 101,939 53,3904  

Обща площ на процеса в България   213,348  km
2
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Табл. 2.9. Разпространение и интензивност на кално-каменните порои по области 

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_S

W 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 0.0146 0 0.0791 0.0674 0.1843 0.4 

Бургас 7746,245       

Варна 3820,233 0 0 0.0088 1.2719 0 0.6 

Велико Търново 4660,962       

Видин 3034,042       

Враца 3619,838       

Габрово  2022,608       

Добрич 4718,593       

Кърджали 3212,609 0 0 0 0 12.9269 1 

Кюстендил 3052,411 0 0 0.0229 0 0 0.2 

Ловеч 4133,464       

Монтана 3633,910       

Пазарджик 4455,780       

Перник 2391,577       

Плевен 4652,586       

Пловдив 5960,792       

Разград 2413,857       

Русе 2861,637       

Силистра 2848,174       

Сливен 3543,637       

Смолян 3205,640       

София област 7062,719 0 0 5.0500 0 0 0.4 

София (столица) 1341,418 0 0 1.9286 0 0 0.6 

Стара Загора 5148,452 0 0 0 7.9161 0 0.8 

Търговище 2710,674       

Хасково 5533,245       

Шумен 3395,019       

Ямбол 3355,116       

Общо: 110986,412 0.0146 0 7.0894 9.2554 13.1112  

Обща площ на процеса кално-каменни порои в България  29,471 km
2  
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Табл. 2.10. Разпространение и интензивност на процеса на пропадане на льос по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199       

Бургас 7746,245       

Варна 3820,233 632,978 0 0 0 0 0,2 

Велико Търново 4660,962 638,749 290,455 149,140 208,013 42,181 0,4 

Видин 3034,042 777,953 42,821 2,356 0 0 0,2 

Враца 3619,838 301,320 400,189 459,483 354,542 31,195 0,8 

Габрово  2022,608       

Добрич 4718,593 1972,754 504,588 427,089 376,958 0,000 0,8 

Кърджали 3212,609       

Кюстендил 3052,411       

Ловеч 4133,464 91,482 0 0 0 0 0,2 

Монтана 3633,910 425,248 164,001 411,525 362,126 0 0,6 

Пазарджик 4455,780       

Перник 2391,577       

Плевен 4652,586 632,693 416,289 741,777 668,717 144,494 1 

Пловдив 5960,792       

Разград 2413,857 1721,537 112,560 0,000 0,000 0,000 0,6 

Русе 2861,637 629,504 647,077 418,322 154,636 0,003 1 

Силистра 2848,174 448,766 673,697 482,302 587,251 0 1 

Сливен 3543,637       

Смолян 3205,640       

София 7062,719       

София (столица) 1341,418       

Стара Загора 5148,452       

Търговище 2710,674 389,131 0 0 0 0 0,2 

Хасково 5533,245       

Шумен 3395,019 1038,954 0 0 0 0 0,2 

Ямбол 3355,116       

Общо: 110986,412 9701,067 3251,677 3091,993 2712,244 217,873  

Обща площ на процеса в България 18 974,854 km
2 
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Табл. 2.11. Разпространение и интензивност на процеса на протичане по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 98,399 50,912 69,828 4,558 31,960 0.4 

Бургас 7746,245 160,724 103,495 102,464 17,603 0 0.2 

Варна 3820,233 90,902 64,470 114,512 4,762 0 0.4 

Велико Търново 4660,962 23,199 71,010 96,087 236,429 0,561 0.6 

Видин 3034,042 64,486 19,063 18,656 107,571 0,000 0.4 

Враца 3619,838 155,260 2,747 47,728 64,959 0,000 0.4 

Габрово  2022.608 0 0 0 0 0  

Добрич 4718.567 6,078 1,172 2,378 6,672 5,721 0.2 

Кърджали 3212,609 0,069 0 0 0 0  

Кюстендил 3052,411 155,198 15,040 3,420 26,186 3,483 0.2 

Ловеч 4133,464 43,041 27,482 32,801 0 0 0.2 

Монтана 3633,910 110,810 25,975 10,848 36,602 0 0.2 

Пазарджик 4455,780 36,613 13,804 49,686 242,566 0 0.6 

Перник 2391,577 166,646 0 0 0 0 0.2 

Плевен 4652,586 31,908 40,351 391,838 361,112 0 0.8 

Пловдив 5960,792 7,049 54,765 84,567 234,722 204,098 0.8 

Разград 2413,857 23,730 40,035 0 0 0 0.2 

Русе 2861,637 5,377 52,195 39,891 63,301 83,141 0.6 

Силистра 2848,174 59,468 16,391 13,258 36,003 53,497 0.4 

Сливен 3543,637 27,008 21,640 109,159 0,000 0,000 0.2 

Смолян 3205,640 3,062 0 0 0 0 0.2 

София област 7062,719 68,403 220,170 33,621 10,027 0,000 0.2 

София (столица) 1341,418 14,236 18,457 94,439 51,199 11,783 1 

Стара Загора 5148,452 66,169 69,110 47,255 6,135 50,446 0.4 

Търговище 2710,674 30,387 60,997 0 0 0 0.2 

Хасково 5533,245 102,091 65,882 119,408 58,609 34,238 0.4 

Шумен 3395,019 122,231 8,017 0 0 0 0.2 

Ямбол 3355,116 57,427 118,031 111,349 0 0 0.4 

Общо: 110986,412 1729,970 1181,209 1593,196 1569,017 478,928  

Обща площ на процеса в България   6552,321 km
2
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Табл. 2.12. Разпространение и интензивност на процеса на набъбване по области  

Област Площ на 

областта, km
2 

Площ на процеса с интензивност, km
2 I_SW 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Благоевград 6451,199 0 6,172 0 0 0 0,2 

Бургас 7746,245 14,895 0,860 0 0 0 0,2 

Варна 3820,233 0 0 0 0 0  

Велико Търново 4660,962 0 0 0 0 0  

Видин 3034,042 58,961 197,552 0 0 0 0,4 

Враца 3619,838 0,557 10,740 0 0 0 0,2 

Габрово 2022,608 0 0 0 0 0  

Добрич  4718,567 0 0 0 0 0  

Кърджали 3212,609 0 0 0 0 0  

Кюстендил 3052,411 13,240 6,301 39,901 22,118 0 0,2 

Ловеч 4133,464 0 0 0 0 0  

Монтана 3633,910 13,500 70,867 0 0 0 0,2 

Пазарджик 4455,780 0 0 0 0 0  

Перник 2391,577 3,721 21,955 50,357 14,299 0 0,4 

Плевен 4652,586 0 0 0 0 0  

Пловдив 5960,792 0 0 0 0 0  

Разград 2413,857 0 0 0,345 0 0 0,2 

Русе 2861,637 0 0 10,989 0 0 0,2 

Силистра 2848,174 0 0 0 0 0  

Сливен 3543,637 0 0,001 1,182 16,353 0 0,2 

Смолян 3205,640 0 0 0 0 0  

София област 7062,719 4,230 9,022 70,711 0 0 0,2 

София (столица) 1341,418 27,561 44,358 107,303 0 0 0,6 

Стара Загора 5148,452 84,920 271,624 417,137 140,413 0 0,8 

Търговище 2710,674 0 0 0 0 0  

Хасково 5533,245 89,966 41,991 173,625 0,979 0 0,4 

Шумен 3395,019 0 0 46,285 0 0 0,2 

Ямбол 3355,116 0 5,419 0 2,917 0 0,2 

Общо: 110986,412 311,551 686,861 917,833 197,079 0  

Обща площ на процеса в България 2113,324 km
2
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Област Благоевград 

Релеф 

Релефът на областта се характеризира с изключително разнообразие - от 

високопланински до котловинен. В областта се включват изцяло или отчасти най-

високите планини в България – Рила, Пирин и Родопи, в които има територии с 

високопланински, среднопланински и предпланински релеф. Макар и с по-малка 

височина, но с планински релеф са и частите от останалите планини в границите на 

областта. По долините на реките Струма и Места са формирани редица котловини 

– Благоевградска, Симитлийска, Санданско-Петричка, Разложка и Гоцеделчевска.  

Геоложки особености 

Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на река Струма 

Осоговско-Беласишката планинска редица се характеризира с много сложна 

тектоника и петрография, която е специфична за всяка отделна регионална 

единица. 

Масивът на Осогово е изграден от плутон, дълго време приеман за 

херцински (формиран в края на Палеозоя). Получени радиометричните данни 

показват неговата палеогенска възраст (напр. Soldатos и др., 2008). Около плутона 

се разкриват кристалинни скали с допалеозойска (?) и палеозойска възраст. В 

структурно отношение Осогово е изградена от едноименната антиклинала. В 

периферията на антиклиналата се разкриват плиоценски седименти. Планините 

Влахина, Малашевска и Огражден са изградени от допалеозойски и палеозойски 

метеморфити, представени от гнайси, слюдени шисти, амфиболошисти и 

хлоритошисти. Разкриват се и вулкански скали с млада възраст - трахиандензити, 

които изграждат конуса на отдавна изстиналия и ерозиран субвулкан Кожух. 

Хорстовата планина Беласица е изградена от силно смачкани в тектонско 

отношение гнайси и слюдени шисти с палеозойска и допалеозойска възраст. 

В областта голямо значение грабеновата система на р. Струма. Тя започва да 

се формира през средния Миоцен. Дъната на котловините в долината на Струма са 

заети от мио-плиоценски седименти с различна дебелина. Най-голяма сложност в 
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тектонско отношение показва Санданско-Петричката котловина - резултат от 

кръстосването на два грабена - Санданския и този на р. Струмешница.  

Най-младото субвулканско тяло в района (~ 12 млн. г.) е височината 

“Кожух”, разположена в самото корито на река Струма, до устието на река 

Струмешница (местността „Рупите”). 

Рила, Пирин и долината на река Места 

Рила планина представлява част от Западнородопската антиклинална структура. 

Изградена е от гранитен плутон. Доскоро той се приемаше за херцински 

(палеозойски). Внедрен е в допалеозойската и палеозойската метаморфна мантия. 

При този контакт гранитите прехождат в гранитогнайси, а гранитогнайсите 

прехождат в гнайси. В периферията на мантията гнайсите се заменят със слюдени 

шисти. Новите датирания за абсолютна възраст (напр. Soldatos и др., 2008; и др.) 

сочат къснокредна и палеогенска възраст (вкл.олигоценска). 

В подножието на Рила, на допира с оградните котловини, са установени 

палеогенски и плиоценски седименти, покрити с кватернерни речно-ледникови 

наслаги. 

През палеогена в областта на Рило-родопския масив започва образуването на 

редица седименти, свързани с екстензия и образуването на ядрено-метаморфни 

комплекси. Те довеждат да разкриването на метамофния комплекс и внедряването 

на плутоните. Релефът на Рила, Пирин и Родопите е млад и е формиран основно в 

течение на неогена и кватернера. 

Пирин представлява високо издигнат блок от земната кора. В тектонско 

отношение е хорст, изграден от гранити (Олигоцен). В централната част на 

планината, в резултат от денудационни процеси, гранитите се разкриват на 

повърхността. В периферните части са запазени метаморфни скали (мрамори, 

гнайси, шисти), които са покривали гранитното ядро на планината. Характерни за 

Северен Пирин са мраморите. В югозападното подножие на Пирин са отложени 

дебели плиоценски песъчливи наслаги. В тях от дейността на дъждовните води са 

образувани Мелнишките пирамиди. 
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Разложката и Гоцеделчевската котловина са образувани върху наложени 

палеогенски и неогенски грабени. Те са запълнени с терциерни седименти и 

вулкански скали, припокрити на места с миоценски и кватернерни отложения. 

Този сложен релеф и разнороден геоложки строеж определят и високата 

степен на геоложка опасност на областта – виж таблица (2.13.) за геоложката 

опасност на областта.  

 

Таблица 2.13. за определяне геоложката опасност за област Благоевград 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G 
(Gˈ)

% 
H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Б

л
аг

о
ев

тр
ад

 

6
4
4
9
 

1 Активни разломи (AF) 0.4 1  4,4 1.76 

2 Ерозия (ER) 0.6 2 8,9 5.34 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.4 5 22,2 8.88 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    25.30 

 

Област Бургас 

Релеф 

Релефът на областта е разнообразен – от север на юг се редуват части от Стара 

планина и Задбалканските котловини (Сливенска, Карнобатска и Айтоска), 

Бургаската низина, Среднотунджанската низина и дребнохълмиста област, 

Сакарско-Странджанската хълмиста и нископланинска подобласт.  

Черноморското крайбрежие е силно разчленено. Оформени са крайбрежни 

езера и блата, многобройни заливи и полуострови, лагуни и лимани. 

Геоложки особености 
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В геоложкия строеж на района участват скални формации от целия стратиграфски 

диапазон. Най-широко са застъпени скалните формации на кредата, следвани от 

тези на неогена и палеогена. Скалните комплекси с най-стара възраст - от 

предполагаем докамбрий до средна юра, се разкриват в Българския дял на 

Странджа. Докамбрийските (?) материали са представени от магматити и гнайси и 

заедно с палеозойските гранити, изграждат ядката на Странджанската 

антиклинална структура. По нейното източно бедро, на голяма площ, се разкриват 

материалите на триаса, представени от Грахиловската и Босненската скална група. 

Първата е изградена от нискометаморфни скали, а втората от мрамори и варовици. 

На сравнително по-малка площ се разкриват долноюрските седименти - кварцити, 

кварцитизувани пясъчници, алевролити, глинести шисти и др. В тектонско 

отношение Странджа представлява сложен навлачен комплекс.  

Материалите на кредата, на север от билото на Стара планина, са 

представени в седиментен фациес, докато на юг преобладават вулканогенните и 

вулканогенно- седиментните формации. 

На юг от Стара планина, горнокредните материали изграждат обширния 

Бургаски синклинорий. В профила им участват вулкански /андезити, трахити и др./ 

и вулканогенно-седиментни скали /туфи, туфити, пясъчници/, процепени от 

плутонични тела /гранити, габра и др./ в няколко участъка на структурата. 

Отложенията на палеогена и неогена, като правило, изпълват негативните 

тектонски структури на Бургаската депресия. 

В профила на палеогенските свити преобладава глинесто-мергелния и 

флишкия фациес. Материалите на неогена най-широко са разпространени в 

северната крайбрежна ивица на района. Представени са изключително от 

тортонските и сарматските седименти. 

Съвременните отложения са представени от алувиалните наноси и пролуви-

алните и пролувиално-делувиалните образувания в речните долини в района. 

Алувиалните наноси от пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките 

Хаджийска, Средецка, Айтоска, Факийска, Велека, Ропотамо, Дяволска и др. 
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Таблица 2.14.за определяне геоложката опасност за област Бургас 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Б

у
р
га

с 

7
 7

4
8
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB) 0.6 2 8,9 13.32 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    27.52 

 

Геоложките и тектонски характеристики на описаните структури 

предопределят и геоложката опасност в областта (Таблица 2.14.). 

 

Област Варна 

Релеф  

Релефът на област Варна е хълмисто-равнинен и включва плата, низини и долини. 

Платата са Франгенско, Авренско, Провадийско, Камчийско, Върбишко. Те 

ограничават врязаните между тях низини около Варненското и Белославското 

езеро и Камчийската долина. Общият наклон на територията е с посока запад-изток 

и затова изложението е предимно източно. В долините на реките, езерата и 

суходолията преобладава югоизточно и северозападно изложение. Надморската 

височина варира от 0 до 350 m. Крайбрежието е с ясно изразени стари и 

съвременни абразионни, свлачищно-абразионни, свлачищни и акумулационни 

форми. Брегът е терасиран от свлачищни стъпала. Морфографията на 

Франгенското плато, което се издига до 290 m е тясно свързана с най- обширния 

свлачищен комплекс по Българското крайбрежие. Между нос Галата и долината на 
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р. Камчия брегът е висок до 125 m. Терасирано-хълмистият вид на склона е 

прорязан от дерета и наситен с многобройни малки свлачища. По бреговата ивица 

се проявяват съвременни абразионни и акумулационни процеси - с натрупването на 

подвижни морски и речни наноси. Акумулативните участъци са представени от 

плажове: Златни пясъци; Варненски, Аспаруховски, Камчийско-Шкорпиловски. В 

обсега на обширната Камчийска долина брегът е лиманно-акумулационен. 

Геоложки особености 

В северните части на района, кредата участва в геоложкия строеж основно със 

своите долни стратиграфски нива, включващи отложенията на Русенската, 

Горнооряховската, Разградската, Камчийската и Каспичанската свита (Долна 

Креда). Най-голямо е участието на Горнооряховската и Камчийската свита, чиито 

профили са изградени от дебелослойни мергели и пясъчникови пачки. Русенската и 

Каспичанската свита са представени от интракластични и органогенни варовици с 

важно хидрогеоложко значение. В тази част на района, по високите части на 

платата, се разкриват и горнокредни отложения в карбонатен и карбонатно-

теригенен фациес. В Източна Стара планина (Лудокамчийска зона), кредата се 

представя от флишки, карбонатни и карбонатно-теригенни свити с горнокредна 

възраст, на места преминаваща в палеоген. Те се покриват несъгласно от 

приабонски седименти. Северно от Лудокамчийската зона отложенията на 

палеогена и неогена, като правило, изпълват негативните тектонски структури - 

Варненската падина, Долнокамчийското ръбно понижение. . 

Материалите на неогена най-широко са разпространени в северната 

крайбрежна ивица на района. Представени са изключително от тортонските и 

сарматските свити - Галатска, Одърска, Франгенска и Карвунска. От хидро-

геоложка гледна точка най-интересни са Одърската и Карвунската свита, изградени 

от окарстени варовици. В профила на останалите формации преобладават глини и 

глинести пясъци. Съвременните отложения са представени от алувиалните наноси 

и пролувиалните и пролувиално-делувиалните образувания в речните долини в 

района. Алувиалните наноси от пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на 

реките Голяма Камчия, Провадийска и др. 
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Таблица 2.15 за определяне геоложката опасност за област Варна 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
В

ар
н

а 

3
8
1
8
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB) 0.6 2 8,9 13.32 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 1 4 17,8 17.8 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.6 5 22,2 13.32 

7 Пропадане на льос (CL) 0.2 2 8,9 1.78 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    55.08 

 

В най-северните части на района над сарматските материали, на значителни 

площи, са отложени съвременни еолични образувания на льосовия комплекс.  

Процесите на абразия, ерозия, свлачища и срутища предопределят основния 

дял от геоложката опасност в областта (Таблица 2.15.) 

 

Област Велико Търново 

Релеф 

Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и 

се простира от билото на Стара планина до река Дунав. Старопланинската част на 

района е заета от Елено-Твърдишката планина. Релефът на областта се изменя от 

планински (в южната част на областта) до почти равнинен (в северната част).  

От съвременните екзодинамични инженерногеоложки процеси най-значими 

са ерозията, свлачищата, срутищата. Ерозията се проявява предимно в 

обработваемите площи - развита е както водната, така и ветровата ерозия. 

Ровинната ерозия е развита най-много в Предбалкана и в по-силно разчленената 

част на Дунавската равнина. В равнинната част на областта, в обработваемите 
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площи, се проявява и типична плоскостна ерозия. Срутищата най-осезаемо се 

проявяват в проломните и каньоновидни речни долини (Янтра, Росица, 

Златаришка река, Стара река). На територията на областта най-значимото срутище 

от последните години е при Преображенския манастир. Свлачищните процеси са 

твърде ограничени по площ, но за сметка на това са често явление. 

Геоложки особености 

В района се разкриват предимно мезозойски седименти с възрастов обхват от 

бериаса до апта. Разрезът е разчленен на няколко официални литостратиграфски 

единици, включващи (отдолу на горе): Камчийска свита, Горнооряховска свита 

(мергели), Ловешка ургонска група с две свити – Българенска и Еменска. Палеоген-

ските седименти имат ограничено  разпространение и са представени от Шем-

шевската свита.  

Дебелината на Камчийската свита в пределите на Същинския Предбалкан е 

около 2000 m. Свитата е представена предимно от мергели, с редки прослойки от 

пясъчници, алевролити, глинести или варовити пясъчници. Мергелите определят 

фоновия състав на свитата. Те са синкавосиви до гълъбовосини и най-често са 

представени от слабо алевритови глинести мергели. Пясъчниците оформят тънки 

прослойки от здрави, варовити, дребнозърнести пясъчници до алевролити и от по-

меки несортирани глинести пясъчници. 

В литоложкия състав на Горнооряховската свита участват дебели (от 30 –

40 m  - до стотици метра) пачки от мергели, които незакономерно се редуват от 

дебели (няколко десетки метра) пачки от пясъчници. Мергелните пачки са 

изградени от мергели или глинести мергели, в различна степен алевритови. Всред 

тях се наблюдават алтерниращи прослойки от пясъчници и алевролити с дебелина 

от няколко метра до 10–20 m. 

Ловешка ургонска група - в пределите на разглежданата област попадат най-

източните разкрития на Ловешката ургонска група, в които е представена от 

Българенската теригенна и Еменската варовикова свита. В долината на р. Янтра 

при Велико Търново и северно, към Българенската свита са отнесени само 
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пясъчниците, разположени непосредствено под варовиците на Еменската свита. Те 

се разполагат директно върху мергелите на Горнооряховската свита.  

Еменската свита - съответстваща на обединения Младенско-Дебелцовски 

клин. Поради тази причина както отдолу, така и отгоре варовиците на свитата 

контактуват с теригенни скали на Българенската свита. 

 
Таблица 2.16 за определяне геоложката опасност за област Велико Търново 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
В

ел
и

к
о
 Т

ъ
р
н

о
в
о

 

4
6
6
2
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.6 5 22,2 13.32 

5 Свлачища (LS) 0.4 4 17,8 7.12 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.4 2 8,9 3.56 

8 Втечняване на слаби почви (KQ) 0.6 1 4,4 2.64 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    29,30 

 

Палеоген-еоценска серия. Палеогенските седименти изграждат централната 

част на Балванската синклинала, а на изток достигат до с. Шереметя. В разреза от 

този район участват долноеоценски седименти, представени от Шемшевската 

свита. Покрива се от Авренската свита. В състава на Шемшевската свита 

преобладават дребнозърнестите пясъчници до варовити алевролити, които са 

зеленикавосиви с ясна хоризонтално-слоиста текстура. Най-високите нива на 

единицата са представени от ядчести алевритни глинести варовици. Дебелината на 

свитата е около 45 m.  

Северната част на областта е покрита от съвременни льосови седименти – 

предимно глинест льос и льосовидни глини. Речните тераси за запълнени с 

кватернерни алувиални седименти, представени от глини, пясъци и чакъли. 
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Тези особености в релефа и геологията на района предопределят следната 

геоложка опасност (Таблица 2.16.) 

 

Област Видин 

Релеф 

Областта включва обширни площи с разнообразен релеф. В посока от североизток 

към северозапад се редуват части от следните морфографски единици: Дунавска 

хълмиста равнина, Предбалкан и Главна старопланинска верига, които обуславят 

постепенно увеличаване на надморската височина на релефа в същата посока. 

Обширните крайбрежни низини – Видинска и Арчаро-Орсойска, са едни от най-

плодородните земи, превърнати в обработваеми площи. 

Геоложки особености 

Западната част на Дунавската равнина е най-ниската част от равнината. На 

повърхността се разкриват плиоценски и кватернерни седименти. Плиоценските 

седименти са представени от глини, глинести пясъци, слабо споени варовици. По 

високите части на областта, те са покрити от льосовидни седименти – песъчлив и 

глинест льос. Речните тераси са запълнени с наносни материали – глини, пясъци и 

чакъли. 

Строежът на Предбалкана се характеризира с наличието на гънкови 

структури, усложнени от надлъжни или напречни разломи. В северната си част, 

Предбалканът представлява естествен преход между слабо изразените  структури 

на Мизийската платформа (Дунавската равнина) и гънковите структури на 

Предбалкана и Старопланинската зона (Старопланинска верига). В западната част е 

разположен Белоградчишкият антиклинорий. В южната част на Предбалкана се 

включва една ивица от синклинали – Салашка, Рибаришка. Нагъването на 

Предбалкана е станало на три етапа. Освен двата големи надлъжни разлома, които 

образуват северната и южната му граница, има и множество напречни разломи. По 

тях реките са развили проломни долини. 
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Таблица 2.17 за определяне геоложката опасност за област Видин 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
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р
ед

 
Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
В

и
д

и
н

 

3
0
3
3

 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.4 5 22,2 8.88 

5 Свлачища (LS) 1 4 17,8 17.8 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.2 2 8,9 1.78 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.4 0,5 2,2 0.88 

Сумарно за всички процеси в областта       33.76 

 

В Предбалкана преобладават интрузивни и вулканогенни скали (палеозой) и 

седиментни скали с много широк възрастов обхват. В Белоградчишко има различни 

видове магмени интрузивни скали. От седиментните скали добре са представени 

варовиците, пясъчниците, доломитите, варовитите пясъчници. По долините на 

реките и долинните разширения са образувани дебели алувиални наслаги. 

Този строеж, предопределя развитието на значителни по обем и дълбочина 

свлачищни процеси, дънна и повърхностна ерозия, както и срутищни процеси в 

проломните долини. Във варовиците е развит повърхностен и дълбочинен карст 

(Таблица 2.17.).  

 

Област Враца 

Релеф 

Релефът на областта е разнообразен – равнинен и полупланински до планински. 

Територията на областта се отнася към Предбалканската област на 

Старопланинската сводово-верижна система. Обхваща най-източните части на 
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Западния и най-западните части на Средния предбалкан. Врачанска планина се 

издига в северната част на Западна Стара планина, между Вършецката котловина 

на запад, Врачанското поле на североизток, и Мездренската хълмиста област на 

изток. 

В северните части на областта, релефът е типичен за Дунавската хълмиста 

равнина - предимно равнинен до слабо хълмист. Надморската височина има 

следните стойности: най-ниска 25 m и най-висока 186 m. През територията на 

областта  преминават по-големите реки Скът и Огоста.  

Геоложки особености 

Планинската част на областта в тектонско отношение е изградена от 

Згориградската антиклинала.. Изградена е от триаски и юрски, дълбоко окарстени 

варовици, припокриващи палеозойската ядка на антиклиналата. Билото на 

планината е широко и платовидно, установяват се значителни карстови форми: 

валози,  понори,  пещери и безотточни долини. Склоновете на североизток и юг са 

стръмни, на места отвесни. Наблюдават се скални венци, сипеи и срутища.  

Таблица 2.18 за определяне геоложката опасност за област Враца 

Област 

П
л

о
щ
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р
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Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
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т 
В

р
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а 

3
6
2
0
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.8 4 17,8 14.24 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.8 2 8,9 7.12 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    30.66 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%8A%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5
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В основата на планината е оформен значителен по площ и дебелина пороен 

конус, който постепенно покрива палеогенски и неогенски седименти. Последните 

са представени от варовити глини, пясъци, пясъчници и варовици. Най-северните 

части на областта са покрити от еолични седименти – предимно глинест льос и 

льосовидни глини. 

Речните долини са запълнени с кватернерни глини, пясъци и чакъли. 

При оценката на геоложкана опасност главна роля в планинските участъци 

играят проявите на свлачища, срутища и ерозия, а в равнинните терени - на 

пропадане на льос и втечняване на слаби строителни почви (Таблица 2.18). 

 

Област Габрово 

Релеф 

Релефът на Габровска област е разнообразен - полупланински и планински. На 

север са разположени Севлиевската и Габровската височина, както и 

синклиналното плато Стражата, очертано от отвесни варовикови стени, и 

Севлиевската котловина от Предбалкана. Южните части на областта се заемат от – 

северните склонове на Калоферския, Шипченския и Тревненския дял на Стара 

планина. В геоморфоложко отношение областта попада в обхвата на 2 различни 

части на Старопланинската област – Предбалкан и Стара планина.  

Релефът на района е силно пресечен и представлява поредица от малки 

долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. 

Релефните форми са усложнени от съвременните ерозионни процеси, изразяващи 

се чрез развитието по склонове, насипи, наноси и терасирания от човешката 

дейност.  

 

Геоложки особености 

В геоложкия строеж на областта участват предимно седиментни скали. В южната 

част, около Плачковци се разкриват конгломерати и пясъчници с палеогенска 

възраст. Централните части на областта са изградени от Българенската свита и 
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Камчийската свита. Скалите са представени от пачки от пясъчници и мергели, 

мергели и алевролити с пачки от варовици. В северната част на областта 

преобладават скалите на Горнооряховската свита (глинести мергели с редки 

прослойки от пясъчници и алевролити) и Еменската свита (органогенни и 

песъчливи варовици).  

Съвременните кватернерни седименти са предимно от алувиален произход и 

са привързани към по-големите реки в областта (поречието на р. Росица). 

Представени са от чакъли, пясъци и глини.  

 

Таблица  2.19.за определяне геоложката опасност за област Габрово 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Г
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р
о
в
о

 

2
0
2
3

 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.4 2 8,9 3.56 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ)   1 4,4 0 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    12.44 

 

Разпределението на процесите, с главно участие в геоложката опасност за 

областта, е дадено в табл. 2.19. 

 

Област Добрич 

Релеф 

Територията на област Добрич се разполага в най-северната геоморфоложка област 

на България – Дунавската хълмиста равнина, като заема източната ѝ част. Област 

Добрич попада на територията на Лудогорско-Добруджанските льосови плата, като 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 86 
 

покрива изцяло Добруджанското и частично Лудогорското плато. На изток 

Добруджанското плато завършва със стръмен и висок бряг, като на север 

височината му постепенно намалява, за да достигне при с. Дуранкулак до 7-8 m. 

Поради активните съвременни абразионни процеси при клифовия характер на 

Добруджанското крайбрежие, широко разпространени са свлачищните процеси. 

Геоложки особености 

В геоложко отношение на повърхността на терена се разкриват седименти с 

миоценска възраст. Миоценът е представен най-вече с горната си част – сармата. 

Средният миоцен (застъпен с карагана и конка) има много слабо разпространение, 

а долномиоценски седименти не са установени. Дебелината на средния миоцен 

достига до 20 m. Сарматът е твърде широко разпространена формация в 

разглежданата територия. Въз основа на богата фауна той се поделя на долен, 

среден и горен.  

Кватернерът се поделя на плейстоцен и холоцен. Плейстоценът е представен 

от различно дебели чакъли, над които следват червеникави песъчливи глини и 

льос. Льосът е най-разпространената формация в западна Добруджа. Представлява 

светло до жълтокафява скала, с малко карбонати, фини слюдени люспести и 

фелдшпатови зърна. Дебелината му е от порядъка на 30-40 m, като в южните 

области те намаляват и льосовата покривка се разкъсва. Холоценът е представен от 

алувиални и по-рядко делувиални утайки. Алувият се изгражда от разнокъсови 

чакъли, над които се разполагат по-фини глинесто-песъчливи наноси. В източна 

Добруджа кватернерът, който нашироко покрива сарматските седименти, се 

представя от глини - льосовидни, слабо песъчливи, на места варовити. Наблюдават 

се и прослойки от сивожълтеникав финопесъчлив льос. Дебелината на кватернера 

тук достига до 25 m. 

Особеностите на релефа и характера на разкриващите се литоложки разно-

видности предопределят разпределението на главните разрушителни геоложки 

процеси, формиращи геоложката опасност в областта (таблица 2.20).  
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Таблица 2.20 за определяне геоложката опасност за област Добрич 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
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 п

о
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ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Д

о
б

р
и

ч
 

4
7
2
0
 

1 Активни разломи (AF) 0.4 1  4,4 1.76 

2 Ерозия (ER) 0 2 8,9 0 

3 Абразия (AB) 1 2 8,9 22.2 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.6 4 17,8 10.68 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.8 2 8,9 7.12 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    47.08 
 

 

Област Кърджали 

Релеф 

Територията на областта се отличава с ясно изразен планински релеф, силно 

разчленен от р. Арда и нейните притоци, между които се издигат планински ридове 

и възвишения със стръмни склонове. 

Геоложки особености 

В геоложко отношение територията на областта принадлежи на Източните  Родопи. 

Те се характеризират основно с проявата на палеогенски вулканизъм и 

седиментация. Могат да се дефинират три главни типа скални формации: а) 

подложка – метаморфен кмплекс, б) вулканогенно-седиментния комплекс на 

Източнородопската депресия и в) наслаги с кватернерна възраст.  

В геоложкия разрез, отдолу-нагоре, се отделят следните структурни 

единици: 1. Ардинска единица – изградена от магматизирани гнайси, основно 

ортогнайси; 2. Старцевска единица – също мигматизирани гнайси, но тук скалният 

състав е по- пъстър – има доста амфиболити, мрамори, слюдени шисти; 

3. Боровишка единица – включва ортогнайси (доминиращо порфирокластични по 

калиев фелдшпат), амфиболити, мрамори, кварцити, шисти.  
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Счита се, че в резултат от активни геодинамични процеси, през терциера на 

повърхността са се разкрили скали от най-дълбоките нива на метаморфния скален 

комплекс на Централнородопския купол. Североизточната част на територията е 

разположена върху Източнородопската депресия. Тя се е формирала през 

палеогена, когато е имало чести прояви на вулканизъм. В депресията са се 

отложили скалите от вулканогенно-седиментния комплекс, включващ еоцен-

олигоценски седименти, лавови скали, вулкански туфи и туфити. Кватернерните 

наслаги са представени от различни разновидности – алувий, пролувий, делувий, 

колувий, елувий и т.н. Кватернерните отложения имат различен гранулометричен 

състав в зависимост от начина на образуване и местоположението им в релефа – от 

валуни, в пролувиално-алувиалните наслаги в долината на р. Арда, през чакъли, 

пясъци и глини – в изветрителните кори, образувани от по-старите скали. Най- 

големи натрупвания на кватернерни наслаги, предимно от пролувий и алувий, има 

в долинните разширения и в местата, където се вливат по-големите притоци на 

р. Арда (р. Давидковска, Малка Арда, р. Ардинска и др.). В терасите на реките са се 

отложили алувиални материали, предимно чакъли, пясъци, и глини.  

Таблица  2.21. за определяне геоложката опасност за област Кърджали 

Област 

П
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Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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б

л
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1 Активни разломи (AF) 0 1  4,4 0 

2 Ерозия (ER) 0.8 2 8,9 7.12 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.4 4 17,8 7.12 

6 Кално-каменни порои (DF) 1 5 22,2 22.2 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ)   1 4,4 0 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    40.88 
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Разчлененият релеф и разнородните геоложки отложения и скали определят 

проявата на срутища, свлачища и ерозия, като основните елементи на геоложката 

опасност в областта (Таблица 2.21.).  

 

 

Област Кюстендил 

Релеф 

Релефът на областта е разнообразен - плодородна котловина и долини, разделени с 

хълмисти земи и планини. Преобладава предимно планиннският релеф. Северната 

и западната ѝ част заемат т. нар. Кюстендилско краище и имат силно разчленен 

релеф, включващ части от граничната Милевска планина, Чудинска планина, 

Земенска планина и на изток Конявската планина. Равнинният релеф е представен 

предимно в зоната на котловините и речните долини. 

 

Геоложки особености 

В геоложко и тектонско отношение територията на Кюстендилска област 

принадлежи към Моравско-Родопската област (Загорчев и др., 2009). Неотдавна 

тази област се причислваше към т.н. Краище или Краищидна структурна зона. Сред 

палеозойските (ордовик, силур, девон) формации и диабаз-филитоидния комплекс 

преобладават слабоводоносните шисти, филити и аргилити. Сред тях са внедрени 

магмените плутони от Струмската диоритова формация с къснопалеозойска 

възраст. 

Сравнително големи площи заемат средно-горнотриаските напукани, 

разломени и окарстени варовици, доломитизирани варовици и доломити и 

частично юрски карбонатни формации, оформящи рида Голо Бърдо, Земенската и 

Конявската карстова система. В областта се разкриват и континентални пермски и 

долнотриаски конгломератно-пясъчникови свити, морски и флишки (юрски и 

долнокредни) седименти.  
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В редица участъци на Краищидната област и в Огражден планина приабон-

олигоценски лави от риолити, риодацити и др. вулканити са внедрени в по-старите 

скални формации.  

През палеогена и неогеона по Струмската долина се формират грабенови 

седиментни басейни (ровове). В тях се отлагат дебели морски и речно-езерни 

седименти (палеоген) от брекчоконгломерати, конгломератни блокажи, пясъчници, 

пясъци, глинести и глинесто-песъчливи материали и въглища. Образуват се 

олигоценските Пернишки, Бобовдолски, а по-късно през неогена - Кюстендилския 

и Орановския лигнитен басейн. 

В речните легла, заливните и надзаливни речни тераси и в наносните конуси 

при устията на реките и потоците, и край планинските подножия, е образувана 

кватернерна покривка от алувиални и пролувиални, най-често силно водоносни 

наноси от валуни, чакъли и пясъци, с песъчливо-глинеста почвена покривка. Край 

планинските склонове са натрупани пролувиални и делувиални скални блокажи, 

брекчи, пясъчни и глинести материали.  

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. 2.22. 

Таблица 2.22. за определяне геоложката опасност за област Кюстендил 

Област 
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1 Активни разломи (AF) 0.4 1  4,4 1.76 

2 Ерозия (ER) 0.6 2 8,9 5.34 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.8 5 22,2 17.76 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.2 5 22,2 4.44 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    34.18 
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Област Ловеч 

Релеф 

Релефът е предимно хълмист, а в североизточната част – хълмисто-равнинен. 

Средната надморска височина е 200 m. На юг - обхваща най- северните 

разклонения на средните части на Предбалкана, на изток - пресича Деветашкото 

плато и част от Ловчанските височини (665 m), на запад – заема източната част от 

Беглежко-Радювенския плоскохълмест район. 

 

Геоложки особености 

В геоложко отношение територията на община Ловеч е изградена от седименти на 

долната креда – апт и отложения на кватернера. Аптският комплекс е представен от 

три хоризонта - песъчливо-мергелен, ургонски и теригенен. Песъчливо-мергелният 

хоризонт е изграден от мергели, сред които се прослояват пластове от варовици и 

пясъчници, Ургонският хоризонт е представен от варовици, на места с прослойки 

от песъчливи мергели, варовити пясъчници и мергели. Теригенният хоризонт е 

представен от пясъчници и мергели, които са с малка мощност и се редуват 

помежду си. Кватернерът е представен от алувиални и делувиални отложения. 

Алувиалните отложения изграждат руслото и надзаливната тераса на река Осъм. 

Представени са от чакъли, едрокъсови с валуни и глинесто-песъчлив запълнител, и 

песъчливи глини. Делувиалните отложения покриват склоновете и дебелината им 

на места достига до 10 m. Представени са от разнокъсови чакъли с глинесто-

песъчлив запълнител и песъчливи глини, примесени на места от льосовидни глини.  

Геоложко-литоложкият строеж и теренните особености са предпоставка за 

проявата на специфични физико-геоложки явления и процеси - свлачища, срутища, 

карстови форми в карбонатни масиви и др. (Таблица 2.23.) 
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Таблица 2.23. за определяне геоложката опасност за област Ловеч 
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1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.2 2 8,9 1.78 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    13.32 
 

 

Област Монтана 

Релеф 

Релефът на областта е разнообразен – низинно-равнинен, хълмисто-планински и 

котловинен. От север на юг, в обхвата на област Монтана, попадат части от Орсой-

ската крайдунавска низина, от Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. 

В старопланинската част е и най-високата точка от територията на областта – връх 

Ком (2016 m.). В старопланинската част са оформени и някои от котловинните 

полета и долинни понижения, в които са разположени част от населените места на 

областта. Такива са Берковската котловина и Вършецкото долинно понижение. 

Геоложки особености 

В геоложко отношение теренът на част от област Монтана принадлежи към 

Предбалкана и е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и долно 

кредни, плитко морски утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици, 

мергели, песъчливи варовици и др. В местата по долината на р. Огоста и притоците 

ѝ преобладават неозойски седименти и алувиални отложения. Чипровската 
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планина е изградена основно от палеозойски метаморфити и гранити, кредни 

варовици, мергели и конгломерати.  

Северните и североизточните склонове на планината са стръмни, разчленени 

от притоците на река Огоста. В района на Широка планина, която представлява  

моноклинала и е остатък от карстов релеф, са оформени съвременни карстови 

форми- пещери (Мишин камък), понори, кари и др. 

В геоложко отношение - Орсойската крайдунавска низина (част от 

Дунавската равнина) е  изградена от плиоценските езерни седименти, част от които 

се разкриват на повърхността на терена. Те са представени от глини, пясъци, слабо 

споени пясъчници и варовици и варовити глини. 

Таблица 2.24. за определяне геоложката опасност за област Монтана 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
М

о
н

та
н

а 

3
6
3
6
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 1 4 17,8 17.8 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.6 2 8,9 5.34 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    31.56 

 

През плейстоценския период по долините на реките се отлагат 

плейстоценски покривни чакъли. Значителна част от плиоценските седименти са 

покрити от млада льосова и льосовидна акумулативна покривка. В речните долини 

са отлагат каветренерни глини, пясъци и чакъли. Всички тези особености на релефа 

и геологията определят разпределението на геоложката опасност в областта (Табл. 

2.24.).   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
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Област Пазарджик 

Релеф 

Релефът на областта е разнообразен: планински (части от Ихтиманска и Същинска 

Средна гора, Западните Родопи и Рила) и равнинен (Пазарджишко-Пловдивското 

поле, представляващо западната част на Горно-тракийската низина). 

Геоложки особености 

Западната и северната част на областта е свързана с формираната през късната 

креда магмена дъга – т.н. Средногорска зона. В обсега на зоната се разкриват 

къснокредни седиментни, вулкано-седиментни, вулкански и интрузивни скали.  Те 

образуват един сложен седиментно-вулканогенен комплекс. Фундаментът на този 

комплекс е изграден от по-старите скални формации с допалеозойска (?) и палео-

зойска възраст (гнайси, слюдени шисти, мрамори, гранити и диабазфилитоидна 

формация и частино мрамори) и мезозойски седименти. 

През палеогена и неогена се формират на дълбоки тектонски ровове 

(грабени), в обсега на които се е извършило отлагането на палеогенски мио-

плиоценски седименти (глини и пясъци) в  Горнотракийската област. 

Южната част на областта обхваща част от северните склонове на Родопите. 

Родопите са изградени от стари архайски (?) и протерозойски (?) метаморфни скали 

– гнайси, шисти, мрамори и други, всред които са вместени серпентинити, гранити 

и други интрузиви. Новите изотопни датирания за абсолютна възраст показват 

палеозойски и мезозойски възрасти на протолитите. 

Северно от Родопите, в Горнотракийския комплексен грабен, са отложени 

мио-плиоценски езерни и речни седименти, запълващи Пазарджишкото поле, 

разположено между Средна гора и Родопите. Това е незакономерна алтернация от 

пясъци, слабо споени пясъчници и глини, върху които има разположени 

кватернерни наслаги (съвременни – кватернерни глини, пясъци и чакъли). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
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През кватернера речната мрежа се всича ритмично, поради което в долините 

на главните реки се образува серия от речни тераси – от 5 до 7 m, в Западните 

Родопи. 

В разпределението на геоложката опасност за областта основно място заемат 

процесите на проявата на срутвания, ерозия и втечняване на слаби почви (Табл. 

2.25.) 

 

Таблица 2.25 за определяне геоложката опасност за област Пазарджик 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ез

 

Геоложка опасност - процес I G 
(Gˈ)

% 
H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
П

аз
ар

д
ж

и
к
 

4
4
5
9
 

1 Активни разломи (AF) 0.4 1  4,4 1.76 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.8 5 22,2 17.76 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.6 1 4,4 2.64 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    27.50 

 

Област Перник 

Релеф 

Регионът се характеризира с разнообразен релеф. Територията на област Перник е 

разположена в планинската част на Югозападна България и граничи с териториите 

на област София и област Кюстендил, а от запад със Сърбия и Черна гора. Релефът 

е разнообразен, като преобладава полупланинският. На редица места територията е 

обезлесена, което активизира ерозионните процеси. Уникално природно творение, 

създавано през хилядолетията от борбата между вода и скала, е “Ждрелото” на 

р. Ерма, наричано Трънското и Ломнишкото ждрело, по името на близките до него 

град и село. 
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Геоложки особености 

В геоложко отношение, територията на областта може да се отнесе към Моравско-

Родопската (приемана преди като част от Краищидната тектонска зона) и 

Средногорската структурна зона. Краището се простира в западната част на 

страната, между Западното Средногорие от север и планините Осогово и Рила от 

юг. На запад продължава извън пределите на страната ни. Краищенската област е с 

разломно-навлачна структура и наличието на диагонални и надлъжни разломи. 

Образуването им е започнало през мезозоя, но съвременният релеф е оформен през 

неогена и кватернера. В резултат на тектонски движения се съчетават хорстово-

блокови издигания с котловинно-грабенови потъвания, настъпили през неоген-

кватернера. В основата си, Краището е изградено от стари допалеозойски скали, 

представени от метаморфни шисти, гнайси и кварцити. На места се разкриват и 

интрузивни скали (Руй планина, Конявска планина).  

Мезозойските седименти са представени предимно от варовици, пясъчници и 

мергели с триаска и горноюрска възраст. Неозойските седименти са представени от 

пясъчници, чакъли и конгломерати. 

Широко място в областта заема Пернишката котловина. Склоновете на 

оградните планини са изградени от пясъчници, мергели, варовици, андезити и 

андезитни туфи, а основата на котловината - от старотерциерни пясъчници, 

мергели и глини.  

В ниските части на котловината се срещат смолници (набъбващи почви). 

Алувиалните седименти са привързани основно към терасите на по-големите реки 

– предимно Струма. В тази част, речното корито е запълнено предимно с чакълести 

и песъчливи седименти и в по-малка степен от глини. 

Наблюдават се някои неблагоприятни геоложки процеси, като свлачища, 

срутища и др.  

Не на последно място, като опасни процеси следва да отбележим и 

пропадането на стари минни изработки. 
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Релефът, геолого-тектонските условия и техногенната намеса определят 

следната геоложка опасност в областта (табл. 2.26.) 

 

Таблица 2.26. за определяне геоложката опасност за област Перник 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 
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б

л
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П
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1 Активни разломи (AF) 0.6 1  4,4 2.64 

2 Ерозия (ER) 0.4 2 8,9 3.56 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.4 0,5 2,2 0.88 

Сумарно за всички процеси в областта    15.96 

 

 

Област Плевен 

Релеф 

Релефът на областта се определя като равнинен и равнинно-хълмист за северната 

част, а южната и югозападната част, имат изразен хълмист характер. Релефът е 

разчленен от широките долини на реките Искър, Вит и Осъм, които силно 

меандрират по територията на областта. Обширните заравнени или хълмисти 

равнини между тях са покрити от льос с променлива дебелина. Най-северната част 

на областта е заета от Карабоазката низина (Черно поле), разположена между 

реките Дунав, Искър и Вит, а също и от Беленско-Свищовската низина с 

прилежащите острови. Успоредно на брега на р. Дунав на места са образувани 

продълговати възвишения (т.нар. гредове). Край Никопол, Дунавският бряг е по-

висок, с интензивна проява на свлачищни процеси и прехожда в хълмисто-

платовидни земи. На юг от крайдунавските низини се простира Дунавската 
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равнина, чиято обща топографска повърхност има слаб наклон на север. В тази 

посока са ориентирани и долините на главните реки в областта, които се 

характеризират с асиметричен напречен профил и наличие на добре развити речни 

тераси. Някои от десните притоци на Вит (реките Тученица, Чернелка и 

Петърница) са оформили в карстовия терен каньоновидни долини, с отвесни 

скални стени и множество пещери (при селата Бохот, Горталово, Къртожабене и 

Тученица).  

 

Геоложки строеж  

Широко разпространение в областта имат седиментните скали с различна възраст. 

Това са предимно карбонатни скали, представени от варовици, песъчливи варовици 

и черупчести варовици. Скалите, разкриващи се на повърхността в област Плевен, 

са скали в диапазона Долна Креда - Неоген. Скалните комплекси са изградени от 

варовици (Мездренска и Кайлъшка свита), конгломерати, глауконитни пясъчници, 

глинести мергели, доломити и алевролити (Санадиновска, Тръмбешка и Свищовска 

свита). Над тези седименти се разкриват скали с Палеогенска и Неогенска възраст. 

Палеогенските седименти са представени предимно от мергели и пясъчници 

(Комаревска и Божуришка свита), а неогенските – от алтернация на различни 

видове глини, пясъци, в алтернация от слабо споени пясъчници и органогенни 

варовици (Белослатинска, Димовска, Опанецка и Жерновска свита). Докватернер-

ните седименти са покрити от различен по дебелина льосов комплекс. 

Край река Дунав дебелината на льосовата покривка е до около 50-60 m, а 

край границата с Предбалкана изтънява и достига само до 3-4 m.   

Речните тераси на реките Осъм и Вит са изградени от алувиални седименти – 

глини пясъци и чакъли, като дебелината им на места надминава 10-15 m. 

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта, е дадено на табл. 2.27. 
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Таблица 2.27.  за определяне геоложката опасност за област Плевен 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 
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1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0 5 22,2 0 

5 Свлачища (LS) 0.8 4 17,8 14.24 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 1 2 8,9 8.9 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.8 1 4,4 3.52 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    29.32 

 

 

Област Пловдив 

Релеф  

Територията на област Пловдив се отличава с разнообразен релеф. Тя обхваща 

разнородни форми, които се характеризират с различно геоложко развитие и 

геоморфоложки строеж. В най-северните части на областта се включват стръмните 

южни склонове на Старопланинската верига, а по-конкретно Златишко-Тетевенска, 

Троянска и Калоферска планина. Те се отличават с високи и ясно изразени 

заоблени била, много стръмни склонове и дълбоко врязани реки и долове. Южно от 

старопланинския склон, областта включва част от Задбалканските котловини и в 

частност Карловската котловина. На запад тя е ограничена от рида Козница, а на 

изток от рида Стражата. Те от своя страна свързват Стара планина със Същинска и 

Сърнена Средна гора. Последните се различават от релефа на Старопланинската 

област. Те се характеризира със своите заоблени форми, резултат от 

продължителните екзогенни процеси. Билото е заоблено, а склоновете на Средна 

гора преминават плавно в Горнотракийската низина. Тя предстaвлява грабеновидна 

форма на релефа (част от Горнотракийския комплексен грабен), с лек наклон от 
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запад-северозапад към изток-югоизток. В тази част от Пловдивска област релефът е 

равнинен. Това се обуславя от липсата на високи речни тераси и наличието на 

обширни алувиални наноси.  

В южната периферия на областта се включват части от най-високия дял на 

Родопите – Перелико-Преспансакия. Силно разчлененият планински релеф в 

северните и южните части, обаче, е пречка за развитието на транспортната 

инфраструктура и предпоставка за възникване на редица геодинамични процеси. 

 

Геоложки особености 

Във високите планински части има метаморфни скали – гнайси, амфиболити и 

кристалинни шисти и гранити. В Средногорието има палеозойски гранити. 

Пловдивско-Пазарджишкото поле е изградено от мио-плиоценски седименти 

(алтернация от пясъци слабо споени пясъчници и глини), върху които има 

разположени кватернерни наслаги (съвременни – кватернерни глини, пясъци и 

чакъли). 

Таблица 2.28. за определяне геоложката опасност за област Пловдив 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
П

л
о
в
д

и
в
 

5
9
6
2
 

1 Активни разломи (AF) 0.6 1  4,4 2.64 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.4 5 22,2 8.88 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.8 1 4,4 3.52 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    20.38 
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Равнинният релеф на Пловдивско-Пазарджишкото поле е нарушен от 

вътрешнокотловинните образувания – Пловдивските тепета, които са изградени от 

горнокредни сиенити. Характерни за областта са стръмните склонове, някои от тях 

с ниска устойчивост, което е предпоставка за ерозионни процеси. Областта се 

пресича от Маришката разломна зона, което обуславя високата сеизмична 

активност на района. 

Разпределението на основните разрушителни геоложки процеси, определящи 

геоложката опасност в областта, е дадено на табл. 2.28. 

 

Област Разград 

Релеф 

Релефът в областта е равнинно-хълмист, със средна надморска височина 250 – 

270 m. Област Разград включва части от Дунавската равнина, Лудогорското плато, 

Разградските и Самуиловски височини и долината на р. Бели Лом. По-голямата ѝ  

част се намира в Лудогорското плато, на юг е хълмиста, а на север се слива с 

Добруджанската равнина и крайдунавските полета.  

Геоложки особености 

Почти изключително разпространение имат седиментните скали с долнокредна 

възраст. Това са предимно карбонатни скали, представени от обикновени варовици, 

песъчливи варовици, черупчести варовици. Широкото разпространение на 

варовиците е предпоставка и за големите площи заети от повърхностни и подземни 

карстови форми на релефа. Варовиковите пластове „бронират” равнищата на 

платата, образуват каньоновидни речни долини, скални откоси, корнизи и скални 

ниши. 

Мергелите и пясъчниците са разположени твърде често под варовиците или 

под льосовата покривка. Тяхното разпространение е причина за наличието на 

свлачищни процеси. На земната повърхност те формират плоски и заоблени форми 

на релефа и влияят на повърхностния отток и движението на подземните води.  
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Високите части на релефа са покрити с льосови седименти –предимно 

глинест льос.  

Речните долини са дълбоко врязани в посочените по-горе седиментни скали. 

Речните тераси са запълнени предимно с пясъци и глини с кватернерна възраст. 

Пропадането на льоса, срутищата, ерозията и втечняването на слаби почви са 

основните разрушителни геоложки процеси, формиращи геоложката опасност в 

областта (табл. 2.29). 

 

Таблица 2.29. за определяне геоложката опасност за област Разград 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Р

аз
гр

ад
 

2
6
3
7
 

1 Активни разломи (AF) 0,2 1  4,4 0,88 

2 Ерозия (ER) 0 2 8,9 0 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0,2 5 22,2 4,44 

5 Свлачища (LS) 0,2 4 17,8 3,56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0,6 2 8,9 5,34 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0,2 1 4,4 0,88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0,2 0,5 2,2 0,44 

Сумарно за всички процеси в областта    15,54 

 

 

Област Русе 

Релеф 

Областта заема част от източната Дунавска равнина, Бръшлянската низина (най-

голямата крайдунавска низина), западните склонове на Разградските височини и 

Лудогорското плато. В общи линии релефът може да бъде характеризиран като 

равнинно-хълмист, тъй като територията на областта е разположена в Дунавската 

равнина и Предбалкана. Максималната височина в района е 501 m в Самуиловските 
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височини на Лудогорието (обл. Шумен). От север на юг могат да бъдат проследени 

следните релефни форми: 

 Крайдунавски низини – Побрежието и Попино-Гарванска. Те предлагат 

благоприятни условия за земеделие и строителство. Голяма част от 

територията на тези низини са пресушени блата и заливни тераси. Оформени 

са две заливни тераси и три надзаливни тераси – 15 – 22 m, 30 – 66 m и 54 – 

65 m. Стръмните им брегове на места са предпоставка за развитието на 

ерозионни процеси.  

  Височини ридове. Такива са Разградските, Самуиловските, Поповските и 

Антоновските. Те са част от Лудогорието, но се разполагат източно от 

област Русе. Протичащите през тях реки преминават през Русенска област и 

създават долинни разширения, чиито брегове често са засегнати от локални 

геодинамични процеси - ерозия, свлачища и срутища с малък обхват. 

 Хълмиста равнина. Представлява  най-западната част на Лудогорието. В 

нея се образуват каньоновидни долини (долините на реките Черни и Бели 

Лом) и множество суходолия. 

Геоложки строеж  

Почти изключително разпространение имат седиментните скали  с раннокредна 

възраст. На повърхността се разкриват седиментите на Русенската и Каспичанска 

свита (порцелановидни и оолитни варовици), Разградска и Горнооряховска свита 

(глинести мергели, мергели и глинести варовици). Върху тях локлано се разкриват 

неогенски седименти. Неогенските седименти са представени от пясъчно 

каолинова задруга и седименти на Сребърнишка и Сърповска свита - песъчливи 

глини и глинести варовици. Тези скални комплекси се разкриват основно в дълбоко 

всечените долове и речни долини. Повърхността на терена е покрита от дебела 

покривка от льосови седименти. Поделени са на типичен льос, песъчлив льос и 

глинест льос. 
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Широко разпространение в областта имат алувиалните седименти в зоната 

на крайречните низини. Дебелината на алувиалните седименти на места достига 

повече от 20 m. Представени са от прахови и глинести пясъци, глини и чакъли. 

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта, е дадено на табл. 3.23. 

 

Таблица 3.23.  за определяне геоложката опасност за област Русе 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ез

 

Геоложка опасност - процес I G 
(Gˈ)

% 
H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Р

у
се

 

2
8
0
3
 

1 Активни разломи (AF) 0,2 1  4,4 0,2 

2 Ерозия (ER) 0,2 2 8,9 0,2 

3 Абразия (AB)   2 8,9   

4 Срутища (RF) 0,2 5 22,2 0,2 

5 Свлачища (LS) 0,4 4 17,8 0,4 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2   

7 Пропадане на льос (CL) 1 2 8,9 1 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0,6 1 4,4 0,6 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0,2 0,5 2,2 0,2 

Сумарно за всички процеси в областта    26,2 

 

 

 

Област Силистра 

Релеф 

Област Силистра е разположена в североизточната част на България, на границата 

с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската 

хълмиста равнина. В по-голямата си част релефът е равнинен, с надморска 

височина до 200 m. Суходолията, ориентирани към река Дунав, придават на релефа 

хълмист характер. Успоредно на Дунавския бряг се среща типична льосова гърбица. 

В резултат на отдалечаването на Дунавския бряг от високия откос на между 
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долинните ридове се е образувала и крайдунавската плодородна низина – “Балтата“, 

край с. Айдемир. В югозападната част на низината е разположено езерото 

Сребърна,  подхранвано от няколко карстови извора. То е с дълбочина до 2-3 m.  

 

Геоложки строеж  

Най-старите скали в областта са с раннокредна възраст. На повърхността се 

разкриват главно седиментите на Русенската (варовици) и Разградска свита 

(порцелановидни и оолитни варовици). Ограничено разпространение има  

Каспичанската свита (интракластични, органогенни и афанитови варовици). Тези 

свити се покриват от неогенски седименти. Неогенските седименти са представени 

от Одърска, Сърповска и Франгенска свита - песъчливи глини и глинести варовици 

и пясъци. Тези скални комплекси се разкриват основно в дълбоко всечените долове 

и речни долини. Повърхността на терена е покрита от дебела покривка от льосови 

седименти. Поделени са на типичен льос, песъчлив льос и глинест льос. 

Широко разпространение в областта имат алувиалните седименти в зоната 

на крайречната низина. Дебелината на алувиалните седименти на места достига 

повече от 20 m. Представени са от прахови и глинести пясъци, глини и чакъли. 

Таблица 2.30.  за определяне геоложката опасност за област Силистра 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
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Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
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С

и
л
и
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2
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1 Активни разломи (AF) 0,2 1  4,4 0,88 

2 Ерозия (ER) 0,2 2 8,9 1,78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0,2 5 22,2 4,44 

5 Свлачища (LS) 0,2 4 17,8 3,56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 1 2 8,9 8,9 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0,4 1 4,4 1,76 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    21,32 
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Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. 2.30. 

 

Област Сливен 

Релеф 

Територията на община Сливен попада в 4 хипсометрични пояса: низинен, хъл-

мист, ниско- и среднопланински. Важен показател за скоростта на морфогенетич-

ните процеси е средният наклон на склоновете. В старопланинската територия на 

общината, средните наклони са между 20 и 25°, а в планината Гребенец - 15-20°. 

Най-малки са тези стойности в Сливенската котловина, където наклоните достигат 

0-2°.  

Многократно проявените етапи на издигане на територията през кватернера, 

са определили диференцираната морфогенетична дейност на ерозията и 

образуването на речни тераси в по-големите и изразителни долини. Разломната 

тектоника е предначертала и развитието на речната мрежа. Този процес проличава 

много добре при формирането на долината на р. Луда Камчия. Най-интензивни 

ерозионни процеси са проявени по стръмния южен склон на Сливенска планина и 

Гребенец, подпомагани от по-слабо споените скали и липсата на горска 

растителност. В района около гр. Кермен са разположени част от т.нар. 

средногорски хорстови възвишения, които се отличават със стръмни, разседно 

обусловени склонове. Между възвишенията са разпространени територии с 

алувиално-блатни наслаги, в някои от които се образуват и трайни блата - 

Младовското (Герена), Скобелевското, Биковското, Голямото Керменско блато и 

др.  Понастоящем почти всички са пресушени. 

 

Геоложки особености 

Голямата територия на община Сливен предполага разнообразие от гледна точка на 

нейните геоструктурни и литоложки особености. Тук попадат части от различни 

тектонски единици: Централнобалканската,  Лудокамчийската и Средногорската. 

По-голямата част от Сливенска планина попада в алохтона на Сливенския навлак, 
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който се приема като фрагмент от Западнобалканската зона в граничната част 

между Източнобалканската и Средногорската зона. Тук се намира геоложкият 

феномен „Сините камъни”, изграден от пермски кварц-порфирни скали и туфи. 

Източнобалканската зона има изключително разнообразен седиментен пълнеж: 

триаски варовици, доломити, пясъчници, аргилити и алевролити; горноюрски 

флиш; долно- и горнокредни карбонатни скали, горнокредни теригенни, 

карбонатни и флишки седименти; палеогенски пясъчници, конгломерати, 

варовици, глинести мергели, аргилити, алевролити, варовити глини и др. Седи-

ментните скали на кредата и палеогена са развити главно във флишки фациес. 

Средногорската зона заема част от югозападните територии на областта. За 

подложка на горнокредните скали служат метаморфити, палеозойски гранитоиди и 

мезозойски седименти. Горнокредните скали са представени от мергели, варовици, 

теригенни скали , теригенен и вуланогенен флиш. В южната част на областта се 

разкрива една вулканогенно-седиментна задруга от туфи, пясъчници, мергели и 

варовици. Представени са и вулкански, образуващи разливи и секущи тела. На 

места, последните изграждад някои от уединените възвишения. 

Сливенска котловина е част от Задбалканската грабенова зона. Грабенът на 

Сливенската котловина е изпълнен с кватернерни пролувиални, алувиално-

пролувиални и алувиални валуни, чакъли, пясъци и глини. 

Старопланинското подножие е изградено от делувиално-пролувиални насла-

ги, които образуват шлейф с най-голяма дебелина при планината Гребенец.  

Дебели алувиални покривки /повече от 30 m/ са разпространени по долината 

на р. Тунджа. Тя протича в южната периферия на котловината, където най-широко 

развитие имат речните тераси с височина 3-5 m и 8- 12 m. 

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. (2.31).  
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Таблица 2.31. за определяне геоложката опасност за област Сливен 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
С

л
и

в
ен

 

3
5
4
4
 

1 Активни разломи (AF) 0,4 1  4,4 1,76 

2 Ерозия (ER) 0,2 2 8,9 1,78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0,2 5 22,2 4,44 

5 Свлачища (LS) 0,2 4 17,8 3,56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0,2 1 4,4 0,88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0,2 0,5 2,2 0,44 

Сумарно за всички процеси в областта    12,86 

 

 

Област Смолян 

Релеф  

Територията на областта се отличава със среднопланински и високопланински 

релеф, който е силно разчленен, със средна надморска височина 1320 m. Релефът 

тук се отличава със своите заоблени била. Вертикалното разчленение на релефа е 

със сравнително висока стойност – 360 m/km
2
, а хоризонталното разчленение 

достига 1,9 m/km
2
. В морфохидрографско отношение за областта е характерно 

съчетанието на високи била, разделени от дълбоко всечени речни долини. Релефът 

в ниските части е терасовиден и издигайки се във височина се преобразува в 

стръмни скални откоси. 

Геоложки особености 

Западните и централните части на Родопите, са изградени от високометаморфни 

скали (алтернация от различни гнайси, шисти, а на места и мрамори). Тяхната 

възраст се приемаше за допалеозойска. Множество нови изотопни данни показват 

палеозойски и мезозойски възрасти за протолитите. В тях са внедрени редица 

интрузивни магмени тела, чиято възраст до неотдавна се приемаше за палеозойска. 
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Изотопните данни показват тяхната горнокредно-палеогенска възраст (Soldatos и 

др., 2008; и др.) 

През палеогена в резултат на екстензия се образуват седиментни басейни, 

един от които е Смолянският. По време на терциера тук е съществувало езеро, в 

което се отлагат пясъчници,  конгломерати, мергели и аргилити. Понастоящем в 

борда на басейна е развито едно от най-големите свлачища в България. По същото 

време в този район се е развивала и вулканична дейност, която е причината за 

образуване на риолитна покривка в района на гр. Смолян и северно от Девин. 

Установени са и вулкански разливи на андезити и латити. 

Релефът и геолого-тектонските условия определят характера на геоложката 

опасност в областта (табл. 2.32.) 

 

Таблица 2.32. за определяне геоложката опасност за област Смолян 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
С

м
о
л
я
н

 

3
1
9
3
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.4 2 8,9 3.56 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 1 5 22,2 22.2 

5 Свлачища (LS) 0.6 4 17,8 10.68 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    38.20 

 

 

София област 

Релеф 

Софийска област заема значителни части от западната Старопланинска зона, 

Софийското Средногорие и част от високопланинския релеф на ниските склонове 
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на Рила. Наличието на високо котловинни полета обуславя планинския и 

полупланински характер на областта. 

Регионът е с разнообразен релеф и е пресичан от много реки. От запад на 

изток, областта се разполага по западните склонове на Стара планина и част от 

Стара планина, с дълбоко всечени дерета и речни долини. В случая, една от най-

големите релефни форми е Искърското дефиле, от началото си – до гара Лакатник. 

В източна посока, областта е разположена върху южните склонове на Стара 

планина и част от задбалканските котловинни полета, отделящи Стара планина от 

Средна гора. Източната и южна част на областта обхващат части от Ихтиманска 

Средна гора, Рила (с най-висок връх - връх Мусала, 2925 m), планините Верила и 

Плана, и части от Софийското, Самоковското, Ихтиманското, Златишко-

Пирдопското и Ботевградското поле. Планинските вериги са с типичен планински 

релеф, а полетата с равнинен, до слабо хълмист релеф. Речните долини имат често 

проломен характер в зоните на пресичане на планинските хълмове. 

Северозападната част на областта е разположена върху част от Софийската 

котловина, характерна в тази си част с предимно равнинен релеф. 

 

Геоложки строеж 

Софиийска област заема голяма територия и се разполага върху няколко тектонски 

области. Поради тази причина геоложкият ѝ строеж е сложен, а скалният пълнеж е 

много разнообразен. Срещат се скални комплекси с различен литоложки състав и 

възраст. В СЗ части на областта, по южните склонове на Стара планина, 

преобладават скали с триаска, юрска и кредна възраст. Това са основно скалите на 

триаската Любашка свита (алеврилотови мергели, глинести и песъчливи варовици, 

варовити пясъчници) и юрските Гинска и Сливнишка свита (масивни 

дебелопластови варовици). Източно тях, се разкриват седименти с ордовишка 

възраст, като по-големите литостратиграфски единици са тези на Церецелската и 

Грохотенска свита (аргилити, алевролити, кварцити и кварцитизовани пясъчници), 

пермските – Кътинска, Градищенска свита (флиш от аргилити, алевролити и 
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пясъчници), Беримерска и Локорска свита (пясъчници, брекчо конгломерати, 

алевролити, андезитови и дацитови туфи и туфопясъчници).  

В СЗ част, южно от старопланинския склон, до границата с Република 

Сърбия, преобладават горнокредни скали със седиментен, вулкано-седиментен и 

вулкански състав.  

В областта попадат части от редица къснокредни плутони с разноороден 

състав. 

Най-ниските части на южните склонове на Стара планина са изградени от 

дебел делувиално-пролувиален комплекс от глини, чакъли и пясъци.  

В Софийското поле се разкрива най-горната част от седиментния пълнеж на 

Софийския грабен. Това са седиментите на Лозенецката свита с плиоценска възраст 

– алтернация от глини, пясъци, песъчливи глини и чакъли, а в дълбочина и от 

въглищни прослойки. Подобни скали се разкриват и в Плакарийския и 

Ихтиманския грабен. 

Голяма част от Средна гора, в зоната на Софийска област, е изградена от 

метаморфни скали – Арденска и Ботурческа група (биотитови и мускавитови 

гнайси, амфиболити и мигматинизирани гнайси и шисти). По част от планинските 

склонове се установяват гранодиорти, сиенодиорити и гранити. В южната част на 

областта се установяват и граносиенити.  

По част от планинските склонове в южната част на областта (Лозенска 

планина) се установяват неогенски седименти представени от задруга на глинести 

пясъчници и глини (Чукуровски въглищен пласт), както и неподелена 

конгломерато-пясъчниково-глинеста задруга, също с неогенска възраст.  

Софийското, Самоковското, Ихтиманското, Златишко-Пирдопското и 

Ботевградското поле са запълнени с дебел комплекс от алувиално-пролувиални 

седименти – глини, пясъци и чакъли.  
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Таблица 2.33. за определяне геоложката опасност за област София-област 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
С

о
ф

и
я
-о

б
л
ас

т 

3
1
9
3
 

1 Активни разломи (AF) 0.6 1  4,4 2.64 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.4 5 22,2 8.88 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.4 5 22,2 8.88 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    27.06 

 

 

Област София град 

Релеф  

Според геоморфоложките си особености релефът на областта може да бъде 

характеризиран като котловинен, долинно-склонов и планински. В посока от север 

на юг, релефът от планински, постепенно преминава в котловинен (Софийска 

котловина с най-ниските подножия на Стара планина) и отново преминава в 

планински (Витоша, Плана, Лозенска планина, Люлин).  

Геоложки особености.  

Наличната геоложка информация и извършените зонирания на територията на 

областта показват, че Софийската котловина, където попада по-голямата част от 

областта, е млада, тектонски активна грабенова структура, със сложен строеж и 

проявява съвременна активност. 

Северната част на котловината е изградена предимно от седиментни скали 

(пясъчници, мергели и варовици) с разнородна геоложка възраст. Централната част 

на долината е изградена от плиоценски седименти с голяма дебелина. Това са 
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глини, пясъци и слабо споени пясъци. На повърхността са установени черни езерно 

блатни глини с набъбващи свойства. 

Южните склонове на котловината са изградени главно от магмени скали 

(сиенит, монцонит). В източната част, котловината граничи със склонове, 

изградени от седиментни и метаморфни скали. Седиментните са представени 

предимно от пясъчници, докато матаморфните са представени от шисти и гнайси, 

както и скали от Диабаз-филитоидния комплекс. 

Западната част на котловината граничи със склонове изградени от сенонски  

вулканити (андезити, андезитови туфи и туфобрекчи), както и палеогенски седи-

менти (слабо споени пясъци, пясъчници и глини). 

Речните долини са прорязани в скалните разновидности и на места имат 

каньоновиден характер. Запълнени са с дебели алувиални седименти – глини, 

пясъци и чакъли. 

 

Таблица  2.34. за определяне геоложката опасност за област София-град 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
С

о
ф

и
я
 г

р
ад

 

1
3
4
5
 

1 Активни разломи (AF) 1 1  4,4 4.4 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.4 4 17,8 7.12 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.6 5 22,2 13.32 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 1 1 4,4 4.4 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.6 0,5 2,2 1.32 

Сумарно за всички процеси в областта    36.78 

 

Разнообразният геоложки строеж е предпоставка за оформяне на зони с 

активни и потенциални свлачища. Активни и латентни свлачища в района на 

гр. София са доказани при ж.к. Лагера - високият скат на р. Владайска; кв. Лозенец 
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- стръмният скат на бившите тухларни фабрики (Южен парк), ж.к. Западен парк - 

североизточният склон на Голяма Коньовица в посока към Суходолската река и по 

високия десен бряг на реката; кв. Редута; 7-ми километър; северният склон на 

Лозенската планина (Герман и Лозен) и при Кокаляне, Панчарево, Бистрица. На 

редица места са проявени и срутища.  

Разпределението на основните разрушителни геоложки процеси, определящи 

геоложката опасност в областта, е дадено на табл. 2.34. 

 

Област Стара Загора 

Релеф 

Релефът на територията е разнообразен. От север на юг се редуват следните 

релефни форми: 

 Средногорски район - със заоблени била и невисоки върхове, полегати 

склонове, разчленени от множество, слабо врязани долове и реки и ярко 

изразени била и долове. В областта попадат южните склонове на 

Шипченски, Тревненски и Елено-Твърдишки дял на Стара планина, които се 

спускат стръмно към Казанлъшкото поле.  

 Казанлъшкото поле чрез своя релеф предоставя благоприятни условия за 

развитието на механизираното селско стопанство и транспорта. Значителна 

част от тази релефна форма е заета от селища. 

 Сърнена Средна гора е с малка надморска височина, като най-високата ѝ 

точка /връх Братан/ е едва 1236 m. Това благоприятства развитието на 

селското стопанство, транспорта и селищната мрежа. Южно от Средна гора 

се намират Чирпанските височини, склоновете на които са заети с лозя. 

 Старозагорското поле е най-ниската част от територията на областта. Има 

характерен равнинен релеф, през който се отличават долините на реките, 

протичащи през полето. 

 Сакарски район - обхваща северозападните разклонения на Сакар планина - 

водосбора на яз. Розов кладенец. Релефът е хълмист. Типични за релефа на 

района са Главанските възвишения. 
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Геоложки особености  

Геоложкият строеж на областта е сложен и разнообразен. Южните Старопланински 

склонове и северните склонове на Сърнена средна гора са стръмни, с разкритие на 

палеозойски кристалинни скали, гранити и метаморфния комплекс на Арденска 

група – гнайси, гнайсо-шисти и шисти. Между склоновете на планините е 

разположена Казанлъшката котловина. Тя представлява тектонско понижение, 

подложено на потъване през неогена и кватернера. Състои се от два грабена – 

Шейновски - на запад и Казанлъшки - на изток. Цялата котловина е запълнена с 

неоген-кватернерни отложения (предимно чакъли, пясъци и валуни, с глинесто 

песъчлив запълнител). Дебелината на тези седименти достига на места до 600 m. В 

старопланинското подножие кватернерните седименти са представени от 

дебелослоен делувиално-пролувиален шлейф.  

Централната част и южните склонове на Сърнена Средна гора са изградени 

предимно от скални комплекси с горнокредна възраст, част от Средногорската зона. 

Това са: вулканогенно-седиментна задруга, състояща се от редуване на туфи, 

пясъчници, мергели и варовици с андезитови разливи; варовикова и мергелно 

варовикова задруга – червени и сиви глинести варовици, мергели и пясъчници.  

Старозагорското поле е запълнено с дебел слой пролувиално-алувиални 

седименти с кватернерна възраст. Като отделни зони в полето се очертават 

седименти с неогенска и палеогенска възраст. Това е мергелно-варовикова задруга, 

с палеогенска възраст, разпространена предимно в югозападната част на областта. 

Към палеоген-миоценските седименти се отнасят скалите на Маришката свита – 

алтернация от глини, пясъци и въглища. Плиоценските седименти са представени 

от Гледачевската свита – глини, пясъци и чакъли. 

Към палеогенските и неогенски седименти са привързани редица 

неблагоприятни инженерногеоложки явления и процеси – набъбване на глини, 

кални вулкани, свлачища и др. 

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. 2.35. 
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Таблица 2.35.  за определяне геоложката опасност за област Стара Загора 

Област 
П

л
о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
С

та
р
а 

З
аг

о
р

а
 

5
1
5
2
 

1 Активни разломи (AF) 0.6 1  4,4 2.64 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF) 0.8 5 22,2 17.76 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.8 0,5 2,2 1.76 

Сумарно за всички процеси в областта    33.7 

 

 

Област Търговище 

Релеф 

Територията на област Търговище се характеризира с разнообразие и преливане на 

равнинен, хълмист и нископланински релеф. Част от територията на областта, 

южно и западно от гр. Търговище, обхваща нископланински терени от 

Преславско-Драгоевската планина (с най-висок връх “Коджакуз” – 690 m) и 

Северносланнишкия плоскоридов район. Плоските и разлати била на планината 

имат платовиден характер. От тях се спускат умерено стръмни склонове. 

Изключение правят много стръмните склонове в пролома на р.  Врана, при 

Търговишкия проход. 

Централните и северните части на областта, попадащи в Дунавската 

равнина и Лудогорското плато, обхващат хълмисти равнини и разчленени плата 

със заоблени форми, просечени на места от дълбоки долове и ровини.  

Всички реки и долове имат каменисти дъна и стръмни склонове, обрасли с 

гори. Поради това, ерозията в земеделските и горски земи не е с големи размери. 
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На територията на горския фонд, ерозионни процеси са установени на площ около 

12 хил. dka. Общо за района тези процеси са овладени и имат затихващи функции. 

 

Геоложки строеж  

Широко разпространение в областта иман седиментните скали с юрска и долно 

кредна възраст. Скалните комплекси са представени от мергели с прослойки от 

пясъчници и варовици (Романска, Горнооряховска, Разградска, Каспичанска свита 

и др.). Дриновската свита е представена от доломити, а Златаришко-Тичанската 

свита – от алтернация на пясъчници, глинести варовици и мергели.  

 

Таблица 2.36.  за определяне геоложката опасност за област Търговище 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Т

ъ
р
го

в
и

щ
е 

2
 7

1
6

 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.2 2 8,9 1.78 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW)   0,5 2,2 0 

Сумарно за всички процеси в областта    13.32 

 

Кватернерните седименти са представени от елувиално делувиални глини, 

покриващи склоновете изградени от описаните по-горе скални комплекси. В 

северната част на областта са установени зони, изградени от еолични седименти – 

глинест льос и льосовидни глини.  

Алувиалните тераси на реките са с малка дебелина. Представени са от 

недобре сортирани пясъци и чакъли, покрити от глинести пясъци и глини. 
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Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта, е дадено на табл. 2.36. 

 

 

Област Хасково 

Релеф 

Територията на област Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продъл-

жение на Източните Родопи, географите я наричат Източнородопско 

предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Склоновете са с голяма 

разчлененост. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 m н.в.). В най-

ниските части на областта е оформено Хасковското поле. Полето има типичен 

низинен и равнинен релеф.  

 

Геоложки строеж  

Най-старите скали в областта са с докамбрийска (?) възраст. Разкриват се предимно 

в централната част. Представени са от скалите на Пъновска, Константиновска и 

Жълтичалска свита. Те се състоят от метаконгломерати, лептинитити, гнайси и 

шисти. В северните части на областта се разкриват палеозойски гранити. Обширна 

площ от областта е изградена от скали с палеогенска и неогенска възраст. Скалите 

с палеогенска възраст са представени от органогенни рифови варовици, пачки от 

риолити, туфи и туфити, туфо-пясъчници и дребнопорфирни латити. Неогенските 

седименти са представени предимно от седиментите на Ахматовската и Маришката 

свита – алтернация от глини, пясъци, слабо споени пясъчници, въглищни шисти и 

въглища. 

Кватернерните седименти са представени от неразчленени глини, пясъци и 

чакъли в Узунджовския гребен, елувиално-делувиални глини, покриващи по-

старите скални комплекси и алувиалните седименти от терасите на реките. Алу-

виалните седименти в терасите на реките са представени от глинести пясъци и 

песъчливи глини, пясъци до чакълести пясъци и дребни чакъли. 
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Характерни геоложки процеси за неогенските седименти е набъбването на 

глини.  

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. 2.37. 

 

Таблица 2.37.  за определяне геоложката опасност за област Хасково 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Х

ас
к
о
в
о

 

5
4
7
0
 

1 Активни разломи (AF) 0.4 1  4,4 1.76 

2 Ерозия (ER) 0.4 2 8,9 3.56 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.4 0,5 2,2 0.88 

Сумарно за всички процеси в областта    15.96 

 

 

Област Шумен 

Релеф 

Територията на област Шумен се включва в рамките на Дунавската равнина и се 

характеризира с хълмист и сравнително еднообразен релеф. В северната част на 

областта са разположени крайните части на Лудогорското плато и Самуиловските 

височини, които постепенно преминават в Шуменското плато. Източната част от 

територията на областта е заета от Провадийското плато. Между двете плата се 

намира Шуменското поле, широко отворено на североизток и юг. Посредством 

долината на р. Провадийска, то се свързва с Девненската низина, а посредством 

р. Голяма Камчия – с Камчийската долина и респективно с Черно море. Като цяло, 
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източната и западната част на областта имат платовиден релеф, а централната част 

е предимно равнинна.  

Геоложки особености 

В геоложкия разрез участват предимно седиментни скали с долно и горнокредна 

възраст. Това са различни видове варовици, мергели, пясъчници с прослойки от 

мергели, тебеширени варовици, варовити и глинести пясъчници. Установени са и 

единични петна от седименти с палеогенска възраст, представени от глинести 

пясъци, песъчливи мергели и номулитни варовици.   

Северната част на областта е изградена от еолично-делувиални седименти – 

льосовидни глини и глини. Речните долини са запълнени с чакълести пясъци и 

глини. 

 

Таблица  2.38. за определяне геоложката опасност за област Шумен 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Ш

у
м

ен
  

3
3
9
0
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0.2 4 17,8 3.56 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL) 0.2 2 8,9 1.78 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.2 1 4,4 0.88 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    13.76 

 

Всички тези особености на релефа и геологията определят разпределението 

на геоложката опасност в областта (табл. 2.38.) 
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Област Ямбол 

Релеф 

Област Ямбол е разположена в Горнотракийската низина, като през територията ѝ 

минава средното течение на р. Тунджа. Основните форми на релефа са равнинни и 

равнинно-хълмисти. Средната надморска височина е 100 – 150 m. Реката и нейните 

притоци разсичат образувалите се недълбоки и широки долини с полегати 

склонове. Наклонът на склоновете е благоприятен - от 1,5 % до 6 %. Хълмовете на 

територията на общината са полегати и заоблени. Стръмни са склоновете на 

долината, разположена северно, в посока Сливен - на места достигат до 10-15 %.  

Геоложки строеж  

Като част от Горнотракийската низина, на територията на област Ямбол са се 

образували горнокредни седименти и вулканити, неогенски отложения на 

Елховската свита и кватернерни образувания. Горнокредните седименти и 

вулканити изграждат морфоложки издигнатите части на територията на Ямбол и 

източно от него. Представени са от Тънковската свита и Драгановската свита, 

които са образувани по времето на кониас-сантонския век. Тънковската свита 

изгражда северната част на града. На повърхността свитата се разкрива в зоната на 

квартал Бенковски (Ямбол) – р. Мочурица. В геоложкия строеж на свитата участват 

незакономерно редуващи се туфи, туфити, пясъчници, глинести варовици и 

мергели. Драгановската свита изгражда района на парк Боровец, на изток от него, 

както и височините северозападно от Ямбол. Тук се установяват пачки от туфи, 

туфити, пясъчници и мергели. Връх Боровец и отиващите на изток възвишения са 

изградени от алкални трахити, които са по-трудно поддаващи се на изветряне. В 

западната част на гр. Ямбол, западно и северно от него, горнокредният скален 

комплекс се покрива от неогенската Елховската свита.  

Южните части на областта, опиращи в границата с Турция, са част от Сакар-

Странджанската област. В нея се разкриват високометаморфни скали (докамбрий 

?), нискометаморфни седименти (триас-средна юра), палеозойски и горнокредни 

интрузиви. 
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Терасите на реки Тунджа и Мочурица са запълнени с дебели алувиалните 

образувания (глини, пясъци и чакъли).  

Разпределението на процесите, съставящи основната геоложка опасност в 

областта е дадено на табл. 2.39. 

 

Таблица 2.39.  за определяне геоложката опасност за област Ямбол 

Област 

П
л

о
щ

 

(к
м

2
) 

 Н
о
м

ер
 п

о
 

р
ед

 

Геоложка опасност - процес I G (Gˈ)% H’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

л
ас

т 
Я

м
б

о
л

 

3
3
3
6
 

1 Активни разломи (AF) 0.2 1  4,4 0.88 

2 Ерозия (ER) 0.2 2 8,9 1.78 

3 Абразия (AB)   2 8,9 0 

4 Срутища (RF) 0.2 5 22,2 4.44 

5 Свлачища (LS) 0 4 17,8 0 

6 Кално-каменни порои (DF)   5 22,2 0 

7 Пропадане на льос (CL)   2 8,9 0 

8 Втечняване на слаби почви (LQ) 0.4 1 4,4 1.76 

9 Набъбване на строителни почви (SW) 0.2 0,5 2,2 0.44 

Сумарно за всички процеси в областта    9,30 

 

 

 Картите на опасността от съответните разрушителни геоложки процеси са 

показане на фигури 2.1 – 2.9. 
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3. Картографиране на всяка опасност, което представлява пространствено 

означаване на териториите, изложени на опасността, като се нанесат 

застрашените територии и характеристиките за тях 

3.1. Пространствено означаване на териториите, изложени на даден вид 

опасност 

Пространственото означаване на териториите, в които съществуват 

условията - геоложки, геоморфоложки, инженерногеоложки, литоложки и др., за 

протичането на даден разрушителен геоложки процес, са очертани и представени 

на картите за податливостта към съответния процес (в т. 1 от настоящия отчет).  

3.1.1. Активни разломи   

Територията на България е засегната от голям брой активни разломи (Приложение 

3.1). Те не са равномерно разпределени (вж. т.1.1). Това се дължи на обективни 

геодинамични фактори, засягащи територията на нашата страна. Същевременно е 

напълно възможно да има неидентифицирани активни разломи. Последното се 

дължи на недостатъчната изявеност на някои структури, ниската повторяемост на 

сеизмични събития (дълъг период на затишие) или много малката амплитуда на 

пълзене по разломната плоскост. Поради тези причини цялата територия на 

страната трябва да се разглежда като податлива на опасността от изявата на 

активни разломи, но в различна степен. Още повече е възможна изявата на къси 

активни разломи (разломни сегменти), които не могат да бъдат идентифицирани в 

регионален план, но да бъдат опасни за инфраструктурата в локален план.  

Въпреки че е необходимо да се извършват постоянни и допълнителни 

изследвания върху активните разломи на територията на България, може да се 

приеме, че основните структури са надеждно идентифицирани. За съжаление те не 

са детайлно картирани на терена с използване на различни геоложки и геофизични 

методи, така както е описано в Методика за оценка на геоложкия риск. Такъв един 

подход, който се провежда в страни с проява на висока сеизмичност изисква 

специална целенасочена и продължителна национална програма. Поради тази 

причина активните разломи са надеждно идентифицирани, но тяхната разломна 

следа не може да бъде акуратно нанесена чрез използването на дистанционни 
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методи. Акуратността на тяхното картографиране отговаря на мащаб около 

1:50 000 и по-ниска. 

Въз основа на геодинамичната позиция и приетата категоризация на 

разломите, територията на Южна България като част от Южнобалканската 

екстензионна област е по-податлива на проявата на активни разломи. Това се 

доказва от по-високата геодинамична активност, изразена чрез проявата на активна 

екстенция. Тези процеси на екстензия се доказват чрез геоложки и геоморфоложки 

данни. Екстензията е причина за силно разчленения релеф, изразен в образуването 

на високо издигнати хорстове (планините Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Средна 

гора) и грабени (Софийското поле, Задбалканските полета, Горно и 

Долнотракийската низина, долината на река Струма и др.). Съвременната 

геодинамична активност на Южна България се доказва и по резултатите на 

спътниковата геодезия (GPS). Тези данни показват скорости на хоризонтални 

премествания от порядъка на 1-2 mm/а (mm/а – милиметра годишно) и не 

превишаващи 4-5 mm/а (Nakov et al., 2005; и др.). Посочените скорости са 

значително по-ниски от тези в Северна Гърция и особено Анадолския полуостров, 

където достигат 25 mm/а. Сравняването на тези данни ясно показва, че на 

територията на България има по-слаба геодинамична активност. Това не бива да 

бъде успокояващо, защото територията на страната във висока степен е податлива 

на разрушителния ефект на активните разломи. Особено при проявата на силни 

земетресения. 

На територията на Южна България са локализирани и повечето сеизмични 

зони в страната. В тях са проявени и няколко силни земетресения с магнитуда 

надхвърляща 7. В централна и североизточна България също са локализирани 

сеизмични зони с висок сеизмичен риск и локализация на активни разломи. 

Опасността от проявата на активните разломи в изследвания случай е 

свързана от деформации по тяхната следа на терена. В много по-висока степен 

активните разломи имат значение при оценка на сеизмичната опасност, което е 

извън обхвата на настоящата задача. 
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Към активните разломи при детайлните инженергеоложки и структурни 

изследвания трябва да се причислят и пукнатинните системи с локална изява. 

Тяхната дължина може да е от порядъка на десетки и стотици метри. Те се обра-

зуват в резултат на тектонски фактори. Тяхната съвременна активност, обаче може 

да е в резултат на настоящето напрегнато състояние на скалния масив и в резултат 

на гравитачни процеси. Подобен тип пукнатинни структури могат да бъдат 

картографирани само при детайлни изследвания в рамките на отделни площадки. 

Обикновено те са издържани на малки разстояния, но могат да представляват 

реална заплаха за инфраструктурни съоръжения, сгради и културно-исторически 

обекти, построени непосредствено върху тях или в близост. Един особено 

показателен пример е изявата на такива структури в скалния масив на Мадарския 

конник. В масива се провежда системен мониторинг от служители на секция 

„Геоложки опасности и рискове” към Геологическия институт. Тези наблюдения 

позволяват да се следят движенията по пукнатините и оценяват опасността и риска 

за този ценен паметник, включен в списъка на Световното културно и историческо 

наследство на ЮНЕСКО. 

 

3.1.2. Ерозия 

 Оценката на устойчивостта на скалите, изграждащи съответните райони 

срещу ерозионните процеси, се прави, като се отчита влиянието на изветрянето, 

наклонът на склоновете, развитието на хидрографската мрежа, залесеността и 

антропогенната дейност (Симеонова, 1967). 

 При отчитане на едновременното действие на няколко от тези фактора за 

развитие на ерозията се откриват както известни закономерности, така и някои 

аномалии в отношенията между ерозионната устойчивост на скалите и степента на 

ерозионните проявления. Показателни за това са ерозионните прояви в 

Ихтиманската и източните части на Златишката котловина, където ефектът на 

ерозията е малък въпреки слабата ерозионна устойчивост на скалите. Поради 

малките наклони на терена енергията на повърхностните води е малка и 

преобладава акумулацията. Гъстотата на хидрографската мрежа е 0,5, рядко 
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1 km/km
2
. За това тези части на водосбора са отнесени към районите със слабо 

проявени ерозионни процеси. 

 Има и тенденция на зависимост между степента на разкритост на скалите и 

устойчивостта им срещу линейната ерозия. В териториите, изградени от средно-

триаски варовици, мастрихтски варовити мергели, старопланински гранити и 

филити, микроклиматичните особености (Блъскова, 1965), интензивните валежи 

(Калчева) и големите наклони на склоновете (Мишев и др., 1965) създават добри 

условия за интензивен плоскостен смив. Скалите от най-оголените масиви обаче 

имат тънък (средно 0,5 m) и нестабилен изветрителен слой. Само в ограничени 

участъци се развива линейна ерозия и гъстотата на хидрографската мрежа достига 

до 1,5 km/km
2
. Тези части са отнесени към райони със средно проявени ерозионни 

процеси. 

 В някои територии, поради дебел изветрителен слой или по-голяма скорост 

на изветряне, скалната основа е благоприятна среда за интензивна ерозия. При по-

малката им или по-голяма от 80% залесеност скалната основа не влияе върху 

развитието на процеса. Когато се унищожи естествената растителност и се наруши 

устойчивостта на склоновете, енергията на повърхностните води при проливни 

дъждове може да окаже голямо въздействие върху скритата до тоя момент с 

потенциални условия за ерозия скална основа. Такива условия съществуват в 

местата, изградени от тектонски променени гнайси, гранити и от пясъчници. Това 

са северните склонове на Същинска Средна гора, водосборите с голямо разпростра-

нение на тектонските зони, с голяма залесеност и др. Тези части се отнасят към 

друга група райони потенциално опасни, в които скалната основа крие потен-

циални възможности за активизиране на ерозионните процеси. 

 Усилената стопанска и строителна дейност на човека във водосборите 

нарушава степента на въздействие на природните фактори върху ерозията. Унищо-

жаването на естествената растителност върху големи площи, оголването и раздро-

бяването на скалите води до рязко увеличаване на интензитета на ерозионните 

процеси в съответния водосбор. Тази специфична проява на процесите налага 

съответните райони с усилена човешка дейност да се отделят като самостоятелна 

група. 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 138 
 

 Изработена е схема за райониране въз основа на всички посочени особености 

и различия между устойчивостта на скалите и проявата на ерозионните процеси.  

 В отделените райони скалната основа предлага потенциални условия за 

ускорено ерозионно действие на повърхностните води при положение, че върху 

факторите за ерозия на определен етап стопанската дейност на човека окаже 

активно въздействие.  

 Райони със слабо проявени ерозионни процеси се обуславят преди всичко от 

малките наклони, непрекъснатото и интензивно акумулиране на рохкави и гли-

нести материали или от много добрата залесеност на склоновете. При този 

комплекс от условия и фактори размиването от повърхностните води е незначи-

телно и при дадения състав и състояние на скалите то има малък ефект. 

 Районите със слабо проявена ерозия, на които скалната основа е с потенци-

ални условия за активизиране на процесите, се характеризират със залесеност, по-

голяма от 80%, с голяма дебелина (над 10 m) на рохкавите и глинести скали или с 

дебелина на повърхностно изветрителния слой до 8 m. При наклони от 7 до 15° 

тези скали са размиваеми. Гъстотата на речната мрежа достига до 1 km/km
2
. 

Образувани са и единични ерозионни форми. При усилена стопанска дейност на 

човека скалната основа влияе за активизирането на ерозията. 

 Райони със средно проявени ерозионни процеси са изградени от много слабо 

размиваеми и оголени (50-90%) палеозойски гранити, филити, средногорски 

доломитни варовици и мастрихтски варовити мергели и мергелни варовици, гнайси 

и други. Варовиците и варовитите мергели се отличават с голямо влияние върху 

проявата на плоскостния смив. Само при по-дебел изветрителен слой (над 0,50 m) и 

то в ограничени участъци, скалната основа благоприятства развитието на 

линейната ерозия. Гъстотата на речната мрежа е 1-1.5, рядко 2,0 km/km
2
. 

Наблюдава се развитие на ерозионни бразди в скалите. Тези скали се отличават с 

тънка (средно 0,30 m) изветрителна покривка. Своеобразното взаимодействие 

между бързината на изветрянето им и плоскостния смив при наклони, по-големи от 

15°, и при по-голямо повърхностно разкритие създава предпоставки за временно 

стабилна почвено-изветрителна покривка. В районите със средно проявени 

ерозионни процеси, на които скалната основа е с потенциални условия за 
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активизиране на процесите, са разпространени рохкави и глинести скали, силно 

катаклазирани гнайси, слюдени шисти (често с наклони на пластовете, следващи 

тези на склоновете), гранити, пясъчници и мергели със сравнително запазен (до 3 

m) изветрителен слой. Отличават се с по-големи наклони, по-голяма гъстота на 

хидрографската мрежа и с по-голяма залесеност. Те включват средно ерозираните 

обработваеми площи и площите с влошено състояние на растителната покривка. 

Формираният върху тях повърхностен отток предизвиква интензивно развитие на 

ерозия. Тектонски натрошената и дълбоко изветрялата скална основа позволява на 

съсредоточените в потоци води да размиват и скалните хоризонти.  

 Районите със силно проявени ерозионни процеси са много слабо залесени 

или незалесени. В тях преобладават склоновете с наклони 15-20° и по-големи от 

20°. Отличават се с най-голяма гъстота на разпространение на тектонските зони и 

милонитите и с най-интензивна проява на физико-геоложките процеси. 

 В съчетание с големи наклони, благоприятна експозиция и лошо състояние 

на почвената и растителната покривка, силно тектонски натрошените и с голяма 

размивна способност магмени и метаморфни скали са най-слабо устойчиви срещу 

линейната ерозия. Типични са дълбоко врязаните в скалните хоризонти линейно-

ерозионни форми, които затрудняват изграждането на противоерозионни меропри-

ятия. Талвеговата мрежа в тези райони се отличава с най-голяма гъстота 2-2,5 и по-

голяма от 2,5 km/km
2
. Скалната основа на тези райони благоприятства развитието и 

на други физико-геоложки процеси. Така напуканите гнайси от Вакарелската 

планина и кварцдиорити се отличават с най-дълбоко проникване на изветрителните 

процеси в тях, в старопланинските ивици с височина 1450-2190 m се проявяват 

мразовото изветряне и солифлукцията (Мишев и др., 1965). В тези и в по-ниски 

части на Стара планина се проявяват водно-каменни порои. Язовирните брегови 

участъци с интензивна проява на линейната ерозия и на водно-каменните порои са 

опасни огнища на твърд отток за язовирното езеро. В тези участъци се налага 

съсредоточаване на по-голям брой противоерозионни-технически мероприятия. 

 В районите със силно проявени ерозионни процеси разкритите от човека 

глинести, рохкави и тектонски преработени и слабо устойчиви срещу изветряне 

магмени, метаморфни скали благоприятстват ускорената проява на всички физико-
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геоложки процеси. Изграждането на комплексни, допълващи досега изпълнените 

мероприятия за борба с ерозията в районите, трябва да отчита силното влияние на 

скалната основа върху ерозионните и другите процеси. 

 Въз основа на предложената схема за инженерногеоложка оценка ерозион-

ните процеси и резултатите от всички (геоморфоложки, климатични, хидроложки, 

почвено-генетични, почвено-ерозионни, растително-географски) изследвания са 

основа за съставяне на картите по податливост и опасност от ерозия. 

 

3.1.3. Абразия 

 През последните десетилетия абразионният процес се активизира поради 

повишаване на морското ниво със скорост 1,5 mm/год. в резултат на глобалното 

затопляне на климата и рязкото намаляване на подхранването на плажовете с 

наноси. За картографиране на процеса на абразия са използвани данни от следните 

източници: Симеонова (1988), Симеонова и Тимов (1969, 1972), Шуйский и Симео-

нова (1982), Stanchev et al. (2013), ортоизображения с висока резолюция и топог-

рафски карти в мащаб 1:5 000 (осигурени от МРРБ), и геоложки карти в мащаб 

1:100 000. Сканираните карти са геореферирани и ректифицирани в ГИС среда. 

При оцифроването на ортоизображенията за абразионните участъци от бреговата 

линия, височината на клифа е определена чрез контура на препокриващата топог-

рафска карта.  

 При оценката на абразионната опасност е взета под внимание скоростта на 

абразия, която в най-голяма степен зависи от петрографския състав и якостно-

деформационните свойства на скалите. 

 По този начин е съставена прогностична карта на абразионната опасност. На 

основата на тази карта, Българското крайбрежие се класифицира по геоложки 

строеж и височина на клифа по следния начин (табл. 3.1.): 

 

а) с много ниска степен на риск: брегови клифови участъци, изградени от 

вулкански скали (калиево-алкални трахити, латити, псамофитни и псефитни туфи, 

тефроиден (пирокластичен) флиш, вулканити, андезитобазалти, базалти), които се 

разкриват по най-южния бряг между носовете Форос и Резово – дава се 1 т. ; 
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Табл. 3.1. Категоризация на брега по податливост към абразия 

Характеристика на брега Степен Точки 
Магмени скали (латити и др.); наличие на ефек-
тивни противоабразионни съоръжения; приста-
нищни съоръщения 

 
Много ниска 

 
1 

  
Ниска 

 

 
2 

 
Варовици, мергели, флиш, изветрели скали 

 
Средна 

 

 
3 

  
Висока 

 

 
4 

 
Льос, слабоспоени неогенски седименти 

 
Много висока 

 

 
5 

 

б) със средна степен на риск: брегови клифови участъци, изградени от 

варовици, глини, глинести мергели, пясъци и пясъчници. Такъв е регионът между 

носовете Шабла и Форос в средната част на крайбрежието – дават се 3 т.; 

в) с много висока степен на риск: брегови льосови и глинести типове 

клифове, където брегът е изграден от льосови отложения, покриващи горносармат-

ски варовици (между носовете Сиврибурун и Шабла, в най-северната част на 

крайбрежието) и от глини, песъчливи глини и алевролити, разкриващи се в района 

на Бургаския залив (средна и южна част на крайбрежието) – дават се 5 т. 

Класификационната скала приема и 2 междинни степени – с ниска (2 т.) и с 

висока (4 т.) степен.  

 

3.1.4. Срутища 

Оценката за срутищната активност или за опасността от възникване на тези 

процеси (срутване и преобръщане) обикновено се взема по време на полево 

изследване, когато на място се установява наличието на падналите скални блокове 

от масива и зоната на обрушване. При оценката на опасност от срутищни явления 

се приема, че местата, където има проявени срутвания, могат да бъдат рискови и в 
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бъдеще. По време на полевите изследвания трябва да се установи и изясни 

следната информация: 

 

            
 

Фиг. 3.1.1. Основни характеристики на 

срутищен  склон: зона на възникване, 

зона на транспорт,  зона на акумулация 

(Dorren et al., 2011b) 

Фиг. 3.1.2. Пример за срутище в Ла Гингета, 

Испания (Ruiz-Carulla et al. 2015). 

Траекториите на големите блокове са 

разпръснати след въздействието от удара на 

скалната маса в повърхността. По-малките от-

ломки се отлагат в близост до зоната на 

възникване на срутището.   

 

 

Поради наличието на многобройна и сложна информация, касаеща 

индивидуалните геоложки, геоморфоложки и тектонски особености на всеки 

скален масив, при картографирането в дребен мащаб ние използваме опростената 

методология, приложена от Antoniou & Lekkas (2010). Тя включва следната входна  

информация:  

 геоложка информация въз основа на анализ на строежа за избраната област, 

 геоморфоложка информация като ъгъл на наклона, експозиция на склона и 

др., 

 зона на преместване на скалните блокове, и 

 архивни записи от срутищни събития. 
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При по-детайлното оценяване на податливостта (потенциала), ние предла-

гаме да се използва моделът, предложен от Dong, Xu & Zhang (2014) за оценка на 

срутищната опасност. Оценката R включва няколко стъпки: 

1. Оценка на източника на срутването/зоната на подхранване H (hazard source) 

2. Пътя на движение на скалния блок P (falling path) 

3. Дестабилизиращи фактори T (triggering factors) 

4. Мерки за намаляване на опасността от срутища (укрепителни мерки) M 

(mitigation measures) 
 

Опасността се изчислява по формулата:  
 

 
 

Където   е параметър, вариращ от 0 до 1, който показва връзката между 

коефициентът на устойчивостта Fs на зоната на обрушване и класификацията 

(вида, типа) на склона.  

 

Табл. 3.2. Бърза стандартна преценка на устойчивостта на скален склон (Dong et al., 2014) 

Стабилитет  Наклон 

на скло-

на 

Характеристика на 

пукнатините 

 

Характеристики на 

източника на срутищната 

опасност 

Напълно 

нестабилен 

>45 Главните пукнатини са от-

ворени, частично запъл-

нена с отломки, и комби-

нацията от пукнатини е 

много неблагоприятна 

Видими деформации и об-

рушване, категория на на-

пълно отделен блок от ма-

сива (или група от отделени 

блокове), лежащ върху ква-

тернерно покритие.  

Нестабилен 35-45 Основните пукнатини са 

леко отворени, комбинаци-

ята на пукнатинните систе-

ми е от много неблагопри-

ятна до неблагоприятна 

Частично видима деформа-

ция или обрушване 

Частично  

нестабилен  

30-35 Пукнатините са затворени, 

главните пукнатини имат 

висок процент на 

свързаност, комбинация на 

пукнатините не е 

неблагоприятна  

Няма видими деформации 

или обрушвания.       

 

 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 144 
 

Таблица 3.3: Класификация на податливост към срутищни проявления (Dong et al., 2014) 

Точки R  60≤R<100  30≤R<60  R＜30  

Рейтинг   висок  среден нисък 

мерки за 

смекчаване на 

въздействието от 

срутища 

Активна защита с 

анкериране на из-

точника   

Пасивна защита с 

почистване (пре-

вантивно обруш-

ване) на  част от 

източника 

Основно превантивно об-

рушване, без мрежи или 

анкериране.    

 

При оценката на срутищната опасност са оценени скалните откоси, зоните 

на транспорт и акумулация на падналите скални блокове (Stock et al. 2012; Melzner 

et al. 2011a,b; Ravanel et al., 2012; Sasaki et al., 2002 и др.). Дадени са 2 стойности за 

срутищната опасност в зависимост от данните, с които разполагаме за честотата на 

проявленията, потенциалните обеми на обрушените маси и качеството на скалния 

масив по показателя RMR, а също така и други характеристики на скалния масив 

(Japan Road Society, 2000). Използваните при оценката стойности на срутищната 

опасност са показани в таблица 3.4.  

Табл. 3.4. Категоризация на скалния откос и подножието му по срутищна опасност   

Характеристика на скалния откос и подножието му Степен Точки 

Наличие на следи от стари обрушвания по склона без следи от 

съвременна дейност; възможни срутищни явления с обем под 

10 m
3  

по време на екстремни ситуации от природен или 

техногенен произход 

 

Ниска 

 

 

1 

Наличие на следи от стари обрушвания по склона без следи от 

съвременна дейност; възможни срутищни явления с обем над 

10 m
3  

по време на екстремни ситуации от природен или 

техногенен произход 

 

 

 

2 

Ниска честота на проявление и/или възможни обеми на 

обрушени маси под 10 m
3  

и/или RMR=40-60 

 

Средна 
 

3 

Средна честота на проявление и/или възможни обеми на 

обрушени маси около 10 m
3  

и/или RMR=20-40 

 

 

 

 

4 

Висока честота на проявление и/или възможни обеми на 

обрушени маси над 10 m
3  

и/или RMR<20   

 

Висока 

 

 

5 

 

3.1.5. Свлачища 

Критерии, отразяващи някои основни закономерности в проявата на 

свлачища, действащите фактори и последствията от тях 
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Поради факта, че най-много внимание и дебати в световния практически и 

научен опит се обръща на оценяването на геоложката опасност от екзогенните гра-

витационни явления - срутища, кално-каменни порои и най-вече свлачища, за кри-

териите, закономерностите и факторите, играещи роля при определяне на свла-

чищната опасност в страната, е отделено по-специално място и детайлно описание. 

• Честота на проявление на големи свлачища 

Този критерий отразява свлачищната активност в сравнително еднородни 

инженерногеоложки условия. В зависимост от цикличността при достигане на 

активния стадий в развитието на свлачищния процес в даден район са отделени 

три групи терени, съответно с: 

висока честота  - 1 свлачище за 10 год. период;  

средна честота  - 1 свлачище за 30 год. период;  

ниска честота  - 1 свлачище за 100 год. период. 

• Скорост на свличане 

Опасността от свлачищата се повишава във функция на скоростта на дефор-

миране и преместване през активния стадий от развитието на процеса. Според този 

критерий свлачищната динамика се оценява на 3 степени:  

висока степен  - скорост  >10 m/а;  (m/а – метра годишно) 

средна степен  - скорост  1 -10  m/а;  

ниска степен - скорост  <1 m/а. 

• Влияние на дестабилизиращи фактори 

Отразено е комбинираното въздействие на по-важните фактори. То е гради-

рано в 3 степени: 

висока степен - съчетава активна ерозия или абразия със скорост > 1 m/г, се-

измичност  I>VII I  ст. (MSK-64), интензивна техногенна дейност (открит добив, 

оводняване и др.), големи амплитуди в нивото на открити водоеми или реки. 

средна степен - ерозионно или абразионно рушене на бреговете със скорост 

0,1- 1 m/г, сеизмичност I =VII-VIII ст., продължителни валежи и др. 
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ниска степен - слаба ерозия, сеизмичност I  <VI I  ст., отделни изкопи или 

насипи. 

• Последствия от свлачищните процеси 

Нанесените преки и косвени щети, както и потенциалните загуби от актив-

ните свлачища са разделени на 3 групи: 

тежки последствия - разрушени групи сгради, големи съоръжения и кому-

никации, преустановен добив на полезни изкопаеми, прекъсване на транспортни 

връзки; 

средни последствия - разрушени единични сгради, деформирани съоръже-

ния, временно спиране работата на рудници или предприятия; 

слаби последствия - потенциална заплаха за населени места, промишлени 

предприятия, периодични деформации по пътища и ж.п. линии, напуквания на 

сгради и др. 

Оценката на опасността от възникване на свлачища е съобразена с 

критериите, залегнали в Националната програма за превенция и ограничаване на 

свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунав-

ското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. (2014 г.). Основният показател е  

състоянието на свлачищата (S), което се определя по формулата: 

S = S1 + S2   

където S1 е според степента  на активност по табл. 3.5, S2 е според площта на 

свлачището съгл. табл. 3.6. Крайната оценка на опасността от възникване на 

свлачищата, използвана при настоящото картографиране, е показана  в табл. 3.7.  

Местоположението и параметрите на свлачищата при картографирането им са по 

данни от Геозащитните организации – Варна, Плевен и Перник. 

 

Табл. 3.5. Свлачища по степен на активност  

Определение по степен на активност, S1 точки 

Активни, с периодична активност  4 

Потенциално опасни в свлачищно отношение терени  3 

Стабилизирани  1 
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Табл. 3.6. Обхват на свлачищните процеси (съгласно Наредба 12 и Методиката за 

приоритизиране на свлачищата) 

Видове свлачища по площ, S2 точки 

Площ над 20000 m
2
 (клас I)  4 

Площ от 10000 до 20000 m
2 

(клас II)  3 

Площ от 1000 до 10000 m
2 

(клас III)  2 

Площ под 1000 m
2 
(клас IV)  1 

 

Табл. 3.7. Характеристики на опасността от възникване на свлачища     

Общ брой точки S=S1+S2 съгласно таблици 

№№ 2..  и 2. ...  
Степен на опасност Клас на 

опасност 
2 много ниска 1 

3-4 ниска 2 
5 средна 3 

6-7 висока 4 
8 много висока 5 

 

 

Обща характеристика на терените с различна степен на опасност 

от възникване на свлачища 

Отчитайки съвкупното влияние на съществуващите геолого-тектонски, 

геоморфоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки условия на територията на 

страната, действието на различните дестабилизиращи фактори и основните резул-

тати от ретроспективния анализ на свлачищната активност през един продължи-

телен времеви период, е направено прогнозно райониране по степен на опасност 

от възникване на големи свлачища (фиг. 3.1.3). Отделени са 3 района - с висока, 

средна и ниска степен на опасност. 

Много райони от страната са застрашени във висока степен от проява на 

големи свлачища. Един от тях обхваща бреговата ивица на р. Дунав между гр. 

Дунавци и р. Искър (Илиев и др., 1992, Франгов и др. 1993.). Свлачищата тук са 

развити в плиоценските глинести отложения, попадащи в Ломската депресия. 

Характеризират се с големи обеми - над 15 mln m
3
. Имат продължителен подгот-

вителен период, през който се наблюдава образуване на призма на активен натиск 

години преди активния стадий. Установен е 8-10 годишен цикъл на активизация. В 

района около Тутракан Дунавският бряг е изграден от неогенски глини с 

преобладание на варовитата компонента. Тук свличанията са по-плитки - 

дълбочинният им обхват е в границите 10-25  m, обемите им са около l  mlnm
3
 и 

честотата на проявление е по-голяма - през 15-20  години. Основни фактори тук 
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са подземните води и техногенното оводняване (Франгов, 1990). Активно участие 

в свличанията по Дунавския бряг имат льосът и неогенските седименти. 

По Черноморското крайбрежие с висока степен на опасност са участъците 

Балчик-Каварна, Златни пясъци-Кранево, Равда, Сарафово (Върбанов и др.,1997, 

Стакев и др., 1994, Frangov, et all., 1996). В свличанията участват основно неоген-

ски седименти с различен литоложки строеж. Основни дестабилизиращи фактори 

са абразията и изменението на режима на подземните води. По Северното Черно-

морско крайбрежие влияние върху активизацията оказват и сеизмичните въздейс-

твия от близки и по-далечни огнища (Шабла, Вранча). Степента на прогнозируе-

мост е по-голяма в северната част (при Балчик), където на базата на изменението 

на нивото на подземните води, могат да се правят краткосрочни прогнози.  

Свлачищата при Сарафово и Равда са със сравнително по-плитки хлъзгател-

ни повърхнини - около 15 m; по Северното Черноморско крайбрежие те са по-

сложни и имат етажно разположение - дълбоко разположена хлъзгателна повърх-

нина и 1 - 2 по-плитки хлъзгателни повърхнини, като активизации стават основно 

в по-горните нива. Наблюдаваната честота на проявление тук е средно на всеки 4 - 

6 години. 

Друг опасен свлачищен район е долината на на р. Черна в Родопите (Илиев 

и др., 1993).  По стръмните ѝ склонове, изградени от елувиално-делувиални мате-

риали могат да възникнат внезапни свличания, с висока скорост и трудна 

прогнозируемост при липса на видими белези по време на подготвителния етап. 

В Искърското дефиле, чиито стръмни склонове са изградени от палеозойски 

метаморфни скали, покрити от дебел слой елувиално-делувиални материали, 

свличанията са също трудно прогнозируеми и могат да имат тежки икономически 

последствия. 

Много големи свлачища съпътстват районите с интензивен въгледобив 

(Марица-изток, Перник, Ораново, Брежани). Те имат техногенен характер и 

възникват както по бортовете на откритите рудници (Марица-изток, Перник, 

Брежани, Неделище), така и вследствие пропадане над минни изработки (Перник, 

Ораново, Брежани). В свличанията участват основно неогенски (Марица-изток, 

Симитлийска котловина) и палеогенски седименти (Брежанска и Пернишка 
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котловина). Подходящи условия съществуват и в Симитлийската котловина 

(Добрев, 1997; Dobrev, 1995; Dobrev & Boykova, 1998), където опасността от 

възникване на големи свлачища е обусловена от високата сеизмична активност и 

наличието на активен/ни разломи, линейната ерозия и изменението на режима на 

подземните води. 

Райони със средна степен на опасност са окрайните части на Софийската 

котловина (Беров и Франгов, 1997), южната част на Пернишката котловина, 

Бобовдолско, долината на р. Места, части от Централните и Източни Родопи, 

Черноморското крайбрежие между н. Галата и н. Емине, долината на р. Двойница 

в Източния Балкан, вулканогенният комплекс в Родопите, районите около В. 

Търново, яз. "Ал. Стамболийски" и при гр. Свищов. Геоложките формации, 

изграждащи тези терени, са предимно с палеогенска възраст: такива са районите 

по долината на р. Двойница, вулканогенният комплекс в Родопите, Местенският 

грабен, Пернишко и Бобовдолско. С неогенска възраст са скалите в периферните 

участъци на Софийската котловина, крайбрежието около н. Галата, около Доспат, 

южната част на Местенския грабен. Със средна степен са и свлачищата в 

мергелните отложения на кредата - около яз. "Ал. Стамболийски", Великотърнов-

ско и при Свищов. Като основен дестабилизиращ фактор тук се явяват земетре-

сенията (Свищовско свлачище, свлачища в района на В. Търново и Стражица), 

подземните води, ерозията и абразията. 

Към районите с ниска степен на опасност от големи свлачища се отнасят 

главно окрайните части на платата в Североизточна България (Шуменско, Мадар-

ско, Провадийско, Франгенско, долина на р. Батова и др.) и изградените от мерге-

ли склонове в Предбалкана и палеогенските и мезозойските флишки формации в 

Централния и Източния Балкан. Последните са благоприятна среда за възникване 

на свлачища с обеми до 1 mln m
3
. Условия за възникване или активизиране на по-

големи свлачища съществуват в Централните Родопи. Слабо опасни са и блоко-

вите свлачища по Северното Черноморско крайбрежие - Русалка (Тауклиман), 

Яйлата и др. 
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Фиг. 3.1.3. Райониране на страната по опасност към възникване на големи 

свлачища: 1- висока степен; 2 - средна степен; 3 - ниска степен; 4 - терени без опасност от 

проява на големи свлачища; а - с обем от 1 до 10 млн.м
3
; б - с обем над 10 млн.м

3
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В останалата част от картата, означена като безопасна, условия за 

възникване на свлачища съществуват - в много от тях са налице плитки свличания. 

При определени нови условия на терена обаче, не е изключена и проява на 

единични големи свлачища. 

Районирането по свлачищна опасност ще подлежи на периодична актуализа-

ция и усъвършенстване в бъдеще след допълване на регистъра на проявените свла-

чищните явления, с отчитане на условията, факторите, въздействията, послед-

ствията, резултатите от мониторингови измервания, ефектите от противосвлачищ-

ни мерки и др. Тези дейности са скъпи, но заслужава да бъдат изпълнявани, като 

се имат предвид огромните загуби, нанасяни от свлачищата. 

 

3.1.6. Кално-каменни порои 

Кално-каменните порои са опасни геоложки явления, които са рядко срещани в 

страната. Техни проявления са регистрирани в няколко основни района – това са 

Източните Родопи, Подбалканските котловини и Кресненското дефиле (Каменов, 

Илиев, 1963; Илиев-Бручев и др., 1994; Добрев, Георгиева, 2010, и др.). С много 

сходни характеристики на кално-каменните порои бяха явленията от 19.06.2014 г.в 

района на квартал Аспарухово, гр. Варна, а така също и по периферията на Момин-

ското плато, по време на които загинаха 14 души. Със сходни характеристики са и 

някои проявления на този процес в Източните Родопи, например от 12.12.1990 г. по 

река Върбица, взел 10 жертви.  Най-висока е честотата на тези проявления в Крес-

ненското дефиле (Добрев, 1999; Добрев, Георгиева, 2010). Според наблюдения от 

Геологическия институт при БАН, в прериода от м.март 1991 г. до м. септември 

2015 г. са станали 16 проявления на кално-каменни порои само в един участък в 

северната част на дефилето. Изчислената честота е 1 път на 1,5 години. Въпреки 

високата честота, до този момент по случайност няма човешки жертви.  

 При картографирането на процеса са нанесени местоположенията на 15 

участъка на проявления на кално-каменни порои в страната, на които са дадени 

оценки на опасността съгласно приложената табл. 3.8. Те могат да се обобщят по 

следния начин: 
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 Зоната в района на Кресненския хорст е оформена в силно изветрели, смляни 

и милонитизирани гранити. Локализирани са 5 участъка с  прояви на такива 

явления. Единият от участъците обхваща площ от 200 dka и създава най-

големи проблеми на трафика по шосе Е79. Съществуват също така сведения 

за проява на такова явление по време на силно земетресение, станало през 

1866 г., по време на които е възникнал кално-каменен порой в подножието 

на Пирин (Добрев, 1999; Glavcheva & Dobrev, 2012).     

 Зоната на Подбалканските котловини (южните склонове на Централна Стара 

планина) също носи белези от такива явления. Съществуват данни за такива 

проявления при с. Църквище, при с. Антон, а така също и на други места 

(Каменов, Илиев, 1963; Герджиков и др., 2012). Подхранващата зона е 

изградена от гранитни скали, а също и от метаморфити. Зоната на транспорт 

е с голям наклон, което създава предпоставки за проява на мощни потоци. В 

резултат от прилагането на залесителни мероприятия през 50-та и 60-те 

години, опасността от възникване на такива явления е силно намалена.  

 Северни и североизточни склонове на Моминското плато, Варненска област. 

Изградени са от глинесто-песъчливи материали на Галатската свита. С тях са 

свързани и материалите, участващи в наводненията в кв. Аспарухово от 

м.юни 2014 г., които в отделни участъци имаха елементи на кално-каменен 

порой. С по-типични характеристики, но с по-малък обем бяха калните 

потоци, засегнали по същото време вилната зона над кв. Галата.    

 Вулканско-седиментният комплекс в Източните Родопи. Тези процеси са 

били широко разпространени в района до 50-та и 60-те години на миналия 

век, но вследствие на залесяването на района са сведени до минимум. 

Последният случай е от 1990 г. по река Върбица.  

 Други участъци, където има сведения за такива процеси, са Софийската 

котловина – при с. Лозен и при с. Пелатиково, общ. Невестино. Последният 

случай е от м. март 2015 г., при което са засегнати имоти и асфалтовият път 

към селото.   
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Проблемът с оценката на опасността от въздействието на тези процеси става 

все по-актуален особено на фона на засилващото се обезлесяване на горите в стра-

ната, разширяващото се жилищно строителство, прокарването на нови пътища и др. 

Необходимо е да се прави анализ на поройните конуси в подножията на планините, 

като се вземат под внимание условията, факторите, евентуалните въздействия, 

последствията, качеството на изпълнените противоерозионни мерки и др.  

 

Табл. 3.8. Характеристики на опасността от възникване на кално-каменни порои 

Описание  Степен на 

опасност 
Клас 

Стара зона на подхранване; малки обеми на ерозирал материал много 

ниска 
1 

Съвременна зона на подхранване, големи потенциални обеми на 

ерозирал материал 
ниска 2 

Слаб поток, ниска скорост на движение или с честота на проявление 

1 път на 100 години 
средна 3 

Рядка проява, но с висока скорост на движение или с честота на 

проявление 1 път на 30 години 
висока 4 

Висока честота на проявленията - 1 път на по-малко от 10 години; 

висока скорост на движение; обломъчни лавини  
много 

висока 
5 

  

 

3.1.7. Льос 

Обща характеристика нa терените с опасност от проява на пропадане на льос 

С най-силно изразени пропадъчни свойства са типичният и глинестият льос. 

Сумарното пропадане Ic обаче зависи не само от величината на относителното 

пропадане δcol, но и от дебелината на пропадъчния слой, която се определя от 

нивото, до където δcol или nmр става < 1% при съответния товар. Тази дебелина е 

най-голяма в комплексите на песъчливия и типичния льос. Поради това 

потенциалното Ic при песъчливия льос е по-голямо, отколкото при глинестия, 

въпреки по-високите стойности на δcol при него. На практика в райони, покрити с 

песъчлив льос са реализирани много по-значителни пропадания. 

Основните фактори за възникване и активизиране на процеса на пропадане са: 

o Повишаване на степента на водонасищане на льосовата основа по 

различни причини, както естествени, така и антропогенни; на практика 

процесът на пропадане започва да се развива още при незначително 
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нарастване на естественото водно съдържание с няколко процента, т.е 

далеч преди пълно водонасищане; счита се, че пропадането се реализира 

в голяма степен още при Sr = 0,6; 

o Геоложки и/или допълнителен товар, по-голям от началното напрежение 

на пропадане рcoll – напрежението, при което δcol или nmр ≥ 1% съгласно 

Нормите за проектиране на плоско фундиране (НППФ); 

В България льосовите основи нормативно се поделят на два типа в зависимост 

от тяхната пропадъчност при геоложки товар: 

 първи тип (T-I) – сумарното пропадане от геоложки товар е Ic <5 cm; 

 втори тип (T-II) – сумарното пропадане от геоложки товар e Ic >5 cm. 

Льосовата основа тип T-I пропада практически само при допълнителен строи-

телен товар, когато е по-голям от началното напрежение на пропадане рcoll. Обик-

новено първи тип льосови основи са със сравнително малка дебелина до 7-8 m. 

Льосовата основа тип T-II пропада, както при геоложки, така и при допълни-

телен товар. Дебелината ѝ може да достигне до 50 m. При този тип льосова основа 

се отделят три зони: горна (зона A) – не пропада при геоложки товар, но пропада 

при допълнителен; междинна (зона B) – пропада при геоложки и допълнителен 

товар; долна (зона C) - непропадъчна.  

В Таблица 3.1.9 е представена категоризация на льосови терени по степен на 

пропадъчна опасност, която е базирана на типа на льосовата основа и на сумарното 

пропадане от геоложки товар Ic . 

 

Таблица 3.9. Категоризация на льосови терени по степен на пропадъчна опасност.  

Характеристика на льосовия терен Степен Клас 

I. Терени с Ic ~0 cm  

Обхваща терените, покрити от льосовиден пясък,  

льосовидна глина и част от глинестия льос (най-южната 

ивица предимно в Централна и Източна Северна България) 

– практически непропадъчни при геоложки товар и 

слабопропадъчни при допълнителен товар  

Много ниска 1 
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II. Терени с Ic  < 25 cm  

Обхваща тясна ивица, която съвпада приблизително с 

ивицата на глинестия льос в Западна Северна България, 

както и част от типичния льос в  Централна и Източна 

Северна България. Дебелинатa на пропадъчната зона е до 

5-6 m. Пропаданетo при геоложки товар е незначително, но 

при допълнителен може да нарасне до няколко десетки 

сантиметра. 

Ниска 2 

III. Терени с Ic   > 25 cm  

Tова са льосови терени с основа тип T-II, която пропада 

както при геоложки, така и при допълнителен товар. 

Обхващат основно ивиците на песъчливия, типичния и 

малка част от глинестия льос (най-северните части от 

глинестия льос в Западна Северна България). 

В зависимост от величината на очакваното Ic  тези терени 

попадат в три категории:   

- Ic  25÷50 cm  Средна 3 

- Ic 50÷75 cm Висока 4 

- Ic 75÷100 cm (ограничени територии в 

централните части на льосовите плата с най-

дебел типичен льос в  Централна Северна 

България) 

Много висока 5 

 

3.1.8. Втечняване на слаби почви  

За втечняването на слаби почви честотата или времепроявлението не могат да се 

предвидят или те ще бъдат твърде хипотетични, тъй като настъпването на дадено 

сеизмично събитие с определен магнитуд е все още непредвидим процес. Могат с 

голяма доза условност да се приемат времеви интервали от 100 години, 1000 

години и 10 000 години. За оценката на геоложката опасност от втечняване на 

слаби почви е целесъобразно да се вземат площите, поделени при сеизмичното 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 156 
 

райониране на страната за 475 и 1000 годишен период, със съответните интензив-

ности и стойности на сеизмичния коефициент. Така при интензивност I=IX и 

сеизмичен коефициент Kc=0,27 се определя площното разпространение на слаби 

почви с Висока степен на опасност; при интензивност I=VIII и сеизмичен 

коефициент Kc=0,15 се определя площното разпространение на слаби почви с 

Умерена степен на опасност и при интензивност I=VII и сеизмичен коефициент 

Kc=0,10 се определя площното разпространение на слаби почви с Ниска степен на 

опасност.  

Табл. 3.10. Категоризация на опасност от втечняване на слаби почви  

Описание  Геоморфоложки еди-

ници. 

Степен на 

опасност 
Клас 

Пролувиални отложения 

холоценски и по-стари, слабо 

водонаситени, средно плътни до 

плътни 

Тераси, хълмове, плани-

ни 
много ниска 1 

Преотложени, водонаситени 

почви, средно плътни до плътни 

Пролувиални конуси, 

естествени диги, пясъчни 

дюни, заливни равнини, 

морски бряг, други 

равнини 

ниска 2 

Глини, пясъци и чакъли със 

средна плътност средна 3 

Естествени диги, пясъчни дюни,  

водонаситен льос, ниска до 

средна плътност 

Съвременни и холоцен-

ски речни легла,  низини, 

блата, мелиоративни 

земи, ниски речни и 

морски тераси 

висока 4 

Съвременни и холоценски алуви-

ални и морски отложения, 

пясъци и глини с ниска плътност 

много висока 5 

Подобно поделяне съдържа висок процент субективизъм, доколкото такъв 

има и при самото определяне на районите от сеизмична гледна точка. Както бе 

изтъкнато при разглеждането на условията за податливостта към втечняване на 

слаби почви, вероятността за възникване на събития от подобен характер не е 

достатъчно уточнена и втечняване може да се случи и при по-големи разстояния и 

да създаде по-висока степен на опасност и в други райони, където такава не се е 

предвиждала. С цялата условност на тези констатации, все пак е добре да бъде 

показана опасността от възможните проявления на този разрушителен геоложки 

процес. Така той ще участва и в оценката за обобщената геоложка опасност за 

страната по области. 
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3.1.9. Набъбване на строителни почви 

Набъбването е един от инженерногеоложките процеси със съществен неблагопри-

ятен ефект за строителната дейност. То е елемент от т.н. "обемно непостоянство" 

на строителните почви, свързано с увеличаване на техния обем и разуплътняване 

на скелета при водонасищане, и обратно - обемно свиване и уплътняване при 

изсъхване. В природни условия тези два взаимносвързани процеса се реализират 

най-често последователно и циклично, под влияние на сезонните колебания на 

влажностния режим на масива. Т.е. повторяемостта на процеса зависи в голяма 

степен от валежите и техногенното оводняване.  

Набъбването е от процесите с непрекъснато действие водещи и до внезапни 

(рискови) явления. То най-често води до напукване на стените и носещите 

конструкции на сградите, а при съоръжения и до невъзстановими нарушения. При 

набъбване се променят и механичните свойства на масива - разуплътняването на 

скелета на грунта и неговото водонасищане водят до пропорционално намаляване 

на якостта на срязване, което от своя страна е благоприятен фактор за развитие на 

склонови процеси и явления и намаляване на носимоспособността на земната 

основа.  

 

Табл. 3.11. Категоризация на опасността от набъбване на строителни почви 

Описание  Степен на 

опасност 
Клас 

Слабо набъбващи почви. Наличие на пукнатини с дълбочина над 

0,5ч1,0 m и възможност за проникване на повърхностни води в тях.  

много 

ниска 1 

Набъбване с малка интензивност и сила на набъбване, 

предизвикано от промяна във влажностен режим.  

ниска 
2 

Набъбване с близка или по-голяма от натоварването на единични 

сгради и съоръжения сила на набъбване  

средна 
3 

Набъбване, засягащо групи сгради и съоръжения със значителни 

диференциални премествания на основите  

висока 
4 

Набъбване с голяма интензивност и сила на набъбване, засягащо 

цели квартали със значителни диференциални премествания на 

основите.  

много 

висока 5 
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3.2. Характеристики на застрашените територии   

Съобразно инженерногеоложкото райониране на страната, са дадени някои от 

основните характеристики на застрашените територии у нас и видовете 

разрушителни геоложки процеси, които ги поставят в различни инженерно-

геоложки опасности (Каменов, Илиев 1963). В така направеното райониране 

влизат планински, предпланински, хълмисти и равнинни инженерногеоложки 

региони и области. От планинските и предпланинските това са Балканидният 

инженерногеоложки регион - с Предбалканската инженерногеоложка област, 

Старопланинската инженерногеоложка област и Средногорската инженерно-

геоложка област; Рило-Родопският инженерногеоложки регион; Странджанският 

инженерногеоложки регион и Краищидният инженерногеоложки регион. От 

равнинните инженерногеоложки региони и области това са Мизийският регион и 

съответно Ломската, Лудогоро-Добруджанската и Причерноморската инженерно-

геоложки области; Областта на междупланинските котловини и низини в 

Балканидния регион, между които Пернишката, Софийската и останалите 

Задбалкански котловини, Бургаската низина и Горнотракийската инженерно-

геоложка област. Препоръките и изводите, дадени в инженерногеоложкото 

райониране на страната (Каменов, Илиев 1963), са съобразени и отчетени при 

изготвянето на настоящия отчет. 

В планинските инженерногеоложки региони и области с висока опасност от 

гравитационни явления (ерозия, свлачища, срутища, лавини, калнокаменни порои) 

се характеризират високи и стръмни склонове, проломни долини, разчленен релеф, 

карстови масиви. Опасността се увеличава при съчетание и с висока сеизмичност.  

В Мизийския инженерногеоложки регион, в котловините и низините също 

има ерозия и свлачища по реките и абразия по морските брегове, но доминираща е 

опасността от пропадане на льос, плаващи пясъци, слягане и втечняване на 

водонаситени слаби почви. Основната опасност произлиза от плиткозалягащите 

подземни води. С тях са свързани още и заблатявания, засолявания, капилярно 

покачване, различни видове агресивности. 
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От характеристиката на геодинамичната обстановка и развитие се очертават 

две групи процеси и явления с приоритетно значение измежду десетките, влизащи 

в структурата на геоложките опасности в България.  

В първата група се включват тези, които достигат размерите на национални 

бедствия, причиняват жертви, големи разрушения в населените места, 

инфраструктурата и културноисторическото наследство, с тежки последствия за 

икономиката. Това са земетресенията, наводненията, кално-каменните порои, 

големите свлачища и срутища, антропогенните катастрофи. 

Във втората група, явленията нямат белезите на тези от първата, те не са 

шумни и атрактивни, протичат бавно и извън вниманието на власти, медии и 

население, обаче нанасят големи щети със своята масовост, широко 

разпространение на големи площи и непрекъснато действие. Това са изветрянето 

на скалите, бавното пълзене на склоновете, обемно непостоянство на строителните 

почви, ако то не е отчетено, площната ерозия на почвената покривка и отнасянето 

на плодородни почви във водните басейни.  

 

 

3.3. Анализ на уязвимостта по административни области  

Показателите, използвани за измерване на уязвимостта, обхващат както потенци-

алните щети, така и капацитета за справяне с тях в границите на социално-

икономически, физически и екологични измерения. Показателите за потенциални 

щети измерват нещо конкретно, което може да бъде повредено от опасностите. Те 

измерват размера на възможните щети в определен регион. 

Показатели за капацитета на справянето измерват способността на една 

общност или регион да се подготви или да отговори на опасностите. 

Основен компонент при оценката на риска е оценката на уязвимостта на 

даден регион от опасности. Тук се включват експозицията на инфраструктурни, 

промишлени съоръжения и производствен капацитет, жилищни сгради и др., 

регионалния БВП на глава от населението и потенциала за човешки увреждания 
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(дефиниран по гъстота на населението в областта) за дадена площ. Информацията 

за проявените и потенциални опасности, както и капацитетът за противодействие 

срещу тях, се комбинират, за да се създаде карта, показваща общата уязвимост на 

всеки регион. 

Използва се също така и фрагментацията на природните зони като показател 

за възможни въздействия върху различни екосистеми, тъй като има вероятност те 

да бъдат напълно унищожени, ако дадена опасност възникне. 

Капацитетът за справяне с възникнала бедствена ситуация се отразява върху 

потенциала на отговор от населението на района. Капацитетът за справяне на 

дадена област се определя от гъстота на населението и финансовата, социално-

културната и институционална възможност да се справи с бедствието. За прагма-

тични цели се изразява чрез националния БВП на глава от населението, защото ако 

се случи бедствие, обикновено държавата и националния икономически капацитет 

са призвани да се справят с последиците на бедствието.  

Сумата от тези компоненти на уязвимост дава интегрирания индекс на 

уязвимост. Накрая, всеки компонент на уязвимост е класифициран в пет класа, 

като по този начин се улеснява интеграцията на икономическата и социална 

уязвимост към един интегриран индекс на уязвимост. 

Табл. 3.12. Категоризация на уязвимостта 

Гъстота на 
населението  (бр. 

жители на km
2
) 

БВП млн.лв./km
2
 Пътища km/km

2
 

Жилищни сгради, 
бр./km

2
 

                

< 50 0,2 < 0,25 1 < 0,2 0,2 <15 0,2 

50-75 0,4 0.25-0,5 0,8 0.20-0,225 0,4 15-20 0,4 

75-100 0,6 0,5-0,75 0,6 0,225-0,25 0,6 20-25 0,6 

100-150 0,8 0,75-1 0,4 0,25-0,275 0,8 25-50 0,8 

>150 1 >1 0,2 >0,275 1 >50 1 

 

Комбинирането на компонентите на уязвимост дава уязвимостта общо за 

съответната област (фиг. 3.2). 

Статистическите данни за България и административните области са от 

Националния статистически институт http://www.nsi.bg/  

file:///D:/Text-MRRB-2016/Националния%20статистически%20институт
http://www.nsi.bg/
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4. Картографиране на рисковете от бедствия, което представлява простран-

ствено означаване на териториите, застрашени от геоложки риск, и нанася-

не размерите на негативните последици, определени при оценката на риска 

по т. 5 от І етап 

За картографирането на рисковете от бедствия е използвана официалната 

международна терминология, дадена в The United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR 2009). На първо място се спираме на дефиницията на 

понятието - Бедствие (Disaster): „Сериозно нарушаване на функционирането на 

една общност или общество, включваща широко разпространени човешки, мате-

риални, икономически или екологични загуби и въздействия, които надхвърлят 

способността на засегнатата общност или общество да се справят със собст-

вени средства.” 

Коментар: бедствията често са описани като резултат от комбинацията на: 

излагането на опасност; условията на уязвимост, които същесвуват; и недостатъч-

ния капацитет или мерки за намаляване или справяне с потенциалните отрицател-

ни последици. Въздействията при бедствия могат да включват загуба на живот, 

травми, заболявания и други негативни ефекти върху човешкото физическо, пси-

хическо и социално благополучие, заедно със загуби или увреждане на имущество, 

унищожаване на активи, загуба на обществени служби и услуги, социално и 

икономически сътресения и влошаването на околната среда. 

Важно е също така и определянето на кои структури и съоръжения ще са с 

приоритет при оценката на риска от възникването на дадено бедствие или т. нар. 

Критични съоръжения (Critical facilities) - „Основните физически структури, 

технически съоръжения и системи, които са социално, икономически или 

оперативно от съществено значение за функционирането на едно общество или 

общност, както в рутинни обстоятелства, така и в екстремни обстоятелства 

на извънредна ситуация.” (UNISDR 2009). 

Коментар: Критични съоръжения са елементи от инфраструктурата, които 

поддържат услугите от първа необходимост в едно общество. Те включват такива 



Картографиране на геоложкия риск януари 2017 г. 

 

Геологически институт - БАН стр. 163 
 

неща като транспортни системи; аерогари и морски пристанища; електропроводи, 

водопроводи и комуникационни системи; болници и здравни клиники; центрове за 

пожарна защита, полиция и службите от държавната администрация. 

Използваните термини, свързани с бедствията, опасностите и риска, 

подлежат на постоянни допълнения и уточнения. Това става на международни 

експертни срещи на сесиите на т.нар. Отворена междуправителствена експертна 

работна група по терминология и индикатори, свързани с намаляване на риска от 

бедствия (OIEWG - Intergovernmental Expert Working Group on Terminology and 

Indicators Relating to Disaster Risk Reduction). Организатор на тези срещи е 

Службата на ООН за Бедствията и намаляване на риска (UNISDR - United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction). Последните уточнения към дата 30.09.2016 г.са 

дадени в Приложение № 4.  

В България са възниквали редица бедствия от разнороден характер. Най-чес-

то бедсвията с геоложки характер са били свързани със значителни количества на 

падналите валежи, сеизмични събития с големи магнитуди и непредвидени обсто-

ятелства при проявата на срутища, свлачища и кално-каменни порои с внезапна и 

бърза проява. В световен мащаб недооценяването на инженерногеоложките усло-

вия при язовири, микроязовири и хвостохранилища също са били причина за въз-

никване на бедствия и поради това носят както природен, така и антропогенен 

характер.  

За пространственото разпределение на териториите, застрашени от 

геоложкия риск на силни земетресения и проявата на редица вторични опасни 

геоложки процеси като свлачища, срутища, пропадане и протичане на строителни 

почви, трябва да се имат предвид сеизмичните (епицентрални) зони в страната. С 

висока сеизмичност се характеризират Тракийската низина, Софийската 

котловина, поречията на реките Струма и Места, районът Велико Търново - Горна 

Оряховица и Добруджанското Черноморско крайбрежие. Целият Мизийски 

инженерногеоложки регион е подложен на силни сеизмични въздействия от 

земетресенията с епицентър Вранча в Румъния. Особено чувствителни към тези 

въздействия са участъците по поречието на р. Дунав, където в терасите, в ниски и 
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оводнени терени, протичат явления като пропадания и втечнявания на слаби 

строителни почви. За последните 200 години са станали 10 силни земетресения, 

нанесли големи щети при разрушения на сгради, вкл. взели и многобройни 

човешки жертви (Илиев ред. 1994).  

За пространственото разпределение на териториите, застрашени от 

геоложкия риск на големи и катастрофални свлачища, срутища и кално-каменни 

порои, дават представа изработените карти за податливостта и опасността от 

проявата на тези процеси. Ще обърнем внимание само на факта, че последните 20 

години на миналия век в България са станали 5 катастрофални свличания по 

западния участък от Дунавското крайбрежие и 4 катастрофални свличания по 

участъка на северното ни Черноморско крайбрежие. През настоящия век тези 

процеси също се проявиха с катастрофален характер, след обилни валежи и 

последният пример е свличането и последвалият кално-каменен порой в кв. 

Аспарухово на гр. Варна, при което загинаха 13 души (2014 г.). (фиг. 4.1.) 

Зоните около всички изградени язовири, микроязовири и хвостохранилища 

са потенциално застрашени от непредвидени бедствия при разрушаването на тези 

инженерни съоръжения. Най-тежката катастрофа, станала у нас до сега от подобен 

характер, е разрушаването на хвостохранилище „Седмочисленици” над Враца, 

довела до трагични последици. След няколкодневни интензивни валежи на 

01.05.1966 г. нивото на водата в хвостохранилището е достигнало до максималната 

си кота. Следва суфозионно изнасяне на частици от основата в контакта между 

ската и хвоста, прорив и маса от хвост и вода разрушава стената и потича с голяма 

скорост, като създава и предхождаща въздушна вълна. Тези вълни се 

разпространяват главоломно по течението на р. Лева, като калната маса залива 

част от с. Згориград и покрайнините на Враца (Илиев ред., 1994). Разрушени са 

били 196 жилищни сгради, загинали са 96 души, а изчезнали - 25 (Цурински, 

1990). 
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Други примери с антропогенен характер също водят до трайни разрушения, 

при което свлачищните движения продължават с години. Поради несъобразяване с 

инженерногеоложките условия и оводняване на склона от канални води и 

септични ями се задейства и свлачището при Трифон Зарезан през 2005 г. и до 

този момент то не е овладяно. 

По степен на опасност и възможни последствия, събитията се поделят на 

четири категории: бедствие, катастрофа, авария и инцидент (Илиев-Бручев, ред., 

1994) (табл. 4.1).  

Табл. 4.1. По-важни характеристики на процеси и явления   

Видове 

разрушителни 

процеси 

съставящи 

геоложката 

опасност 

Възможни   

последствия 

--------------- 

бедствие 

катастрофа 

авария 

инцидент 

Засегнати 

площи 

--------------- 

глобални  

зонални 

регионални 

локални 

Форми в 

план  

------------- 

площни 

линейни 

точкови 

Времетраене 

 

----------------- 

постоянни  

дълготрайни 

краткотрайни 

Скорост на 

протичане 

--------------- 

внезапни  

бързи 

средни 

бавни  

Степен на  

предсказу-

емост  

--------------- 

висока 

средна 

ниска 

1 2 3 4 5 6 7 
Движения по 

разломи:  
авария  зонални  линейни постоянни бавни висока  

линейна ерозия 

площна ерозия 

катастрофа  

инцидент 

регионални 

регионални 

линейни  

площни 

постоянни  

постоянни 

бавни 

бавни 

висока 

висока 

Абразия катастрофа  регионални линейни постоянни бавни висока 

Срутища катастрофа локални точкови краткотрайни внезапни ниска  

Свлачища катастрофа локални линейни дълготрайни бързи ниска  

Калнок. порои бедствие локални линейни краткотрайни внезапни ниска 

Пропадане на 

льос 
авария локални точкови краткотрайни бързи средна 

Втечняване авария  регионални точкови краткотрайни бързи  ниска 

Набъбване и 

свиване на почви 
инцидент локални точкови дълготрайни средни средна 

- Степента на опасност и възможните последствия се отнасят за максималната 

интензивност на съответния процес; 

- Линейната форма в план, зависи от мащаба при който се разглежда дадения процес. 

- Оценката за разломите се отнася за движения, несвързани със сеизмични събития. 

 

Бедствието се характеризира с наличие на жертви и ранени, разрушения 

върху обширни площи, големи и невъзвратими загуби, големи по обем възстанови-

телни работи. При катастрофата всичко това е в по-ниска степен. Аварията е съби-

тие с ограничен брой жертви и ранени, сравнително неголеми материални загуби и 

възможности за бързо възстановяване. Инцидентът се характеризира с единични 
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или липса на жертви и ранени, малки загуби и бързо възстановяване. Независимо 

че границите между елементите на тази низходяща скала са относителни, тя е по-

лезна и е използвана при характеристиката на определена територия. За останалите 

характеристики на процесите и явленията, които съставят геоложката опасност - 

засегнати площи, форми в план, времетраене, скорост на протичане и степен на 

предсказуемост също могат да бъдат приети степенни скали. 

 

При проявата на бедствия, катастрофи, аварии и инциденти с геоложки 

характер се окачествяват преки и косвени въздействия върху хората и тяхната 

материална и социална среда. 

Преки въздействия 

Сградите, пътищата, ж.п. линииите и всякакви видове комуникационни и 

инфраструктурни съоръжения, които попадат в обсега на свлачищата, срутищата и 

кално-каменните порои, могат да претърпят различни степени на щети, повреди до 

тяхното пълно разрушаване.  

При сеизмични въздействия, като вторично проявени процеси, могат да 

породят нови срутвания, свлачища, втечняване на слаби почви, протичане и 

пропадане на льос. Втечняването на слабите почви и пропадането на льоса от своя 

страна също могат да причинят разрушаване на сгради, съоръжения и 

комуникации както и да доведат до загуба на човешки живот.  

Свлачищата, срутищата и кално-каменните порои причиняват висока 

смъртност и множество наранявания: травми и задушавания от затрупване и 

заклещване в разрушените сгради. 

Наблюдават се и краткосрочни и дългосрочни психични ефекти върху 

здравето на засегнатите хора. 

Косвени въздействия 

Всички разрушения на сградния и комуникационния фонд водят до 

икономечески загуби. 
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Въздействието е огромно върху спасителните системи, намиращи се по пътя 

на свлачищата (болнични, здравни центрове, водни системи, енергийни и 

комуникационни линии, магистрали и по-нисък клас пътища, ж.п. линии и др.). Те 

могат да бъдат сериозно повредени или унищожени. 

Косвеният ефект може да включва загуба на имущество, щети в 

животновъдството, селскотопанските култури и горския фонд, увеличаване на 

уязвимостта на населението, намаляване на възможностите за справянето с 

последиците. 

За да се оцени рискът от бедствие за всеки от споменатите геоложки опасни 

процеси, трябва да се очертаят зоните и локалните участъци, в които същес-

тествуват условията и факторите за развитие на потенциално бедствие. Това озна-

чава, че в хода на картирането е необходима преценката в кои и около кои насе-

лени места са на лице подобни условия. Последните включват двете основни гру-

пи от условия:  

• Геоморфоложките форми, като стръмни склонове и дълбоко всечени 

дерета, по които е възможно протичането на разрушителни свлачища или кално-

каменни порои. Наличието на скални венци, стръмни брегови участъци, срутвания, 

от които биха засегнали сгради и съоръжения. Разпространението на льосовите 

пропадъчни почви и слабите почви, склонни към протичане при сеизмично 

въздействие; 

• Инженерногеоложките условия или вида на инженерногеоложките 

разновидности, тяхната тектонска преработка, степента на тяхната изветрялост и 

водонаситеност; 

Трябва внимателно да се прецени къде е възможно да се развият събития с 

бедствен характер или такива носещи елементите на катастрофа, авария и инци-

дент. 

Дори малки по обем, но внезапни срутвания и свличания, при изчерпване 

стабилитета на даден масив, понякога взимат човешки жертви. Особено опасно е 

когато конкретните инженерногеоложки условия не са оценени. Такъв пример е 
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трагедията край Албена (2013 г.) в частния комплекс "Моби Дик", където земно-

кално свлачище затрупва и погребва бизнесмен и счетоводителката му. Загиналият 

бизнесмен е имал готов устройствен план да вдигне хотел на опасното място. 

Трагичен е и примерът от района на Крушунските водопади (2015 г.), където от ло-

кално срутване, бяха затрупани двама туристи, преминаващи по специално изгра-

дената пътека за посетители. На практика всички стръмни откоси, изградени от 

нездрави и напукани скали, са потенциално опасни и в техните подножия могат да 

произтекат инциденти, свързани със загуба на човешки живот. Една оприентиро-

въчна справка на фаталните последствия от свлачища и свързани с тях процеси 

(срутища, кални потоци в мини и наводнения) показва, че близо 50 души са заги-

нали в страната през последните 25 години (Haque et al., 2016). Картирането на по-

добни места е трудоемко и винаги могат да бъдат пропуснати участъци, в които в 

последствие да произтекат трагични събития. Настоящият проект има за цел да 

представи по-голямата част от потенциално опасните зони и участъци при ясното 

разбиране, че инциденти с геоложки характер могат да възникнат и в непредвиде-

ни места. 

На този етап е съставена схематична карта със зоните и участъците в 

страната, където са произтекли бедствени събития и катастрофи вследствие на 

разглежданите разрушителни геоложки процеси, както такива, носещи елементи 

на недооценяване на конкретните инженерногеоложките условия. Възможно е да 

се проявят бедствия и катастрофи при форсмажорни условия най-вече при 

проливни и продължителни валежи, техногенни въздействия и силни сеизмични 

събития. 
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5. Нанасяне на картите на рисковете от бедствия, застрашените терито-

рии и определените при оценката на риска неблагоприятни последици 

от бедствията  

За оценка на рисковете от бедствия и застрашените територии и определените 

неблагоприятни последици от бедствията са използвани данни за: 

 гъстота на населението и приблизителен брой на евентуално засегнати 

жители (загинали, ранени и с опасност за здравето); 

 техническа инфраструктура – пътна, електро- и газопреносна;  

 засегнати инсталации съгласно Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона 

за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително 

замърсяване поради авария в случай на бедствие;  

 зони за защита на водите, посочени в чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;  

 защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие; 

 обекти със статут на недвижими културни ценности; 

 друга информация. 
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За оценка на уязвимостта на дадена област, местност или регион към загуби, 

вследствие от опасни геоложки процеси се използват т.нар. индикатори на 

уязвимост (Vulnerability indicators), които се дефинират посредством социалните, 

икономическите и екологичните характеристики на района. Прилагат се следните 

критерии (фиг. 5.1 – 5.5):  

 броят на населението, населеното място, инфраструктура - пътища, 

железопътна мрежа, туристически обекти и др.  

 тип на използване на земята, жилищни сгради и др. 

 екологичен, който отчита наличието на възможни източници на замърсяване, 

защитени природни обекти и др.  

Както при оценката на уязвимостта по административни области и тук 

общата сума от тегловни оценки се приравнява към 100 % (или 1). Като тежестна 

оценка (w) на различните индикатори се прие 30% за населението и за останалите - 

по 10% (табл. 5.1).  

Въз основа на критерии за значимост се определят пет степени на уязвимост: 

много ниска, ниска, средна, висока и много висока уязвимост от опасните геоложки 

процеси (0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1). 

Уязвимостта се изчислява по формулата: 

V = wV1 x V1 + wV2 x V2 + wV3 x V3 + ... + wVn x Vn 

    или 

V = 0.3xV1 + 0.1x (V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8) 

 

 

Стойностите за риска се определят по известната формула 
 

РИСК = ОПАСНОСТ * УЯЗВИМОСТ 
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Табл. 5.1. Индикатори на уязвимост 
 

А. Гъстота на населението  

(бр. жители на km
2
) 

  V1 

1-5 0,2 

5-50 0,4 

50-150 0,6 

150-500 0,8 

>500 1 

 

 

 

Б1. Инфраструктура  

Пътища  

жп линии 
Жилищни сгради  

Електро, 

газопреносна 

мрежа 

Предприятия 

   V2    V3   V4  V5 

магистрали 

ЖПЛ 

главни 1 I категория 1 нац. знач. 1  1 

I, ЖПЛ 

единични  0,8 II категория 0,8 рег. знач. 0,8  0,8 

II 0,6 

III 

категория* 0,6 местно  0,6  0,6 

III 0,4 IV категория 0,4  0,4  0,4 

IV 0,2 V категория 0,2  0,2  0,2 

*по правилника за Плоско фундиране или ЗУТ 

 

 

Б2. Околна среда 

Защитени зони Защитени обекти Паметници Други 

   V6   V7    V8   

 1  1  1   

 0,8  0,8  0,8   

 0,6  0,6  0,6   

 0,4  0,4  0,4   

 0,2  0,2  0,2   
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Риск от проява на активни разломи за територията на България.  

Уязвимостта на инфраструктурата се определя от нейното положение върху 

или в непосредствена близост до следата на активни разломи.  

При липса на земетресения опасността от проявата на активните разломи 

идва от възможността за бавно пълзене по разлома и разрушаване на 

инфраструктурата, локализирана върху разломната следа или на примерно 

разстояние около 50 m от двете страни на разломната следа. Това разстояние не е 

регламентирано в националното законодателство. То се приема условно на базата 

на опита от страни с изява на активни разломи и дългогодишни изследвания (вж. 

Методика за оценка на геоложкия риск). Имайки предвид, че процесът на пълзене е 

много бавен, той не може да доведе до резки и неочаквани промени водещи до 

разрушаване на инфраструктурни съоръжения и сгради. Поради тази причина 

бавните деформации по активните разломи могат да предизвикват щети по 

инфраструктурате, но не могат да предизвикат катастрофални последици и не 

представляват непривдидима и неочаквана опасност, застрашаваща живота на 

хората и не създават значим риск. За да се избегнат възможно опасни деформации, 

водещи до разрушаването на опасни инфраструктурни обекти (сгради, мостове, 

тунели, язовирни стени и др.), е нужно да се провеждат системни наблюдения с 

прецизни методи в зони с проява на активни разломи. Системните наблюдения 

могат да покажат ефекта на активните разломи върху техническото състояние на 

съоръженията и да сведат геоложкия риск до минимум. 

Активните разломи създават вторично геоложки опасности и повишават 

риска от тяхната изява. Обикновено те са добре изразени в релефа и създават 

стръмни склонове. По този начин засилват процесите на ерозия, свлачищата и 

срутищата, като и условия за създаване на кално-каменни порои. Тези процеси се 

усилват допълнително, поради факта, че обикновено от двете страни на разлома се 

локализират скални разновидности с различен скален състав и съответно различни 

физико-механични свойства. Последното създава една допълнителна нееднород-

ност на средата, активизира геоложките процеси и увеличава риска. Поради тези 

причини зоните на активните разломи следва да се разглеждат като линейни зони с 

повишена геоложка опасност и риск. 
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Изводи  

Активните разломи на територията на България са широко проявени. Те са 

обаче неравномерно разпределени, засягайки в по-висока степен Южна България. 

Те създават линейни зони на геоложка опасност. При липсата на силни сеизмични 

събития няма висок риск от тяхната изява за инфраструктурата и населението и не 

съществува риск от възникването на внезапни опасни процеси. Рискът върху 

населението е вторичен и възниква в резултат на риска върху инфраструктурните 

съоръжения.  

Рискът върху инфраструктурата може да бъде минимализиран чрез системни 

наблюдения в зоните на пресичането им с активни разломи. 

При евентуалното възникване на силни земетресения рискът от проявата на 

активните разломи може да е значителен и трябва да бъде оценен съвместно със 

сеизмичния риск. 

 

Риск от срутища и кално-каменни порои 

Това са двата най-рискови геоложки процеса, засягащи територията на страната. 

Високата степен на риск идва от тяхната внезапност и скоростта, с която протичат. 

По тази причина малки по обем срутища могат да вземат повече жертви в 

сравнение с действието на по-големи по обем, но по-бавни по придвижване 

свлачища. Срутища могат да възникнат не само поради естественото напредване на 

изветрителните процеси в скалния масив, но и под въздействието на екстремни 

климатични въздействия или земетресения. В някои страни, попадащи в райони с 

висока сеизмичност – например Япония, значителна част от човешките жертви по 

време на земетресение се дължат именно на внезапните прояви на провокирани 

склонови процеси – срутища и плитки свличания (Козловский, 1984).  

На територията на страната рискът, който носят срутищата, е основно по 

пътната и железопътната мрежа. Най-голям е рискът от тяхната проява по някои 

значими за страната пътни участъци, като автомагистрала „Струма“ (основно по 

Кресненското дефиле), прохода на Републиката (Хаинбоаз), Искърското дефиле, 

пътни участъци в Родопите и др.  
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Втори по значимост застрашени от срутища места са участъци по 

Черноморското крайбрежие – основно по бреговата ивица южно от гр. Бургас (фиг. 

5.6), около нос Емине, нос Калиакра, Каварна, Камен бряг и др.  

Трета група обекти, застрашени от срутищни процеси, са исторически и 

културни паметници и туристически обекти на територията на страната. От 

историческите обекти най-застрашени са Мадарският конник, Аладжаманастир, 

средновековните скални манастири по долината на р. Русенски Лом, Преобра-

женският манастир, крепостта Калиакра и др. Обрушване с фатален край се случва 

на 6 декември 2015 г. в района на Крушунските водопади (фиг. 5.7). Скална маса с 

обем около 200 m
3
 внезапно се откъсва от склона, което причинява смъртта на 

двама туристи, а трети е ранен. Всичко това показва важността на оценката на 

риска от срутищни  проявления особено при обекти, които са с голяма популярност 

и посещаемост, където вероятността от инциденти с фатални последици е висока.   

 

 

Фиг. 5.6. Опасен скален блок в плажната ивица в района на Синеморец 
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Фиг. 5.7. Обрушени скални блокове при Крушунските водопади след  

злополуката от 06.12.2015 г. 

 

 

 

 

Фиг. 5.8. Кален поток, засягащ вилната зона в кв. Галата, гр. Варна, 19.06.2014 г. 
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Фиг. 5.9. Калният поток по Източното дере, кв. Аспарухово, гр. Варна, 19.06.2014 г.  

(сн. Н. Добрев)  

 

 

Срутищните проявления носят риск и за урбанизирани територии. Населени 

места, в които съществува риск за населението от срутища, са Велико Търново, 

Ловеч, Каварна, Провадия и др. Само за последните няколко години (2011, 2015 и 

2016 г.) в гр. Провадия станаха 3 обрушвания, които по чудо не взеха човешки 

жертви, но нанесоха щети на жилищни домове.    

Рискът от кално-каменни порои е главно за пътната мрежа и поройните 

части на някои населени места. Това опасно явление обаче е ограничено на 

територията на България. Характерни застрашени пътни участъци има по шосе Е79 

в района на Кресненското дефиле. Риск за населени места има при някои селища на 

Подбалканските котловини, а така също и за района Аспарухово-Галата край гр. 

Варна (фиг. 5.8 и 5.9). 

 

Таблица 5.2. Оценка на евентуални поражения от  срутища 

 Магистрален път Първокласен път Общо  

Засегнат участък, km 24,2 496,2 520,4 

Щети, млн лева 96,8 496,2 593 
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Таблица 5.3. Оценка на евентуални поражения от кално-каменни порои 

Област Път, km Ж.п. линия, 

km 

Къщи, бр. Селскостоп. 

постройки, 

бр. 

Земеделски 

площи, dka 

Благоевград 0,336 - - - - 

Варна - - 45 - - 

Кърджали 2,430 6 - - - 

Кюстендил 0,156 - 2 - - 

София 6,8 - 105 8 7520 

Общо  9,722 6 147 8 7520 

 

 

Неблагоприятни последици и риск от проявата на свлачищни процеси 

Рискът от проявата на слачища, различни по скорост на протичане и 

големина на мобилизираните скални и земни маси, винаги е съпроводен с 

разрушения на сградния фонд или изградените съоръжения, попадащи в обсега на 

свлачището. В зависимост от това, в коя част от свлачищното тяло се намират, 

сградите търпят от пълно разрушение до накланяне, завъртане и напукване, водещи 

до необитаемост на сградния фонд. При частични повреди - най-вече напукани 

стени, и липса на други възможности, обитателите на сградите, често поемат риска 

и остават да живеят в тях, което е съпроводено с една постоянна и реална заплаха 

за техния живот.  Често пъти при възникването на бързи и разрушителни 

свлачищни процеси, хората нямат време да реагират и това води до отнемането на 

човешки жертви.  

Трябва да се отбележи, че неблагоприятните последици от проявата на 

свлачища понякога, са едни от най-трудно отстранимите и в практиката на нашата 

страна са се взимали държавни решения за частичното изселването или 

преместването на цели селища. Примери за подобни изселвания са селищата от 

западния висок Дунавски бряг - Орсоя, Сливата, Горни и Долни Вадим.  

Както бе споменато и при оценката на свлачищната опасност, нанесените 

преки и косвени щети, както и потенциалните загуби от активните свлачища се 

разделят на 3 групи: 
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 тежки последствия - разрушени групи сгради, големи съоръжения и 

комуникации, преустановен добив на полезни изкопаеми, прекъсване 

на транспортни връзки; 

 средни последствия - разрушени единични сгради, деформирани 

съоръжения, временно спиране работата на рудници или предприятия; 

 слаби последствия - потенциална заплаха за населени места, 

промишлени предприятия, периодични деформации по пътища и ж.п. 

линии, напуквания на сгради и др. 

В районите от страната, застрашени от висока степен от проявата на големи 

свлачища, рискът от разрушения съответно е най-голям. Такъв един район е 

бреговата ивица на р. Дунав между гр. Дунавци и устието на р. Искър (Илиев и др., 

1992, Франгов и др. 1993). Свлачищата тук са развити в плиоценските глинести 

отложения и се характеризират с големи обеми - над 15 mln m
3
. Когато такива по 

обем свлачища се раздвижат, няма инженерно съоръжение, което може да ги 

задържи. Рискът от тях е пряк за всички сгради, независимо от тяхното фундиране. 

Последиците са най-често пълни разрушения на сградния фонд, попадащ в обсега 

на свлачищните тела. 

Със значително голям риск е свлачищната зона около гр. Оряхово, 

започваща на десетина километра източно от града и завършваща на запад до 

устието на р. Скът. Брегът на р. Дунав при Оряхово е висок, с относително голям 

наклон и голяма дебелина на льосовите отложения. В миналото са известни бързи и 

внезапни свлачищни активизации, при които има и човешки жертви. Общо за гр. 

Оряхово са засегнати над 300 сгради и прилежащите им дворове и улици. 

Друг район с висок свлачищен риск е този около Тутракан. Дунавският бряг 

тук е изграден от неогенски глини с преобладание на варовитата компонента. Тук 

свличанията са с дълбочиннен обхват в границите 10-25 m. 

По Черноморското крайбрежие с висока степен на риск са участъците 

Балчик-Каварна, Златни пясъци-Кранево, Равда, Сарафово. 

Друг високо рисков свлачищен район е долината на на р. Черна в Родопите 

(Илиев и др., 1993).  По стръмните ѝ склонове, изградени от елувиално-делувиални 
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материали могат да възникнат внезапни свличания, с висока скорост и трудна 

прогнозируемост при липса на видими белези по време на подготвителния етап. 

В Искърското дефиле, чиито стръмни склонове са изградени от палеозойски 

метаморфни скали, покрити от дебел слой елувиално-делувиални материали, 

свличанията са също трудно прогнозируеми и могат да имат тежки икономически 

последствия. 

Висок риск от големи свлачища съпътстват районите с интензивен 

въгледобив (Марица-изток, Перник, Ораново, Брежани). Те са с техногенен 

характер и възникват най-често по бортовете на откритите рудници (Марица-изток, 

Перник, Брежани, Неделище). Други свличания са следствие от пропадане над 

минни изработки (Перник, Ораново, Брежани). В свличащия се материал участват 

основно неогенски (Марица-изток, Симитлийска котловина) и палеогенски 

седименти (Брежанска и Пернишка котловина).  

Висок риск съществува и при инженерногеоложките условия в 

Симитлийската котловина (Добрев, 1997; Dobrev, 1995; Dobrev & Boykova, 1998). 

Тук рискът е свързан с опасността от възникване на големи свлачища, които са 

обусловени от високата сеизмична активност и наличието на активен/ни разломи, 

линейната ерозия и изменението на режима на подземните води. 

Райони със средна степен на риск са окрайните части на Софийската 

котловина (Беров и Франгов, 1997), южната част на Пернишката котловина, 

Бобовдолско, долината на р. Места, части от Централните и Източни Родопи, 

Черноморското крайбрежие между н.Галата и н. Емине, долината на р. Двойница в 

Източния Балкан, вулканогенният комплекс в Родопите, районите около В. 

Търново, яз. "Ал. Стамболийски" и при гр. Свищов. 

Към районите с ниска степен на риск от големи свлачища се отнасят главно 

окрайните части на платата в Североизточна България (Шуменско, Мадарско, 

Провадийско, Франгенско, долина на р. Батова и др.), изградените от мергели 

склонове в Предбалкана и палеогенските и мезозойските флишки формации в 

Централния и Източния Балкан. 
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Неблагоприятни последици и риск от ерозия 

Ерозията е важен проблем от съществено значение за България, защото от 

една страна е свързана с предмета на труда в селскостопанското производство - 

почвата, а от друга с жизнено важните проблеми на водното стопанство, 

транспорта и населените места. 

Ерозионните процеси застрашават сигурността на изградени съоръжения – 

жп. линии, пътища, канали, жилищни и други сгради. Те допринасят за бързото 

затлачване на водохранилища и водоеми.  

Усилената ерозия води до голямо насичане на релефа и с това усложнява 

неговата проходимост и намалява възможностите да се избират подходящи 

строителни площадки. 

Най-силно засегнатите територии от ерозионните процеси са Източните Ро-

допи, долините на реките Дунав и Струма, южните склонове на Стара планина и 

други. 

 

Неблагоприятни последици и риск от абразия 

Както бе споменато абразионни процеси преобладават по Добружанския и 

Странджанския бряг по продължение на 80% от дължината им, при с. Кранево, с. 

Равда и кв. Сарафово на Бургас, на север от н. Емине до р. Батова. Общо около 

60 км е дължината на морския бряг обхванат от силна и много силна ерозионна 

дейност. Абразията предизвиква подкопаване на основата на склоновете от 

морските вълни и рушене на брега. Рискът от този процес е за сградите и 

линейната инфраструктура, разположени в близост до брега.  

 

Неблагоприятни последици и риск от пропадане на льос 

При описанието на геоложките опасности беше посочено, че пропадането е процес, 

който се активизира след намокряне на льоса в пропадъчната зона, вследствие на 

което се предизвиква разрушаване на водонеустойчивите структурни връзки. Под 

действие на геоложки и/или допълнителен товар се реализира бързо и по правило 
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неравномерно слягане на льосовата основа от няколко десетки до 80-100 cm, с 

всички неблагоприятни последствия за строителните конструкции и съоръжения. 

Поради естеството на процеса на пропадане, най-силно засегнати от 

пропадане са застроените територии и районите със съоръжения с „мокър“ режим 

на експлоатация като напоителни и водоснабдителни системи. Аварийният 

(рисков) характер на пропадането се обуславя от обстоятелството, че то настъпва 

при непредвидено проникване на по-големи или по-малки, но дълговременни, 

водни количества под сгради и съоръжения.  

Характерът на процеса на пропадане предопределя, че като рисков процес, 

неговите прояви не водят пряко до човешки жертви. В повечето случаи в резултат 

на пропадане на льосовите основи се получават деформации на строителните 

конструкции, които изискват значителни средства за възстановяване.  

В най-общ смисъл загубите от пропадане са преки и косвени. Преките се 

формират от средствата за възстановяване на пострадалите обекти, а косвените - от 

нарушаване на икономическата дейност, непроизведена продукция, както и от 

социално-психологически въздействия върху обществото. Данни за преките загуби 

от пропадане съществуват за периода от 1956 до 1986 г., които са възлизали на 300 

млн. лв. по тогавашни цени или приблизително по 10 млн. лв. годишно (Ил. Илиев-

Бручев, ред. 1994). 

Във всички по-големи градове в Дунавската равнина – Русе, Свищов, 

Козлодуй, Силистра, Плевен, Добрич, Оряхово, Бяла, Тутракан, Лом и др. в 

състояние на потенциална опасност от деформиране са стотици сгради, фундирани 

до средата на 60-те години, както и такива, построени след това, но недостатъчно 

осигурени срещу слягане и пропадане. Само в Русе през 80-те и 90-те години са 

установени около 150 случая на тежки аварии от пропадане на промишлени, 

обществени и жилищни сгради и съоръжения. Голям проблем за Русе представлява 

опазването и реконструкцията архитектурните паметници и ансамбли от 

централната градска част, построени върху пропадъчен и слегваем льос. Тежки 

аварии вследствие на големи пропадъчни деформации на льосовата основа са 

претърпявали градската болница и училище „Алеко Константинов“ в Свищов, 
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четири големи жилищни блока в Козлодуй, два жилищни блока в Плевен, 

водонапорни кули в с. Пиргово, с Бабово и др. 

Отрицателната роля на пропадането на льоса особено силно се проявява при 

съоръжения с воден режим, каквито са хидротехническите, хидромелиоративните и 

ВИК. Практическият опит е показал, че строителството на иригационни 

съоръжения в пропадъчни льосови почви е 3 до 5 пъти по-скъпо отколкото в 

непропадъчни терени. При това едва 35-45% от напоителните съоръжения работят 

нормално и не се нуждаят от ремонтно-възстановителни работи. Най-големите 

пропадания у нас са измерени именно при такива съоръжения в Северна България – 

100 и повече сантиметра, като пропадналите участъци са с ширина 40-50 m и 

дължина от 100 до 300 m (Минков и Евстатиев, 1975). В напоителната система 

„Шишманов вал” (около Козлодуй, с. Гложене, с. Хърлец, с. Бутан) е измерено и 

най-голямото пропадане на льос у нас (170 cm) и са наблюдавани суфозионни ями с 

дълбочина 4-5 m и диаметър 10-20 m, които са се появявали внезапно след няколко 

месечно функциониране на каналите. Значителни пропадания до 80-100 cm са 

наблюдавани и в напоителните системи „Станево“, „Лом-запад“, Вардим-

Караманово“, „Голяма Витска“, „Малка Витска“ и др. 

Трябва да се има предвид, че промените в естествените влажностни 

параметри на льоса, главно по техногенни причини, не винаги се съпровожда от 

пропадане и съществено намаляване на обема на порите. Техногенно 

преовлажнената льосова основа, дори и непропадъчна, преминава в неравновесно и 

неустойчиво механично състояние. Съчетанието на отслабени структурни връзки, 

намалени ефективни напрежения и възникването на положително порово налягане 

при динамично въздействие води до значимо понижаване на якостта и носещата 

способност на льоса с течение на времето. Техногенно преовлажняване на льоса се 

установява във всички по-големи градове в Дунавската равнина - Свищов, Русе, 

Силистра, Оряхово, Бяла, Плевен, Добрич, Лом, Козлодуй и др. От редица 

проучвания и изследвания след Врачанското земетресение от 1977 г. е доказано, че 

много от големите разрушения в гр. Свищов се дължат на твърде слабата 

сеизмична устойчивост на водонаситения в долната си част льосов масив. Подобно 
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поведение на преовлажнената льосова основа при сеизмично въздействие е 

наблюдавано и в гр. Оряхово, гр. Русе, гр. Бяла, с. Бабово, с. Гривица, с. 

Драгомирово, с. Караисен, с. Царевец, гр. Силистра и други. Същевременно в 

други селища (с. Въбел, с.Любеново, с. Поляна и др.), изградени върху мощен льос, 

но с дълбоко ниво на подземните води, са се получили значително по-малки 

разрушения. 

Съществени промени в естествените плътностно-влажностни условия на 

льоса се установяват и в гр. Русе. В резултат на това, в зависимост от конкретните 

геотехнически условия, се наблюдава развитие или на типичен пропадъчен процес 

или пък вертикалната деформация при допълнително натоварване протича като 

слягане с големи стойности. Вторият случай е много типичен за централната 

градска част, където в първия льосов хоризонт степента на водонасищане е над 

0,75-0,80, а на отделни места (улица “Княжеска”, Дом на армията, Общински 

народен съвет) водното съдържание на льоса е над 26-28%. Вследствие на пови-

шената степен на водонасищане се е формирала земна основа, която не пропада 

при геоложки товар, но е със силно увеличена слегваемост, особено при динамични 

въздействия. Само за периода от 1991 до 1995 г. са регистрирани 49 такива случая. 

Проникването на “техногенни” води предизвиква пряко или косвено 

развитие на различни неблагоприятни изменения в земната среда като най-важните 

от тях са следните: 

а) увеличаване на деформируемостта и неустойчивостта на земната основа 

(независимо дали е изчерпан или не пропадъчният ѝ потенциал) вследствие на 

необратимо нарастване на влажността на льоса. Съвсем слабо и кратко сеизмично 

въздействие може да доведе до анулиране на ефективните напрежения и загубване 

на носимоспособността на основата, респективно до преки човешки жертви; 

б) увеличаване на хидростатичния и хидродинамичния напор по 

свлачищните склонове с неблагоприятни последствия за тяхната стабилност - 

такива са случаите със свлачищата при с. Орсоя, при помпена станция “Люляка” - 

Русенско, по десния склон на река Цибрица между селата Якимово и Горни Цибър, 
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в напоителната система “Шишманов вал”, по високия дунавски бряг между с. 

Остров и с. Горни Вадин и др; 

в) възникване на суфозионни процеси в склоновите участъци (“фунии”, 

“тунели” и др., особено на границата плато-склон) и провали в райони с карстова 

подложка; 

г) изменения в режима на подземните води, изразяващи се най-често в 

подхранване на подльосови водоносни хоризонти, увеличаване на дебита на извори, 

покачване на нивото на подземните води и др. 

Населението, което може да бъде пряко или косвено засегнато от различни 

неблагоприятни процеси и явления, активизиращи се в условия на пропадъчни 

льосовите терени, се оценява за съответните области, както следва (Таблица 5.4):  

Таблица 5.4 

ОБЛАСТ 

Брой жители, подложени 

на потенциални рискове 

от пропадане на льос 

Варна 9 648 

Велико Търново 43 403 

Видин 32 309 

Враца 43 445 

Добрич 83 443 

Ловеч 1 490 

Монтана 50 263 

Плевен 95 380 

Разград 58 452 

Русе 130 055 

Силистра 66 970 

Търговище 8 186 

Шумен 25 581 

Общо: 648 625 

 

 

Неблагоприятни последици и риск от втечняване на слаби строителни почви 

Местата, където опасността от втечняване на слаби почви е висока и много висока, 

често са застроени и представляват части от промишлени зони или жилищни 
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квартали от редица наши градове. Това са съвременни и холоценски речни легла, 

низини, блата, мелиоративни земи, ниски речни и морски тераси. Те са изградени 

от съвременни и холоценски алувиални и морски отложения, пясъци и глини с 

ниска плътност. Често пъти се предизвикват и водни прориви през водоупорни 

слоеве, които са съпроводени с изхвърлянето на земната повърхност на пясъци и 

тини, т.нар. „водно-пясъчен вулканизъм”. Подобни протичания и прориви са 

широко наблюдавани в Северна България по терасите на река Дунав и нейните 

притоци по време на земетресението от 1977 г. с епицентър Вранча, Румъния 

(Бранков, ред. 1983).  

По поречието на река Дунав, във всички пристанищни градове и селища, 

рискът от протичането на слаби строителни почви може да доведе до компроме-

тиране на пристанищна техника, високи кранове, кейове, кейови стени и площад-

ките зад тях, складове, промишлени и административни сгради и други съоръжения, 

застроени върху речните тераси. Оводнени льосови и глинести маси, разположени 

в приоткосните участъци на пътните трасета, също могат да се втечнят и протекат, 

и във вид на консистентни свличания да създадат натрупвания по пътните платна.  

При земетресения с епицентри във Вранча, рискът от втечняване на слаби 

строителни почви е най-голям за крайдунавските градове и селища Свищов, 

Никопол, Оряхово, Видин, Вардим, Кривина, Сомовит, Църквица и др.  

Рискът от втечняване на слаби строителни почви е много висок за градовете 

София и Пловдив, където по разломи в Софийската и Тракийската котловина са 

възниквали сеизмични събития с магнитуди около 7. При съвременното 

строителство редица участъци, притежаващи подходящи инженерногеоложки 

условия за втечняване, са застроени. Трудно е да се предвиди разпространението на 

сеизмичните вълни при бъдещи земетресения в тези области, но със сигурност 

проявата на протичане и хидроразриви ще присъства и съпътства тези събития.  

 

Неблагоприятни последици и риск от набъбване на строителни почви 

Процесите на набъбване са предвидими при предварителните инженерногео-

ложки изследвания и оценки, предхождащи новото строителство. Неблагопри-
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ятните последици от напукване на сгради и съоръжения лесно могат да бъдат 

избегнати, като се знае и разпространението на строителните почви, склонни към 

процесите на обемно непостоянство. Рискът от компрометиране на по-леки 

постройки е голям, когато застрояването се извършва без предварителен оглед, 

специализирани инженерногеоложки изследвания, доклад и проект. За съжаление 

все още се срещат случаи, когато след напуквания и аварии по сгради, се търси 

мнението на специалистите защо това се е случило.  

 

Обобщени данни за загубите и щетите от опасните геоложки процеси с висо-

ка и много висока интензивност, за периода 1990-2015 г., са дадени в таблица 5.5.  

 

Табл. 5.5. Загуби и щети от рискови геоложки процеси за периода 1990-2015 г. 

 

Процес Човешки 
жертви и 

ранени, бр. 

Засегнати и 
застрашени 
сгради, бр. 

Засегната 
линейна 

инфраструктура, 
km 

Площ, 
хил. dka 

Население, 
хил. души 

DF 42 > 250 33 29 1,0 
RF 5 >180 480 1332 24,5 

LS 1 >5000 450* 213 51,0 

AB - 75 16 0,898 0,5 

ER - >120 230 11677 202,7 

AF - >50 96 308 6,5 

CL - >9800 390 2930 648,6 

SW - >300 45 197 18,5 

LQ - >1500 32 479 45,0 

Общо 48 17275 1772 17166 998.3 

*без пътищата от РПМ и жп линии на НКЖИ 

 

 

DF - Deris flows – Кално-каменни порои 
RF –Rock falls - Срутища 
LS – Landslides - Свлачища 
AB – Abrasion - Абразия 
ER – Erosion - Ерозия 
AF – Active faults – Активни разломи 
CL – Collapsibility of loess – Пропадане на льос 
SW –Swelling – Набъбване на почви 
LQ – Liquefacion – Втечняване на почви  
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6. Критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите   

Територията на страната се характеризира с голямо разнообразие на геоложкия 

строеж и релефните форми. Това се предопределя от интензивно протичали 

тектонски процеси в минали геоложки периоди, някои от които продължават и 

сега. Под тяхно въздействие едни части на земната повърхност се издигат, а други 

потъват. Подложените на издигане терени са били обект на разрушителното 

действие на атмосферните агенти, а надробеният скален материал, под действието 

на силата на гравитацията и повърхностно течащите води, се е пренасял и отлагал в 

подножието на склоновете, равнините и водните басейни. Непрекъснатото отне-

мане на повърхностния слой е довело до разкриването на скали с по-стара възраст, 

по високо издигнатите части на релефа. Потъващите терени са създавали условия 

за акумулация на продуктите от изветрянето и образуване на по-млади, меки скали 

и неуплътнени строителни почви, склонни към значителни деформации. 

Сложният геоложки строеж и интензивната тектоника са обусловили 

проявата на разнообразни по механизъм, динамика, обхват и последствия рискови 

геодинамични процеси, които могат да се отделят в две групи (Таблица 6.1.).  

 

ГЕОЛОЖКИ РИСК 

     

Процеси с внезапно действие или 

периодично активизиране, голям площен 

обхват и разрушителен ефект 

 Процеси с постоянно действие или 

периодично активизиране, ограничен 

площен обхват и разрушителен ефект 
     

 Кално-каменни порои 

 Срутища; 

 Свлачища; 

 Абразия; 

 Ерозия; 

  Активни разломи; 

 Пропадъчност на льос; 

 Набъбване на глини; 

 Втечняване на слаби почви 
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В повечето случаи съществува тясна зависимост между отделните процеси. 

Калнокаменните порои, срутищата и свлачищата са гравитационни процеси, 

свързани с придвижване на земни и скални маси, които се проявяват в наклонени 

терени като речнодолинни склонове, морски брегове, хълмисти земи, периферии на 

плата, предпланински и планински възвишения. Такива у нас са високият Дунавски 

бряг и десните склонове на притоците му, Северното Черноморско крайбрежие, 

Предбалкана, проломните участъци на реките Искър, Камчия, поречията на 

р. Струма, Места, Въча, Арда, Чепеларска, окрайнините на котловините в Южна 

България. Основни фактори за възникване на гравитационните процеси са ерозия, 

абразия, валежи, земетресения и техногенни въздействия – несъобразени изкопи, 

насипи, тежко строителство, повишение на нивата на подземните води поради 

липса на канализация, течове и аварии във водопроводната мрежа. Голяма част от 

населените места, вилните зони и курортните комплекси в силно урбанизираните 

територии са разположени върху склонове, в райони с проявени или потенциални 

гравитационни процеси. 

 Абразията и ерозията са естествени процеси, предизвикващи подкопаване на 

основата на склоновете от разрушителното действие на морето, реките и дерета и 

техните притоци. Тяхната активност е следствие на съвременните тектонски 

движения, изветрянето на скалите, атмосферните процеси, щормове, както и 

човешката дейност като обезлесяване на склонове, запълване на речни корита с 

битови отпадъци и земни маси, неправилно регулиране на повърхностния отток.  

 Съвременните активни разломи са в основата и предопределят развитието на 

рисковите геодинамични процеси. Скоростта на хоризонталните и вертикални дви-

жения по тези разломи е от порядъка на 2 – 3 мм/г., но влиянието им се  изразява в 

трайни изменения на релефа и това контролира активността на ерозионно-

гравитационните процеси. 

Значителни площи от територията на страната се заемат от т. нар. особени 

почви – пропадъчен льос, набъбващи глини, втечняващи почви. Като цяло дефор-

мационното им поведение зависи от степента на уплътненост, здравината на 

структурните връзки и влиянието на водата и динамичните въздействия. Големите 
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и неравномерни слягания при тях предизвикват тежки последици върху конструк-

циите на сгради, съоръжения, а също са и среда за развитие на ерозионно-гравита-

ционни процеси. 

 Взаимната обвързаност на рисковите геодинамични процеси налага 

възприемането на комплексен подход при определяне на приоритетите по 

отношение на инвестициите. В този смисъл следва да бъдат органично свързани 

всички дейности, отнасящи се до проучването, изследването, проектирането, 

изграждането, експлоатацията и поддържането на геозащитни съоръжения и мерки 

за укрепване и устройство на установени и потенциално рискови територии. 

Основните цели на настоящата разработка, отнасящи се до управление на 

геоложкия риск, са йерархически ранжирани и те включват: 

 прогнозиране, предотвратяване, ограничаване и ликвидиране последст-

вията от рискови геодинамични процеси в Република България; 

 предпазване живота и здравето на населението; 

 осигуряване на устойчиво развитие и интегрирано управление на околната 

среда; 

 участие на обществеността и споделяне на отговорностите чрез координа-

ция на държавната политика с други програми и с международно сътрудни-

чество; 

 прилагане на пазарни механизми в геозащитните дейности; 

 подобряване на институционалната, административна и нормативна 

уредба, сближаването и хармонизацията ѝ  с европейското законодателство. 

  Специфичните цели са опазване на градоустройствени, курортни и брегови 

зони; инженерни комуникации; културни паметници и историческо наследство; 

подпомагане на регионалното развитие и др. 

 Практиката показва, че за достигане на целите е необходимо успешно 

изпълнение и решаване на планиращи, технико-технологични, териториално-

устройствени, организационно-стопански и други задачи чрез: 

 анализ и оценка по предварително определени технически, икономически, 

екологични, социални и др. критерии на съществуващото състояние и 
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практики (закони, норми, стандарти, проблеми, дейности); 

 разумно съчетаване на инженерни и неинженерни мерки; 

 изграждане на гъвкави институционални и граждански структури с ясно 

разграничени компетенции, права и отговорности и привличане на 

обществеността в геозащитните дейности; 

 съставяне на пакет от програми, конкретни планове за действие, 

нормативни и поднормативни документи и тяхното ускорено внедряване в 

практиката. 

 Основните принципи при определяне на приоритетите по отношение на 

инвестициите са: 

 принцип на устойчивото развитие; 

 принцип на комплексното използване и интегрираното управление на 

територията; 

 принцип на регионализацията; 

 принцип на участие на обществеността и на всички заинтересовани 

страни; 

 принцип на превантивното и оперативно планиране на балансирани 

геозащитни дейности; 

 принцип на непрекъснат контрол и надзор на всички нива и етапи; 

 принцип на пазарните механизми и ефективно използване на техниките и 

технологиите. 

 Основните подходи за управление на геоложкия риск са: 

 системни подходи, изискващи последователно, системно и комплексно 

изучаване на разрушителните геоложки процеси и потенциално опасните 

територии; 

 икономически подходи - съгласно правилата на пазарните механизми; 

 критериални подходи - чрез система от критерии за анализ и оценка на 

предприетите дейности и мерки на всички нива и етапи; 

 евристични подходи, които оптимизират избора на алтернативните 

решения. 
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В съвременната европейска практика се приема, че критериите за оценка на 

проектите по приоритет са: 

 значимост на засегнатите или застрашени територии (демографски 

елементи, здравето на населението, ценността на земите и инженерните 

съоръжения, мобилност на екосистемите, размер на щетите); 

 степента на активност на геодинамичните процеси и оценка на геоложкия 

риск; 

 съществуваща проектна и финансово-икономическа рамка за реализация 

на мерките. 

Ранжирането на решенията за геозащитна дейност са: 

 неотложни решения (засягащи здравето на населението); 

 решения с висок приоритет; 

 решения със среден приоритет; 

 решения с нисък приоритет. 

Приоритетните дейности и мерки за намаляване на геоложката опасност и 

риск в България (проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и контрол) 

включват: 

 Изпълнение на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

геоложки бедствия и катастрофи; 

 Геозащита на Черноморското крайбрежие 

 Геозащита на Дунавското крайбрежие 

 Геозащита на населени места, курортни комплекси и вилни зони в планински 

и предпланински райони. 

 Геозащита на комуникационната инфраструктура - ж.п. линии, пътища, 

тръбопроводи, далекопроводи и др. 

 Геозащита на открити рудници, насипища, хвостохранилища, 

шламохранилища и др. хидротехнически обекти. 

 Геозащита на исторически места и паметници на историята и културата. 

За постигане на траен положителен резултат и намаляване на геоложкия 

риск до приемливи за държавата и обществото нива е необходимо изпълнението на 
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следните дейности: 

Превантивна геозащитна дейност 

 В тази група се отнасят дейностите, целящи ограничаване влиянието на 

дестабилизиращите фактори и недопускане проявата и активизирането на рискови 

геодинамични процеси. Финансово-икономически разчети показват, че средствата, 

изразходвани за покриване на преките и косвени загуби, както и за укрепване на 

сгради и съоръжения от проявени рискови геоложки процеси, са многократно по-

големи от тези, необходими за намаляване и предотвратяване на опасността от тях. 

Профилактиката на терените от геоложката опасност включва: 

 Ефективно регулиране и отвеждане на повърхностния отток; 

 изграждане и поддържане на водоплътни водопроводни и канализационни 

мрежи;  

 корекции на реките и деретата и строителство на баражи за намаляване на 

ерозионното им действие; 

 предотвратяване на морската абразия чрез изграждане на вълноотбойни 

стени, изкуствени плажове, заскаляване; 

 изменение на релефа на склоновете чрез преоткосиране, терасиране, 

контрабанкети, запълване на оврази;  

 залесяване на склоновете с дървесни видове, с дълбоко разположена 

коренова система и добри транспириращи свойства; 

В досегашната практика превантивните геозащитни мерки заемат 

второстепенна роля при управлението на геоложкия риск. Не са единични 

случаите, когато поради безстопанственост, некомпетентност и незаинтересованост 

се рушат канавки, не се поддържат дренажни системи, неконтролирано се изливат 

отпадни води в склоновете, изсичат се дървета и др.  

 

Изграждане на силови укрепителни конструкции 

 Както и досега, така и в бъдеще ще продължи прилагането на силови 

укрепителни конструкции за стабилиране на неустойчиви склонове. Основни 

видове са: 
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 Бетонни и стоманобетонни подпорни стени; 

  Стоманобетонни изливни пилоти, свързани с пилотен ростверк. При 

необходимост, пилотният ростверк се анкерира в здрав пласт с 

предварително напрегнати анкери; 

 Корави изливни елементи – кладенци и шлицови ребра. С редки изключения 

тези елементи засега намират малко приложение у нас. 

Дренажи  

 Наличието на повърхностни и подземни води е едно от главните условия за 

възникване на опасни геодинамични процеси, а колебанието на водните нива - един 

от главните фактори за тяхното активизиране. Поради това, бързото отвеждане на 

повърхностните води и намаляване на инфилтрационното подхранване на 

подземните е основно мероприятие от геозащитата. Основната цел на всички 

дренажни съоръжения е чрез отвеждане на водите да не се допусне влошаване на 

якостните характеристики на строителните почви и проявата на гравитационни  

процеси или деформации и неравномерни слягания на особени почви. Част от 

дренажните съоръжения имат временен характер и действие до осушаване  на 

терена, други са с периодично или постоянно действие. Широко приложение 

следва да намират следните отводнителни съоръжения и мерки: 

 вертикални, хоризонтални и комбинирани дренажи - траншейните тръбни 

дренажи, сондажни кладенци, хоризонтални дренажни сондажи, комбинация 

на вертикални отводнителни шахти с голям диаметър с ХДС и др.; 

 Дренажни шлицове и ребра, които оказват комбинирано влияние върху 

склоновата устойчивост - повишават съпротивлението на срязване по 

хлъзгателната повърхнина, увеличават теглото на задържащата част на 

свлачищата и понижават нивото на подземните води.  

 корекция на дерета, водостоци,  отводнителни канавки, които отвеждат 

повърхностните или плиткозалягащи подземни води и ги заустват по 

подходящ начин извън застрашените терени; 

 проверка, почистване и възстановяване  на естествената дренажна мрежа 

(формиралата се речно-овражна система); 
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  Като основен недостатък на дренажите може да се посочи колматацията им 

след различно дълъг период от време, поради което се налага тяхното прочистване 

или преизграждане. Внимателният анализ на дренажната практика у нас показва, че 

добре проектираните, изградени и поддържани дренажни съоръжения са 

дълготрайни, надеждни и ефективни по предназначение.  

 

Основни изводи и препоръки 

 Геолого-тектонските условия и релефът на страната обуславят развитието 

на много рискови геоложки процеси. Възникването и активизирането им 

се предизвиква от действието на разнообразни естествени и техногенни 

процеси и фактори. Многогодишните изследователски и приложни 

дейности са довели до установяването на  важни закономерности в 

разпространението им, на факторите за възникване и активизиране, на 

техния механизъм, динамика и пр. Все още, обаче, съществуват и 

нерешени проблеми, по-важните от които са: картирането на 

свлачищните територии не само за ТУП, но и за други цели в различни 

мащаби; осигуряване на необходимия инструментариум (съоръжения и 

апаратура за полеви и лабораторни изследвания) за повишаване на 

достоверността на получаваните данни (литоложки профили, дълбочина 

на хлъзгане, величини на деформациите), за установяване на адекватни 

стойности на физикомеханичните показатели (предимно за якост на 

срязване) и на корелативни зависимости като прогностични и 

превантивни критерии; използване на нови техники, технологии, методи 

и комплексни екипи за интегрална оценка на чувствителни към рискови 

геоложки процеси територии; 

 Противодействието на геоложкия риск се изразява в предприемането на 

различни устройствени, хидролого-хидротехнически (дрениращи), 

геотехнически и комбинирани защитни мерки. Основни нерешени 

проблеми в тази област са: липсата на цялостна оценка за ефективността 

на изградените дренажни и инженерни укрепителни съоръжения; 

незадоволителното поддържане, рехабилитация и експлоатация на 
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изградените съоръжения; необосновано подценяване на превантивната 

дейност за недопускане на активизирането на геодинамични процеси. 

 Направления с висок приоритет за инвестиции за намаляване на 

геоложкия риск са Черноморското и Дунавското крайбрежие, населени 

места, курортни комплекси и вилни зони в планински и предпланински 

райони, геозащита на комуникационната инфраструктура - ж.п. линии, 

пътища, далекопроводи, хидротехнически обекти, както и геозащита на 

исторически места и паметници на историята и културата. Проектите, 

приети досега и изпълнявани от МРРБ, са с висок приоритет.  

 

  

7. Координация и отговорности на държавните органи при реализация на 

инвестициите 

Действащите у нас институционални структури - различни министерства и 

ведомства, в рамките на своята компетентност, осъществяват функции по прог-

нозиране, предотвратяване и ликвидиране на последиците от геоложките рискови 

процеси. Възможността за по-добра координация между тях е детерминирана от 

ефективна дейност на основния комплексен орган - МРРБ. Създадените 

институционални структури имат успешна дейност в аварийно-възстановителната  

и оперативна геозащита, но критериите  за диференциране на превантивните, 

кратко- и дългосрочните оперативни и аварийните дейности са неясни, поради 

което има “размиване” на границите между компетенции и отговорности. 

Съществуващата йерархична структура е от подчертано централизиран тип. 

Практиката показва, че органите на местното самоуправление и местната 

администрация са обикновено регистратори на свлачищните и други рискови 

процеси и явления.  

Организацията, ръководството, координацията и контролът на тези дейности се 

осъществява от Министерския съвет, от министерствата и ведомствата и органите 

на местно самоуправление и местната администрация, според тяхната 

компетентност.  
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Компетенциите на отделните ведомства и структурните звена към тях са, както 

следва: 

 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет взема решения за финансиране на дейностите за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 

 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР 

е национална специализирана структура за пожарна безопасност, спасяване и 

защита при бедствия по реда на Закона за МВР и Закона за защита при 

бедствия. 

 Министерството на регионалното равитие и благоустройството ръководи, 

координира и контролира геозащитната дейност, както и финансира 

обществените поръчки в тази област. То осъществява функциите на 

държавата и чрез обособените специализирани търговски дружества 

"Геозащита" ЕООД в градовете Варна, Плевен и Перник. 

 Министерството на околната среда и водите е специализиран държавен 

орган за провеждане на държавната политика по опазване на околната среда, 

а геозащитната дейност е елемент от дейността по опазване на околната 

среда у нас. В структурата на това министерство функционира Управление 

"Геология и опазване на земните недра”, чрез което се контролират геоло-

гопроучвателни дейности. 

 Отделни аспекти на геоложката опасност са предмет на образователни 

програми (учебни дисциплини) и научни изследвания, осъществявани 

предимно в Минно-геоложкия университет, Университета за архитектура, 

строителство и геодезия и Българската академия на науките. 

Министерството на образованието и науката осъществява държавна 

политика и общото ръководство в разглежданата област. 

 Органите на областните и местните администрации осъществяват 

геозащитни мероприятия на своята територия съобразно функциите им.  

 Научните институти, университетите, специализираните фирми, експертите 

от органите на управление  участвуват според нуждите и възможностите си в 
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международното сътрудничество и обмена на опит, информация и 

специалисти със сродни институции в чужбина. Националното дружество по 

геотехника е редовен член на Международната асоциация по земна механика 

и фундиране вече 50 години. Досегашният опит показва, че международното 

сътрудничество има ползотворно влияние върху професионалната 

квалификация на нашите специалисти, дава възможност за сравняване на 

националния опит с достиженията на водещите геотехнически школи в 

Европа и света, повишава ефективността на геозащитната дейност чрез 

внедряване на нови методи и технологии. 

 

 С оглед на установената у нас система на компетентни органи в 

разглежданата област за усъвършенстване на тяхната дейност е необходимо 

подобряване на координацията между отделните министерства, органи на местната 

администрация и научни организации за обмяната на информация, свързана с 

прогнозиране, предотвратяване и ликвидиране на последиците от геодинамични 

процеси. 

 Съществуват доказателства, че в бъдеще главна пречка в управлението на 

геозащитата, ще бъде ограниченият капацитет на институционните структури да 

усвояват ресурсите и да ги превръщат в значими и устойчиви действия и проекти. 

В този смисъл е необходимо създаване на среда с подходяща политическа и правна 

структура за идентификация на институционните проблеми - за собствеността, 

компетенциите, правата, отговорностите и др., на заинтересованите страни и с 

участие на обществеността. 

 В подкрепа на институционните структури и контрола да се съставят 

указания за пълноценно използване на административно-регулаторните 

инструменти, които да включват: 

 стимулиране дейностите на различни правителствени и неправителствени 

институции; 

 въвеждане  на такси и тарифи за услуги, глоби и обезщетения за нарушения; 

 активизиране и поощряване на осигуреността и застрахователната дейност 

срещу рискови геоложки процеси. 
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  Досегашният опит показва, че по различни причини, изградените 

геозащитни съоръжения не се поддържат и не се стопанисват добре, което 

намалява тяхната ефективност и скъсява дълготрайността им. Възможни са и 

случаи на обратно действие, например, дренажи след задръстването им се 

превръщат в подземни баражи, нивата на подземните води се покачват и това води 

до ново активизиране на свлачищни процеси. Необходимо е в бъдеще да се 

предприемат мерки за промяна на това състояние, за да се постигне ефективно 

действие на съоръженията, съгласно предписваното им в проектите предназна-

чение и удължаване на дълготрайността им. Това ще допринесе както за по-си-

гурен укрепителен ефект, така и до по-висока икономическа ефективност.  

  В съвременното информационно общество е общоприето изключителното 

значение на комуникативността с обществото и населението. До голяма степен 

възможността за адекватна реакция и самозащита на обществото от 

разрушителните процеси и способността му да се възстановява зависи от неговата 

информираност и взаимоотношенията му с управляващата система. Тези проблеми 

следва да са предмет на специализирана програма или план за действие. 

 Практиката показва, че колкото по-големи са връзките с обществеността, 

колкото по-висока е степента на достоверна информация и на броя на 

информираните, толкова повече нарастват възможностите за превантивна и 

оперативна реакция на населението при геоложки бедствия и бързото им 

преодоляване и възстановяване на ресурсите. 

 С изпълнението на настоящия проект очакванията са обществото да бъде по-

добре информирано, по-успешно да бъде управляван геоложкия риск в страната, да 

се ограничат последствията от активни геодинамични процеси, да се 

минимализират загубите от тях, да се предпазят материалните фондове от 

разрушение, да се опази и подобри геоекологическата обстановка, да се внесе 

спокойствие и сигурност в населението, в обществените и управленски структури 

на всички равнища.  

 Основните координационни функции на дейностите на министерства, 

ведомства, научни институции и други звена ще осъществява МРРБ. 
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Заключение 

 Картографиране на геоложката опасност и геоложкия риск –

последователност на извършената работа.  

Картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия са изработени 

според „Насоките за изготвяне на обща картографска основа и минимално 

необходимите данни, които да се съдържат в нея” (2015) в изпълнение на заповед с 

рег. №236/11.11.2015г., на министър-председателя на Република България. 

Спазени са изискванията и картите са изработени според приетата за страната 

Българска геодезична система, съгласно чл. 12 от Закона за геодезията и 

картографията, която се определя на основата на европейската геодезична 

референтна система. Спазени са и изискванията за формàта на данните, като 

картите са създадени в дигитален вид с възможност за отпечатване според 

уточненията, дадени в „Наредбата за условията, реда и органите за извършване на 

анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия”, в сила от 02.11.2012 г. 

Информацията за цифровите карти е въведена и се поддържа в ГИС среда, като 

при визуализирането и отпечатването на процесите и явленията се използвани 

общоприетите в българското законодателство условни знаци. Всички данни са в 

.shp формат. За всички данни са изработени и метаданни, които кореспондират с 

условията в Наредбата (2012). 

При картографирането на рисковете от бедствия са спазени препоръките, 

дадени в „Commission Staff Working Paper - Risk Assessment and Mapping 

Guidelines for Disaster Management - SEC(2010) 1626 final”, където е предложен 

подход за последователност на стъпките за изпълнение на картографирането. 

Картите са изработени в следната последователност: 

 най-напред картите, показващи пространственото разпределение на 

различните опасности, като всяка опасност е дадена отделно; 

 следват картите, показващи пространственото разпределение на 

всички елементи и инфраструктури, които трябва да бъдат под 

наблюдение и защита – население, сгради, съоръжения, пътни и 
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комуникационни инфраструктури, резервати и защитени природни 

зони и др.  

 следват картите, на които са дадени пространственото 

разпространение и уязвимостта по отношение на податливостта към 

щети и поражения за съответните елементи за защита; 

 следващата стъпка е, въз основа на горните карти, изработването на 

основата за подготовка на картите за съответните опасности; 

 този процес е продължен от оценка на вероятностите за настъпване на 

дадено опасно събитие и изработването на карти на риска по 

отношение на онагледяването на съвместното действие от вероятност 

и въздействие на дадено опасно събитие. 

 Слоевете обхващат следните категории, основаващи се на отрицателните 

въздействия от бедствията: 

 категория „Засегнати хора”. Представлява приблизителния очакван брой от 

населението, с въможност за загуба на човешки живот или потенциални жертви, 

ранени и с опасност за здравето. Този слой е даден с пространственото 

разпределение на населението и за неговото определяне са използвани списъците 

от преброителните участъци или избирателните секции и кадастрални данни. 

Данните за населението са дадени от ЦИК и НСИ. 

 категория „Икономика и околна среда”. 

В тази категория отделяме подкатегории: 

 „Инфраструктура и околна среда”.  

- Засегнатата инфраструктура обхваща: 

 транспортната инфраструктура и съоръженията към нея;  

 - преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи – 

електропреносни, газопреносни мрежи и съоръженията към тях; 

 - разпределителните проводи и разпределителните устройства и 

съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически 

подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни 

води, понижителни и разпределителни станции и др.); 
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 - хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) 

проводи (мрежи) и съоръженията към тях и 

хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от 

вредното въздействие на водите; 

 - електронните съобщителни мрежи и съоръжения; 

 - брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи; 

 - съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци 

(съгласно чл. 64 от ЗУТ). 

За съставянето на съответните слоеве са използвани данни, предоставени 

от НЕК, МРРБ, АПИ, НКЖИ, МЗ, газовите дружества. 

 

- Засегнати инсталации от Енергийното стопанство, Производството 

и обработването на метали, Производството на продукти от 

нерудни минерални суровини, Химическата промишленост, 

Стопанисването и управлението на отпадъците и други дейности, 

свързани с производствата на хартия, текстил, кожи, хранителни 

продукти и др., по смисъла на приложение 4 към чл. 117, ал. 1 от 

Закона за опазване на околната среда. Съставен е слой с 

пространственото разпределение на тези инсталации, които могат 

да доведат до допълнителни замърсявания поради аварии в случай 

на бедствия. Използвани са данни от МОСВ; 

- - Засегнати защитени зони на природни местообитания на дивата 

флора и фауна по смисъла на чл. 6 от Закона за биологичното 

разнообразие, като е даден слой с пространственото 

разпространение на защитените зони. Използвани са данни, 

предоставени от МОСВ; 

- - Съставяне на регистър и слой с пространственото разпределение 

на обектите със статут на недвижими културни ценности. 

Използвани са данни, предоставени от МК и МОСВ; 

- - Съставяне на слой с пространственото разпределение на водните 

тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, 
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минералните води, както и зоните за защита на водите по смисъла 

на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите. Използвани са данни от 

МОСВ; 

- - Съставяне на слой с пространственото разпределение на 

административно-териториалното делене на страната. Използвани 

са данни от МРРБ и АГКК; 

 

 „Материални загуби” 

В тази подкатегория на Икономиката и околната среда са дадени приблизителни 

прогнози за материалните загуби, като са оценени загубите при засегнатата 

техническа инфраструктура, сгради и съоръжения.  

* * * 

 В заключение може да се обобщи, че в хода на картографирането на 

геоложкия риск в България са спазени основните международни и наши насоки и 

изисквания за картирането на опасните геоложки процеси и оценяването на 

геоложкия риск, който те носят. Събрана е и е картографирана наличната 

информация за основните опасни геоложки процеси - активни разломи, ерозия, 

абразия, срутища, свлачища, кално-каменни порои, пропадане на льос, втечняване 

на слаби почви, набъбване на строителни почви. На следващ етап е извършено 

картографиране по податливост към основните опасни геоложки процеси. За всяка 

една административна област от нашата страна са дадени основните геоложки 

опасности и е оценена тежестта, която носят отделните процеси. Пространственото 

означаване на териториите и картографирането на всяка опасност от по-горе 

изброените процеси са извършени с оглед да се нанесат застрашените участъци и 

места и се дадат характеристиките за тях. На тази основа е анализиран и 

картографиран геоложкият риск, оценени са рисковете от бедствия и са определени 

неблагоприятните последици както по отделно за всеки процес, така и за всички 

опасни разрушителни геоложки процеси за територията на България. 
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Изготвените прогнозни карти на геоложката опасност и риск следва да бъдат 

използвани с оглед оптимално управление на геозащитната дейност и 

намаляването на геоложкия риск до приемливи за обществото стойности. Картите 

показват къде можем да очакваме проява на опасности от геоложко естество и 

съответно геоложки риск, но не могат да заменят инженерногеоложкия доклад при 

проучването и проектирането на сгради и съоръжения. Съставената 

информационна система отразява съвременното ниво на познание на рисковите 

геодинамични процеси. Тя е отворена и динамична и в бъдеще е полезно да бъде 

допълвана и актуализирана.  

Направления с висок приоритет за инвестиции за намаляване на геоложкия 

риск са Черноморското и Дунавското крайбрежие, населени места, курортни 

комплекси и вилни зони в планински и предпланински райони, геозащита на 

комуникационната инфраструктура - ж.п. линии, пътища, далекопроводи, 

хидротехнически обекти, както и геозащита на исторически места и паметници на 

историята и културата. Проектите, приети досега и изпълнявани от МРРБ, са с 

висок приоритет.  
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Приложение № 4 

 

Актуализация на терминологията, свързана с бедствията, опасностите и риска (от 

30.09.2016 г.) 

Aктуализацията в определенията и термините, свързани с геоложката опасност и 

геоложкия риск, се налага от непрекъснатите уточнения и развитие на понятията, които 

намериха израз и през настоящата 2016 г. по време на Второто официално заседание на 

Отворената междуправителствена експертна работна група (10 – 11 февруари 2016 г., 

Женева) и Третата сесия на Отворената междуправителствена експертна работна група 

(OIEWG - Intergovernmental Expert Working Group on Terminology and Indicators Relating to 

Disaster Risk Reduction) по терминология и индикатори, свързани с намаляване на риска от 

бедствия (14 – 18 ноември 2016 г., Женева). Главен организатор на тези срещи е Службата 

на ООН за Бедствията и намаляване на риска (UNISDR - United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction). 

Последните уточнения в терминологията предстои да бъдат публикувани. Настоящите 

определения и термини се отнасят към 30 09 2016 г.  

Бедствие (Disaster) 

Сериозно нарушаване на функционирането на една общност или общество, поради 

опасните събития, взаимодействащи с условията на експозиция, уязвимост и 

капацитет, което води до една или повече от следните загуби: човешки живот, 

материални, икономически и екологични загуби и последици.  

Анотация: Ефектът на бедствието може да бъде незабавен и локализиран, но често е 

широко разпространен и може да продължи за дълъг период от време. Ефектът може да се 

тества или да надвишава капацитета на дадена общност или общество да се справи със 

собствени средства с последиците. Следователно общностите може да се нуждаят от 

помощ от външни източници, които биха могли да включват съседните юрисдикции или  

национални и международни нива. 

Аварийна ситуация (Emergency) 

Понякога се използва взаимозаменяемо с термина „Бедствие”, като например в контекста 

на биологични и технологични опасности или извънредно положение в здравеопазването, 

които обаче могат да се отнасят и до опасни събития, които не водят до сериозно 

нарушаване на функционирането на една общност или общество.  

Щети от бедствия (Disaster damage) 

Те се случват по време и непосредствено след бедствието. Обикновено се измерват във 

физически единици (например квадратни метра на жилища, километри пътища и т.н.), и се 
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описва цялостно или частично разрушаване на физически активи, нарушаване на основни 

услуги и щети за източници на поминък в засегнатата област. 

Въздействия от бедствия (Disaster impact) 

Това е общият ефект, включително отрицателни ефекти (например икономически загуби) 

и положителни ефекти, ако има такива (например икономически печалби), от опасно 

събитие или бедствие. Терминът включва икономически, човешки и екологични 

въздействия като наранявания, болести и други негативни ефекти върху човешкото 

физическо, психическо и социално благополучие. 

За целите и обхвата на рамката Сендай (параграф 15) следващите термини, също се 

уточняват: 

 Малък мащаб бедствие (Small-scale disaster): Вид бедствия, засягащи само 

местните общности, които се нуждаят от помощ извън засегнатата общност. 

 Големи мащаби бедствия (Large-scale disaster:): Вид бедствия, засягащи 

обществото, при което се налага национална или международна помощ. 

 Чести и редки бедствия (Frequent and infrequent disasters:): зависят от 

вероятността на възникване и периода на възвръщане на дадена опасност и нейните 

въздействия. Въздействията на честите бедствия биха могли да бъдат кумулативни, или да 

станат хронични за една общност или цялото общество. 

 Бавно протичащи бедствия (A slow-onset disaster): Определят се като протичащи 

постепенно с течение на времето. Бавно протичащи бедствия могат да бъдат свързани 

например със сушата, опустиняването, покачване на морското равнище, ерозията, 

епидемично заболяване и др. 

 Внезапно възникващи бедствия (A sudden-onset disaster): Те са предизвикани от 

опасни събития, които се появяват бързо или неочаквано. Внезапни бедствия могат да 

бъдат свързани например със земетресение, изригване на вулкан, внезапно наводнение, 

свлачище, срутище, кално-каменен порой, химическа експлозия, критична неизправност в 

инфраструктура, транспортно произшествие др. 

База данни от загуби при бедствия (Disaster loss database) 

Набор от систематично събрани записи за честотата на случаите на бедствия, щети, загуби 

и въздействия, в идеалния случай отговарящи с минимални мониторингови дейности на 

изискванията за рамката Сендай. 

Управление на бедствията (Disaster management) 

Организацията, планирането и прилагането на мерки, които се подготвят за отговор и 

възстановяване от бедствия. 
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Анотация: Управлението на бедствията не може напълно да предотврати или елиминира 

заплахите. То се фокусира върху създаването и прилагането на готовност и други планове 

за намаляване на въздействието на бедствията и по-добро възстановяване. Неуспехът да се 

създаде и прилага план може да доведе до увреждане на живота, активи и загуба на 

приходи. 

Риск от бедствия (Disaster Risk) 

Потенциалната загуба на живот, нараняване, унищожени или повредени активи, които 

биха могли да възникнат в система, общество или общност в определен период от време, 

определени вероятностно като функция на опасността, експозицията, уязвимостта и 

капацитета. 

Анотация: Определението на риска от бедствия отразява концепцията на бедствията като 

резултат от непрекъснато съществуващите условия на риск. Рискът от бедствия включва 

различни видове потенциални загуби, които често е трудно да се определят. Независимо 

от това, с познаване на преобладаващите опасности и моделите на населението и 

социално-икономическото развитие, рисковете от бедствия могат да бъдат оценени и 

картографирани в общи линии. 

Освен изразяване на вероятността от опасно събитие и неговите последици, от решаващо 

значение е да се признае, че рискът от бедствия може да бъде присъщ или може да бъде 

създаден в рамките на социалните системи. Важно е да се помисли за социалните 

контексти, в които рисковете се случват и че хората, следователно не е задължително да 

споделят едни и същи възприятията за риск и подлежащите рискови фактори. 

Приемлив риск (Acceptable risk or tolerable risk ) 

Приемлив риск или допустим риск е важен подтермин. Степента, до която се счита за 

приемлив или допустим риск, зависи от съществуващите социални, икономически, 

политически, културни, технически и екологични условия. В инженерните термини, 

приемлив риск също се използва, за да се оценят и определят структурните и 

неструктурни мерки, които са необходими, за да се намали възможно увреждане на хора, 

имущество, услуги и системи за избрано допустимо ниво, според съществуващи кодове 

или "приета практика", които се основават на известни вероятности за опасностите и 

други фактори. 

Остатъчен риск (Residual risk) 

Това е рискът, който остава дори когато са налични и са по местата си ефективни мерки за 

намаляване на риска от бедствия и за които се поддържат готовност за реакция при 

извънредни ситуации и възможности за възстановяване. Наличието на остатъчен риск 

предполага постоянна нужда да се развиват и подкрепят ефективни възможности за 

аварийни услуги, подготовка, реагиране и възстановяване, заедно със социално-

икономически политики, като част от цялостен подход. 
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Управление на риска от бедствия (Disaster Risk Governance) 

Системата на институции, механизми, политика и правни рамки и други договорености за 

да се направлява, координира и контролира намаляването на риска от бедствия и 

свързаните с това области на политиката. 

Анотация: Доброто управление трябва да бъде прозрачно, обхватно, колективно, и 

ефективно за намаляване на съществуващите рискове, като се цели да се избегне 

създаването на нови. 

Мениджмънт (управление) на риска от бедствия (Disaster Risk Management) 

Мениджмънт или управление на риска от бедствия е прилагането на политики и стратегии 

за предотвратяване на нов риск, намаляване на съществуващите рискове от бедствия и 

управление на остатъчния риск, допринасяйки за укрепването на устойчивостта и 

намаляването на загубите. 

Анотация: Действията за управление на риска от природни бедствия могат да бъдат 

разграничени като перспективно управление на риска (от бъдещи очаквани бедствия), 

коригиращо управление на риска от бедствия, и компенсаторно управление на риска от 

бедствия, също така наречено остатъчно управление на риска. 

Перспективно управление на риска (Prospective risk management) 

Бъдещите дейности за управление на риска, които са насочени и целят да се избегне 

развитието на нови или нарастване на рискове от бедствия. Те са насочени към справяне с 

рисковете, които могат да се развият в бъдеще, ако политиките за намаляване на риска не 

са въведени. Примери за това са по-доброто планиране на земеползването или сигурни 

водоснабдителни системи, устойчиви на бедствия. 

Коригиращо управление на риска (Corrective risk management) 

Коригиращите дейности за управление на риска, които са насочени и се стремят да 

отстранят или намалят рисковете от бедствия, които вече присъстват и които трябва да 

бъдат управлявани и намалявани в настоящето. Примери за това са преоборудването на 

критичната инфраструктура или преместването на изложено на въздействията население 

или активи. 

Компенсаторно управление на риска (Compensatory risk management) 

Компенсаторните дейности по управление на риска за укрепване на социалната и 

икономическата устойчивост на отделните индивиди и обществото като цяло в контекста 

на остатъчен риск, който не може да бъде ефективно намален. Те включват подготовка, 

реагиране и дейности по възстановяване, но също така и на смесица от различни 

финансови инструменти, като например национални средства при извънредни ситуации, 

условни кредити, застраховане и презастраховане и мрежите за социална сигурност. 
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Управление на риска бедствия на общинско ниво (Community Based disaster risk 

management) 

Въз основа на управлението на риска от бедствия се насърчава участието на засегнатите 

общности в управлението на риска от бедствия на местно ниво. Това включва оценка на 

общността за опасностите, уязвимостта и капацитета и тяхното участие в планирането, 

изпълнението, мониторинга и оценката на действията на местно равнище за намаляване на 

риска от бедствия. 

Намаляване на риска от бедствия (Disaster risk reduction) 

Намаляването на риска от бедствия е насочено към предотвратяване на нови и намаляване 

на съществуващите рискове от бедствия и управлението на остатъчния риск, всички от 

които допринасят за укрепването на устойчивостта и следователно за постигане на 

устойчиво развитие. 

Анотация: намаляване на риска от бедствия е целта на политиката на управление на риска 

от бедствия и неговите цели и задачи са определени в стратегиите и плановете за 

намаляване на риска от бедствия. 

Стратегии и планове за намаляване на риска от бедствия (Disaster risk reduction 

strategies and plans) 

Стратегиите и плановете за намаляване на риска от бедствия определят целите и задачите 

в различни времеви рамки и с конкретни таргети, показатели и срокове. В съответствие с 

рамката Сендай, те трябва да бъдат насочени към предотвратяване на създаването на 

риска, намаляване на съществуващите рискове и укрепването на икономическото и 

социалното здраве и устойчивостта на околната среда. 

Една глобална, договорена политика на намаляване на риска от бедствия е изложена от 

Организацията на обединените нации и одобрена в „Сендай рамката за намаляване на 

риска бедствия за периода от 2015-2030”, приета през март 2015 г., чийто очакван 

резултат през следващите 15 години е: 

„Значителното намаляване на риска от бедствия и загуби в живота, поминъка и 

здравето на хората и в икономическите, физически, социални, културни и екологични 

активи на лица, фирми, общности и държави”. (Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015- 2030, 2015) 

Система за ранно предупреждение (Early Warning System) 

Взаимосвързани дейности в целия набор от мониторинг на опасностите, оценка на риска, 

комуникация и готовност за действия, които дават възможност на хората, бизнеса, 

общностите, правителствата и други да се вземат навременни мерки за намаляване на 

рисковете в аванс на опасни събития. 

Икономически загуби (Economic loss) 
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Общото икономическо въздействие, което се състои от преки и непряки икономически 

загуби. 

Пряка икономическа загуба: паричната стойност на пълно или частично унищожаване на 

физически активи, съществуващите в засегнатата зона. Пряка икономическа загуба е 

почти равна на физическа повреда. 

Непряка икономическа загуба: спад в икономическата добавена стойност в резултат на 

пряка икономическа загуба и / или човешки и въздействие върху околната среда. 

Анотации: Пример на физически активи, които са основата за изчисляване на пряка 

икономическа загуба, включват жилища, училища, болници, търговски и правителствени 

сгради, транспорт, енергетика, телекомуникационна инфраструктура и друга 

инфраструктура; бизнес активи и промишлени предприятия; производство като 

земеделски култури, добитък и производствена инфраструктура. Те могат също така да 

включват и активи на околната среда и културното наследство. 

Преки икономически загуби. Обикновено настъпват по време на събитието или в рамките 

на първите няколко часа след събитието и често се оценяват най-скоро след събитието, за 

да се изчислят разходите за възстановяване и претенциите за застрахователни плащания. 

Те са осезаеми и сравнително лесно се измерват. 

Непреки икономически загуби. Включват микро-икономически въздействия (например 

спад на приходите поради прекъсване на бизнеса), мезо-икономически въздействия 

(например спад на приходите поради въздействие върху природните активи, прекъсвания, 

за да доставят провизии или временна безработица) и макроикономическите въздействия 

(например увеличение на цените , увеличаване на държавния дълг, негативно влияние 

върху цените на фондовия пазар, и спад на БВП). Косвени загуби могат да възникнат 

„във” или извън зоната на опасност и често със закъснение във времето. В резултат на 

това те могат да бъдат нематериални или трудни за измерване. 

Експозиция (Exposure) 

Хората, инфраструктурата, жилищата, производствените мощности и други материални 

човешки активи, намиращи се в опасност в потенциално опасните райони. 

Анотация: Мерки на експозицията могат да включват броя на хората, или видове активи в 

дадена област. Те могат да бъдат комбинирани с особената уязвимост на откритите 

елементи до някаква конкретна опасност за оценка на количествени рисковете, свързани с 

тази опасност, в района на интерес. 

Екстензивен риск (Extensive risk) 

Рискът с относително невисока тежест, но с висока честота на опасни събития и бедствия, 

главно, но неизключително свързани с локализирани високостепенни опасности. 
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Анотация: Екстензивният риск обикновено е висок, където общностите са изложени на-, и 

уязвими към-, повтарящи се локализирани наводнения, свлачища, бури, щормове или 

суша. Екстензивният риск често се свързва с бедността, урбанизацията и деградацията на 

околната среда. 

Интензивен риск (Intensive risk) 

Понятието Интензивен риск се използва за описание на риска от бедствия с висока тежест, 

средно- до нискочестотни, свързани главно с големи опасности. 

Анотация: Интензивен риск основно е характерна особеност на големите градове или 

гъсто населени райони, които не само са изложени на специфични опасности, като 

например силни земетресения, вулкани, тежки наводнения, цунами, или големи бури, но и 

имат високи нива на уязвимост към тези опасности.  

Опасност (Hazard) 

Процес, явление или човешка дейност, която може да доведе до загуба на живот, 

нараняване или други въздействия върху здравето, повреда на имущество, социални и 

икономически сътресения или увреждане на околната среда. 

Анотации: Опасностите могат да бъдат природни, антропогенни или социално-природни 

по произход. Природните опасности са свързани предимно с естествените разрушителни 

природни процеси и явления. Антропогенните опасности са предизвикани изцяло или 

предимно от човешки дейности. Някои опасности са социално-природни, тъй като те са 

свързани с комбинация от природни и антропогенни фактори, включително и 

влошаването на околната среда и изменението на климата. 

Опасностите могат да бъдат единични, последователни или комбинирани в техния 

произход и ефекти. Всички опасности се характеризират със своята локация, интензитет, 

честота и вероятност. 

Мулти-опасност означава (1) подбора от множество големи опасности, пред които дадена 

страна е изправена, и (2) специфични контексти, където могат да се появят едновременно 

опасни събития, каскадни или кумулативни с течение на времето, като се вземат предвид 

и потенциалните взаимосвързани ефекти. 

Опасностите включват (както е посочено в работната рамка Сендай за намаляване на 

риска от бедствия по азбучен ред) биологични, геоложки, екологични, технологични и 

хидро-метеорологични процеси и явления. 

Биологичните опасности са от органичен произход или предадени чрез биологични 

агенти, включително и патогенни микроорганизми, токсини и биоактивни вещества. 

Примери за това са отровни диви животни и насекоми, отровни растения, и комари, 

превозващи болестотворни агенти като паразити, бактерии, или вируси (например 

малария). 
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Геоложки или геофизични опасности. Произтичат от вътрешни и външни (ендогенни и 

екзогенни) земни процеси. Примери за това са земетресения, вулканична дейност и 

емисии, както и свързаните с геодинамични екзогенни процеси, като например 

движенията на земни маси, свлачища, срутища, сипеи, кално-каменни потоци, 

повърхностни пропадания и др. Хидро-метеорологичните фактори са важни и допринасят 

за някои от тези процеси. Цунами са трудни за категоризиране; въпреки че те са 

предизвикани от подводни земетресения и други геоложки събития (подводни свлачища 

напр.), те по същество са океански процес, който се проявява като водносвързана опасност 

за крайбрежните зони.  

Хидро-метеорологичните опасности са от атмосферен, хидроложки или океанографски 

произход. Примери за това са тропически циклони (известни също като тайфуни и 

урагани), наводнения, включително внезапни наводнения, суша, горещи вълни и 

застудявания и крайбрежни приливни вълни и бури (щормове). Хидро-метеорологичните 

условия могат също да бъдат фактор в други опасности като свлачища, пожари в диви 

местности, епидемии и в областта на транспорта и разпространението на токсични 

вещества от вулканично изригнал материал. 

Технологичните опасности произхождат от технологичните или индустриалните условия, 

опасни процедури, повреди в инфраструктурата или специфични човешки дейности. 

Примерите включват промишлени замърсявания, ядрена радиация, токсични отпадъци, 

разкъсване на язовирни стени, транспортни произшествия, фабрични експлозии, пожари и 

химически разливи. Технологични опасности могат също така да възникнат пряко в 

резултат на въздействията на опасни природни събития и явления.  

Опасно събитие (Hazardous Event) 

Проявата на опасност в определено място през определен период от време. 

Анотация: Тежки опасни събития могат да доведат до бедствия, в резултат на 

комбинацията от възникване на опасности и други рискови фактори. 

Ограничаване (Намаляване на въздействието) - Mitigation 

Смекчаване или намаляване до минимум на неблагоприятните въздействия, свързани с 

опасното събитие. 

Анотация: Вредните въздействия от опасностите, по-специално на природните бедствия, 

често не могат да бъдат предотвратени напълно, но техните мащаби или тежест могат да 

бъдат значително намалени чрез различни стратегии и действия. Смекчаващи мерки 

включват инженерни техники и устойчиви на опасност конструкции, както и подобряване 

на околната среда и социалните политики и общественото съзнание. Трябва да се 

отбележи, че в политиката на изменението на климата, "смекчаване" се определя по 

различен начин, и е термин, използван за намаляване на емисиите на парникови газове, 

които са източник на изменението на климата. 
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Национална платформа за намаляване на риска от бедствия (National platform for 

disaster risk reduction) 

Общ термин за националните механизми за координация и ръководство на политиката за 

намаляване на риска от бедствия, които са мулти-секторни и интердисциплинарни по 

характер, с участието на всички заинтересовани лица в рамките на една държава -

публични, частни и обществено-гражданско участие. 

Анотации: Ефективните правителствени координационни форуми са съставени от 

съответните заинтересовани страни на национално и местно ниво и имат обозначено 

национално координационно звено. За такива механизми, които да имат здрава основа в 

националните институционални рамки, следва да се установят ключови елементи и 

отговорности чрез закони, наредби, стандарти и процедури, включително: ясно 

определени отговорности и правомощия; изграждане на информираността и знанията за 

риска от бедствия чрез споделяне и разпространение на информация за риска от бедствия 

и данни; да допринесе за- и координира доклади за риска от бедствия на местно и 

национално ниво; да координира кампании за информиране на обществеността за 

рисковете от бедствия; да улеснява и подпомага местното многосекторно сътрудничество 

(например сред местните власти); да допринася за определянето и отчитането на 

национални и местни планове за управление на риска от бедствия и всички политики от 

значение за управление на риска от бедствия. 

Подготвеност (Preparedness) 

Знанията и способностите, разработени от правителствата, за отговор и за организация на 

възстановяване, на общностите и индивидите, за да може ефективно да предвиждат, 

реагират и да се възстановят от въздействията на вероятните, предстоящите или текущи 

бедствия. 

Анотация: Подготвеност за действие се осъществява в контекста на управлението на 

риска от бедствия и има за цел да изгради необходимия капацитет за ефективно 

управление на всички видове извънредни ситуации и да се постигне строен преход от 

отговор към устойчиво възстановяване. 

Подготвеността се основава на задълбочен анализ на рисковете от бедствия и добри 

връзки със системи за ранно предупреждение. Включва такива дейности като планиране 

за извънредни ситуации, складирането на оборудване и консумативи, разработването на 

механизми за координация, евакуация и обществена информация, и свързаните с тях 

обучение и полеви учения. Те трябва да бъдат подкрепени от формалните 

институционални, правни и бюджетни възможности. Сродният термин "готовността" 

описва способността да се реагира бързо и адекватно, когато е необходимо. 

План с готовност (preparedness plan). Създава предварително мерки, за да се даде 

възможност на навременни, ефективни и подходящи отговори на специфичните 

потенциални събития или възникващите ситуации, които биха могли да застрашат 

обществото и околната среда. 
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Превенция или Предотвратяване (Prevention) 

Дейности и мерки за избягване на съществуващи и нови рисковете от бедствия. 

Анотации: Превенцията (т.е. предотвратяване на бедствия) изразява идеята и намерението 

да се избегнат напълно потенциалните неблагоприятни въздействия на опасни събития. 

Докато някои рискове, които не могат да бъдат елиминирани, превенцията е насочена към 

намаляване на уязвимостта и излагането на такива обстоятелства, където в резултат 

рискът от бедствия се отстранява. Примери за това са например язовири и диги, които да 

елиминират риска от наводнения, регламенти за използване на земята, които не 

позволяват заселване във високо рискови зони, както и сеизмичните инженерни проекти, 

които гарантират оцеляването и функцията на дадена критична сграда при всяко вероятно 

земетресение. Превантивни мерки могат да се вземат в или след опасно събитие или 

бедствие, за да се предотвратят вторични опасности или техните последствия, като 

например мерки за предотвратяване на замърсяването на водата. 

Реконструкция (Reconstruction) 

Средносрочен и дългосрочен план за новото изграждане и устойчивото възстановяване на 

гъвкави критични инфраструктури, услуги, жилища, съоръжения и средства за 

препитание, необходими за пълното функциониране на една общност или общество, 

засегнати от бедствието. 

Възстановяване (Recovery) 

Възстановяване или подобряване на поминъка, здравето, както и икономически, 

физически, социални, културни и екологични активи, системи и дейности, на общностите 

или обществото, засегнати от бедствие, привеждането в съответствие с принципите на 

устойчивото развитие, включително по-добро възвратно изграждане, за избягване или 

намаляване на риска от бъдещи бедствия. 

Рехабилитация (Rehabilitation) 

Възстановяването на основни услуги и съоръжения за функционирането на една общност 

или общество, засегнати от бедствието.  

Остатъчен риск (Residual risk) 

Рискът, който остава в неуправлявана форма, дори когато ефективните мерки за 

намаляване на риска от бедствия са по местата и на лице, и за които трябва да се 

поддържа реакция при извънредни ситуации и възможности за възстановяване. 

Анотация: Наличието на остатъчен риск предполага постоянна нужда да се развиват и 

подкрепят ефективният капацитет за аварийни дейности, подготовка, реагиране и 

възстановяване, заедно със социално-икономически политики, като например предпазни 

мрежи и механизми за трансфер на риска, като част от цялостен подход. 
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Издръжливост (Resilience) 

Способността на една система, общност или общество, изложени на опасности, да се 

противопоставят, приемат и приспособят, за възстановяване от последиците на 

опасностите, по навременен и ефективен начин, включително и чрез опазване и 

възстановяване на техните съществени основни структури и функции. 

Анотация: Издръжливостта е способността да се възстановиш или да се съвземеш от шок. 

Устойчивостта на една общност, по отношение на която и да е опасност или събитие, се 

определя от степента, в която обществото разполага с необходимите ресурси и е способно 

да се организира както преди, така и по време на нужда. 

Отговор или Реакция (Response) 

Действията, предприети непосредствено преди, по време или веднага след бедствия, за да 

се спаси човешки живот, да се намалят въздействията върху здравето, за осигуряване на 

обществената безопасност и посрещане на основните дневни нужди на засегнатите хора. 

Анотация: Реакцията при бедствия е предимно фокусирана върху непосредствените и 

краткосрочни нужди и понякога се нарича помощ при бедствия. Ефективното, ефикасно и 

навременно реагиране разчита на мерки за информираната готовност за риск, 

включително развитието на капацитета за реагиране на хората, общностите, 

организациите, страните и международната общност. 

Институционалните елементи на отговор често включват предоставяне на провизии за 

спешна помощ и обща помощ от публичния и частния сектор, както и от сектора на 

общността и участието на доброволци. Разделението между този етап на отговор и 

последващата фаза на възстановяване не е ясно изразено. Някои ответни действия, като 

например предоставянето на временни жилища и водни запаси, може да бъдат удължени в 

етапа на възстановяването. 

Модернизация (Retrofitting) 

Подсилване или модернизиране на съществуващи структури, за да станат по-издръжливи 

и устойчиви на разрушителните ефекти от опасностите. 

Анотация: Модернизацията изисква внимание върху дизайна и функциите на 

структурите, натоварванията, на които структурите могат да бъдат обект от специфични 

опасности или сценарии от опасности и практичността и разходите за различните 

варианти за преоборудване. Примери за преоборудване включват добавяне на свръзки, 

подпори, твърди стени, укрепване на колони, като се добавят стоманени връзки между 

стени и покриви, поставяне на капаци за прозорци и подобряване на защитата на важни 

съоръжения и оборудване. 
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Оценка на риска (Risk assessment) 

Количествен подход за определяне на естеството и степента на риска чрез анализиране на 

потенциални опасности и оценка на съществуващите условия на експозиция и уязвимост, 

които заедно биха могли да навредят на хора, имущество, услуги, поминъка и околната 

среда, от която зависят. 

Анотация: Оценките на риска включват: идентифициране на опасностите, преглед на 

техническите характеристики на опасностите, като тяхното местоположение, 

интензивност, честота и вероятност; анализа на експозицията (излагането) и уязвимостта 

включително физически, социални, здравни, екологични и икономически измерения, 

както и оценката на ефективността на преобладаващите и алтернативните възможности за 

справяне по отношение на вероятните рискови сценарии. 

Информация за риска (Risk information) 

Изчерпателна информация за всички аспекти на риска, включително опасностите, 

експозицията, уязвимостта и капацитета, свързани с лица, общини, организации и 

държави и техните активи. 

Анотация: Информацията за риска включва всички проучвания, информации и 

картирания, необходими да се разберат рисковите развития и феномени и рискови 

фактори. 

Трансфер (прехвърляне) на риска (Risk transfer) 

Процесът на официално или неофициално прехвърляне на финансовите последици от 

особени рискове от една страна в друга, при което едно домакинство, общност, 

предприятие или държавен орган ще получи средства от друга страна, след възникване на 

бедствия, в замяна на текущите или компенсаторни социални или финансови ползи, 

предвидени за това от другата страна. 

Анотация: Застраховката е добре позната форма на прехвърляне на риска, при която се 

получава покритие на риска от застраховател, в замяна на текущите премии, изплатени на 

застрахователя. Прехвърляне на риска може да се появи неофициално в рамките на 

семейни и общностни мрежи, където има взаимни очаквания за взаимопомощ чрез 

дарения или кредит, както и формално, където правителствата, застрахователи, банки и 

други големи риск-поемащи организми да установят механизми, за да се помогне да се 

справят със загуби при големи събития. Тези механизми включват застрахователни и 

презастрахователни договори, облигации при катастрофи, условни кредитни инструменти 

и резервни фондове, където разходите се покриват от премии, инвеститорски вноски, 

лихвени проценти и изминали спестявания. 

Структурни и неструктурни мерки (Structural and non-structural measures) 

Структурните мерки са всяка физическа конструкция за намаляване или избягване на 

възможните въздействия на опасностите, или прилагане на инженерни техники за 
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постигане на устойчивост на опасност и устойчивост в структури или системи. 

Неструктурни мерки са мерки, които не включват физическа конструкция, които 

използват знания, практика или споразумение за намаляване на рисковете и 

въздействието, по-специално чрез политики и закони, повишаване на обществената 

информираност, обучение и образование. 

Анотация: Общите структурни мерки за намаляване на риска от бедствия включват 

например язовири, укрепления при наводнения, бариери против океански вълни, 

земетръсно устойчиво строителството, както и евакуационни приюти и др.  

Общите неструктурни мерки включват строителни норми, закони на земеползване и 

тяхното прилагане, изследвания и оценки, информационни ресурси и програми за 

информиране на обществеността. Трябва да се има предвид, че в областта на 

гражданското и инженерно строителство, терминът "структурен" се използва в по-

ограничен смисъл и означава само носещата конструкция, а за други части като стенни 

облицовки и вътрешното оборудване се употребява понятието „неструктурен”. 

Уязвимост (Vulnerability) 

Условията, определени от физически, социални, икономически и екологични фактори и 

процеси, които повишават чувствителността на даден индивид, една общност, активи или 

системи към въздействието на опасностите. 

 

 


