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Анотация на учебната дисциплина:
Целта на курса е да се дадат основни знания за онези геоморфоложки процеси и
явления, чието възникване и протичане е свързано от една страна с коренни
промени в релефа, а от друга - с бедствени последици за урбанизираните
територии.
Подходът при изясняване същността на рисковите геоморфоложки процеси
и явления е следният: анализ на процеса от гледна точка на екстремните условия и
фактори, причиняващи възникването му - механизъм на протичане местопроявление и пространствена привързаност към дадени структури изменения в релефа и последици - оценка, мерки за ограничаване и прогноза.
В основата на курса заляга схващането за взаимообвързаността между
отделните рискови процеси, както и между тях и ендогенните процеси, както и
между тях и ендогенните процеси.
Специално внимание се обръща на провокираните при техногенната дейност
разрушителни процеси. Равностойно са характеризирани рисковите геоморфоложки
процеси и явления в света и на територията на България.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Класификацията на склоновите процеси;
 Общи познания по природната среда и скоростта на екзогенните процеси;
Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 класификацията на рисковите процеси по стандартите на Гражданска защита
на Република България;
 протичащите на територията на страната рискови геоморфоложки процеси в
последните 100 години;
2. ще могат:
 да използуват различни източници от Интернет, които предлагат такава
информация;
 правилно да се ориентират за дадената природна катастрофа
Учебно съдържание - Лекции
№
1.

Тема:
Рискови ендогенни процеси и ролята им за съвременната
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В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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морфогенеза
1.1. Сеизмични прояви
• същност и систематизация; земетресенията като
причина
за
активизирането
на
рисковите
геоморфоложки процеси.
• първични промени в релефа: възникване на разломни
нарушения, територии на издигане и на потъване,
промяна в руслото на реките, наводнения, срутища и
др.
• вторични промени в релефа: свлачища, селеви потоци,
цунами.
1.2. Вулканизъм
• същност и систематизация; вулканите като причина за
активизирането на рискови геоморфоложки процеси.
• видове катастрофални явления: ерупции, лавови
потоци, лахари, подводни и подледни явления.
Склонови ортогравитационни процеси и свързаните с тях
рискови процеси.
2.1. Същност на склоновите процеси и систематизация:
срутища, сипеи, каменопади, десерпция, лавини.
2.2. Средства за ограничаване и стабилизиране на
засегнатите територии.
2.3. Оценка на морфогенетичната ефективност на
основните укрепителни съоръжения.
Склонови процеси с участие на вода и свързаните с тях
рискови процеси.
2.1. Същност на процесите и систематизация:
плоскостна ерозия, солифлукция, крийп, свлачища.
2.2. Средства за ограничаване и стабилизиране на
засегнатите територии.
2.3. Оценка на морфогенетичната ефективност на
основните укрепителни съоръжения.
Ерозионни процеси и ерозионни морфосистеми
3.1. Механизъм на протичане на ерозионните процеси.
3.2. Видове ерозия - площна, струйчата, линейна,
руслова.
3.3. Ерозионни форми - бразди, ровини, оврази,
ерозионни валози, речни долини; стадиалност в
развитието им.
3.4. Технически средства и системи за ограничаване на
ерозията и защита на засегнатите територии.
оценка
на
ерозията
и
3.5. Геоморфоложка
ефективността
от
основните
технически
съоръжения.
Абразионен морфолитогенез и свързаните с него рискови
процеси и явления.
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5.1. Същност
на
абразията
и
акумулацията,
крайбрежни форми;
5.2. Технически средства и системи за ограничаване на
абразията и защита на плажовите ивици.
5.3. Геоморфоложка оценка на техническите средства и
експертизи при проектиране на пристанища и
пристанищни съоръжения.
Карстови процеси, карстов геоморфоложки комплекс и
свързаните с него рискови процеси.
8.1. Същност на процеса и хидрографски особености на
карстовите области.
8.2. Карстови
форми
подземен,
долинен,
повърхностен и покрит карстови комплекси.
8.3. Рискови морфодинамични процеси, свързани с
карста при строителството, водното стопанство,
земеделието, туризма
Еолови процеси. Ветровата ерозия като рисков процес.
Рискови процеси в периглациални територии:
8.1. Същност на процесите и особености.
8.2. Характеристика на формите.
8.3. Рискови процеси при строителството, земеделието
и туризма.
Рискови геоморфоложки процеси, изследвани при
проектирането и строителството на пътищата.
8.1. Геоморфоложки риск при пътно строителство
върху алувиални, делтови и льосови терени.
8.2. Геоморфоложки риск при строителството и
експлоатацията на пътищата в планински условия и
силно пресечени терени.
8.3. Обем
и
същност
на
геоморфоложките
проучвателни работи при различни стадии на
проектирането на пътищата.
Рискови
геоморфоложки
изследвания
при
земеустройственото проектиране и за нуждите на
земеделското производство.
7.1. Геоморфоложки риск при земеустройство на
склонови и планински терени.
7.2. Геоморфоложки риск при земеустройство на
равнинни и низинни терени.
7.3. Обем и същност на геоморфоложките проучвателни
работи.
Рискови геоморфоложки изследвания при регионалното
планиране и градоустройство на застроени и
урбанизирани територии.
8.1. Дефектовка и категории строителна сложност на
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релефа.
8.2. Устойчивост на релефа и геоморфоложки
експертизи.
8.3. Обем и същност на геоморфоложките проучвателни
работи
Упражнения
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Тема:
Сеизмичност на територията на България и свързаните с
нея рискови геоморфоложки процеси.
1.1. характеристика на сеизмичните линеаменти на
територията на страната;
1.2. превенция и организация;
Рискови склонови процеси на територията на България.
Рискови ерозионни процеси на територията на България.
3.1. образуване на ембрионални ерозионни системи и
тяхното разпространение;
3.2.
формиране
на
кално-каменни
порои
и
разпространението им;
3.2. развитие и разпространение на плоскостна ерозия;
3.3. превенция и обганизация на мерки за ограничаването
им;
Ветрова ерозия.
Рискови процеси и явления по Българското Черноморие;
5.1. характеристика на абразията в различни части;
5.2. характеристика на срутищните и сипейни процеси;
5.3. характеристика на свлачищните процеси:
5.3.1. условия, фактори и причини за възникването им;
5.3.2. характеристика на видовете свлачища;
5.4. превенция и организация на мерките за
ограничаването им;
Рискови процеси и явления по Дунавското крайбрежие;
Карстов геоморфоложки комплекс на територията на
България и свързаните с него рискови процеси и явления.
Рискови геоморфоложки процеси, свързани с
антропогенна и техногенна дейност.
8.1. свързани със строителството;
8.2. свързани със земеустройството;
8.3. свързани с добива на полезни изкопаеми;
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Конспект за изпит
№

Въпрос
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рискови ендогенни процеси и ролята им за съвременната морфогенеза
Склонови ортогравитационни процеси и свързаните с тях рискови процеси
Склонови процеси с участие на вода и свързаните с тях рискови процеси.
Ерозионни процеси и ерозионни морфосистеми
Абразионен морфолитогенез и свързаните с него рискови процеси и явления.
Карстови процеси, карстов геоморфоложки комплекс и свързаните с него
рискови процеси
7. Еолови процеси. Ветровата ерозия като рисков процес
8. Рискови процеси в периглациални територии
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