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Abstract. The purpose of this article is to provide greater clarity on rockfall phenomena and the reasons for their oc-
currence. Rockfall are gravitational phenomena that occur in rocky terrain with a significant slope of more than 50 
degrees. They are characterized by their instantaneous development, the complexity of their prediction and assess-
ment. Rockfalls causes significant damage to buildings and infrastructure, as well as human casualties. This is also the 
case with the rockfall on the road I-1 Sofia-Botevgrad in the area of the village of Vrachesh at the foot of the Shuntova 
Chuka hill (652.3 m) in the Bilo Planina Mountain. The rockfall affected part of the electricity transmission network 
in the area, the road infrastructure and poses a potential danger to people who use the water of the spring at the base 
of the rock massif.
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Въведение

Срутищата носят висока степен на риск в райо-
ните, изградени от скални масиви и характерни 
със стръмни склонове. Те застрашават населе-
ни места и инфраструктурa, където ежегодно  
причиняват щети и жертви. Например от базата 
данни за смъртни случаи, причинени от процеси 
на природни бедствия в Швейцария, съставена 
за периода между 1946 и 2015 г., категоризира-
ща седем вида процеси (наводнение, свлачище, 
срутище, мълния, вятърна буря, лавина и дру-
ги), срутищата са класифицини на пето място 
по причинени човешки жертви, изпреварвайки 
свлачищата. Според тази категоризация най-
честите причини за смърт са снежни лавини 
(37%), следвани от мълнии (16%), наводнения 
(12%), бури (10%), срутища (8%), свлачища 
(7%) и други процеси (9%) (Badoux et al., 2016).

Научните изследвания върху области, подат-
ливи на срутвания на скална маса, представля-
ват ключов подход за подобряване на анализа и 

управлението на въздействието и последствията 
от тези процеси. В планинските територии на 
страната събитията от падането на скални маси 
са изключително често срещани по пътната ни 
мрежа. Те причиняват повреди на превозни сред-
ства или на пътната инфраструктура, с последва-
щи значителни икономически загуби (Ivanov et 
al., 2018a; Varbanov, Hristov, 2020). Срутищата 
са непредвидими явления, обикновено включва-
щи малки обеми от скална маса и въздействащи 
върху малки площи от засегнатите територии, 
като често пъти имат и точков характер с гене-
риране на висока енергия и изминаване на дълги 
разстояния от откъснатия скален блок. Такъв е 
и случаят със срутището по път I-1 София-Бо-
тевград в района на село Врачеш в подножието 
на връх Шунтова чука (652,3 m), Било планина, 
което е засегнало част от електропреносната 
мрежа в района и пътната инфраструктура. Про-
явленията му създават потенциална опасност за 
местните жители, които всекидневно използват 
водите на извора в основата на скалния масив 
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Фиг. 1. A – Местоположение на срутището върху извадка от геоложката карта на България в М 1: 50 000 (Angelov et al., 
2010): 1 – филити, филитизирани аргилити и метаалевролити; 2 – хорнфелзи и шисти; 3 – гранодиорити, тоналити, кварц-
диорити и монцодиорити; B – Изглед на срутището от безпилотен летателен апарат; C – Извор в основата на левия борд 
на срутището; D – Паднала скална маса, засегнала част от електропреносната мрежа и пътната инфраструктура в района
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(фиг. 1). Тези причини ни дадоха основание за 
провеждане на детайлни полеви и лабораторни 
изследвания на засегнатата територия.

Геоложки строеж
Геоложкият строеж в района на срутището 
(Angelov et al., 2010) е представен от материали-
те на алевролитово-глинеста метазадруга (sl-cO2). 
Тя е изградена предимно от филити, филитизи-
рани аргилити и алевролити. Филитите и фили-
тизираните аргилити са светлосиви, зеленикави 
до бежови, с ясна шистозност. Съставени са от 
глинесто вещество, кварцови зърна и финолюс-
пести агрегати от серицит и по-малко хлорит. 
Връзка със срутищните процеси в района има 
и Ботевградският плутон, представляващ що-
ковидно тяло със състав от гранодиорити, гра-
нодиоритови порфирити и диорити. Плутонът 
контактно променя нискометаморфните скали 
от неговата рамка. В района на Било планина се 
наблюдава зоналност на промяната, като в не-
посредствена близост до контакта се разкриват 
хорнфелзи, а с отдалечаване се преминава през 
контактни шисти до нискометаморфни „пъпчи-
ви шисти“, които влизат в състава на разглежда-
ния срутищен терен. 

Пластовете са с посока 93–112° и наклон 70° 
на запад към долината на река Бебреш. Склонът, 
засегнат от срутищните процеси, е стръмен с ви-
сочина 42 m и формира наклон от 74–81° в цен-
тралната си част.

Площта на срутището е 2180 m2, като най-
големите срутищни блокове имат обем в ин-

тервала 17,6–54,2 m3. Най-голямо разстояние са 
изминали скалните блокове с обем в интервала 
0,46–0,86 m3.

Апаратура и методика на изследване
За обследването на срутището са проведени 
полеви и лабораторни изследвания. Полевата 
картировка включва използването на безпило-
тен летателен апарат модел Zino 2+, определя-
не на якостта на натиск на шистите чрез чука 
на Шмид – Silver Schmidt Type BL с енергия на 
удара 0,735 N, заснемане на основните елементи 
на срутището чрез GPS “Garmin” модел GPSmap 
60 в система WGS’84, измерване на пукнатин-
ните системи чрез геоложки компас и оценка на 
качествения показател за скалите (RQD).

Лабораторните изследвания включват опре-
делянето на обемната плътност (БДС EN 1936), 
абсорбцията на вода при атмосферно налягане 
(БДС EN 13755), якостта на натиск (БДС EN 
1926) и индекса на точково натоварване (ASTM 
D 5731 – 08). 

За настоящите цели изпитването на точково 
натоварване е извършено като е използван ме-
тодът за изпитване на тела с неправилна фор-
ма, които отговарят на изискванията, посочени 
в стандарт ASTM D 5731–08. Изследвани са 28 
бр. пробни тела с ширина 35–74 mm и височина 
около 30–35 mm. При тези размери средния ек-
вивалентен диаметър De е 58 mm. Съгласно по-
сочения стандарт, коригираната стойност на ин-
декса на точково натоварване Is(50) e стойност-
та на индекса на точково натоварване Is, която 

Таблица 1. Физикомеханични показатели на шистите от срутището

Показатели Единици Средна  
стойност

Минимална 
стойност Максимална

Обемна плътност  
във въздушно сухо състояние ρn g/cm3 2,67 2,65 2,68

Обемна плътност  
във водонапито състояние ρn

в g/cm3 2,70 2,68 2,71

Якост на натиск по нашистяването във  
водонапито състояние Rн MPa 8,5 4,2 11,8

Якост на натиск, перпендикулярно на  
нашистяването във водонапито състояние R’н MPa 40,3 17,7 96,8

Коригираната стойност на индекса на  
точково натоварване по нашистяването Is(50) MPa 0,39 0,19 0,63

Коригираната стойност на индекса на  
точково натоварване, перпендикулярно на 

нашистяването
Is(50)’ MPa 1,55 0,74 3,39

Абсорбция на вода при атмосферно  
налягане Ab % 1,14 0,44 1,39
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би се получила при диаметрално изпитване с D 
= 50 mm (Ivanov et al., 2018b). Пробните тела са 
изпитани във водонапито състояние.

Резултати
Данните от извършените лабораторни анализи 
на скалните образци са дадени в табличен вид 
(табл. 1).

Якостта на натиск на шистите, определена 
в полеви условия чрез чука на Шмид по левия 
борд на срутището, е 14 МРа, в централната част 
е 22,5 МРа, а по десния борд е измерена 17 МРа. 
Оценката на качествения показател за скалите 
(RQD) в левия борд на срутището е 73%, което 
го характеризира като средно качество (Deere et 
al., 1967), а десният борд се класифицира в доб-
ро качество с RQD = 86%. В левия борд на сру-
тището е образуван извор с дебит 0,02–0,08 L/s. 
Водите са леко киселинни с рН = 5,9.

Заключение
От направените изследвания за срутищните про-
цеси в района на село Врачеш, община Ботев-
град, може да се заключи, че при наличието на 
интрузивни тела в изследваните скални масиви, 
както и стръмният естествен откос с наклон над 
50°, генетически се създават условия за възник-
ване на срутищни явления. Възникването на 
площни срутвания на скална маса впоследствие 
способства за точкови откъсвания на отделни 
скални блокове. Такъв е случаят и с левия борд 
на разглежданото срутище, където скалният ма-

сив е класифициран като средно качество по по-
казател RQD.
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