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Abstract. In the period 2006–2008, a research group of the Geological Institute of BAS has conducted complex investigation in the 
coastal part of the Batova River valley – the slope between the Kranevo and Rogachevo villages. The study is provoked by the expansion 
of the resort construction along the Black Sea coast. The exploration area is located in the eastern part of the North Bulgarian swell of the 
Moesian platform (in the so-called Varna monocline). 

The slope is built up of Sarmatian sediments and is affected by old landslides. The base of the profile is formed by diatomaceous clays 
(Euxinograd Formation), covered by aragonite clays and aragonitites with limestone intercalations (Topola Formation). The slope ends in 
a plateau with a steep limestone rock crown (Karvuna Formation). 

The landslides have been formed during the Late Pliocene, Early and Middle Pleistocene due to the following factors: specific litho-
logy of the sediments, marine abrasion and river erosion, strong earthquakes, continuous rising of the coastland and eustatic fluctuations 
of the Black sea level. They are of block type and the space between the preserved blocks of the Topola Formation is filled up with the 
reworked aragonite clays. The majority of the landslides are provisionally stabilized with local reactivation due to rising of the groundwa-
ter level. The main sliding surface passes along the top of the diatomaceous clays (Euxinograd Formation), which are less prone to sliding 
due to their different lithological characteristic.

Stability analyses were carried out using the GEOSLOPE software along typical profile lines, with and without considering the im-
pact of seismic forces (Ks=0.27, I=IX MSK) and with eventual rising of the groundwater level. Critical areas of possible re-activation of 
the landslides were established. In 1971, a landslide occurred in one of them, destroying a 150-m long section of the road to the “Zlatni 
Pyasatsi” resort. It was provoked by a damage of the conduit, supplying drinking water for the resort. Subsequently both the road and the 
water-main were abandoned. Stabilization was performed, which included deep drainage, terracing of the landslide body, removing the 
falling masses under the road and replacing them with well compacted embankment.

In conclusion, it is possible to realize construction on the investigated slopes after taking the necessary measures, the most important 
one being not to admit rising of the groundwater level.

Key words: engineering geology, geomorphology, landslides, diatomaceous clays, aragonitites, stability analyses, North 
Black Sea coast area.

Резюме. В периода 2006–2008 г. Геологическият институт на БАН извърши проучвания в приморската част на долината на  
р. Батова във връзка с разширяване на курортното строителство, по време на които беше изследван склонът между селата Кранево 
и Рогачево. Склонът е изграден от сарматски седименти и е об�ванат от стари свлачи�а. В основата му залягат диатоме�ни гли-. Склонът е изграден от сарматски седименти и е об�ванат от стари свлачи�а. В основата му залягат диатоме�ни гли- залягат диатоме�ни гли-залягат диатоме�ни гли- диатоме�ни гли-
ни (Евксиноградска свита), вър�у които следват арагонитни глини и арагонитити с варовикови просло�ки (Тополска свита). 
Склонът завършва в плато със стръмен варовиков скален венец (Карвунска свита). 

Проучваният ра�он е разположен в източната част на Северобългарския свод на Мизи�ската платформа (в т.нар. Варненска 
моноклинала). 

Свлачи�ата са възникнали през Късния Плиоцен, Ранния и Средния Пле�стоцен под влияние на следните фактори: специ-Късния Плиоцен, Ранния и Средния Пле�стоцен под влияние на следните фактори: специ-анния и Средния Пле�стоцен под влияние на следните фактори: специ-Пле�стоцен под влияние на следните фактори: специ-ле�стоцен под влияние на следните фактори: специ- следните фактори: специ-следните фактори: специ-
фичен литолого-стратиграфски строеж на седиментите (арагонититите и арагонитните глини губят усто�чивост при динамични 
възде�ствия), морска абразия и речна ерозия, силни земетресения, непрекъснатото издигане на сушата и евстатични колебания 
на нивото на Черно море. Те са от блоков тип и пространството между запазените блокове от Тополската свита е запълнено с 
преотложени арагонитни глини. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-и арагонитни глини. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов- арагонитни глини. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-и глини. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов- глини. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-и. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-. По-голямата част от свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-свлачи�ата са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов- са условно стабилизирани с локално оживяване поради пов-
дигане на нивото на подпочвената вода. Основната свлачи�на повър�ност преминава по горни�ето на диатоме�ните глини 
(Евксиноградска свита), които са по-малко податливи на свличане поради различния си литоложки строеж (структурни и тек-
стурни особености).

Извършени са анализи на усто�чивост с програмата Geoslope по �арактерни профилни линии, със и без отчитане на влияние-със и без отчитане на влияние- отчитане на влияние-итане на влияние-тане на влияние-ане на влияние-не на влияние-е на влияние- влияние-
то на сеизмичните сили (Ks=0,27, I=IX MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-I=IX MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-=IX MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-IX MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри- MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-MSK) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-) и при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-при евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри- евентуалното повишение на нивото на подпочвената вода. Установени са кри-
тични участъци, където е възможно активизиране на свлачи�ата. В един от тя� през 1971 г. е възникнало свлачи�е, разрушило 
участък с дължина 150 m от пътя за курорта „Златни пясъци“. То е предизвикано от авария на водопровода, с ко�то курортът е 
снабдяван с пите�на вода. Впоследствие, както пътят, така и водопроводът са изоставени. Извършено е укрепване, което включва 
дълбок дренаж, опасва� свлачи�ето от към склона, терасиране на свлачи�ното тяло, изземване на свлечените маси под пътя и 
заменянето им с добре уплътнен насип.
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В заключение, вър�у изследваните склонове е възможно да се осъ�естви строителство след като се предприемат необ�оди-аключение, вър�у изследваните склонове е възможно да се осъ�естви строителство след като се предприемат необ�оди- е възможно да се осъ�естви строителство след като се предприемат необ�оди-е възможно да се осъ�естви строителство след като се предприемат необ�оди-строителство след като се предприемат необ�оди- като се предприемат необ�оди-
мите мерки, на�-важната от които е недопускане на повдигането на нивото на подпочвената вода.

Ключови думи: инженерна геология, геоморфология, свлачи�а, диатоме�ни глини, арагонитити, анализ на 
усто�чивост на склона, Северно Черноморие.

Въведение

В периода 2006–2008 г. изследователски колектив 
от Геологическия институт при БАН проведе 
геоложки проучвания на обширни пло�и (около 
15 000 dka) в приморската част на долината 
на р. Батова във връзка с тя�ното усвояване за 
строителство (Евстатиев и др., 2006ф*, 2007ф**, 
2007аф***, 2008ф****). Проучванията се отнасят 
за икономически важна, но съ�евременно 
недостатъчно инженерногеоложки проучена част 
от Северното Черноморие. 

Илиев (1973) отбелязва свлачи�а по р. Батова 
на с�ематична карта, наред с други свлачи�а от 
Добруджанското кра�брежие. Едно от тя�, възник-
нало по склона южно от с. Кранево, е описано от 
Сто�ков (1979).

Геолого-геоморфоложки проучвания на свла-
чи�ата по р. Батова между селата Оброчи�е и 
Батово извършват Попов и Мишев (1974). На ба-
зата на тогавашните данни те описват геолого-
тектонския строеж, геоморфоложките условия и 
разпространението на свлачи�ата като считат, че 
в приморската част на долината свлачи�ата са по-
слабо развити.

Свлачи�ата по долината на р. Батова пред-
ставляват интерес не само от практическа, но и 
от научна гледна точка. Те имат дълга история, 
която започва от края на Плиоцена и началото на 
Пле�стоцена. Формирани са в седименти, които 
могат да се отнесат към „особените строителни 

почви“ (диатоме�ни и арагонитни глини и араго-
нитити), които са труден обект за изследване. 

Съ�ествува повече информация за литолого-
стратиграфския и тектонския строеж на ра�она 
(Мандев, Начев, 1981; Попов и др., 1986; Попов, 
Коюмджиева, 1987; Боков и др., 1987; Koleva-
Rekalova, 1994; Колева-Рекалова, 1997, 1998; 
Колева-Рекалова и др., 1999; ), както и за геомор-
фоложките условия (Евлогиев, 2009).

Основна задача на настоя�ия труд е да се из-
следва геоморфоложкото развитие и литолого-
стратиграфския строеж на свлачи�ните терени 
между селата Кранево и Рогачево с цел да се изясни 
по-добре произ�ода и ме�анизма на свлачи�ата и 
да се оцени доколко тези терени могат да се усво-
ят за строителство. От инженерногеоложка гледна 
точка повечето свлачи�а са от категориите „стари 
стабилизирани свлачи�а“ или „стари условно ста-свлачи�а“ или „стари условно ста-“ или „стари условно ста-или „стари условно ста-
билизирани свлачи�а“ и е важно да се установи до 
каква степен те наистина са „стабилизирани“.

Из�одните данни за този труд са инженерно-
геоложки и геоложки картировки, извършени от  
Й. Евлогиев, К. Сто�кова и Д. Евстатиев, сондажни 
и други теренни проучвателни де�ности, осъ�естве-
ни от сътрудници на Изследователската база по гео-
те�ника на ГИ при БАН в гр. Русе, под ръководството 
на Й. Евлогиев и Д. Евстатиев, анализи за усто�чивост 
на склона, направени от Д. Карастанев. Лабораторните 
изпитвания са извършени в земноме�аничните лабо-
ратории на Геологическия институт в гр. София и в 
неговата Изследователска база в гр. Русе. 

Методика на проучването 

Проучванията на разглежданите свлачи�ни тере-разглежданите свлачи�ни тере-свлачи�ни тере-
ни включват следните методи:

Теренни методи

– Геоложка и инженерногеоложка картировка 
на проучваните терени в ма�аб 1:5000 и на при-
лежа�ия ра�он в ма�аб 1:25 000. Картировката е 
предшествана от анализ и обоб�ение на налична-
та публикувана и непубликувана литература; 

 – Геодезично заснемане на терените и изготвя-
не на карти в М 1:5000, 1:1000 и 1:500;

– Сондажно проучване с автосонда УРБ2,5А. 
Сондирането е направено с промивка, при пълно 
изваждане на ядката. Прокарани са об�о 93 бр. 
сондажи с дълбочини от 20 до 50 m. В стръмни-
те участъци на склона е сондирано с малка мо-

* Eвстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, К. Сто�кова,  
В. Петрова, Д. Антонов, М. Неделчева, П. Иванов, Б. Чакалова, 
Р. Нанкин. 2006. Инженерногеоложки доклад за предварителния 
устро�ствен план на поземлените имоти между селата Кранево и 
Рогачево на Албена АД, об�ина Балчик, област Добрич. Геофонд 
на ГИ.

** Eвстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, К. Сто�кова,  
В. Петрова, Д. Автонов, М. Неделчева, П. Иванов, Б. Чакалова, 
Р. Нанкин. 2007. Инженерногеоложко проучване на поземлените 
имоти в местността „Бакалъка“ за изготвяне на те�нически проект, 
с. Кранево, об�ина Балчик, област Добричка. Геофонд на ГИ.

*** Eвстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, В. Петрова,  
Д. Антонов, М. Неделчева, П. Иванов, Н. Добрев, Р. Нанкин,  
П. Гергинов. 2007а. Инженерногеоложко проучване за нуждите 
на ПУП на терени с пло� 1400 dka, разположени в ра�она на  
с. Рогачево, с. Кранево (об�ина Балчик) и с. Генерал Кантарджиево 
(об�ина Аксаково) – собственост на „Албена АД“. Доклад. 
Геофонд на ГИ.

**** Eвстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, К. Сто�кова, 
М. Неделчева, В. Петрова, П. Иванов, Н. Добрев, Р. Нанкин,  
З. Йорданова. 2008. Инженерногеоложки доклад за предварителния 
устро�ствен план на поземлените имоти между селата Кранево 
и Рогачево, собственост на фирма „Деметра-България“ ЕООД, 
об�ина Балчик, област Добрич. Геофонд на ГИ.
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торна сонда. От сондажите са взети об�о 466 бр. 
ненарушени проби за лабораторно изследване. 
Сондажната ядка е описана в свежо състояние и е 
фотодокументирана;

– Изграждане на 20 броя пиезометрични сонда-
жи за наблюдение на нивото на подпочвената вода 
и провеждане на опитни водочерпения;

– Електрично сондиране (ВЕС) в 19 точки до 
дълбочина 20 m.

Лабораторни методи

– Пълен анализ на класификационни показа-
тели и определяне на параметрите на якостта на 
сряз ване (дренирано-консолидирано плоско сряз-
ване) на 103 бр. проби; 

– Само класификационни показатели (предим-
но плътност и водно съдържание) са определени 
на други 363 бр. проби;

– Компресионни изпитвания – 60 опита;
– Изпитване на якост на едноосен натиск – 47 бр.
Всички изпитвания са направени в съответ-

ствие с БДС. Осредняването на сто�ностите за фи-
зичните и ме�анични показатели, включително на 
параметрите на якостта на срязване (φ и с) е извър-
шено според изискванията на нормативните доку-
менти (Норми за проектиране на плоско фундира-
не, 1997, Министерство на регионалното развитие 
и благоустро�ството, Наредба 12 за проектиране в 
свлачи�ни ра�они, 2001 и др.).

Анализи на усто�чивост 

Осъ�ествени са по 11 профилни линии. Коефи-
циентът на усто�чивост е определен по метода на 
Morgenstern-Price с програмен продукт SlOPE/W 
на GEOSLOPE. За разлика от други методи, този 
метод отчита влиянието на междуламелните сряз-
ва�и и нормални сили при по-малко презапа-
сяване по отношение на коефициента на усто�-
чивост. Основните преиму�ества на метода на 
Morgenstern-Price се свеждат до следното:

– то� отчита както срязва�ите, така и нормал-
ните междуламелни сили;

– удовлетворява условието за равновесие, както 
по отношение на моментите, така и по отношение 
на силите;

– позволява да се прилагат различни функции 
за междуламелните сили.

Коефициентът на усто�чивост Куст е пресметнат 
както при основни, така и при особени натоварва-
ния, в случая с отчитане на земетръсните сили.

Геоморфология

Геоморфоложките условия са описани от Евлогиев 
(2009), на базата на данни от цитираните по-на-

пред проучвания (Евстатиев и др., 2006ф, 2007ф, 
2007аф, 2008ф).

Долината на р. Батова в долната ѝ част е широ-
ка 2,5 km и е ограничена със стръмни склонове от 
север и юг, разсечени от малки реки и су�одолия. 
Тя е врязана в глинесто-песъчливите и варови-
ти сарматски седименти. Склоновете започват от 
плато, чиято билна част представлява плиоценска 
заравнена повър�ност (ПЗП) с абсолютна височи-
на 210–250 m (фиг. 1). Освен от морето и р. Батова, 
заравнеността е еродирана и от не�ните притоци 
Голямата река и р. Чалтика, както и от други по-
малки дерета, като са оформени няколко разделе-
ни едно от друго части на платото: Калето, Сакар 
тепе, Гюргенлик, Чинарлия и Каратепе. Тя�ната 
на�-горна равнинна част е изградена от седимен-
тите на Карвунската свита. 

От заравнеността по посока на р. Батова и не�-
ните притоци започва стръмен склон, покрит с 
делапси� и свлачи�ни блокове от материалите на 
Тополската свита. При с. Рогачево и по левия бряг 
на Голямата река стръмният склон преминава в по-
легат, ко�то достига до ниските тераси. В източна 
посока към Черно море стръмният склон продъл-
жава до плажната ивица. 

Високи тераси. В склона са врязани две тераси 
(Т120–130 m и Т85–92 m), съответно с късноплиоценска–
раннопле�стоценска и среднопле�стоценска въз-
раст (Евлогиев, 2009).

Тераса Т120–130 m образува тясна ивица южно от 
с. Рогачево и е формирана вър�у старо свлачи�е 
(фиг. 1). Съ�ата тераса се наблюдава западно от  
с. Кранево, между р. Чалтика и Голямата река. Тераса-
та е абразионно-акумулативна, с алуви� от глини и 
чакъли (2–3 m), покрити от делувиални глини.

Следва�ата тераса Т85–92 m се наблюдава южно 
от с. Рогачево, замаскирана от делуви�. Тя е ус-
тановена и южно от с. Кранево, образувана вър�у 
старо свлачи�е. Челото на терасата е денивелира-
но от активно свлачи�е (фиг. 1 и 2). 

Образуването на терасите е свързано с клима-
тичните флуктуации през Кватернера, предизви-
кали редуване на ниско и високо морско ниво на 
Черно море (Евлогиев, 2009). Прибрежната част на 
долина на р. Батова е била морски залив, конту-
рите на ко�то са маркирани от на�-старата висока 
тераса. При ниско регресивно ниво на морето бре-
говата ивица е била подложена на ерозия, предиз-
виквала удълбочаване на деретата и разчленяване 
на релефа, съпроводено с понижаване на нивото 
на подземните води. Последвалата трансгресия е 
подпирала подземните води и те бързо са се покач-
вали. При тези условия склоновете на разчленения 
релеф са загубвали усто�чивост и са се образува-
ли подводни свлачи�а. За тя�ното възникване е 
спомагало и наличието на лесно размиваеми сар-
матски седименти. При максимума на трансгреси-
ята е формирана терасата Т120–130 m вър�у делапсия 
на възникналите преди това свлечени материа-
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Фиг. 1. Геолого-геоморфоложка карта на района
1 – алтернация от ядчести, черупчести и глинести варовици, Карвунска свита (kvN1

s); 2 – арагонитни песъчливи или 
пра�ови глини с просло�ки от варовици, Тополска свита (toN1

s); 3 – диатоме�ни пра�ови глини, слабо литифицирани, 
Евксиноградска свита (evN1

kg-s); 4 – плиоценска заравнена повър�ност (ПЗП); 5 – склон; 6 – тераса Т120–130  m; 7 – тераса 
Т84–92 m; 8 – тераса Т53–61 m; 9 – тераса Т44–46 m; 10 – тераса Т33–37 m; 11 – тераса Т20–27 m; 12 – тераса Т10–12 m; 13 – тераса Т2–5 m;  
14 – главен свлачи�ен отстъп на старо свлачи�е; 15 – свлачи�ни циркуси и стъпала; 16 – активно свлачи�е; 17 – сондаж; 
18 – вертикално електрическо сондиране; 19 – профилна линия; 20 – свлачи�ен участък; 21 – контур на участък

Fig. 1. Geologic-geomorphologic map of the area
1, alternation of nodular, whole-shells and clayey limestones, Karvuna Fm (kvN1

s); 2, aragonitic sandy and silty clays with lime-
stone interbeds, Topola Fm (toN1

s); 3, diatomaceous sandy or silty clays, Euxinograd Fm (evN1
kg-s); 4, Pliocene Denudation Surface 

(PDS); 5, slope; 6, terrace Т120–130 m; 7, terrace Т84–92 m; 8, terrace Т53–61 m; 9, terrace Т44–46 m; 10, terrace Т33–37 m; 11, terrace Т20–27 m;  
12, terrace Т10–12 m; 13, terrace Т2–5 m; 14, main scarp of old landslide; 15, landslide circus and terraces; 16, active landslide;  
17, borehole; 18, resistivity survey; 19, profile line; 20, landslide area; 21, contour of area

ли. Възрастта на терасата е Късен Роман–Ранен 
Пле�стоцен. 

Втората по-ниска тераса е образувана по съ-
�ия начин, но в началото на Средния Пле�стоцен 
при максимума на интерглациалната трансгресия 
Гюнц–Хасла�.

Понастоя�ем терасите се намират на голяма 
надморска височина поради непрекъснатите по-
зитивни движения, довели до издигане на сушата 
след времето на тя�ното образуване.

След стръмния склон от кота около 90–100 m  
по посока на морето и реките започва полегат 

склон, ко�то постепенно преминава в те�ните нис-
ки тераси.

На�-вероятно старите свлачи�а, подобно на 
терасите, са образувани през интерглациалните 
трансгресии на Черно море, като по времето на 
Късния Роман и в Ранния Пле�стоцен са образу-
вани свлачи�ата в горната част на склона, а в на-
чалото на Средния Пле�стоцен – тези в неговата 
средна част (фиг. 2, 3 и 4).

Ниски тераси. Образуват тесни заравнености в 
междуречието Чалтика–Батова, разположени ус-
поредно на морския бряг. Врязани са в седимен-
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тите на Евксиноградската свита на следните нива 
– Т53–61 m, Т44–46 m, Т33–37 m, Т20–27 m, Т10–12 m, Т2–5 m. По 
съвременния релеф трудно се забелязват, тъ� като 
са покрити от делувиален шле�ф. Те маркират от-
дръпването на морето, така че склонът все повече 
се е отдалечавал от влиянието на морската абразия 
и постепенно свлачи�ната активност е зати�нала. 
Това не се отнася за стръмния склон на съвремен-
ния морски бряг (южно от Кранево), ко�то е под-
ложен на непрекъсната морска абразия, поддържа-
�а свлачи�ната активност.

Литолого-стартиграфски строеж

В проучваните терени на повър�ността се разкри-
ват неогенски (сарматски) и кватернерни седимен-

Фиг. 2. Инженерногеоложки профил І–І, преминаващ през старо стабилизирано и активно свлачище в участък І
4 – пра�ови до пра�ово-песъчливи глини, делапси� на старо стабилизирано свлачи�е; 6 – пра�ови глини, често диатоме�-пра�ови глини, често диатоме�-
ни, със слоеве от пра�ов пясък, Евксиноградска свита (evN1

kg-s); 6а – пра�ови глини на Евксиноградска свита, изграждат 
свлачи�ни пакети на активно свлачи�е; 7 – едри чакъли с песъчлив пълнеж, алуви�; 7а – песъчлива глина с чакълни 
късове, алуви�; 8 – пра�ови глини, делувиални; 9 – изкуствен насип; 10 – свлачи�на повър�ност на старо стабилизирано 
свлачи�е; 11 – активна свлачи�на повър�ност; 12 – абразионна повър�ност; 13 – литоложка граница; 14 – водно ниво; 
Мс – моторен сондаж

Забележка: При съставянето на профил І–І са използвани данни от сондажите по профила, от съседни сондажи и от раз-
крития по терена. Инженерногеоложки разновидности 1, 2, 3 и 5 не се установяват в профил І–І.

Fig. 2. Geological profile I–I, crossing old stabilized and the active landslide in area I
4, silty and sandy clays of old landslide; 6, silty clays, diatomaceous, with silty sands interbeds, Euxinograd Fm (evN1

kg-s); 6a, silty 
clays of the Euxinograd Fm, forming the slided blocks of active landslide; 7, coarse gravel with sandy matrix, alluvium; 7a, sandy 
clay with gravel clasts, alluvium; 8, silty clays, colluvial; 9, artificial embankment; 10, surface of rupture of old stabilized landslide; 
11, active surface of rupture; 12, abrasional surface; 13, lithological boundary; 14, ground water level; Mc, borehole

Note. For compilation of I–I profile, all available data in the area are used (boreholes and outcrops). Engineering geological variet-
ies 1, 2, 3 and 5 are not established in profile I–I.

ти (фиг. 1), в които са отделени следните свити 
(Попов и др., 1986; Попов, Коюмджиева, 1987; 
Колева-Рекалова, 1997):

Евксиноградска свита (еvN1
s). Тя е на�-широ-

ко разпространена в проучваните терени (фиг. 1). 
Изградена е от сиви до тъмносиви, неяснослоес-
ти до финослоести глини с пясъчни просло�ки. 
Пластовете затъват с малки наклони (от 2 до 5°) на 
юг–югоизток. 

Освен монтморилонит, илит и други глинести 
минерали, глините съдържат изобилно скелети 
на кремъчни водорасли (диатомеи) и силициеви 
спонгии. Карбонатното им съдържание варира в 
широки граници – от безкарбонатни до карбонатни 
глини (до 55% карбонат – Колева-Рекалова, 1997, 
1998; Колева-Рекалова и др., 1999). Карбонатното 
съдържание е на�-високо в просло�ките с че-
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рупков детрит, които се сре�ат често в разреза 
на свитата. В литоложко отношение глините на 
Евксиноградската свита нямат ни�о об�о с мер-
гелите, на които се оприличават в някои инженер-
ногеоложки доклади.

Изветрителната кора на глините е бежово-кафя-
ва, с ръждиви просло�ки, което е резултат на окис-
лителни процеси. В дълбочина цветът се изменя 
постепенно от светлосив до тъмносив, като се уве-
личава плътността и здравината на седиментите. В 
разреза на свитата на различни нива се сре�ат про-
сло�ки от слабо структурирана тъмносива до черна 
глина, дължа�а цвета си на набогатяване с орга-
нично ве�ество, предимно от растителни останки. 
Понякога просло�ките се намират на различни нива 
в сондажните колонки по склона и може погрешно 
да се обединят като непрекъснат слаб сло� на свла-
чи�на повър�ност. Подобни просло�ки са широко 

разпространени и са документирани в разрези на 
свитата в морските сондажи на шелфа (по непубл. 
данни на един от авторите, К. С.), което показва те�- С.), което показва те�-С.), което показва те�-
ния седиментогенен произ�од.

Евксиноградската свита се покрива от Топол-
ската свита, а на запад латерално се зацепва с Одър-
ската свита. Горни�ето ѝ, южно от с. Рогачево, 
се маркира от детритусна варовита просло�ка на 
кота около 157 m. При с. Кранево границата между 
Тополската и Евксиноградската свита е вероятно 
на съ�ата кота. Дебелината на Евксиноградската 
свита достига до 100–110 m.

Тополска свита (toN1
s). В ра�она лежи нор-

мално, с постепенен пре�од вър�у глините на 
Евксиноградската свита (фиг. 1). От Колева-
Рекалова (Koleva-Rekalova, 1994; Колева-Рекалова, 
1997) е установено, че Тополската свита е изграде-
на предимно от арагонитни седименти. Арагонитът 

Фиг. 3. Инженерногеоложки профил ІІ–ІІ, преминаващ през участък ІІ
3 – арагонитни песъчливи или пра�ови глини, с просло�ки от здрави варовици, Тополска свита (toN1

s); 5 – варовикови 
слоеве в Тополската свита, с дебелина до 1 m; 6 – пра�ови глини, често диатоме�ни, с по-светли слоеве от пра�ов пясък. 
Горната част на пласта е с вълнообразна структура, образувана от тежестта на свлечените блокове, Евксиноградска свита 
(evN1

kg-s); 7 – пра�ови дребни пясъци, с едри чакъли, алуви�; 7а – пра�ови глини с единични заоблени чакълни късове, алу-, алу-
ви�; 8 – пра�ови до пра�ово-песъчливи глини с ръбести късове, делуви�; 9 – насип, изгражда� дигите около р. Чалтика; 
10 – свлачи�на повър�ност на старо стабилизирано свлачи�е; 11 – абразионна повър�ност; 12 – литоложка граница;  
13 – водно ниво; Мс – моторен сондаж

Забележка: При съставянето на профил ІІ–ІІ са използвани данни от сондажите по профила, от съседни сондажи и от 
разкрития по терена. Инженерногеоложки разновидности 1, 2 и 4 не се установяват в профил ІІ–ІІ.

Fig. 3. Geological profile II–II, crossing the area II
3, aragonitic sandy and silty clays, interbedded by firm limestones (toN1

s); 5, limestone beds in Topola Fm, up to 1 m thick;  
6, silty clays, diatomaceous, with light seems of siltstones. The upper part of the layer shows wavy structure due to the weight of 
the slided blocks, Euxinograd Fm (evN1

kg-s); 7, silty to fine grained sands, with coarse gravel clasts, alluvium; 7a, silty clays with 
single rounded gravel clasts, alluvium; 8, silty to sandy clays with angular clasts, delluvium; 9, embankment of the dikes along the 
Chaltika River; 10, rupture surface of old stabilized landslide; 11, abrasional surface; 12, lithological boundary; 13, ground water 
level; Mc, borehole

Note. For compilation of II–II profile, all available data in the area are used (boreholes and field outcrops). Engineering geological 
varieties 1, 2 and 4 are not established in profile II–II.
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има �имичен състав подобен на калцита, но е в 
друга сингония и карбонатът се явява под форма 
на удължени призматични или заострени крис-
тали. Обикновено се сре�а в по-млади геоложки 
формации (Braithwaite, 2005). 

Арагонитните седименти на Тополската свита 
съдържат пространствено издържани тънки (обик- (обик-(обик-
новено от 20–30 cm до 1 m) просло�ки от здрави 
варовици, изградени от калцит. 

Свитата се покрива от черупчестите варовици 
на Карвунската свита с рязка литоложка граница. 

Карвунска свита (kvN1
s). Образува скалния ве-

нец на платото (фиг. 1). Изградена е от здрави, плът-
ни или шуплести черупчести варовици, прослоени 

с глинести варовици и различно оцветени глини. 
Контактът между Карвунската и Тополската свити 
южно от с. Рогачево се маркира от варовит груб 
пясъчник, ко�то е на кота ~ 201 m. Дебелината ѝ 
достига до 25–30 m. 

Описаната подялба на Сарматския етаж на три 
свити – Евксиноградска, Тополска и Карвунска, 
заменя старата му подялба на три задруги: долна 
мергелно-глинеста; средна варовито-мергелна и 
горна варовикова задруга. Тази подялба, съставена 
през 50-те и 60-те години на миналия век, продъл-
жава да се използва и сега при инженерногеолож-
ките проучвания, въпреки че не дава вярна пред-
става за състава и сво�ствата на седиментите.

Фиг. 4. Инженерногеоложки профил ІIІ–IІІ, преминаващ през старо стабилизирано свлачище в участък ІІI
1 – алтернация от ядчести, черупчести и глинести варовици, Карвунска свита (kvN1

s); 2 – пра�ови глини с лимонитни 
включения, Карвунска свита; 3 – арагонитни песъчливи или пра�ови глини, с просло�ки от здрави варовици, Тополска свита 
(toN1

s); 4 – свлечени пра�ови и пра�ово-песъчливи арагонитни глини с варовикови късове, делапси�; 4а – свлачи�ен блок, 
изграден от седименти на Тополската свита, с нарушена структура; 5 – варовикови пластове, прослоява�и арагонитните 
глини на Тополската свита; 6 – пра�ови глини, често диатоме�ни, с по-светли слоеве от пра�ов пясък, Евксиноградска 
свита (evN1

kg-s). Горната част на пласта е с вълнообразна структура, образувана от тежестта на преминалите свлачи�ни 
блокове; 7 – глини с чакъли, алуви�; 8 – пра�ови глини, делуви�; 9 – свлачи�на повър�ност на старо стабилизирано 
свлачи�е; 10 – абразионна повър�ност; 11 – литоложка граница; 12 – водно ниво; Мс – моторен сондаж

Забележка: При съставянето на профил ІІІ–ІІІ са използвани данни от сондажите по профила, от съседни сондажи и от 
разкрития по терена.

Fig. 4. Geological profile III–III, crossing the old stabilized landslide in the area III
1, alternation of nodular, shelly and clayey limestones, Karvuna Fm (kvN1

s); 2, silty clay with limonite concretions; 3, aragonite 
sandy or silty clays, interbedded by firm limestones, Topola Fm (toN1

s); 4, slided silty and silty-sandy clays with limestone blocks; 
4a, landslide block, built by the sediments of Topola Fm, with disturbed bedding; 5, limestone beds interbedding aragonitic clays 
of the Topola Fm; 6, silty clays, diatomaceous, with light seems of siltstones, Euxinograd Fm (evN1

kg-s). The upper part of the layer 
shows wavy structure due to the weight of the slided blocks; 7, clays with gravels, alluvium; 8, silty clays, delluvium; 9, rupture 
surface of old stabilized landslide; 10, abrasional surface; 11, lithological boundary; 12, ground water level; Mc, borehole

Note. For compilation of III–III profile, all available data in the area are used (boreholes and field outcrops).
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Кватернерът съдържа алувиални и делувиални 
отложения. За разглежданата задача представляват 
интерес последните, за�ото покриват големи час- покриват големи час-
ти от свлачи�ните склонове. Имат глинест и пра-свлачи�ните склонове. Имат глинест и пра-склонове. Имат глинест и пра-
�ово-глинест състав, понякога със скални късове. 

Тектоника и земетръсност

В тектонско отношение ра�онът попада в източни-
те части на Северобългарския свод от Мизи�ската 
платформа и по-специално във Варненската моно- във Варненската моно- Варненската моно-та моно- моно-
клинала, чи�то седименти затъват с 2–5° на юг и 
югоизток. Проявите на интензивна блокова текто- Проявите на интензивна блокова текто-роявите на интензивна блокова текто-
ника са относително стари и засягат подложката от 
палеозо�ски, триаски и юрски скали. 

Макар че са установени разломи, пресича�и 
неогенските седименти, об�о взето, през Неогена 
и Кватернера във Варненската моноклинала не са 
настъпили големи тектонски разломявания (Боков 
и др., 1987). Неотектонските движения са предим-
но вертикални и позитивни.

Съгласно Нормите за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни ра�они сеизмичността 
на ра�она е ІХ степен по MSK, със сеизмичен кое-
фициент Кс=0,27. За тази степен е взета предвид 
Калиакренско–Шабленската зона, чиято последна 
голяма изява през 1901 г. е предизвикала освен 
разрушения на голям бро� сгради и активизиране 
на някои свлачи�а – например свлачи�ето в близ-
ко разположената местност „Момчилски рид“.

За отбелязване е, че такива големи сеизмич-
ни изяви се случват много рядко (приблизително 
веднъж на 500 години според Илиев, 1973). С по-
голяма повторяемост са по-далечните земетръсни 
огни�а, на�-важно от които е Вранчанското. Те 
предизвикват земетресения с по-малък интензитет 
– VІІ и VІІІ степен. 

Цикличното понижаване и повишаване на ни-
вото на морето през Кватернера (понижаване до 
100 m според някои автори) е създавало условия 
за разтоварване, а след това по време на транс-
гресиите – за огромен допълнителен товар, пре-
дизвиква� разломявания в кра�брежните зони и 
земетресения, вероятно с по-голям интензитет от 
сегашните. 

Инженерногеоложка характеристика  
на свлачищните терени 

Както се вижда от изложеното по-напред, разглеж-
даните свлачи�ни терени имат редица об�и черти. 
Всички те са в сарматски седименти (фиг. 1). Имат 
еднакъв произ�од, свързан с колебанията на нивото 
на морето през Пле�стоцена, със съпътства�ата ги 
абразия и ерозия, с издигането на сушата и с въз-
де�ствията на силни земетресения. Характеризират 
се с повече или по-малко изразен блоков строеж. 
Преобладават старите стабилизирани или условно 
стабилизирани свлачи�а. Съвременните им изяви 
са малко, което се дължи в значителна степен на не-
голямата застроеност на терените. 

Седиментите на Карвунската, Тополската и 
Евксиноградска свита от инженерногеоложка 
гледна точка са разделени на следните основни 
инженерногеоложки разновидности:

Инженерногеоложка разновидност 1. Изграж-
да ядчестите и черупчести варовици в горната и 
долната част на Карвунската свита (kvN1

s), като 
оформя два слоя с дебелини 17 и 10 m, които са 
разделени от глините на описаната по-долу инже-
нерногеоложка разновидност 2 (фиг. 4).

В лабораторията са изпитани проби от всич-
ки слоеве и просло�ки на тази разновидност 
(Евстатиев и др., 2007а, 2008). Въз основа на ре-2007а, 2008). Въз основа на ре-). Въз основа на ре-
зултатите от тя� и с обратни разчети по данни от 
дълбоки изкопи са получени следните обоб�ени 
показатели за инженерногеоложка разновидност 1: 
обемна плътност ρ=2,10 g/cm3; нормативни ефек-
тивни параметри на якостта на срязване (вър�ови 
сто�ности): ко�езия cІ=233,3 kРа; ъгъл на вътреш-
но триене φІ=22,1°.

Инженерногеоложка разновидност 2. Пред-
ставена е от пра�ови глини, сиви до сивозеле-пра�ови глини, сиви до сивозеле-
ни, с лимонитни включения, в среднопластична 
консистенция, разделя�и инженерногеолож-, разделя�и инженерногеолож-
ка разновидност 1 (Карвунска свита – kvN1

s). 
Дебелината ѝ е 10 m. Характеризира се със след-
ните показатели: обемна плътност ρ=1,87 g/cm3; 
водно съдържание w=34,4%; коефициент на по- коефициент на по-коефициент на по-
рите е=1,02 и параметри на якостта на срязва-
не (нормативни ефективни вър�ови сто�ности) 
– cІ=29,0 kРа, φІ =17,70°.

ТАБЛИЦА І

1. Сондажна ядка от арагонитни ненарушени глини (разновидност 3), Тополска свита (toN1
s), вижда се �оризонталното 

наслояване.
2. Армира�и варовикови просло�ки в арагонититите на Тополската свита (разновидност 5).
3. Свлечен блок от Тополската свита.

PLATE I

1. Drill-core from undisturbed aragonite clays (layer 3), Topola Fm (toN1
s), the horizontal bedding is visible.

2. Calcareous intercalations reinforcing the aragonitites of the Topola Fm (layer 5).
3. Slided block from the Topola Fm.
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Инженерногеоложка разновидност 3. Включ-
ва седиментите на Тополската свита (toN1

s) при ус-
ловията на естествено залягане. Това са предимно 
арагонитни глини със сравнително добре изразено 
наслояване (Табл. І, 1 и 2). 

Инженерногеоложка разновидност 4. Образу-
вана е от свлечени материали на Тополската свита. 
Изградена е от пра�ови и пра�ово-песъчливи ара-пра�ови и пра�ово-песъчливи ара-
гонитни глини с безразборно заляга�и варовикови 
късове (делапси�).

Инженерногеоложка разновидност 4а. Това са 
свлачи�ни блокове (Табл. І, 3), изградени от седи-ни блокове (Табл. І, 3), изградени от седи-3), изградени от седи-), изградени от седи-седи-
менти на Тополската свита, с повече или по-малко 
нарушена структура на арагонитните глини, а ва- на арагонитните глини, а ва-
ровиковите просло�ки често са начупени, но личат 
ясно в профила.

Глините на разновидностите 3, 4 и 4а имат 
предимно средно-, по-рядко мекопластична кон--, по-рядко мекопластична кон-пластична кон-
систенция. По зърнометричен състав представля-
ват пра�ови до пра�ово-песъчливи глини и имат 
следните физични показатели: обемна плътност 
ρ=1,83–1,86 g/cm3; водно съдържание w=33–46%; 
коефициент на порите е=1,05–1,09.

Инженерногеоложка разновидност 3 и образу-
ваните от нея разновидности 4 и 4а имат различна 
якост на срязване. За разновидност 3 са определени 
само нормативните вър�ови сто�ности на якостта 
на срязване, тъ� като през нея не преминават свла-
чи�ни повър�нини: сІ =30,5 kРа; φ І =21,30°.

Инженерногеоложка разновидност 4 е засегна-
та от свличания и за нея са меродавни следните 
параметри на якостта на срязване: нормативни 
вър�ови сто�ности – cІ=23–23,9 kРа, φІ=25–27,80°; 
нормативни ефективни остатъчни сто�ности – cr

І = 
8,4 kРа, φr

І =26,80°.
Седиментите на разновидностите 3, 4 и 4а, спо-

ред БДС се отнасят предимно към глинестите поч-
ви, въпреки че по редица сво�ства се отличават от 
типичните глини. Както беше посочено по-горе, 
те съдържат арагонит, което се отразява на тя�-
ното инженерногеоложко поведение. По външен 
вид арагонитните глини изглеждат с ниско водно 
съдържание, но според лабораторните данни за 
границите на пластичност се намират в меко- до 
среднопластична консистенция. Поради това, при 
вибриране пробите протичат, а необсадените сон-

дажи се затварят, което показва, че са склонни към 
пластично деформиране. Според Илиева (Каменов 
и др., 1972) те се отнасят към т. нар. чувствител-
ни глини, които могат да загубят усто�чивостта си 
при динамични възде�ствия.

Инженерногеоложка разновидност 5. Към нея 
се отнасят здравите варовици, прослоява�и ара-
гонитните глини на Тополската свита (Табл. І, 2). 
Тези просло�ки са с дебелина 20–30 cm до 1 m. Те 
имат армира�а роля в ненарушения масив и голям 
принос за запазване на висок усто�чив субвертика-
лен откос. 

Инженерногеоложка разновидност 5 се �арак-
теризира със следните показатели: обемна плът-
ност ρ=2,35 g/cm3; водно съдържание w=0,6%; 
якост на едноосен натиск Rc=36,0 МРа; якост на 
опън Rt=3,7 МРа.

Армира�ата роля на варовиковите просло�ки 
(разновидност 5) в масива, изграден от Тополската 
свита, беше отчетена посредством обратни изчис-
ления по формулата за височината на усто�чивия 
вертикален откос. От тя� бя�а получени следните 
параметри за якостта на срязване на целия масив, 
изграден от разновидности 3 и 5: ко�езия c=71,0 kРа 
и ъгъл на вътрешно триене φ=25,00°.

Инженерногеоложка разновидност 6. Съглас-
но БДС е изградена от пра�ови глини, със слоеве 
от глинести или пра�ови пясъци (Евксиноградска 
свита – evN1

kg-s). Към повър�ността се наблюда-
ва постепенно понижаване на якостните пара-
метри на глините вследствие на изветрителни 
процеси. На�-горната част на разновидността е с 
твърдопластична консистенция, с вълнообразна 
структура, образувана от тежестта на преминали-
те свлачи�ни блокове (фиг. 3 и 4). Залягането на 
пластовете с 2–5° на юг–югоизток има важно ин-
женерногеоложко значение, тъ� като наклонът на 
склона е обратен или кос на това залягане. С това 
се обяснява усто�чивостта на стръмния склон при 
наклон над 30° (южно от Кранево до 45°), когато 
свежата част на Евксиноградската свита се разкри-
ва на повър�ността. Тази особеност в залягането 
на пластовете е взета предвид при лабораторните 
изпитвания на срязване.

Свежата непроменена част от разновидността 
(Табл. ІІ, 1) има следните осреднени физико-ме�а-

ТАБЛИЦА ІI

1. Сондажна ядка от свежата част на Евксиноградската свита с добре изразена слоестост.
2. Ядка от �лъзгателната зона на старо свлачи�е.
3. Ядка от изветрялата част на Евксиноградската свита (evN1

kg-s), свлачи�ен пакет (разновидност 6а).

PLATE II

1. Drill-core from the raw part (not weathered) of the Euxinograd Fm with well expressed bedding.
2. Drill-core from the rupture zone of old landslide.
3. Drill-core from the weathered part of the Euxinograd Fm (evN1

kg-s), landslide block (layer 6a).
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нични показатели: обемна плътност ρ=1,79 g/cm3; 
водно съдържание w=26,7%; коефициент на по- коефициент на по-коефициент на по-
рите е=0,94; якост на едноосен натиск Rc=1,6– 
3,0 МРа. Прави впечатление ниската обемна плът -
ност на скелета (ρd=1,38–1,42 g/cm3 ), която не съот-
ветства на Rc и това се дължи на голямото съдържа-
ние на остатъци от диатомеи и силициеви спонгии.

Инженерногеоложка разновидност 7 и 7а. То-
ва са чакъли с пясъци (разновидност 7) и глини 
(разновидност 7а), изгражда�и алувия на терасите 
всечени в склона.

Инженерногеоложка разновидност 8. Изграж-
да приповър�ностната част на склона с дебелина 
до 8–10 m. Представена е от пра�ови глини, делу-–10 m. Представена е от пра�ови глини, делу-10 m. Представена е от пра�ови глини, делу-
виални, средно- до твърдопластични, които имат: 
обемна плътност ρ=1,91 g/cm3; водно съдържание 
w=25,3%; коефициент на порите е=0,81.

Инженерногеоложка разновидност 9. Не�омо-
генни насипи от глини, дребнозърнести пясъци и 
едри чакъли. Те имат много малко разпростране-
ние в проучваните терени.

Наред с описаните об�и черти, между отделни-
те свлачи�ни терени се наблюдават и съ�ествени 
различия, свързани с височината, конфигурацията 
и наклона на склона, с вида на свлачи�ните фор-
ми, с нивото на подземните води, с дълбочината 
на свлачи�ната повър�ност и др. Въз основа на 
тези различия са отделени три свлачи�ни учас-
тъка (фиг. 1):

– Участък I – локализиран по склона южно от 
с. Кранево;

– Участък II – разположен в междуречието 
Чалтика–Голямата река;

– Участък III – об�ва�а� склона източно и 
югоизточно от с. Рогачево.

Свлачи�ен участък I

Участъкът об�ва�а територия ограничена от за-
пад и север от Голямата река (приток на р. Батова), 
от изток – Черно море и от юг – Франгенското 
плато (фиг. 1). В съвременния релеф се разграни-
чават следните геоморфоложки форми (описани в 
гл. Геоморфология):

Плиоценска заравнена повърхност – с на�-ви-
сока кота при „Калето“ – 252,1 m.

Склон. В северна посока от платото към с. 
Кранево, до кота 100 m, склонът е с об� наклон 
13–14°, след което намалява до 8–10°. В североиз-–14°, след което намалява до 8–10°. В североиз-14°, след което намалява до 8–10°. В североиз-
точна посока към морето то� е по-стръмен, като в 
на�-ниската му част наклонът е средно от 28–36°. 
В отделни места под влияние на непрекъсната 
морска абразия наклонът достига до 45°. 

В горната част на склона до кота 72 m се наблю-
дават стари свлачи�а, от които са останали големи 
стъпаловидни блокове, откъснати от Тополската 
свита, пространството между които е запълнено от 
делапси�, (фиг. 1, Табл. І, 1). Делапсият е от ара-
гонитни глини с големи варовикови късове. В дол-
ната част на склона преминават две дерета, които 
в миналото са дренирали повър�ностните води, а 
напоследък са засипани.

Тераси. По склона се установява тераса Т84–88 m 
(фиг. 2). Склонът завършва в ниската заливна те-
раса Т2–5 m.

Обект на сондажните проучвания (Евстатиев 
и др., 2007ф) е предимно склона под кота 95 m, 
разположен южно от с. Кранево, в ко�то се раз-
граничават две части. В по-високата се наблюдава 
старо стабилизирано свлачи�е (Табл. ІІІ, 1), а в 
по-ниската – съвременно свлачи�е (фиг. 1 и 2) и 
незасегнат от свличане склон. 

Двете части на склона имат подобен литолого-
стратиграфски строеж. На�-отдолу заляга горната 
слабо променена част на Евксиноградска свита 
(разновидност 6), която постепенно преминава в 
изветрялата част на свитата (окислителната зона) с 
дебелина до 11 m (разновидност 6а, Табл. ІІ, 3).

Резултатите от проучванията на незасегнатия 
от съвременни свличания склон са описани от 
Евстатиев и др. (2007бф*****). Склонът е с неголям 
наклон (8–10°), като коефициентът на неговата ус-

ТАБЛИЦА ІII

1. Изглед от свлачи�ен участък І.
2. Изглед от свлачи�ен участък ІІ.
3. Изглед от свлачи�ен участък ІІІ.

PLATE III

1. View of the landslide area I.
2. View of the landslide area II.
3. View of the landslide area III.

***** Eвстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, В. Петрова, М. 
Неделчева, П. Иванов, Н. Добрев, Б. Чакалова, Р. Нанкин. 2007б. 
Инженерногеоложко проучване във връзка с проект за укрепване 
на свлачи�ето в местността „Бакалъка“, южно от с. Кранево, 
об�ина Балчик, област Добрич. Геофонд на ГИ.
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то�чивост Куст, определен по 4 профила, без отчи-
тане на земетръсните сили е от 2,37 до 3,19, а с от-
читане на тези сили – от 1,54 до 1,74. Понастоя�ем 
водното ниво се изменя от 20 m в горната част на 
склона до 8–10 m – в долната. Ако това ниво не се 
покачи значително, усто�чивостта на склона �е се 
запази в сегашното състояние.

По-голям интерес представлява частта от 
скло на, която е засегната от съвременно свличане 
(фиг. 1 и 2). То е станало през ма� 1971 г., поч- То е станало през ма� 1971 г., поч-То е станало през ма� 1971 г., поч-
ти по времето на опустошителното свлачи�е във 
вилната зона „Кранево“ (Илиев, Цветков, 1971). 
Първото проучване на свлачи�ето е от Сто�ков 
(1979).

Свлачи�ето е предизвикано от авария на го-
лям етернитов водопровод, с ко�то е водоснабдя-
ван курорта. То е прекъснало 100 метров участък 
от тогавашния път „Кранево–Златни пясъци“. От 
свличането са получени 4 свлачи�ни стъпала, 
като основната свлачи�на повър�нина, опреде-
лена по един профил, е била на около 8–11 m от 
повър�ността.

В момента на свличането нивото на подзем-
ната вода се е покачило до 4 m от повър�ността. 
Покачване с подобен размер предизвика активи-
зиране и на свлачи�ето при къмпинг „Панорама“ 
(Сто�ков, Евстатиев, 1983), както и на други свла-, Евстатиев, 1983), както и на други свла- Евстатиев, 1983), както и на други свла-
чи�а по Северното Черноморие (Сто�ков, 1979; 
Върбанов и др., 1997).

Свлачи�ето е укрепено по следния начин. След 
спиране на водата във водопровода, чието използ-
ване е прекратено завинаги, горният кра� на свла-
чи�ето е бил опасан с дренаж, дълбок 8–9 m, след 
което склонът е терасиран. Свлечената почва в об-
�вата на пътя е иззета до дълбочина 8 m и е заме- и е заме-и е заме-
нена с уплътнен насип с каменна призма. Поради 
това свлачи�е и други свличания по морския бряг, 
старият път „Кранево–Златни пясъци“ е изоставен 
и е изградена нова пътна връзка.

Свлачи�ето е проучено наново през 2006–
2007 г., като са уточнени неговите геометрични 
�арактеристики и геоложки строеж (Евстатиев и 
др., 2007бф). Ширината на свлачи�ния циркус в 
долния му кра� е около 200 m, дължината му дос-
тига до 100 m, а пло�та му е 12 dka. Посоката на 
движението е на изток–североизток. 

Свлачи�ето е детрузивно, като започва от 
края на тераса Т84–88 m (фиг. 2). То е об�ванало част 
от седиментите на тази тераса и изветрителния 
сло� на Евксиноградската свита (разновидност 
6а, Табл. І, 3). Основната свлачи�на повър�нина 
преминава по повър�ността на разновидност 6 на 
дълбочина между 8,5 и 11,0 m (Табл. ІІ, 2), като из-
лиза на повър�ността в стръмната част на склона. 
В прокараните сондажи не е установена по-дълбо-
ка �лъзгателна повър�нина, каквато се наблюдава 
в други ра�они по Северното Черноморие. Това 
се потвърждава с наличието на детритусен сло�, 
ко�то се намира на една и съ�а кота в сондажите 

(41 m) и от наблюденията на естествено разкри-
тие, при което дебелината на свлечените маси е 
10–12 m. Под тя� слоевете на Евксиноградската 
свита не са засегнати от свлачи�ните процеси. 

По време на проучванията през 2006 и 2007 г. 
постоянно водно ниво в пределите на свлачи�ето 
не е установено. По-долу се дават само показате-
лите на разновидност 6а, която об�ва�а преобла-
дава�ата част на свлачи�ното тяло. 

Инженерногеоложка разновидност 6а. Изгра-
дена е от пра�ови глини, в твърдопластична кон-
систенция. Глините са жълто-ръждиви до бежови 
или бежово-кафяви, с обикновено тънки просло�ки 
от ръждиво оцветени глинести пясъци и по-тъмни 
глинести слоеве. Състои се от свлачи�ни пакети 
с повече или по-малко запазена фина �оризонтал-
на слоестост и от маса с нарушена структура. Тя 
се �арактеризира със следните осреднени показа-
тели: обемна плътност ρ=1,71 g/cm3; вод но съдър-
жание w=39,5%; коефициент на порите е=1,32;  
якост на срязване: нормативни ефективни вър�о- нормативни ефективни вър�о-нормативни ефективни вър�о-
ви cІ=41,0 kРа, φІ=18,6о; нормативни ефективни 
остатъчни сто�ности – cr

І=17,3 kРа, φr
І=9,5°.

В сондажите, прокарани на различни нива по 
склона, са преминати отбелязаните по-напред про-
сло�ки от тъмносиви до черни глини с дебелина от 1 
до 5–6 m, които имат по-ниски якостни показатели. 
Те са взети предвид при анализите за усто�чивост 
на склона, но не са обединени в непрекъснат сло�. 

При анализите на усто�чивост освен за разно-
видност 6а са взети предвид физичните и ме�анич-
ни показатели на всички разновидности, посочени 
на фиг. 2 с те�ните нормативни и изчислителни 
сто�ности.

Анализите са направени по три профилни линии 
по зададена �лъзгателна повър�ност (повър�ността 
на разновидност 6, фиг. 2) и при отсъствие на водно 
ниво. Коефициентът на усто�чивост Куст е пресмет-
нат с отчитане и без отчитане на сеизмичните сили. 
И в двата случая Куст е определен и след прилагане 
на противоде�ствува�а концентрирана сила (отра-
зява�а ефекта на укрепителна конструкция), чиято 
сто�ност е такава, че Куст се увеличава до допусти-
мата минимална сто�ност Куст.доп (Куст.доп=1,25 без 
отчитане на земетръсните сили и Куст.доп=1,05 в обра-
тния случа�). За разновидностите, които изграждат 
свлачи�ното тяло, са използувани изчислителните 
остатъчни сто�ности, а за останалите разновидно-
сти – изчислителните вър�ови сто�ности.

В кра�на сметка е установено, че без отчита-
не на земетръсните сили Куст се изменя от 1,210 до 
1,241, а при тя�ното отчитане – от 0,751 до 0,764. 
Това налага да се предприемат мерки за пред-
строително повишаване на усто�чивостта на скло-
на, които се изразяват в следното:

– Изграждане на дренажи сре�у повдигане на 
нивото на подземната вода;

– Укрепване на свлачи�ето със сондажна си-
лова конструкция, която пресича свлачи�ната по-
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вър�ност. Не�ното проектиране се базира на раз-
мера на допълнителната противоде�ства�а сила 
за постигане на сто�ностите на Куст.доп, посочени 
по-горе.

Свлачи�ен участък ІІ

Участъкът заема територия в междуречието на 
Голямата река и р. Чалтика (фиг. 1, Табл. ІІІ, 2). 
Съвременният релеф е представен от следните ге-
оморфоложки форми. 

Плиоценска заравнена повърхност. Заема рав-
ни�ата на Франгенското плато на кота 210–250 m 
с на�-висока кота при „Сакартепе“.

Склон. Започва от ръба на платото (надморска 
височина 210 m) и завършва в съвременната тераса 
(40–45 m) с денивелация от 170 m. Склонът е на�-
стръмен непосредствено под ръба на платото и при 
р. Чалтика в на�-долния му кра�, над ниската те-му кра�, над ниската те- кра�, над ниската те-
раса. Останалата част е с наклон под 7°. На някои 
места склонът е прорязан от дерета с дълбочина 
до 5 m, чрез които се дренира по-голямата част от 
валежната вода. 

Тераси. Добре изразена е терасата Т120–130 m и 
нис ката тераса Т2–5 m (фиг. 1). 

Слабоводообилeн водоносeн �оризонт e фор-
миран в алувия на тераса Т2–5 m и в делувия по скло-
на. Водоносният �оризонт в склона е на дълбочина 
8,0–13,0 m. То� е с проводимост Т=0,50–0,8 m2/d  
и коефициент на филтрация на пласта – kf=0,15–
0,20 m/d. Под�ранва се от валежите и се дренира в 
ниската тераса Т2–5 m, където нивото на подземните 
води се установява на 1,5–3,0 m от повър�ността. 

Южният склон към Голямата река е врязан в се-
диментите на Тополската свита (разновидност 3) и 
главно в Евксиноградската свита (разновидност 6). 
Границата между двете свити е вероятно на кота 
157 m. Склонът е покрит от делувиални глини (раз-
новидност 8), с дебелина до 8–10 m. Тук не се уста-–10 m. Тук не се уста-10 m. Тук не се уста-
новяват стари свлачи�ни прояви.

По северния склон към р. Чалтика се устано-
вяват следи от старо свлачи�е, като главното 
скъсване е на кота 180 m. В на�-високата част 
на склона свлачи�ната повър�ност е в седимен-
тите на Тополската свита (разновидност 3), поч-
ти по-целия склон преминава по горни�ето на 

Евксиноградската свита (разновидност 6) и за-
вършва на кота 40 m. Горната част на разновид-Горната част на разновид-разновид-
ност 6 е със средна- до твърдопластична консис- е със средна- до твърдопластична консис-
тенция, с вълнообразна структура с дебелина от 5 
до 10 m. Интересно в случая е, че над свлачи�ната 
повър�ност не се установява делапси�. Тя е покри-
та само от делувиални глини. Това дава основание 
да се приеме, че преминалите свлачи�ни блокове 
са били размити от морето, като от тежестта им е 
деформирана горната част на разновидност 6, коя-
то е придобила вълнообразна структура. 

Във връзка с анализите на усто�чивост са изпи-
тани проби от всички инженерногеоложки разно- от всички инженерногеоложки разно-от всички инженерногеоложки разно-
видности, резултатите от които показват известни 
различия в сравнение с Участък 1. Направен е ана-аправен е ана-е ана-ана-
лиз на усто�чивостта по два представителни про-два представителни про-представителни про-
фили от на�-стръмния склон (табл. 1). Използувани 
са сто�ностите за вър�овата якост, тъ� като склонът 
не е засегнат от съвременни свличания. Пробите за 
якост на срязване са изпитани успоредно на насло-
яването. Пресмятанията са извършени с изчисли-
телните сто�ности на показателите. 

Коефициентът на усто�чивост Куст е определен 
с и без отчитане на земетръсните сили при сегаш-
ното ниво на подземната вода и при повишение на 
това ниво с 5 m. 

Без отчитане на земетръсните сили при двата 
профила склонът е усто�чив, но с отчитане на тези 
сили неговият Куст намалява, особено с повишава-
не на нивото на подземната вода (табл. 1).

Свлачи�ен участък ІІІ

Участъкът е разположен по десния склон на доли-
ната на р. Батова, южно и западно от с. Рогачево 
(фиг. 1, Табл. ІІІ, 3). В съвременния релеф се уста-
новяват следните геоморфоложки форми.

Плиоценска заравнена повърхност (ПЗП). Рав-
ни�а на ПЗП се открояват добре в местностите 
„Гюргенлика“ и „Чинарлиа“ с абсолютна височи-
на около 250 m.

Склон. Платото постепенно пре�ожда в склон с 
наклон 10° на изток, след което в централната част 
на проучвания терен склонът става по-стръмен и 
достига до 28°. Склонът е изграден от арагонитите 
на Тополската свита (разновидностите 3, 4 и 5). В 

Таблица 1
Резултати от изчисленията на коефициента на устойчивост (Куст) в Участък ІI

Table 1
Results of the calculation of stability coefficient (Куст) in the area II

Инженерногео-
ложки профил

Естествено водно ниво Повишено водно ниво с 5 m
Без земетръсни 

сили
при Kc=0,27

(IX ст. по MSK)
Без земетръсни 

сили
при Kc=0,27

(IX ст. по MSK)
I–I 1,79 1,10 1,56 0,96

II–II 1,71 0,92 1,55 0,82
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основата на склона се разкриват диатоме�ните гли-
ни на Евксиноградската свита (разновидност 6).

Тераси. В участък ІІІ се установяват двете ви-
соки тераси – Т120–130 m и Т85–92 m. Първата е образу-
вана вър�у делапси� с добре изразен клиф в тил-
ната част, а втората е врязана в седиментите на 
Евксиноградската свита.

По склона се наблюдават няколко свлачи�ни 
стъпала и циркусообразни понижения, на�-големи-
те от които са по средата на участъка (Евстатиев и 
др., 2008ф). Старите свличания са станали под фор-
ма на големи блокове, изградени от разновидност 
4а, някои от които са добре запазени до наши дни 
(фиг. 4). Пространството между тя� е запълнено от 
делапси� (разновидност 4). Основната свлачи�на 
повър�нина в основата на склона е равнинна и ми-
нава по горната част на Евксиноградската свита. 

По посока на платото тя постепенно става кръго-
во-цилиндрична и пресича Тополската свита. 

От старите свличания е оформен циркус с дъл-
жина около 350 m и ширина до 80–90 m, в ко�то 
се наблюдават разположени едно над друго ниски 
стъпала (до 1 m). В долния кра� на циркуса се виж-
дат малки повър�ностни подувания и нагъвания, 
влаголюбива растителност и наклонени дървета, 
причинени от плитки премествания. 

В долната част на склона, на фона на старите 
условно стабилизирани свлачи�а, се наблюдава 
локално съвременно свличане (фиг. 1), което по 
време на проучването се изразяваше по-скоро в 
склоново пълзене. 

На платото нивото на подземните води в 
Карвунската свита е на дълбочина от 5–6 m, като 
се понижава до 12–19 m към ръба на платото. В 

Таблица 2
Показатели на разновидностите, използвани при анализите на устойчивост на Участък ІІІ

Table 2
Indices of the varieties, used in the stability analyses of area III

Пластове Изчислителни сто�ности

Разновидност 
№ Наименование

Обемна 
плътност 
ρ, g/cm3

Ко�езия 
вър�ова 
c, kPa

Ъгъл на вътр. 
триене, вър�ов 

φ,°

1 Варовити материали, 
Карвунска свита 2,10 129,6 18,4

2 Глини, Карвунска свита 1,87 16,1 14,7
3 Арагонити, Тополска свита 1,86 16,9 17,7

4 Арагонити с нарушена 
структура, Тополска свита 1,85 13,3 23,2

6 Диатоме�ни глини, 
Евксиноградска свита 1,72 30,0 20,6

Забележка: При изчисленията за усто�чивост в обсега на активното свлачи�е за разновидност 4 са използвани 
изчислителни сто�ности за остатъчна якост на срязване: сr=4,7 kPa и φr=23,3°. Извън активното свлачи�е по 
съ�ия профил са приети вър�овите сто�ности за разновидността от Таблица 2. 

Note. In stability analyses of active landslide for layer 4 are used the design values of the residential strength: сr=4.7 kPa 
and φr=23.3°. Out of the active landslide in the same profile are used the pick values from Table 2.

Таблица 3
Стойности на коефициента на устойчивост Куст в Участък ІІІ

Table 3
Indices of the stability coefficient Куст in the area III

Инженерногеоложки профил Без отчитане на 
сеизмичните сили

С отчитане на 
сеизмичните сили 

(IX ст. по MSK; Kc=0,27)
I–I 2,35 1,38

II–II
при установеното НПВ 2,49 1,37
при НПВ по-високо с 5 m 1,96 1,05

III–III 1,75 1,07
IV–IV 1,86 1,14
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склона то е в седиментите на Тополската свита 
(разновидност 3) на дълбочина 19 m. В делапсив-разновидност 3) на дълбочина 19 m. В делапсив- 3) на дълбочина 19 m. В делапсив-m. В делапсив-. В делапсив-
ните материали от високата част на старите стаби-
лизирани свлачи�а нивото на подземните води се 
установява на дълбочина от 15–16 m до 25 m и се 
понижава до 10–12 m – в ниската им част (фиг. 4). 
Склонът се пресича от две дерета, които дренират 
част от повър�ностните води.

Анализите на усто�чивост на склона са напра-
вени по четири �арактерни профилни линии, като 
са използувани изчислителните показатели на раз-
новидностите (табл. 2). Без отчитане на сеизмич-
ните сили Куст =1,75–2,49, а с тя�ното отчитане 
Куст=1,05–1,38 (табл. 3). На�-голямо понижаване 
на Куст при покачване на нивото на подземната 
вода с 5 m се наблюдава при профил 2, премина-m се наблюдава при профил 2, премина- се наблюдава при профил 2, премина-
ва� през активното свлачи�е.

При повишаване на нивото на подземните води 
и с отчитане на земетръсната опасност, Куст при 
профили 2 и 3 се приближава до допустимата ми-
нимална сто�ност (Куст,мин=1,05), което изисква при 
усвояване на терените да се изградят водоза�итни-
те мерки, предвидени в нормативните документи.

Заключение

Проучени са свлачи�ни терени по десния склон 
на р. Батова и по склоновете на не�ните прито-и по склоновете на не�ните прито-
ци р. Чалтика и Голямата река за изясняване на 
възможностите за тя�ното строително усвояване. 
Извършени са геоложки картировки, сондажни ра-
боти и лабораторни изпитвания, от които е устано-
вено следното:

1. Свлачи�ата са от блоков тип, вероятно са 
подводни, образувани в морски залив, контури-
те на ко�то са маркирани от високите тераси. 
Възникнали са на два етапа: през Късния Плиоцен 
и Ранния Пле�стоцен в горната част на склона и 
в началото на Средния Пле�стоцен – в неговата 
средна част.

2. Главните фактори за възникване на свлачи-на свлачи-
�ата са:

– Литолого-стратиграфският строеж, благопри-
ят ства� склоновата неусто�чивост – склонът е из-
граден от сарматски седименти, податливи на еро-
зия и свличане. В основата му залягат диатоме�ни 
глини, покрити от арагонитни глини, достига�и 
до варовиковия венец на платото; 

– Абразионната де�ност в морския залив. При 
ниско ниво на морето са създадени условия за сил- са създадени условия за сил-за сил-

на ерозия по брега от речната система, удълбочава-
не на су�одолията, което е улеснено от размивае-
мостта на диатоме�ните и арагонитни глини;

– Висока сеизмичност – сеизмичен интензитет 
на ра�она I=IX степен по MSK и сеизмичен кое-
фициент Кс=0,27. През Пле�стоцена при големите 
трансгресии на морето, съпроводени с разсядания 
в кра�брежната му част, вероятно сеизмичният ин-
тензитет е бил по-висок;

– Непрекъснато издигане на сушата – ра�онът е 
в източната част на Северобългарския свод. 

3. Диатоме�ните и арагонитните глини имат 
ниска обемна плътност на су�ата маса ρd=1,20–
1,30 g/cm3 и високо водно съдържание w=38,0–
40,0%. Диатоме�ните глини са финослоести, като 
наклонът на пластовете е обратен или кос на на-
клона на склона. 

4. Арагонитните глини в ненарушения масив са 
„армирани“ с много здрави варовикови просло�-
ки, поради което в естествено състояние държат 
вертикален откос. След разкъсването на масива 
от свличания е нарушена целостта на просло�ките 
и усто�чивостта на склона се определя от ниски-ниски-
те показатели на съпротивлението на срязване на 
глините и от склонноста към протичане при дина- от склонноста към протичане при дина-от склонноста към протичане при дина-склонноста към протичане при дина-оста към протичане при дина- към протичане при дина-
мични възде�ствия. 

5. Свлачи�ата са от категорията „стари стаби-. Свлачи�ата са от категорията „стари стаби-„стари стаби-стари стаби-
лизирани“ или „условно стабилизирани“ свлачи-“ или „условно стабилизирани“ свлачи- свлачи-
�а. Об�ванатите от тя� терени според различията 
в геоморфоложките условия и строежа на свла-троежа на свла-а на свла-
чи�ата са поделени на три участъка: Участък І – 
южно от с. Кранево, Участък ІІ – в междуречието 
Чалтика–Голямата река и Участък ІІІ – южно и из-Голямата река и Участък ІІІ – южно и из- и Участък ІІІ – южно и из- ІІІ – южно и из- – южно и из-и из-
точно от с. Рогачево. 

6. От анализите на усто�чивост в свлачи�ните 
участъци са установени критични зони особено с 
отчитане на сеизмичните сили, при повишаване-
то на нивото на подземните води или на двете за-
едно. Голямо свлачи�е е възникнало в Участък I 
през 1971 г. от aвария на голям питеен водопровод. 
Свлачи�ето е разрушило 150 метров участък от 
кра�морския асфалтов път, ко�то заедно с водопро-
вода е бил изоставен. То е било укрепено с дълбок 
дренаж и чрез терасиране на свлачи�ното тяло.

7. Главното заключение е, че терените, об�ва-
нати от стари условно стабилизирани свлачи�а, 
би�а могли да бъдат усвоени за строителство, но 
само след като се предприемат превантивните 
мерки, предвидени в нормативните документи. 
На�-важните от тя� са сре�у повишаване на ниво-
то на подземните води.
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