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Abstract. In the present study is characterized the synoptic situation and conditions, which led to a debris flow event 
in the Manastirska River valley on August 22, 2022. The main reason for the occurrence of this hazardous events is 
predetermined by one of the right tributaries of the Manastirska River. For the purpose of the study, several morpho-
metric parameters of the tributary were calculated and analyzed such as area and shape of the basin, slopes, aspect, 
drainage network length, drainage density, etc. The type and the transportation of the sediments were determined by 
measurements, grain-size and clast-shape analysis. The impact of weather conditions on debris flow occurrence were 
determined by the analysis of the synoptic conditions on the days before the event. 
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През 1956 г. М. Гловня описва прииждане на 
р. Рилска, предизвикало разрушения на сгради 
и нанесло щети на съществуващата тогава ЖП 
линия по долината (Glovnia, 1958). Авторът 
дава също сведение за „кално-каменни потоци“ 
в тази част на Рила планина като характерни 
геоморфоложки процеси. Нашите изследвания 
(Kenderova at al., 2013; Krenchev, Kenderova, 
2019; Krenchev at al., 2021; Stoycheva, Krenchev, 
2021) доказват протичането на такива порои и на 
други места в Северозападна Рила: в басейните 
на реките Благоевградска Бистрица, Хърсовска, 
както и в Ораново-Железнишкия пролом. На 22 
август 2022 г. прииждането на един от десните 
притоци на р. Манастирска върху общински път 
KNL3180 между пещерата на Св. Иван Рилски 
и Кирилова поляна, предизвика блокиране с 
двуметрови наноси от скален материал, почва и 
дървета на платното (фиг. 1).

В литоложко отношение басейнът на този 
приток попада в аплитоидно-пегматоидни гра-
нити и гранитоиди с къснокредна възраст, вме-
стени в метаморфна рамка (Marinova, Zagorčev, 

1993). Басейнът е пресечен от разломната зона 
по долината на р. Манастирска.  

Целта на изследването е комплексен анализ, 
включващ синоптичната ситуация, предизвика-
ла потока, морфометричната характеристика на 
басейна и седиментоложка характеристика на 
наслагите, образували формите от прииждането. 

Синоптична ситуация
В началото на третата десетдневка на август 
2022 синоптичната обстановка над Балканите 
провокира динамично време с условия за раз-
витие на мощни купесто-дъждовни облаци, от 
които на много места падат интензивни вале-
жи, довели до локални наводнения. Според 
месечния бюлетин на НИМХ (http://bulletins.
cfd.meteo.bg/) във височина на около 5500 m 
страната се намира в челото на долина с юго-
западни потоци. В приземния слой на атмо-
сферата баричното поле е циклонално. На 22. 08 
в Северна Гърция е разположен плитък цикло-
нален център (фиг. 1), който допълнително 

https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2022.83.3.225

http://bulletins.cfd.meteo.bg/
http://bulletins.cfd.meteo.bg/
https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2022.83.3.225


226

стимулира възходящите потоци. Движението 
на облачните масиви е с преобладаваща посо-
ка от югозапад на североизток, но поради ло-
кални завихряния се наблюдават и движения 
от юг на север и от югоизток на северозапад. 
Оградните северни склонове на долината на  
р. Рилска и Манастирска се явяват наветре-
ни за основния пренос на въздушни маси и са 
допринесли за допълнително орографско уве-
личаване на валежите по част от макросклоно-
вете. В изследвания район няма дъждомерна 
станция, но в близост има няколко автоматич-
ни метеорологични станции, които на 20, 21 и 
22. 08 са измерили различни денонощни коли-
чества валеж, най-голямото от които е 35.8 mm 
(ВЕЦ „Калин“ на 1575 m н.в.). Синоптичната 
обстановка и тези данни ни дават основание 
да считаме, че в изследвания район от 20 до 
22. 08 е имало многократни поройни изваля-
вания, някои от тях със значителни валежни 
количества. В резултат почвеният слой е бил 
преовлажнен, а последващите валежи по-лес-
но са давали повърхностен отток. На същата 
дата в Карлово интензивен валеж достигнал 
90 l/m2 става причина за локално прииждане с 
огромни материални щети.  

Геоморфоложка характеристика 

Морфометричната характеристика показа, че 
басейнът в най-високата част включва разполо-
жени една до друга ерозионни бразди на около 
2700 m, a подножният конус достига 1360 m. 
Площта на басейна е 1,9 km², максималната му 
широчина е 1360 m, а дължината на основния 
поток е 2500 m. Басейнът има няколко особено-
сти. По отношение на наклоните напр., склоно-
вете над 45° заемат 21,6%, като най-стръмните 
са в горната и в средната част. Склонове с на-
клони над 15° съставляват 70,5%, а тези до 15° 
са разположени в най-ниската част. Малки са 
наклоните в подножната част в района на кону-
са и в ниската горна част. По отношение на екс-
позицията, преобладават склонове с южна, юго-
западна и югоизточна експозиция (90% всички), 
които се явяват наветрени за преобладаващия 
въздушен пренос.

Изследваният поток е от 4та поредност. Тя е 
резултат от вливането на 2 потока от трета по-
редност във високата част на подножието. От 
анализа на ерозионната мрежа и картата на по-
редността може да се обоснове предположение, 
че в миналото двата потока от трета поредност 

Фиг. 1. Карта на изследваната територия и синоптична карта от 22 август 2022 г. (http://www1.wetter3.de/)
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Таблица 1. Участие на фракциите ( %) в средната и подножната част

> 64 mm 64–4 mm 4–2 mm 2–0,06 mm 0,06–0,02 mm < 0,02 mm

Средна част 64,7 24,27 15,5 17,3 2,5 –

Подножен конус 41 37,06 10,36 28,9 1,49 0,5

са били обособени в два отделни водосборни ба-
сейна. Това личи и в образувалия се подножен 
шлейф, близо до днешното шосе. 

Тези особености ни дадоха основание да 
поделим басейна на 3 части: горна – до около 
1950 m, средна – до 1650 m и долна част до 
1300 m. В горната част доминират потоците 
от първа поредност, които са 21 броя от общо 
29. Имайки предвид наклоните и дължината 
им, ние ги възприемаме като улеи, в които се 
движат лавини в края на пролетта и/или во-
дни потоци през лятото и есента. Наличието 
на склонове с малки наклони в ниската гор-
на част е едновременно условие и резултат 
от акумулирането на част от пролувиалния и 
лавинен материал, натрупан в ниската част на 
ерозионните бразди. 

В средната част също има големи наклони. 
Селевият (пороен) характер на потока започва 
от тази част и причината са натрупаните неспое-
ни наслаги. Тук територията е покрита с хаотич-
но разхвърляни късове с размери, достигащи до 
1 m по ос “а” и средна заобленост от 3 степен. 
Личат много временни русла, малки пясъчни 
острови, ерозионни котли и голямо количество 
стволове на дървета. 

Морфоскопският анализ (Wentworth, 1922; 
Serebrianniy, 1980) на най-едрите валуни в сред-
ната част показа, че максималните им размери 
по трите оси “a”, “b” и “c” (в cm) са съответно 
77/16 и 36, а минималните са 18/10 и 8 cm. Сред-
ният коефициент на заобленост е 4,2, а участие-
то на „счупения чакъл“ (от 3 и 4 до 2 и 1 степен) 
е 64%. Преобладаващият транспорт е чрез сал-
тиране (64%) от късовете. 

Долната част, където е образуван и под-
ножния конус, е акумулационна. В него къ-
совете имат по-малки размери: средните им 
размери по трите оси “a”, “b” и “c” (в mm) са 
съответно 34,6/27,1 и 18,8, а максималните им 
в същата поредност са 110/98/89 m. Средният 
коефициент на заобленост е 3,4 и 62% е „счу-
пения чакъл“. И тук счупването е от 3 и 4 сте-
пен към 2 и 1. 62% от късовете са движили 
чрез салтиране. 

Разпределението на фракциите (Pettijohn et 
al., 1987) в средната ниска част и в конуса е по-
сочено в табл. 1.

Шосето пресича конуса в средната му част 
на височина 1422 m. Там е изграден мост, под 
който минава отводнителна тръба-водосток (с 
диаметър 1,5 m). Запълването ѝ в началото е 
станало с най-едрите валуни, а впоследствие е 
започнало отлагане на наслагите върху шосето. 
Част от късовете са потекли върху шосето като 
каменно-пясъчни потоци, а друга част се е на-
трупала и образувала преграда (дамба) на шосе-
то. Потокът пробива преградата и с увеличена 
сила продължава в подножието. Теренните ни 
измервания показаха, че само върху шосето са 
се отложили наслаги в обем най-малко 207 m3. 
Част от фините фракции са запълнили канавките 
и ниските части до тях.

Заключение
В българските средства за масова информация 
от години подобни процеси са наречени „свли-
чания“ и/или „наводнения“ като към тях се до-
бавят „скални маси“, „дървета и кал“ и др. Раз-
бирането или по-точно неразбирането на тези 
процеси води и до неправилното им укрепване, 
което в последните години се извършва чрез 
строежи на бетонни баражи.

Потокът от 22 август е бил от несвързан тип 
– водно-каменен, което се доказва от седименто-
ложките резултати. Във високата част наслаги-
те, които се транспортират, са лавинни, срутищ-
ни, сипейни и елувиални. В средната част към 
тях вероятно се добавят моренни (Glovnia, 1958) 
и пролувиални. Наслагите изграждат много и 
временни форми с различни размери. 

Горската растителност не е в състояние да 
преустанови движението. Катастрофалното 
про тичане е свързано с това, че шосето подси-
ча под ножния конус и самото то играе роля 
на дамба, задържаща временно наслагите. Те 
могат да протекат като каменно-пясъчни по-
тоци по завоите на шосето, но ако водата про-
бие дамбата, то потокът увеличава силата си в 
нис ките части. 

Големите наклони предполагат бързо дви-
жение на голямо количество едри късове в при-
съствието на пясък. Пресичането на конуса от 
шосето и недостатъчният капацитет на водо-
сточната тръба предизвикват рисковата ситуа-
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ция. Провежданите укрепителни мероприятия 
са свързани с разчистване на пътя и отводнител-
ната тръба. Това предполага бъдещи повтарящи 
се прииждания.
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