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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Проведени са маршрутни теренни проучвания при които е събрана значително 

количество надеждна научна информация морфоструктурните и тектонските 

особености на Шуменското плато. Чрез  морфоструктурното картиране на региона са 

определени местата с най-голяма вероятност за проява на неблагоприятни и рискови 

ендогенни процеси и явления. Отчетени са особеностите на литоложкия субстрат и 

факторите за формиране на релефа на Шуменското плато. Изследвано е почвеното 

разнообразие в практико–приложен аспект, като е оценена устойчивостта на почвените 

типове и е определена като обобщение степен на риск от проява на неблагоприятни 

процеси и явления. Изучени са екзогенните процеси в района - ерозионни, 

дефлационни, акумулационни и др. Проучени са климатичните и хидроложките 

условия в района на Шуменското плато като предпоставка за проявата на 



неблагоприятни и рискови процеси. Използваните методи при изследването са: 

морфометричен, морфографски, картографски, корелативен анализ и др.. Всички 

емпирични научни данни са обобщени и анализирани, като на тази основа са 

разработени карти, профили и други графични изображения, отразяващи основните 

характеристики на компонентите на природната среда. Проучените и анализирани са 

основни характеристики на социално-икономическото развитие на района на 

Шуменското плато, като са определени границите на района на платото от гледна точка 

на социално-икономическото му развитие. Проучено е състоянието на селищата и 

населението по възрастов и етнически показател. Анализирано е състоянието на 

съществуващата пътна инфраструктура от различен ранг в района на Шуменското 

плато с оглед нейната функционалност и възможна уязвимост при изява на рискови 

природни и антропогенни процеси. Определени са работещи индикатори за оценка на 

риска. Детайлно са картирани регионите и конкретните места с най-голяма вероятност 

за проява на неблагоприятни и рискови процеси и явления. В заключителната част са 

формулирани препоръки за борба с неблагоприятните  процеси и явления  в района на 

Шуменското плато и възможностите за вземането на превантивни мерки. 
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