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Abstract. The Landslides that occurred in the municipality Djebel, actually are no surprise to 
researchers working on the problem, as they are part of a long chain of similar events in the 
near and more distant past. It is enough to mention the remarkable natural phenomenon, aptly 
named by locals „Broken Mountain,“ which was formed at the end of XІХ between villages 
Vodenicharsko and Telcharka.

Landslide “Broken Mountain” is manifested on a slope with southern exposure. The main 
landslide slope has a length of 1370 m and is arch-shaped, strongly pulled in west-east direction. 
Left border of the landslide is length 760 m, as in the upper part is weak expressed. In the lower 
part, then elevation 425 m, the left side of the landslide put a clear negative form of relief.

The right side of the landslide is significantly more pronounced than the left by a length 795 
m. Early board starts at the foot of Mount Besh Tepe and ends at the confluence of nameless left 
tributary in Asardere.

The lower limit of the landslide marked by Asardere. This stream in its present state is 
entirely erosion character is talking about and deeply carved V-shaped profile of its river bed. The 
length of the landslide in the lower part amounts to 1885 m.

The length of the landslide “Broken Mountain“ in the direction of the slide is in the range of 
680 to 790 m, and the maximum width is up to 1775 m. The affected area is 1.23 km2 and with 
an average depth of slide surface of 40 m the volume of landslide masses reaches 49.2 mln m3.

Making the geological mapping and analyzing historical data for the region resulted in four 
geological varieties: rhyolites, perlites, sandstones and silty sandy clays to silty clays (the latter 
two varieties are part of Dzhebel Formation).

Physical and mechanical properties of engineering and geological variations are determined 
by field and laboratory tests, as the specified indices are bulk density, compressive strength, 
friction angle and cohesion. 

Landslides develop the contact between rhyolite and clay materials Dzhebel Formation. 
Major causes determining landslide processes should include: the presence of clays and brittle 
rock varieties, large gradients of slopes, favorable slopes Dzhebel Formation (between 5 and 15°) 
erosion and pass the banks of atmospheric precipitation and surface runoff.

Broken Mountain Landslide is assigned to a lateral spread type of landslide according to the 
classification of Varnes of slope movements (Cruden, Varnes, 1996). These are landslides, which 
are formed in the rock or soft rock varieties, leaning on clays and develop a greater depth and 
with a large volume of landslide masses.

Keywords: Eastern Rhodopes, landslide, prism of active pressure, rhyolites.

Резюме. Направени са инженерногеоложки картировки и са анализирани архивни данни 
за района на свлачището „Счупената планина“, община Джебел. Отделени са четири 
инженерногеоложки разновидности: риолити, перлити, пясъчници и прахово песъчливи 
глини до прахови глини – последните две разновидности са част от Джебелската свита. 
Физико-механичните показатели на инженерногеоложките разновидности са определени 
от полеви и лабораторни изпитвания, като определените показатели са обемна плътност, 
якост на натиск, ъгъл на вътрешно триене и кохезия. Свлачищните процеси се развиват на 
контакта между риолитите и глинестите материали на Джебелската свита. Свлачищните 
процеси се обуславят от благоприятни условия: наличието на глини и крехки скални 
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разновидности, големите наклони на склоновете, благоприятните наклони на Джебелската 
свита (между 5 и 15°). Основни дестабилизиращи фактори са ерозията и подмиването на 
бреговете от атмосферните валежи и повърхностно течащите води.

Ключови думи: Източни Родопи, свлачище, призма на активен натиск, риолити.

Въведение
Родопите са един от най-засегнатите райони в България от свлачищни процеси. 
Там са проявени едни от най-големите свлачища в страната – Пещерското, 
Смолянското, Лебедското, Счупената планина и новото огромно свлачище 
при с.Генерал Гешево. Размерите им са до няколко километра, а обемите им 
достигат често до стотици милиони кубически метри. 

Свлачищните явления в Източните Родопи са отскоро обект на специални 
проучвания. Това в пълна сила се отнася и за свлачището при село Телчарка, 
община Джебел, област Кърджали. Забележителното природно явление 
сполучливо е наименувано от местното население като свлачището 
“Счупената планина“.

За изясняване на контурите, елементите и механизма на свлачището 
са извършени 5 инженерногеоложки картировки, които включват полеви 
изследвания за якостта на натиск на геоложките разновидности, геофизични 
и хидрогеоложки проучвания.

Настоящата статия обобщава резултатите от извършените картировки 
и картографирането на свлачището. Инженерногеоложкото картиране на 
свлачищните райони е неразделна част от изследването на свлачищата и 
други склонови движения.

Местоположение и геоморфология
Свлачището „Счупената планина” обхваща левия долинен склон на 
Асардере, на 250 m югозападно от село Телчарка и на 540 m югоизточно от с. 
Воденичарско, община Джебел, област Кърджали (фиг. 1). Приблизителните 
координати на района в система World Geodetic System (WGS 84) са N 41°29′ 
и Е 25°15′, като на фигура 1 е дадено местоположението на разглеждания 
район.

Фиг. 1. Местоположение на 
проучвания район. 
Fig.1. Situation of research area

От геоморфоложка 
гледна точка проучваният 
район попада в най-за-
падните части на Източно- 
родопската морфострук-
турна област.

Съвременният мор-
фоструктурен облик на 
района е резултат на слож-
ни взаимодействия на хори-
зонтални и вертикални 

движения с преобладаване на последните през неотектонския етап и на пряко 
свързаните с тях ерозионно-денудационни процеси. 

Релефът в района е хълмист (с надморска височина от 200 до 600 m). 
Геоморфоложка карта на района е илюстрирана на фигура 2, като на нея са 
показани границите на свлачищното тяло, разпределението на площите с 
различни наклони на терена и хидрографската мрежа.

Свлачището “Счупената планина“ е проявено върху склон с южна 
експозиция (фиг. 3). Главният свлачищен откос (фиг. 4) е с дължина от 1370 
m и има дъговидна форма, силно изтеглена в запад-източна посока. Лявата 
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граница на свлачището има дължина 760 m, като в горната си част е слабо 
изразена. В долната си част, след кота 425 m, левият борд на свлачището се 
очертава с ясно изразена негативна форма на релефа.

Десният борд на свлачището е значително по-ясно изразен от левия. 
Дължината му е 795 m. Началото на борда започва в подножието на връх Беш 
тепе и завършва при вливането на безименен ляв приток в Асардере. 

Долната граница на свлачището се маркира от Асардере. Този дол в 
сегашното си състояние има изцяло ерозионен характер, за което говори и 
дълбоко всеченият V-образен профил на речното му легло. Дължината на 
свлачището в долната му част възлиза на 1885 m.

Дължината по посока на свличането е в границите от 680 до 790 m, а 
максималната ширина достига до 1775 m. Площта на свлачището “Счупената 
планина“ възлиза на 1,23 km2 и при средна дълбочина на хлъзгателната 
повърхнина от 40 m обемът на свлачищните маси достига до 49,2.106 m3.

Фиг. 2. Геоморфоложка карта в проучвания район. 1 – основен хоризонтал с надпис; 2 – второстепенен 
хоризонтал; 3 – извор; 4 – населени места; 5 – граница на свлачището; 6 – главен свлачищен откос; 
7 – район със средностръмни склонове с наклон от 5 до 20°; 8 - район със стръмни склонове с наклон 
над 20°.
Fig.2. Geomorphological map in the research area: 1 - main topographical isoline; 2 - secondary 
topographical isoline; 3 - spring; 4 - settlements; 5 - landslide borders; 6 - main landslide scarp; 7 - an 
area with steep slopes with an average gradient of 5 to 20°; 8 - an area with steep slopes steeper than 20°.
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Фиг. 3. Инженерногеоложка карта на свлачището. 
Fig.3. Engineering geological map of the landslide
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Фиг. 4  Главният свлачищен откос. 
Fig. 4. The main landslide scarp

Геолого-тектонски условия
Разглежданият район представлява част от Устренския ефузивен район, който 
се намира на запад от град Джебел и обхваща масива на вр. Устра и е част от 
така наречената Джебелска депресия (Горанов и др., 1960ф1). В северната и 
северозападната част на района се разкрива кристалинният цокъл, представен 
от мрамори, амфиболити и гнайси. Над тях се разкрива свита от слоисти 
туфи, прослоени от варовици. Над туфите следват Джебелските пясъчници, 
прослоени с глини. Тяхната дебелина достига до 150 m.

Слоистите туфи и джебелските пясъчници се процепват от сиви и розови 
риолити. При с. Воденичарско и Боофтепе сред риолитите се срещат риолитни 
брекчи и туфобрекчи. В района на свлачището се наблюдава промяна на 
скалите от внедряване на лавата, втвърдяване на пясъчниците, огъване и 
разкъсване на пластовете. Край риолитните разкрития се установяват скални 
обрушвания с големи размери (блокажи) и сипеи, образувани при рушенето 
на напукания риолит или под влияние на свлачищните процеси. В района се 
наблюдават около 10 по-значителни перлитни находища и редица по-малки 
тела предимно некове и дайки.

От тектонска гледна точка изследваният район попада в орогена и по-
точно на границата между Рило-Родопската единица на Моравско- Родопската 
зона и палеогенския интраорогенен басейн. Според Саров и др. (2002ф)2 из-
следваният район е разположен на границата между най-източните части 
на Централнородопската екстензионна структура и Централнородопския 
метаморфен комплекс, който е част от западния борд на Източнородопското 
понижение. Районът в литературата е известен още като Мадан-Давидковско 
подуване.

Инженерногеоложки разновидности
От направените инженерногеоложки картировки и анализираните архивни 
данни за района се отделиха четири инженерногеоложки разновидности: ри-
олити, перлити, пясъчници и прахово песъчливи глини до прахови глини. 
Последните две разновидности са част от Джебелската свита, които основно 
участват в свлачищните процеси (фиг. 5). Физико-механичните показатели на 
инженерногеоложките разновидности са определени от полеви (Кръстанов,  
2009ф)3 и лабораторни изпитвания (таблица 1). 

1 Горанов, Ал., В.Вутков, Кр.Божинов, П.Петров. 1960ф. Доклад за детайлните геоложки проучвания 
на част от перлитното нахидище №2 от “Счупената планина” край с.Джебел – Кърджалийски 
окръг. Геофонд на Геол. Инст. – БАН.

2 Саров, Ст., 2002ф. Доклад за резултатите от изпълнението на геоложка задача: ”Геоложко картиране 
в М 1:25 000, геоморфоложко картиране в М 1:100 000 с оценка на златорудния потенциал в 
Източните Родопи”

3 Кръстанов, М., 2009. Оценка на свлачищната дейност в Източните Родопи върху околната среда. 
Отчет към МОСВ.
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Фиг. 5. Инженерногеоложки профил. 1 - Риолити; 2 - Джебелска свита: пясъчници и глини; 3 - 
Свлачищен материал; 4 - Призма на активен натиск.
Figure 5. Engineering geological profile. 1 - rhyolite; 2 - Dzhebel retinue: sandstones and clays; 3 - landslide 
material; 4 - Prism of active pressure.

Таблица 1. Физико-механични показатели. 
Table 1. Physical and mechanical characteristics 

Физико-механични показатели
Physico-mechanical indices

Перлит
Perlite

Риолит
Rhyolite

Пясъчници
Sandstone

Глини
Clay

Обемна плътност – g/cm3

брой (проби)
Bulk density

number of (samples)

2,10-2,34
(30)

2,28-2,54
(17)

2,16-2,42
(7)

1,87-1,90
(6)

Якост на натиск – MPa
Unconfined compressive strength 47,1-81,9 93,5-176,0 16,0-17,5 -

 
За полевите изпитвания на скалните разновидности е използван уредът на 

Шмид – Silver Schmidt Type BL с енергия на удара 0,735 Nm на швейцарската 
фирма “Proceq”. В SilverSchmidt е интегриран електронен чук на Schmidt с 
по-голяма лекота на използване и разширен обхват. SilverSchmidt измерва 
коефициента на отскока, т. нар. Q-стойност. Физически тя представлява отно-
шението на входящата към възстановената енергия. Предимството на Silver 
Schmidt Type BL е, че показанията могат да бъдат автоматично преобразувани 
в якост на натиск. Характерно за този тип чук на Шмид е слабото енергийно 
въздействие върху проучваната повърхност.

Якостните показатели на глините са определени в лабораторни условия, 
като е използван апарат за едноплоскостно срязване с контрол на напре-
женията. Изследвани са шест броя нарушени земни проби. Получените 
остатъчни стойности за ъгъла на вътрешно триене са в интервала 18,6÷20,5°, 
а остатъчната стойност на кохезията е 1,5÷4,5 kРа.

Хидрогеоложки условия
Изследваната територия от хидрогеоложка гледна точка попада в Рило-
Родопската област и подобластта на Източните Родопи (Антонов и др., 1962). 

Подземните води в областта са слабо разпространени. Преобладават 
пукнатинните води. Падналите атмосферни води бързо се дренират от 
силно напуканите ефузивни скали и достигайки глинестите хоризонти на 
Джебелската свита излизат под формата на малки извори. Дебитите на 
последните варират в широки граници от 0,01 до 2,00 l/s.

Най-големият дебит е измерен на извора в източния край на село 
Воденичарско. Температурата на подземните води в измерени извори около 
свлачището е между 10,7 и 12,0°С. Активната реакция (рН) в същите извори 
е в интервала 6,3÷7,3.

Основната отводнителна артерия в района на свлачището е Асардере, като 
потокът на подземните води е насочен към него или от север на юг.
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Механизъм на свлачищните процеси
Свлачищните процеси се развиват на контакта между риолитите и 
глинестите материали на Джебелската свита. Те се обуславят от наличието 
на глини и крехки скални разновидности, големите наклони на склоновете, 
благоприятните наклони на Джебелската свита (между 5 и 15°). Основни 
дестабилизиращи фактори са ерозията и подмиването на бреговете от 
атмосферните валежи и повърхностно течащите води.   

Широко разпространение в цял свят е получила класификацията на 
свлачищата на Varnes (1978), която е част от общата класификация на 
гравитационните процеси. Тази класификация е създадена на базата на 
различията в механизма на развитие на свлачищните процеси в зависимост 
от инженерногеоложките условия и по-специално в зависимост от типа на 
литоложките разновидности, които определят различията в строежа на 
свлачищните тела.

Свлачището „Счупената планина“ се причислява към свлачища със 
странично изтласкване (странично разширение) съгласно класификацията на 
Varnes (Cruden, Varnes, 1996). Този тип свлачища се формират в скални или 
полускални разновидности, залягащи върху глини, и се развиват на голяма 
дълбочина и с голям обем на свлачищните маси.

На фигура 6 е показан схематичен профил на възникване на свлачищните 
процеси.

Фиг. 6. Схематичен инженерногеоложки профил. 1 - Риолити; 2 - Джебелска свита: пясъчници и 
глини; 3 - Предполагаеми първоначални размери и местоположение на призмата на активен натиск; 
4 - Съвременни размери на призмата на активен натиск.
Figure 6. Schematic Engineering geological profile. 1 - Rhyolite; 2 - Dzhebel Formation: sandstones and 
clays; 3 - Alleged initial size and location of the prism of active pressure; 4 - Contemporary dimensions of 
the prism of active pressure.

Механизмът на развитие на свлачищните процеси е започнал по същест-
вуващи вътрешни деформации в риолитите, отбелязани с “3“ на схематичния 
профил на фигура 6. Срязващите напрежения по тези деформации са 
подпомогнати и от подкопаването на склона от река Асардере, която в района 
на свлачището има изцяло ерозионен характер. В следствие на тези причини 
се формира и призмата на активен натиск, която е показана на фиг. №№7 и 8. 
Съвременното състояние на призмата е отбелязано с „4“ на фиг. 6.

От показания главен свлачищен откос на фигура 7 се вижда, че височината 
му в източния край, където е близко до вертикален (измерен наклон 70º), 
достига до 60 m, като в западна посока постепенно намалява. По него се 
наблюдават следи от харниши. Последните в повечето случаи имат вертикално 
направление, на места с леко отклонение на югоизток. И в двата случая те 
подчертават посоката на гравитационното придвижване, която изразява в 
пропадане и слабо придвижване на югоизток към долината на Асардере.
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Фиг. 7. Призма на активен натиск и главен свлачищен откос през 60-те години на миналия век. (фото 
М. Кирилова4).

Fig. 7. Prism of active pressure and Main landslide scarp in the 60s of last century. (photo by M. Kirilova)

Фиг.8. Изглед на свлачището от село Телчарка.
Fig. 8. View toward the landslide from Telcharka Village.

Дълбочината на хлъзгателната повърхнина в района на „счупването“, 
показано на фигура 8, е в интервала 52÷56 m.

Заключение
Въз основа на проведените инженерногеоложки картировки, полеви и 
лабораторни изследвания могат да се направят следните заключения:

•	 Възникналото свлачище при с. Телчарка е променило значително 
морфоложките условия в района;
•	 Вследствие на свлачищната дейност са възникнали множество 
свлачищни блата, по-големите са около 9 и са локализирани в района на 

4 Кирилова, М. 1969. Доклад за резултатите от детайлните геологопроучвателни работи извършени 
през 1963 - 1966 г. на перлитовото находище „Счупената планина” тела № № 3, 8, 9, 10, 19 и 20, с. 
Воденичарско – окр. Кърджалийски



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   57

призмата на активен натиск и петата на свлачището;
•	 Площта на свлачището „Счупената планина“ възлиза на 1,23 km2 и 
при средна дълбочина на хлъзгателната повърхнина от 40 m обемът на 
свлачищните маси достига до 49,2.106 m3. По този показател свлачището 
се отнася към групата на големите и дълбоки свлачища на територията на 
страната;
•	 Свлачището „Счупената планина“ съгласно класификацията на 
Varnes (1978) се причислява към свлачища със странично изтласкване 
(lateral spread) или детрузивен (тласкащ) тип.

Литература
Антонов, Хр., Н. Бояджиев, Д. Данчев, Ил. Илиев, П. Петров, Н. Плотников. 

1962. Хидрогеоложко райониране на България. Трудове върху геологията 
на България. Серия „Инженерна геология и хидрогеология“. Книга І. 
Българска Академия на Науките, София, 5 - 212.

Бручев, Ил. Г. Франгов, Й. Янев. 2001. Катастрофални геоложки явления в 
Източните Родопи. Минно дело и геология, 6, 33-36.

Горанов, Ал., В. Вутков, П. Петров. 1960. Перлити в Източните Родопи. 
Отделен отпечатък. Българска Академия на Науките, Геологически 
институт, София, 323-345.

Кожухаров, Д., Ив. Боянов, 1995. Геоложка карта на България М 1 : 100 000. 
Картен лист Кърджали. Обяснителна записка, София.

Ненов, Т. 1968. Свлачищни явления в част от Източните Родопи 
(Кърджалийско). Известия на Българското Географско дружество, 
книга VІІІ, 35-53.

Cruden, D.M., Varnes, DJ. 1996. Investigation and Mitigation, in Turner, Keith 
A., and Schuster, Robert L., Landslides: investigation and mitigation, 
Transportation Research Board, National Research Council, National Academy 
Press, Special Report 247, p. 36-75.

Dilley, M., R. S. Robert, S. Chen, U. Deichman, A.L. Lerner-Lam and M. Arnold. 
2005. Natural Disaster Hotspot: A global risk analysis, 150 p.

Varnes, D.J. (1978) Slope movement types and processes. In Schuster, R. L. and 
Krizek, R. J. (eds), Landslides, analysis and control. Special Report 176. 
Washington.

Постъпила: 27.10.2014        Received: 27 October 2014
Приета: 02.12.2014                 Accepted: 02 December 2014


