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В статията на основата на задълбочен структурно-геоморфоложки анализ върху 
симетрията на надлъжната и напречната диференциация на геоморфоложкото прос-
транство на централния нископланински сегмент на Предбалкана се реализира гене-
тична типизация на разседните структури, литолого-стратиграфските и фациалните 
различия във вертикалните разрези на транселувиално-делувиално-пролувиалния ли-
тодинамичен поток. на основа на детайлен гранулометрично-седиментоложки анализ 
на кватернерните наслаги се разкриват преките и косвените пространствени и динамич-
ни връзки между размаха на контрастните кватернерни деформации на земната кора и 
оценка на опасността, уязвимостта от екстремни морфодинамични процеси и явления 
– екстремни наводнения (eрозия), гравитация и акумулация. 

Ключови думи: морфодинамични процеси, опасност и уязвимост от ерозия, аку-
мулация, наводнения, мултириск

CLIMATE FLUCTUATIONS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
FLOOD DANGER AND VULNERABILITY ASSESSMENT IN THE CENTRAL 

SEGMENT OF PRE-BALKANS

Marinela Agalareva

Since the end of the last century threats to the sustainable development of the natural-
social system have been determined by the regime, rhythm, increased frequency and intensity 
of a number of extreme natural phenomena and processes related to climatic fluctuations 
and anthropogenic impacts. In the present article, special attention is paid to different 
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methodological approaches for identification of areas threatened by dangerous floods. The 
application of Directive 60/2008 of the EC dominates the studies so far. Primary zoning of 
potential river floodplains prone to flooding from the three basin directorates in our country 
was carried out on this basis. The methodology applied for the plain territories is not 
particularly effective for low-mountainous and mountainous regions and their municipalities. 
The central segment of the Pre-Balkans, subjected to permanent pressure from extreme 
manifestations of dangerous climatic processes and phenomena in the range of the Stara 
planina orogenic chain, was chosen as a representative region of such research. The recent 
article implements an up-to-date scientifically-based methodological approach that integrates 
paleogeographic information and statistical data for a realistic and objective assessment of the 
dangers, vulnerability and multirisks from extreme floods and genetically related mud-stone 
flows. The place and role of the principles of actualism, which dominate the methodological 
approaches and methods in the study of natural geosystems, are highlighted. For the long-
term stabilization of mountain municipalities, a more comprehensive, scientifically based 
and integrated paleogeographic methodological approach is proposed for assessing the flood 
dangers and vulnerability and the resulting multi-risk as for making effective management 
decisions at municipal level.

Keyword: morphodynamic processes, erosion hazard and vulnerability to erosion, 
accumulation, floods, multi-risk 

ВъВедение

През последните десетилетия кватернерните модели за механизма на дина-
мичната морфогенеза заемат важно място и роля при оценката на природно-ан-
тропогенната опасност, уязвимост и риск. Причината за това се крие в ценност-
та и необходимостта от историко-генетични реконструкции на кватернерните 
ритмични трансформации на земната кора. изграждането на морфодинамични 
модели е свързвано с изясняване на взаимодействието на ендо- и екзогенезата в 
пространството и времето на основата на резултатите от теренни и мониторин-
гови наблюдения на съвременните морфогенетични процеси и явления.  

От началото на настоящия век заплахите за устойчивото развитие на систе-
мата „природа–общество” се обуславят от увеличената честота и интензитет на 
редица екстремни природни явления и процеси. Особено уязвими на опасните 
процеси и явления, свързани с колебанията на климата и свързания с тях мул-
тириск, се оказват общините, разположени в полупланинските и планинските 
региони на средния Предбалкан. те са подложени на имперманентен натиск от 
проява на опасните процеси и явления, протичащи в обсега на Старопланинска-
та орогенна верига. за дългосрочното стабилизиране на планинските общини е 
необходимо разработване на научнообосновани интегрални план-програми за 
дългосрочни прогнози, индикаторен подход за оценка на опасностите, уязви-
мостта от наводнения и произтичащия от тях риск във връзка с вземането на 
ефективни управленски решения за мултириска на общинско ниво. 

В досегашните научни изследвания на проблема се използва утвърдена 
методика на мОСВ според изискванията на директива 60/2007/еС. на базата 
на тази схематична методика, напълно лишена от анализ на палеогеографска 
информация, е извършена предварителна оценка на риска от наводнения само 
за басейни с разработен надлъжен профил, т.е. в равнините или алувиалните 
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заливаеми пространства. Като непълноти на тази методика може да се отбе-
лежи следното: не се използва палеогеографският подход или принципът на 
актуализма при анализа и оценка на планинските пространства, отводняващи се 
от речно-долинна мрежа с неразработен надлъжен профил и значителна кине-
тична енергия на модула на оттока; липсва компетентна оценка на геоложките 
разрези на заливаемите пространства и наложените наносни конуси в прираз-
седните плоскости, които маркират акумулативната граница между „наклонени 
подножия–планина”. тя свидетелства за ритмиката от палеонаводнения и съ-
провождащите ги кално-каменни потоци, срутища и свлачища и др. тези па-
леогеографски доказателства е наложително да се анализират при оценка на 
опасностите от наводнения в планинските пространства (агаларева, 2013; але-
ксиев, 2002, 2012).

Целта на статията е на основата на задълбочен структурно-геоморфоложки 
анализ върху симетрията на надлъжната и напречната диференциация на гео-
морфоложкото пространство, генетичната типизация на разседните структури 
и литолого-стратиграфските и фациалните особености на кватернерните верти-
кални разрези да се разкрият преките и косвените пространствени и динамич-
ни връзки между размаха на контрастните кватернерни деформации на земната 
кора и оценка на опасността, уязвимостта от екстремни морфодинамични про-
цеси и явления – екстремна ерозия, акумулация и гравитация.

метОди и инФОрмаЦия

При изучаването на морфодинамичните процеси и явления през кватер-
нера водещи методи за изследване са структурно-геоморфоложките. на пър-
во място научният подход включва анализа върху преките свойства и косвени 
признаци за симетрия в надлъжната и напречната диференциация в пластиката 
на земната кора. използва се комплекс от методи за набиране на представител-
на информация относно блоково-мозаичните деформации на фона на опорните 
наклонени подножни нива с джеласиен-ранноплейстоценска възраст. диагно-
стицират се техните пространствени взаимоотношения с промените в дебели-
ните на корелативните им кватернерни литолого-стратиграфски и литолого-фа-
циални вертикални разрези и стратифициране на древни и млади генерации 
алувиално-делувиално-пролувиални наносни конуси (шлейфове). От анализа 
на получената информация се идентифицира мрежата от контрастни тектонски 
деформции, обуславящи механизма на ендогенна морфогенеза. на фона на този 
модел се разкрива морфодинамичният модел на косвени и преки пространстве-
ни и динамични връзки между размаха на кватернерните деформации и корес-
пондиращите на тях ускорени морфодинамични процеси и явления – ерозия, 
акумулация и гравитация, при екстремни наводнения (Вапцаров и др., 1983; 
алексиев и др., 1996; алексиев, 2002, 2012).

От края на ХХ век заплахите за устойчивото развитие на „природно-об-
ществената” система изискват изследване на взаимодействието между механи-
зма и режима на ендогенна морфогенеза и ритмиката, увеличената честота и 
интензитета на редица екстремни природни явления и процеси, свързани с кли-
матичните колебания и антропогенни въздействия. В настоящата статия специ-

3 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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ално внимание се отделя на различни методически подходи за идентификация 
на пространствата, застрашени от опасни наводнения и обусловената ускорена 
ерозия, акумулация, гравитация и др. 

Във връзка с поставената цел и задачи авторът на настоящата статия прове-
де специализирани структурно-геоморфоложки изследвания, за да се разкрият 
преките геоморфоложки критерии и свойства за пространствени и динамични 
връзки между ендогенния модел на морфогенеза, от една страна, и, от друга, 
оценка на опасността от екстремни морфодинамични процеси и явления, като 
екстремна ерозия, акумулация и гравитация в обсега на централния сегмент на 
Предбалкана. Приложението на разширената методика с преки палеогеограф-
ски критерии и признаци и получените надеждни резултати са доказателство, 
че методиката е подходяща за подобни моделни изследвания в различни пла-
нински региони на нашата страна.

мОрФОтеКтОнСКО разВитие на Централния Сегмент 
на ПредБалКана През КъСнОалПиЙСКия етаП

От проведените задълбочени структурно-геоложки изследвания е уста-
новено, че във вътрешния геоложки строеж на централния сегмент от Пред-
балканското блоково стъпало доминират структурните елементи, възникнали 
вследствие на регионални свиващи напрежения, обусловили нагъвателни де-
формации, обхванали основно приповърхностните слоеве на мезозойската плат-
формена надстройка на мизийската плоча (яранов, 1960; Бончев, 1986; гочев, 
1991). В пластиката и структурата на земната кора пряко отражение намират 
епидермални гънкови структури, в строежа на които участват: триаски тери-
генно-доломитно-карбонатни разрези; юрски седименти, развити в карбонатен, 
теригенен и флишки фациес, долно- и горнокредни терегенни и карбонатни се-
дименти и лекоподатливите на денудация лютески флишоподобни седименти. 
В напречната и надлъжната диференциация на пространството на региона те са 
ешалонирано развити с подчертана северна вергентност и формират типичен 
юротипен релеф с прави и обратни съотношения между геоложките структури 
и формите на земната кора.

В съвременната пластика на земната кора централният сегмент на Пред-
балкана се откроява с леко дъговидни очертания и линейно изтеглена орограф-
ска ос в екваториално направление с дължина около 200 km, широчина 60 km и 
около 450-500 m ср. надм. в. В неговия вътрешен морфотектонски строеж ясно 
се открояват: южен и северен борд с високи средни наклони над 280 и вертикал-
но разчленение от 100 до 400 m/km2; делувиално-пролувиални подножия със 
слаб наклон до 80, гъста ровинно-долинна мрежа от над 2 km/km2 и алувиални 
котловинни дъна с площ около 100 km2, ниски стойности на действителните 
наклони и доминираща роля на акумулацията.

В пластиката и структурата на земната кора, централният и масивен сег-
мент на Предбалкана се демонстрира като интегриран ороструктурен корпус, 
отчленяващ се между транзитната долина на р. искър на запад и от консеквент-
ната долина на р. янтра на изток. той изпъква с юротипния си структурно-де-
нудационен релеф, който намира пряко отражение в сложния скаровиден план 
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на речно-долинната мрежа, представляваща съчетание от консеквентни, суб-
секвентни и ресеквентни долини. Първият тип, или консеквентните, са дълбо-
ко вкопаните речни долини на малък искър, Вит, Осъм, росица, янтра и др., 
като формират антецедентни проломи в напречните геоложки структури. тях-
ната субмеридионална ориентация е предопределена от наклона на първична-
та тектонска повърхнина. Субсеквентните долини са наложени по надлъжните 
оси, главно на структурните понижения или по дължината на субекваториално 
ориентираните разседно-флексурни структури. ресеквентните долини оформят 
типичен перест тип речно-долинна мрежа, очертаваща пространствените па-
раметри на надлъжните структурни понижения. развитието на типовете реч-
но-долинна мрежа според ориентацията на водооттоците и геометричния план 
са пряко или косвено свързани с развитието на земната кора през късноалпий-
ско време (алексиев, 2012).

Съвременният морфотектонски стил на централния сегмент на Предбалка-
на се определя от система от блоково-навлачни структури, очертани от наличи-
ето на няколко субекваториални и косо ориентирани разломни структури: Юж-
номизийска блоково-възседна структура, Старопланинска разседно-флексурна 
ивица, Брестнишко-златаришко разседно-флексурно стъпало, Врачанско раз-
седно-флексурно коляно, драгойбалкански листричен разсед, Бебрешкия раз-
лом и др. тези основни разломни структури очертават не само пространствени-
те параметри на централния сегмент на Предбалкана, но и неговата надлъжна 
и напречна диференциация в пластиката на земната кора. за това свидетелстват 
задълбочените структурно-геоложки и геоморфоложки изследвания, проведени 
от редица изследователи: яранов, 1960; ек. Бончев, 1986; гочев, 1991; дабов-
ски, 1991; Dabovski et al., 2002; алексиев, 2002 и др. 

В надлъжната и напречната диференциация на централния сегмент на 
Пребалканското блоково-стъпало от юг на север ясно се идентифицират след-
ните контрастни морфотектонски елементи: линейно изтегленият и масивен 
сегмент на Централностаропланинската блоково-навлачна морфоструктура. 
границата пряко се маркира от Старопланинската разседно-флексурна ивица. 
тя оформя стръмния и масивен северен макросклон в обхвата, на който ясно 
прозират блоковите възсядания и навличания на старопланински структури в 
северна посока. Отделни фрагменти от тях са флексурообразно огънати и бло-
ково-каскадно дислоцирани. на фона на разседно-флексурните трансформации 
пространствено и темпорално се открояват серия от структурни понижения с 
ширина от 2-3 km, разграничени от напречни прагове. От запад на изток се 
следят следните структурни понижения – Ботевградска грабенова котлови-
на, етрополско, тетевенско, троянско, Кръвенишко, габрoвско, тревненско 
и еленско субструктурно понижение. на север от тази надлъжната ивица от 
структурни коридорни понижения във вътрешния строеж и структура на сред-
ния сегмент от Предбалканското блоково стапъло ясно се маркират две субпа-
ралелни ороструктурни ивици със специфичен стил, строеж и морфотектонска 
изява, разграничени от Брестнишко-златаришко разседно-флексурно стъпало 
(яранов, 1960). 

Южният сегмент на средния Предбалкан е изграден от редуването и еша-
лонираното застъпване по паралела на високи асиметрични и полегнали на се-
вер блоково навлачни пластини: гола глава, лакавица, лествица, Васильова, 
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Кръвеник, Стражата, еленските височини и др., дълбоко денудирани, като се-
верните бедра са разкъсани от надлъжни листрични разседни структури.

Северната ивица на средния Предбалкан изпъква с морфоложки и струк-
турни елементи, притежаващи тектономорфни свойства за преходните струк-
турни ивици. тя е изградена от плитки и плоски пликативни гънки, преминава-
щи в плацидни структури, бронирани от устойчиви варовици и маркирани от 
Беглежко–Стояновския и деветашко-търновския платовиден регион. Външни-
ят борд на Предбалкана се оформя от Южномизийския разлом, който се марки-
ра и идентифицира от блоковите възсядания на холоморфни структури от юг на 
север върху плацидни структури.

В напречната диференциация на средния Предбалкан средищно място 
заема представителния Брестовишко-златаришки дъговиден коридор. В плас-
тиката на земната кора той последователно в екваториална посока се маркира 
от привързаните към него мездренско, Брестовишко, Калнишко, микренско, 
Видимско, Севлиевско и златаришко структурни понижения и вложените в тях 
субсеквентни речни долини (фиг. 1).

на основата на проведения структурно-геоморфоложки анализ на текто-
номорфните свойства и взаимоотношения в триадата „релеф–вещество–струк-
тура” се установява, че развитието на полупланинския централен сегмент на 
Предбалкана е тясно свързан с неотектонския (баден-кватернерен) етап. имер-
манентните неоген-кватернерни компресионни напрежения обуславят ороген-
ното израстване на Карпатската гънково-навлачна орогенна дъга и възникване, 
заложение и окончателно оформяне на Предкарпатския фордийп, или ръбно 
понижение (Sandulesku, 1990). В неговия сложен строеж ясно се идентифицира 
циклично редуване на потъване с акумулация и активна компресия с нагъване и 
навличане, които кореспондират на циклична алтернация на ерозионно-денуда-
ционни с ингресионни акумулативни процеси в южната относително стабилна 
мизийска платформа (агаларева, 2013). 

В южната периферия на мизийската плоча възниква и се формира мор-
фоген от ексхумирани метаморфни ядра (верижно-сводови морфоструктури) 
и пространствено и темпорално свързана система от наложени междупланин-

Фиг. 1. Структурно-геоморфоложка карта на Централен Предбалкан
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ски грабеновидни коридори (гочев, 1991; дабовски, 1991; Dabovski et al., 2002; 
алексиев, 2012). механизмът на формиране на грабеновидните понижения е 
свързан с екстензионния режим и заложение на крехки листрични разседни 
деформации през неоген-кватернера. те са заложени последователно по дъл-
жината на Старопланинската, Брестнишко–Видимско-златаришката разсед-
но-флексурна ивица, драгойбалканския листричен разсед и др. през ранния и 
късния кватернер. Към тях са привързани най-често коритата на субсеквентни-
те отводнителни артерии и вертикалните алувиално-пролувиални разрези. това 
се демонстрира от промени в дебелините на наносните конуси, увеличаване 
на броя на почвените хоризонти и наклона на седиментно-почвените разрези 
към активните плоскости на разкъсване. най-често те са развити дискордант-
но спрямо нагъната основа. Възникването и заложението на грабеновидните 
линейни понижения се обуславя от високата тектонска напрегнатост на опън 
в обсега на моноклинално затъващата платформена надстройка вследствие на 
ритмичния компресионен натиск, протичащ в обсега на Карпатската орогенна 
дъга. натрупването на напрежения на опън в обхвата на платформената над-
стройка обуславя и разкъсвания по дължината на Старопланинската и Бресто-
вишко-Видимско-златаришката разседно-флексурна структура, драгойбалкан-
ската листрична разседна структура и др. доказателство за тази тенденция е 
оформянето на Sобразната контрастна ороструктурна рамка на мизийската плоча, 
съпроводена от активни морфодинамични процеси и явления в условията на 
компресия и климатични колебания на климата. 

Свидетелства и доказателствени данни, пряко свързани с изясняване на 
морфодинамично развитие на централния сегмент на Предбалкана през ква-
тернера, имат различните генетични типове наслаги в континентален фациес. 
това са алувиалните, пролувиалните и делувиалните наслаги, които формират 
единен и сложен песъчливо-гравийно-чакълесто-валунен седиментен разрез с 
джеласко-плейстоценско-холоценска възраст. той фосилизира платформена-
та надстройка, очертава рамката на алувиалните низини и пространствените 
параметри на акумулативни планински подножия, формирани по дължината 
на Старопланинската и Южномизийската разседно-флексурна ивица, Брест-
нишко-Видимско-златаришкото коридорно понижение, драгойбалканската 
листрична разседна структура и др. Вертикалните разрези на алувиално-про-
лувиално-делувиалните наслаги показва, че те са изградени от няколко нало-
жени генерации наносни конуси. тяхната дебелина нараства от юг на север по 
посока на плоскостта на Карпатската орогенна дъга, където протича имперма-
нентна компресия, потъване, нагъване и акумулация в условията на ритмични 
колебания на климата, свидетелсто за което са формираните серия от почвени 
хоризонти.

мОрФОдинамиЧен мОдел на КВатернернО разВитие

През последните години вниманието на геоморфолозите е насочено вър-
ху прецизните количествени данни за високата морфодинамика, особено през 
джеласиена, плейстоцена и холоцена. за реализиране на тези цели важно мяс-
то и роля има изучаването на цикличните наклонени подножни нива, спектъ-
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ра на речни и морски тераси, наложените разновъзрастни генерации наносни 
конуси, оформящи акумулативните планински подножия, привързани към ак-
тивните разседни плоскости. този полигенетичен формен комплекс, особено 
подножните наклонени нива и корелативните на тях наложени разновъзрастни 
генерации наносни конуси, широко представени в обхвата на мизийската пло-
ча, се възприемат като опорни, реперни нива за отделянето на кватернера като 
самостоятелен морфодинамичен етап. действително в края на пиаченца, започ-
ва необратима тенденция на редуване на ледникови и междуледникови епохи. 
Според мСК при мСгн от август 2009 г. долната граница на кватернера се 
маркира от установените реликти от Биберското заледяване в западна европа в 
началото на джеласиенския етаж – 2,5 – 2,3 ма Вр. долната граница се дефини-
ра и от магнитостратиграфската граница между нормалната полярна епоха гаус 
и обратната матуяма (агаларева, 2013). 

за количествената оценка на кватернерните трансформации в централния 
сегмент на Предбалкана се изследват деформациите между реперното джелас-
ко-ранноплейстоценско ниво в обсега на подножията на оградните орографски 
рамки и хипсометрията на контактната повърхност на кватернерните наслаги 
със занклин-пиаченските седименти в пониженията. От досегашните изслед-
вания на реперното, високо старокватернерно наклонено ниво се установява, 
че покривните алувиално-пролувиални пелени в подножията на планините се 
намират в ясен ъглов дискорданс с плиоценските седименти в пониженията 
(Бончев, 1929; яранов, 1960; агаларева, 2013 и др.). 

По палеоботанически данни първото захлаждане след долния плиоцен 
(Zanclean) започва преди около 3,5 ма Вр, а по данни от гръбначната фауна 
захлаждането настъпва преди 3,3 ма Вр и продължава до 2, 2 ма Вр. В резул-
тат на резките глобални климатични промени през среден плиоцен (Piacenzian) 
се проявява Биберското заледяване, довело до значителни промени и във фло-
рата, и фауната в европа. тези резки палеогеографски изменения предизвик-
ват натрупването на огромни обеми от изветрели скални маси от протичащите 
криогенни и крионивални процеси в пределите на високите планински маси-
ви (Jaranov, 1938). През периода 2,2 ма Вр до 1,81 ма Вр, или през джеласи-
ен-ранноплейстоценско време, настъпва ново циклично затопляне и установя-
ването на топъл влажен климат и протичането на плувиален режим, който се 
характеризира с мощна кинетична енергия на речния отток, разливащ се върху 
подножията на планините. този флувиален режим е характерен и за северното 
подножие на Балканидите, където върху инициална денудационна повърхнина 
разливащите се планински реки са отложили покривката на дебелия несорти-
ран базален конгломерат с коса слоистост, а за подхранваща провинция са слу-
жели изветрелите скални маси в планините, разположени южно от мизийската 
платформа (Бончев, 1936; Jaranov, 1938). за палеогеографските условия на фор-
миране на базалния конгломерат съдим и по намерената топлолюбива флора и 
фауна в геоложкия разрез – мастодонти, южен слон и др. 

Флувиалният режим е продължил до 1,81 ма Вр, когато настъпва ново за-
студяване или се проявява дунавското заледяване. доказателство за настъпили-
те резки климатични изменения е ясно открояващият се размив върху базалния 
конгломерат, след което се отлага покривният комплекс от гравийни чакъли, 
пясъци и глини с коса слоистост. за съществуващите палеогеографски усло-
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вия по време на Олдувия, или дунавското заледяване, свидетелства и коренната 
промяна на топлолюбивата флора и фауна със студенолюбива по намерените 
фосили от мамут, сърна, елен в покривния комплекс от гравийни чакъли, пясъ-
ци и глини (евстатиев, 2000). 

През периода на ранния плейстоцен или след дунавското заледяване (1,07 
– 0,820 ма Вр) настъпват резки промени в климата, като се установява влажен 
тропичен климат. това довежда до промени в палеогеографската обстановка 
в изследвания регион. изменения настъпват във флората и фауната от студе-
нолюбива към топлолюбива. Климатичните промени довеждат и до смяна на 
интензивността на протичащите морфодинамични процеси. В условията на 
влажен тропичен климат настъпват активни ерозионни и изветрителни проце-
си. речно-долинната мрежа се всича и разчленява инициалното денудационни 
ниво. доказателство за това е формиралото се наклонено приречно ниво и ак-
тивните изветрителни процеси, обусловили формирането по нашите ширини 
на педокомплекс от червени глини с дебелина 4-5 m, лежащи върху покривните 
чакъли или директно върху дълбоко денудирана хетерогенна геоложка основа. 
В регионалното пространствено и възрастово отношение педокомплексът от 
вертикалните геоложки разрези в обсега на мизийската платформа се корелира 
с установените “Скитcки глини” в южните части на русия около крайбрежните 
части на азовско море (зубаков, 1986). 

След времевия интервал 0,820 ма Вр настъпва ритмично редуване на 
плейстоценски заледявания с междуледникови епохи, в резултат на което над 
педокомплекса от червени глини се формира вертикален геоложки разрез от 
осем льосови хоризонта и седем погребани почвени профила, които простран-
ствено и времево се обвързават с глациалния плейстоцен и холоцен. През лед-
никовите епохи се формират надзаливните тераси, а междуледниковите епохи 
фиксират ерозионните врезове между тях. Основният фактор за образуването 
им са палеоклиматичните флуктуации – редуване на топли и студени епохи. 
При настъпването на студени епохи нивото в морските басейни се понижава, 
поради блокирането на водните маси в обсега на континенталния ледник. Цокъ-
лът на терасите се оформя по време на максимума на глациалите, а алувиалната 
седиментация в реките започва с началната фаза на разтопяване на ледниците, 
т.е. покачване на морското ниво и акумулация на чакъли, пясъци и глини. През 
топлите епохи в алувиалните наслаги се формира разливен фациес. С топли-
те епохи са свързани почвооразувателните процеси върху алувиалния разрез 
или льосовите хоризонти. льосовата акумулация се осъществява през сухите и 
студени фази на глациалните стадии. След късноледниково време се оформят 
заливаемите алувиални низини или съвременната физикогеографска структура 
на изследвания регион. 

заКлЮЧение

Във връзка с решаването на поставената цел авторът на настоящата статия 
проведe специализирани структурно-геоморфоложки изследвания, за да се раз-
крият преките геоморфоложки критерии, признаци и белези за пространствени 
и динамични връзки между ендогенния модел на морфогенеза, от една страна, 
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и от друга, оценка на опасността и уязвимостта от екстремни морфодинамични 
процеси и явления – екстремна ерозия, акумулация и гравитация в обсега на 
централния сегмент на Предбалкана.

теоретичната актуалност и практическата ценност на изследването се из-
разява в следното: 

От извършения анализ и оценка на съвременното състояние на типовете 
речно-долинна мрежа в централния сегмент на Предбалкана са отделени два 
типа речно-долинни системи: 

1. речни долини с разработен надлъжен профил. те са с подчертано ши-
роко отворен към небосвода вдлъбнат надлъжен профил. Във всеки участък от 
речното корито ерозията е равна на акумулацията, т.е. намират се в равновесно 
състояние. Характерни са за равнинните пространства с развити алувиални за-
ливаеми низини, които заливовидно и плавно навлизат в планиските простран-
ства. В напречния профил на алувиалните низини могат да бъдат отделени три 
зони на опасност от наводнения: 

	първа зона, изградена от леглови алувиален фациес и най-често е зали-
вана при високи води;

	втора зона, изградена от прилеглови алувиални фациеси (валове), фор-
мирани при пълноводия;

	трета зона, обхваща максималната ширина на разливния алувиален фа-
циес, който лежи дискордантно върху първите два типа алувий и е признак за 
протекли палеонаводнения. 

2. речни долини с конкавен надлъжен профил. те са характерни за пла-
нинските пространства със значителен наклон, литостатична енергия и посто-
янен стремеж на кинетичната енергия на речния отток да формира надлъжен 
профил в равновесно състояние. това ги определя като потенциално опасни от 
наводнения вследствие на мощната кинетична енергия на хидравличния отток 
и формиране на кално-каменни потоци, които са в основата на образуването на 
наложените наносни конуси на пречупката между подножията и планинински-
те масиви. Броят на наложените разновъзрастни наносни конуси съответства на 
броя на последователно протеклите наводнения. 

извършен е анализ и оценка на опасността и уязвимостта от наводнения в 
обсега на централния сегмент на Предбалкана:

на базата на използваната методика е събрана обилна палеогеографска 
информация относно генезиса и разпространение на акумулативни подножия, 
включващи няколко генерации от наложени наносни конуси. идентифициране-
то и определянето на техните пространствени параметри спомага за изготвяне 
на реалистични и достоверни анализи и оценки на опасностите и уязвимостта 
от опасни наводнения и кално-каменни потоци в различните пространства в 
пластиката на земната кора. например, върху идентифицираните акумулатив-
ни шлейфове от наложени разновъзрастни генерации от наносни конуси, раз-
вити в обсега на ивицата от структурни понижения между Старопланинската 
ороструктурна рамка и Предбалкана, са разположени селата рашкво, радотина, 
литаково, Врачеш, трудовец, разлив и градовете Ботевград, Правец, етрополе 
(фиг. 2 и 3), тетевен, троян, априлци, габрово, трявна, елена, с. Кипилово и 
др. аналогични случаи се наблюдават и в надлъжната и напречната диференци-
ация на Брестнишко-Калнишко-Видимско-Севлиевско-златаришкото линейно 
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Фиг. 2. наложеният наносен конус на р. малък искър 
и разположеният върху него гр. етрополе

Фиг. 3. Канализиран ръкав на р. малък искър в рамките на наносния конус – 
гр. етрополе 
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Фиг. 4. застрашените от наводнения села Сенник, Хирево и дамяново, 
разположени върху акумулативното подножие на микренски рид 

(снимка от юг)

Фиг. 5. Село дебнево, разположено върху заливната тераса на р. Видима
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понижение – селата Брестница, Български извор, лесидрен, Видима, Хирево, 
дамяново (фиг. 4), дебнево (фиг. 5), Бериево и градовете Севлиево, Килифа-
рево и златарица. От принципите на актуализма установените акумулативни 
подножия в обсега на преходните зони „планина–планинско подножие” или 
„структурно понижение–орогенна ивица” могат да бъдат използвани като пре-
ки и косвени признаци и белези при определяне на параметрите на застрашени 
терени и уязвимости от опасни наводнения и съпровождащите ги кално-камен-
ни потоци пространства, аналогично на алувиалните заливни пространства.

Приложението на разширената методика с преки палеогеографски крите-
рии и признаци и получените надеждни и обективни  резултати са доказател-
ство, че методиката е подходяща за подобни моделни прогнозни изследвания в 
различни планински и полупланински региони на нашата страна.

Л И Т Е РАТ У РА

Агаларева, М. 2013. Структурно-геоморфоложки черти на искърско-янтренското бло-
ково стъпало. монография. Велико търново, изд. «иВиС», 248 с. 

Алексиев, Г., Т. Кръстев. 1996. Структурна геоморфология на Централна Северна Бъл-
гария и нейната нефтогазоносна перспективност. – Проблеми на географията, 1, 
56-67 с.

Алексиев, Г. 2002. неблагоприятни и опасни геодинамични процеси. – В: география на 
България. С., ФорКом.

Алексиев, Г. 2012. морфотектоника на Балканския полуостров. С., изд. мг-анди, 
392 с.

Бончев, Ек. 1986. Балканидите − геотектонско положение и развитие. С., Бан, 273 с.
Бончев, Ст., 1929. Строеж на планините в България. Природа и наука, ХХХIX, кн. 9-10.
Бончев, Ст. 1936. геоложка карта на средната и източната част на Балканския полуос-

тров в м 1:800 000. С.
Вапцаров, Ив., Л. Миланов, Г. Алексиев. 1983. Върху цикличното развитие на речни-

те долини и планински подножия в част от Югоизточна България през кватернера. 
– Проблеми на географията, С, изд. Бан, кн. 4; с. 39-51.

Гочев, П. 1991. алпийски ороген на Балканите – колизионна полифазова структура. –
геотектоника, тектонофизика и геодинамика на Балканите. 22, С., с. 3-44.

Дабовски, Хр. 1991. Съвременна концепция за еволюцията на алпийския ороген в из-
точното Средиземноморие и Карпато-Балканската област. – геотектоника, текто-
нофизика и геодинамика, 22. С., с. 45-79 с.

Евстатиев, Д. и др. 2000. аеЦ “Белене” – допълнителни геоложки проучвания. С., 
акад. изд. “Проф. м. дринов”, 110 с. 

Зубаков, В. А. 1986. глобальные климатические события плейстоцена. л., гидромете-
оиздат, 288 с.

Начев, Ив., Ч. Начев. 2003. алпийска плейттектоника на България. изд. „артик 
-2001”, 198 с.

Яранов, Д., 1960. тектониика на България. С., 281 с.
Dabovski, C., I. Boyanov, Kh. Khrischev, T. Nikolov, I. Sapounov, Y. Yanev, I. Zagorchev. 

2002. Structure and Alpine Evolution of Bulgaria. – Geologica Balc., 32, р. 2-4. 
Jaranov, D. 1938. Die aitqualtaren Schottermassen auf der Balkanhalbinsel, Quatar, 1.
Sandulesku, M. 1990. Paleogeography of the Romanian Carpathians and Foreland. Evolution 

of the Northen Margin of Tethys. Vol. 3, Mem Soc. Geol., France, Paris, Nouvelle Serie, 
154 р.




