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Abstract. The geotechnical properties of soils spread over the area of town of Pomorie have been defined. An engineering geological 
map in a scale of 1:10 000 has been drawn up and four zones has been divided. The third and fourth zones are characterized with most 
complicated geotechnical conditions due to distribution of soft saturated soils and fine grained sands. Intense sea erosion, with rate of 
dilution of 1 m/a have been established. Seismic hazard exists because of historical information for strong earthquakes in the past and the 
presence of liable to liquefaction soils in the Pomorie area.
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Резюме. Обобщени са резултатите за инженерногеоложките свойства на основните строителни почви в района на  
гр. Поморие. Извършено е инженерногеоложко райониране в М 1:10 000, като са отделени четири подрайона. С най-сложни 
инженерногеоложки условия се характеризират ІІІ и ІV подрайон, в които са разпространени тини, тинести пясъци и пясъци, 
отличаващи се с най-неблагоприятни геотехнически свойства. От геодинамичните процеси, най-съществено значение за изслед-
вания район има морската абразия, чиято скорост достига в някои участъци до 1 m/a. Сеизмичната опасност също не трябва да се 
подценява, особено като се имат предвид историческите сведения за силни земетресения в миналото и наличието на втечняеми 
от динамично въздействие строителни почви.

Ключови думи: инженерногеоложко райониране, физико-механични свойства, тини, пясъци, глини, абразия,  
сеиз мична опасност.

Въведение

Районът на гр. Поморие представлява интерес 
както по отношение на своето геоложко, геомор-
фоложко и историческо развитие, така и с инже-
нерногеоложките и хидрогеоложките си условия, 
които са предпоставка за развитието на това се-
лище още от преди три хилядолетия до днес като 
важен пристанищен и солодобивен център през 
античността и средновековието, а в наши дни като 
уникално калолечебно курортно селище.

Геоложката изученост на този район е много доб-
ра. Извършени са редица проучвания и картировъч-
ни дейности, които са обобщени в Геоложката карта 
на България в М 1:100 000 – картен лист Поморие 
(Петрова и др., 1994). Еволюцията на брегова-
та зона през Холоцена и колебанията на морското 
ниво в Черно море са описани в редица публикации 
(Khrischev et al., 1980; Агбунов, 1987; Марков и др., 
1991; Михова, 1998; Пейчев, 2004 и др.).

Значителна информация за геоложкия стро-
еж и инженерногеоложките условия в района на 
гр. Поморие е получена от инженерногеоложките 
проучвания, извършени през 60-те и 70-те години 
на ХХ в. от редица организации у нас, най-голям 
дял от които имат ИПП „Транспроект“ и РПО – 
гр. Бургас. Прокарани са повече от 85 инженер-
ногеоложки проучвателни сондажа за целите на 
брегоукрепването и разрастването на града, извър-
шени са полеви и лабораторни изследвания на сто-
тици проби, като част от тези данни са обобщени 
от Евстатиев и др. (1990) и Георгиев и Ангелова 
(1992). От провежданите режимни наблюдения 
за абразионното действие на морето са получени 
данни за скоростта на абразия на морския бряг в 
разглеждания район (Шуйский, Симеонова, 1982; 
Симеонова, 1988).

Данни за геоложкия строеж и историческото 
развитие на населеното място са получени и от 
геофизичните проучвания, проведени за целите на 
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археоложките изследвания в района (Стоев, 1989; 
Stoev et al., 1998; Стоев, Ангелова, 1999). 

Обобщаване на данните за хидрогеоложки-
те и хидроложките условия на Поморийското 
езеро е извършено във връзка с разработване на 
Интегрирания план за управление на защитена зона 
„Поморийско езеро“ и защитена зона „Поморие“ 
(Бендерев, 2010; Райнова, 2010).

Геоложки условия

Литостратиграфски строеж

В разглеждания район са установени отложения-
та на Палеогена, Неогена и Кватернера (Петрова 
и др., 1994), като с най-широко площно разпрост-
ранение и най-важни за инженерногеоложката 
му характеристика са кватернерните седименти 
(фиг. 1).

Палеоген

От палеогенските отложения в изучавания район 
е установена само Мугриската свита (mgPg2

3-Pg3), 
въведена първоначално под названието „Мугриски 
мергели“ от Гочев (1929). Като Мугриска сви-
та, литостратиграфската единица е описана от 
Джуранов (1992), който посочва лектострато-
тип в сондаж „Сейменлийски“ в обсега на мина 
„Черно море“. Свитата лежи с постепенен преход 
върху Равнецката. Отклонение от тази позиция се 
наблюдава югозападно от Ахелой и западно от 
Черноморец, където се разполага трансгресив но и 
дискордантно върху горнокредни скали. Гор нището 
ѝ не се разкрива. Латерално се замества от кон-
гломератната задруга. Характерни за Мугриската 
свита са мергелите – плътни, здрави, с неравен ку-
кест лом, сиви до сиворезедави на цвят. В пласто-
реда се срещат ядчести варовици и конгломерати, 
като неиздържани пластове и лещи. Дебелината на 
свитата варира от няколко метра до 165–310 m. За 
възраст на тази свита е приет диапазон в границите 
Горен Еоцен–Долен Олигоцен.

Неоген

Неогенската система в разглеждания район е 
представена само от седиментите на Одърската 
свита (odN1

s). Тя се разкрива в малки площи по 

крайбрежието северно от Бургаския залив – при 
Несебър, Ахелой, Поморие и Сарафово. Заляга 
трансгресивно и дискордантно върху горнокредни 
вулканити и седименти на Приабона, а горнище-
то ѝ не се разкрива. Характерни за тази свита са 
оолитно-детритусните варовици, като в състава 
ѝ участват още пясъци с коса слоестост, песъч-
ливи и глинести варовици и глини. Дебелината ѝ 
достига 110–115 m. Възрастта ѝ се определя като 
сарматска (Бесарабски подетаж). Сарматските от-
ложения потъват на изток, като в западната част на 
Поморийския район дебелината им е около 15 m, а 
на изток достига 115 m.

Кватернер

Кватернерните наслаги се установяват главно по 
долините на реките, речните устия, прибрежната 
част на Бургаския залив и Черноморското край-
брежие. Те се поделят по литогенетичен принцип 
и включват: морски, езерно-блатни, алувиални и 
еолични отложения. По възрастта на образуване 
се отделят средноплейстоценски и холоценски се-
дименти. В изследвания район са разпространени 
следните кватернерни наслаги:

Морските образувания на високата (Каран- •
гатска) тераса (mtQp2) се разкриват като малки 
петна по височините северозападно от Поморие. 
Представени са от пясъци с дебелина до 5–6 m, 
които покриват мергелите на Мугриската сви-
та. Възрастта им условно се приема за Среден 
Плейстоцен.

Езерно-блатните образувания (lQh) заемат  •
приустиевите части на реките. Границите между 
езерните образувания и алувиалните наслаги на 
заливната тераса на реките са условни. В литолож-
кия състав преобладава фината фракция. Езерно-
блатните наслаги са представени от фини пясъци, 
песъчливи глини и глини, които на места съдържат 
чернилки от овъглен растителен детритус и тънки 
(0,2–0,3 m) чакълести прослойки. Заемат голяма 
част от крайбрежието в района на Поморийската 
лагуна и част от водосбора на Ада дере.

Алувиални образувания (aQh) се наблюдават  •
по ниската заливна тераса на р. Ахелой и в състава 
им преобладават пясъци, глинести пясъци и глини. 
Чакълите са дребни и добре заоблени.

Съвременните морски образувания (mQh) са  •
представени от неспоени пясъци на съвременната 
плажна ивица.

Фиг. 1. Геоложка схема на района на град Поморие, според Геоложката карта на България в М 1:100 000, картен 
лист Поморие (по Петрова и др., 1994)

Fig. 1. Geological sketch of the Pomorie town area, according to the Geological Map of Bulgaria in scale 1:100 000 (by 
Петрова и др., 1994)
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Тектонски строеж

Районът попада в обсега на Източносредногорската 
структурна зона. В тектонския ѝ строеж се разли-
чават два структурни плана. Първият засяга горно-
кредните скали и е резултат от средноалпий ски де-
формации, а вторият е късноалпийски. През Къс  ния 
Еоцен–Ранен Олигоцен, по време на втория къс-
ноалпийски структурен план, в резултат на дви-
жения с блоково-разломен характер е формирана 
Бургаската наложена депресия.

Неотектонските движения след Олигоцена са 
пряко свързани с развитието на Черноморския ба-
сейн. В изучавания район в най-ново време край-
брежието потъва с около 3–4 mm/а.

Изследваният район попада в т.нар. Бургаски 
синклинорий, представляващ една голяма струк-
тура, включваща онази част от предпалеогенския 
синклинорий, в която се намират най-големите 
натрупвания на горнокредни вулканогенно-седи-
ментни наслаги, носеща комплексните белези на 
Средногорската тектонска зона. В най-източните 
му части, които изграждат крайбрежната ивица са 
формирани редица гънкови структури. По-значима 
за изследвания район от тях е Бургаската синклина-
ла, която по начин на формиране се отнася към гра-
бен-синклиналите. Тя е изпълнена с горноеоценски 
седименти, отложени в преди горноеоценски гра-
бен, и покрити с неоген-кватернерни, субхоризон-
тални отложения. Има ширина 15–20 km и дължи-
на повече от 35 km, като на изток продължава под 
Черно море. Тя е сравнително плитка и спокойна, 
наклоните на пластовете в северното ѝ бедро са 
10–15°, а в южното – 8–10°. По северното бедро на 
синклиналата са установени множество малки раз-
седи с посока северозапад–югоизток. Един по-го-
лям разсед със същото направление минава източно 
от Сарафово. По него е пропаднал източният блок 
с около 100–150 m. По северния ръб на Бургаската 
синклинала е формиран пролувиален шлейф с ши-
рина 3–4 m и дебелина 7–12 m. 

Геоморфоложки условия

Районът е разположен в североизточната част 
на Бургаския участък, привързан към голямата 
Бургаска низина (География на България, 2002). 
Разнообразните структурно-геоложки условия и 
протеклите ендо- и екзогеодинамични процеси 
през Неоген–Кватернерния период са оформили 
съвременния морфоложки облик. Той е резул-
тат от продължително и сложно взаимодействие 
между тектонски и различни по знак и интензи-
тет неотектонски движения с ерозионните и абра-
зионните процеси, пряко свързани с еволюцията 
на Черноморския басейн и неговите евстатични 
колебания.

Като цяло в този район брегът е нисък, акуму-
лативен – от лиманно-лагунен тип, с формирани 

дълги пясъчни коси, ограждащи откъм морето 
Поморийската лагуна, а по крайбрежието има мно-
гобройни плажови ивици. Поморийската пясъчна 
коса е една от най-дългите плажни ивици по бъл-
гарското крайбрежие на Черно море (6900 m) и има 
конфигурацията на „двойно томболо“. Вследствие 
на вълновата сянка на по-рано съществувал остров 
е започнало образуването на две пъсъчни коси, ко-
ито постепенно са откъснали залива от морето и 
са го превърнали в лагуна (Попов, Мишев, 1974). 
Поморийската солена лагуна е най-голямата у 
нас – с дължина 7,4 km и площ 6,7 km2. Тя е от-
делена от морето с пясъчни коси от изток и от юг. 
Изследванията на някои автори (Khrischev et al., 
1980) дават основание да се предполага, че устано-
вената на 1,5 km навътре в морето плитчина, успо-
редно на съвременната лагуна, е древна, частично 
литифицирана коса (т.нар. банка Чимово). Банката 
е тясна, има линейна форма, с дължина 2,5 km и се 
издига около 5–6 m над околния терен на дъното. 
Възрастта на тази древна коса е определена като 
фанагорийска. На север и изток от сегашния нос 
има плитчини, които е възможно да са негово про-
дължение. Простират се на 2 km на север и на 1 km 
на изток. На юг са разположени Кръстова банка, 
Поморийска банка и др. Банките вероятно са из-
градени от сарматски наслаги, като не е изключено 
някои от тях да са от сенонски вулканити, каквито 
материали се установяват в един по-широк район.

Развитието на морфоструктурите и крайбрежния 
релеф през Неоген–Кватернера е фиксирано с ня-
колко морфостратиграфски нива и морски тераси. В 
района на Поморие са добре развити старокарангат-
ската, младокарангатската и новочерноморската те-
раси. Горноплейстоценските (карангатските) тераси 
са разположени в непосредствена близост с брего-
вата линия. Старокарангатската тераса (20–25 m) е 
установена северозападно от н. Кротирия и източно 
от с. Ахелой. Младокарангатската тераса (8–15 m) 
е също добре развита. Проследява се при Ахелой, 
Сарафово и др. Новочерноморската тераса (4–5 m) 
е предимно акумулативна и абразионно-акумула-
тивна. Развита е добре по устието на р. Ахелой и 
западно от Поморийската лагуна. На някои места 
морските тераси може да са денивелирани спрямо 
посочените относителни височини вследствие на 
неотектонски и съвременни диференциални дви-
жения или проява на гравитационни процеси като 
свлачища, срутища и др.

Хидрогеоложки условия

Районът на Поморийското езеро попада в Бургаския 
артезиански басейн на Междинната хидрогеолож-
ка област, в който са регистрирани основно пук-
натинни и порови, напорни и ненапорни подземни 
води. Подземни води са установени в кватернер-
неогенския водоносен комплекс и в палеогенския 
комплекс (Бендерев, 2010).
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Водовместващи са главно езерно-блатните и 
съвременните морски седименти. Във водоносния 
комплекс попадат и лежащите под кватернерните 
материали неогенски глини с прослойки от варо-
вити пясъчници и варовици на Одърската свита, 
които могат да се приемат като локален водо упор. 
Общата дебелина на комплекса е около 30 m. 
Негови разкрития се наблюдават в западните бре-
гове на Поморийското езеро и в долината на Ада 
дере. Подземните води са ненапорни и формират 
поток, с посока съвпадаща със затъването на ре-
лефа към езерото (югоизток) и средна стойност на 
напорния градиент 0,0015. Нивото на подземните 
води обикновено е на дълбочина около 0,5–2,5 m 
от терена, като в близост до морския бряг то е на 
кота 0. През пролетното пълноводие нивото се 
повишава, вследствие на което в някои негативни 
форми на релефа в източната част на Ада дере се 
появяват временни заблатявания.

Естественото движение на подземния поток 
се нарушава от действието на дренажния канал, 
ограждащ западната половина на Поморийското 
езеро. В него се дренират не само подземните 
води, но и част от езерните води. Средната стой-
ност на проводимостта на комплекса варира от 150 
до 250 m2/d, а коефициентът на водоотдаване е от 
0,01 до 0,1 (Бендерев, 2010). Главното подхранва-
не на подземните води е от инфилтрация на вале-
жи и страничен приток на пукнатинни води в не-
огенските варовици, изграждащи височините при 
н. Кротирия. Пясъчната коса, отделяща лагуната 
от морето е проницаема преграда. Динамиката на 
подземния поток в нея се контролира от положе-
нието на езерното ниво спрямо морското. 

В палеогенския мергелен комплекс, изграден 
от неводоносните материали на Мугриската свита, 
са установени спорадични подземни води, фор-
мирани само в горната част на масива до 15–20 m 
дълбочина, в зоната на регионалната напуканост 
и изветряне. Коефициентът на филтрация там се 
изменя от 0,1 до 1–2 m/d, а коефициентът на грави-
тационно водоотдаване е в границите 0,001–0,01. 
Напуканият скален масив се подхранва от инфил-
трация на валежни води. Дренира се подземно в 
кватернер-неогенския водоносен комплекс или на 
различни коти под формата на низходящи извори 
с незначителен дебит.

Инженерногеоложки условия

Значителна информация за инженерногеоложките 
условия в района на гр. Поморие, е получена от 
проучванията, извършени през 60-те и 70-те годи-
ни на ХХ век. Прокарани са повече от 85 инженер-
ногеоложки сондажа във връзка с брегоукрепване-
то и разрастването на града, като повечето от тях 
са разположени в южния край на Поморийската 
лагуна, където се намира самият гр. Поморие. 

Извършени са лабораторни и полеви изследва-
ния на стотици почвени проби, като тези данни са 
обоб щени и е съставена инженерногеоложка карта 
в М 1:10 000.

Подложката на кватернерните отложения в ра-
йона е изградена от сарматски седименти – меки 
варовици, редуващи се с прахови глини, зеле-
ни до кафяви на цвят. Кватернерните отложения 
са представени от холоценски лагунни и морски 
тини, морски пясъци, делувиални глини и мощен 
културен слой. Особено място сред кватернерни-
те отложения имат двете пясъчни коси, изградени 
от дребни до едри пясъци, с примеси на мидени 
черупки. Те обхващат голяма площ от района, а 
дебелината им достига до 10–12 m. С отдалечава-
не от брега към сушата се установяват и няколко 
стари морски тераси.

Според условията и инженерногеоложките 
свойства на основните почвени разновидности в 
района на гр. Поморие са отделени четири подра-
йона (фиг. 2):

Първият подрайон обхваща значителна площ 
от н. Кротирия и северно от пътя за Бургас. Той 
представлява делувиален склон, с подложка от 
сарматски материали (фиг. 2). Делувиалните глини 
покриват почти изцяло склона, започващ от запад-
ния край на лагуната. Те са кафяви на цвят, с кар-
бонатни налепи и конкреции и достигат дебелина 
до 4–6 m. По зърнометричен състав и пластичност 
те са прахови глини, в средно пластична до твърдо 
пластична консистенция (табл. 1). Делувиалните 
глини са подходящи за изграждане на различни 
насипни съоръжения.

В този подрайон попадат и зоните на горно-
плейстоценските (старокарангатска и младокаран-
гатска) морски тераси, чиято относителна височи-
на е съответно 20–25 m и 8–15 m.

Вторият подрайон заема терените, в които се 
разкриват сарматски варовици (първи участък) и 
глини (втори участък), на места покрити с пясъчен 
слой с незначителна дебелина (фиг. 2, 3 и 4). 

В прибрежната зона, вследствие действието на 
вълните, пясъчният слой непрекъснато променя 
местоположението и дебелината си. Морският пя-
сък е с ъгъл на вътрешно триене φ = 30–32°; модул 
на обща деформация ЕO = 20 МРа и изчислително 
натоварване Р = 2.105 Ра. 

От сарматските материали по-подробно са из-
следвани глините. Те се разкриват на повърхност-
та в най-издадената част на полуострова (фиг. 2 
и 4). По състав, структура, физични и механични 
свойства, те са поделени на горен и долен слой. 
Горният слой вероятно представлява изветри-
телна зона. Сарматската глина е прахова, мазна, 
пъстра на цвят и с характерни бляскави повърх-
нини. На места в нея има варовити включения, 
конкреции и гипсови кристали. Обикновено тя е 
в твърдопластична консистенция – IC=0,75–0,82. 
Якостта ѝ на срязване се характеризира с ъгъл на 
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Фиг. 2. Инженерногеоложка карта на района на гр. Поморие
1 – първи подрайон; 2 – втори подрайон, първи участък; 3 – втори подрайон, втори участък; 4 – трети подрайон, първи 
участък; 5 – трети подрайон, втори участък; 6 – четвърти подрайон; 7 – сондаж; 8 – граница между участъците и подра-
йоните; 9 – геоложки профил; 10 – съвременна брегова линия; 11 – кота над морското ниво; 12 – брегоукрепване със ска-
лен насип и зидана стена; 13 – брегоукрепване със зидана стена; 14 – брегоукрепване със скален насип и/или буни

Fig. 2. Engineering Geological Map of the Pomorie town area
1, first zone; 2, second zone, first site; 3, second zone, second site; 4, third zone, first site; 5, third zone, second site; 6, fourth zone; 
7, borehole; 8, boundary between zones and sites; 9, geological cross-section line; 10, shoreline; 11, elevation above sea level;  
12, coastal protection by rock fill and masonry retaining wall; 13, coastal protection by masonry retaining wall; 14, coastal protec-
tion by rock fill and/or groynes

→

вътрешно триене φ = 16–17° и кохезия c = 0,32– 
0,40.105 Ра (Табл. 1). Тези глини са твърде подат-
ливи на размиване под действие на морската аб-
разия. Установено е, че според скоростта на абра-

зия, измерена за период от 10 години, участъкът 
Поморие–Атанасовско езеро попада в групата на 
много силно активните, със скорост на абразия 1 m и 
повече годишно (Шуйский, Симеонова, 1982). Това 

Таблица 1 
Физикомеханични показатели на строителни почви от района на гр. Поморие

Table 1 
Classification and mechanical parameters of soil varieties distributed in the Pomorie town area

Забележка: В скоби е посочен броят на изследваните почвени проби.

Показатели

Почвени разновидности
Тинест пясък 
до песъчлива 

тиня
Тиня

Глина, 
сарматска

(горен слой)

Глина, 
сарматска

(долен слой)

Глина, 
органична

Глина, 
делувиална

Естествено водно съдържание (Wn, %) 42
(14)

64,5
(17)

27,5
(14)

42,5
(35)

30,5
(3)

28
(3)

Специфична плътност (ρs, g/cm3) 2,71
(14)

2,70
(15)

2,75
(14)

2,74
(35)

2,74
(3)

2,74
(3)

Обемна плътност (ρn, g/cm3) 1,91
(10)

1,62
(16)

1,90
(15)

1,73
(35)

1,89
(3)

1,88
(3)

Обемна плътност на скелета (ρd, g/cm3) 1,41
(10)

0,98
(15)

1,50
(14)

1,22
(35)

1,44
(3)

1,47
(3)

Обем на порите (n, %) 48
(10)

62,5
(16)

45
(15)

55
(35)

47,5
(3)

46
(3)

Граница на протичане (WL, %) 34
(14)

68
(17)

47
(14)

76
(35)

45
(3)

45
(3)

Граница на източване (WP, %) 26
(14)

31
(17)

20
(14)

35
(35)

20
(3)

20
(3)

Показател на пластичност (IP, %) 8
(14)

37
(17)

27
(14)

41
(35)

25
(3)

25
(3)

Показател на консистенция (IC) – 0,15
(14)

0,75
(15)

0,82
(35)

0,60
(3)

0,69
(3)

Зърнометричен състав (%)
над 2 mm
2–0,1 mm
0,1–0,005 mm
под 0,005 mm

4
10
82
4

(14)

6
11
50
33

(17)

0
7
65
28

(14)

1
7
50
42

(34)

0
6
74
20
(3)

0
8
69
23
(3)

Степен на водонасищане (Sr) 1
(9)

0,99
(15)

0,91
(14)

0,92
(34)

0,92
(3)

0,88
(3)

Ъгъл на вътрешно триене (φ, °) 5
(1)

4
(7)

17
(9)

16
(23)

18
(3)

16
(3)

Кохезия (с, ×105 Ра) 0,06
(1)

0,05
(7)

0,32
(9)

0,40
(23)

0,26
(3)

0,33
(3)
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Фиг. 3. Напречен геоложки профил по линия А–А
1 – културен слой; 2 – пясък (Q); 3 – тинест пясък и песъчлива тиня (Q); 4 – тиня (Q); 5 – варовик (odN1

S); 6 – глина (odN1
S); 

7 – граница между литостратиграфски единици; 8 – вероятна граница между литостратиграфски единици

Fig. 3. Geological cross-section А–А
1, anthropogenic layer; 2, sand (Q); 3, fine grained sand and sandy soft saturated soil (Q); 4, soft saturated soil (Q); 5, limestone 
(odN1

S); 6, clay (odN1
S); 7, boundary between lithological units; 8, supposed boundary between lithological units

Фиг. 4. Напречен геоложки профил по линия Г–Г
1 – културен слой; 2 – пясък (Q); 3 – варовик (odN1

S); 4 – глина (odN1
S); 5 – граница между литостратиграфски единици; 

6 – вероятна граница между литостратиграфски единици

Fig. 4. Geological cross-section Г–Г
1, anthropogenic layer; 2, sand (Q); 3, limestone (odN1

S); 4, clay (odN1
S); 5, boundary between lithological units; 6, supposed 

boundary between lithological units
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Таблица 2 
Физикомеханични показатели на пясъци от пясъчните коси в района на гр. Поморие

Table 2 
Classification and mechanical parameters of sands distributed in the Pomorie sand bars

Показатели
Почвени разновидности

Пясък – среден 
до eдър Пясък – дребен

Специфична плътност (ρs, g/cm3) 2,78
(22)

2,74
(12)

Зърнометричен състав (%)
над 20 mm
20–5 mm
5–2 mm
2–0,5 mm
0,5–0,25 mm
0,25–0,10 mm
под 0,10 mm

1
2
7
24
33
29
4

(28)

0
0
2
9
22
58
9

(16)
Коефициент на разнозърност (U) 3,5

(28)
1,9
(16)

Ъгъл на естествен откос (φ, °)
сух

под вода

32
(5)
28

(27)

31
(1)
27
(8)

Уплътняемост под вода
Максимална обемна плътност (ρmax, g/cm3)

Минимална обемна плътност (ρmin, g/cm3)

2,02
(23)
1,92
(23)

1,96
(12)
1,83
(12)

Забележка: В скоби е посочен броят на изследваните почвени проби.

вероятно е и основната причина за значителното 
намаляване на първоначалните размери на полу-
острова, върху който е построен града.

Сарматският варовик е бял, здрав, черупчест, 
като в най-горните 1,5–2,0 m е слабо изветрял. За 
него е прието нормативно натоварване 0,5 МРа. 
Варовиците по-трудно се размиват от морската вода, 
което е причина за формирането на н. Кротирия.

Третият подрайон обхваща пясъчните коси. 
Площта им е голяма, а дебелината им достига до 
10–12 m (фиг. 2). Подрайонът е подразделен на два 
участъка, в зависимост от дебелината на тините, 
залягащи под пясъчния слой. Тините във втория 
участък са дебели най-много до 2–3 m, а в първия – 
дебелината им на места надхвърля 10 m. По зърно-
метричния си състав пясъците от косите са дребни, 
средни и едри (табл. 2), а според коефициента на 
разнозърност U те са равнозърнести.

Под формата на отделни лещи, между пясъч-
ния слой и тините, залягат тинест пясък и пе-
съчлива тиня, с дебелина до 3,5 m (фиг. 3). Този 
пласт (Табл. 1) е с ниска якост на срязване (ъгъл на 
вътрешно триене φ = 5° и кохезия c = 0,06.105 Ра) 
и с високо водно съдържание (W = 42%), което го 
прави уязвим при евентуално сеизмично въздейст-
вие. В този подрайон е съсредоточена значителна 

част от новото промишлено и гражданско строи-
телство. Много сгради са построени върху терен, 
завзет от най-южната част на лагуната, като при 
фундирането им са използвани пясъчни възглав-
ници. Точно тези сгради ще пострадат най-много 
от евентуално силно сеизмично въздействие. Този 
проблем не е отчитан в предишни проучвания и 
изследвания, въпреки съществуващите истори-
чески доказателства за проява на няколко сил-
ни земетресения през последното хилядолетие. 
Историческите данни показват, че през І в. от 
н.е. по време на силно земетресение е потънала 
в морето значителна част от древния Анхиало. 
Последващите земетресения през ІV и VІІ в. от 
н.е. и по-късните през 1040 г., 1626 г., 1639 г. и 
1778 г. са довели до потъване в морето на пове-
че от 70% от територията на древната Месемврия 
(Огненова-Маринова, 1980). Тези данни показ-
ват, че сеизмичността в района на гр. Поморие 
не трябва да се подценява, особено като се има 
предвид и наличието на строителни почви, чувст-
вителни към сеизмично въздействие.

В основата на тините са отложени характерни-
те за лиманите и лагуните сивозелени органични 
глини, които са с малка дебелина, но са със зна-
чително по-добри физико-механични показатели 
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от тините (Табл. 1). Органичното вещество в тях 
достига 13–14%.

Четвъртият подрайон заема площи с отло-
жени на морското дъно тини, чиято средна дебе-
лина е 5–6 m, под които залягат сарматски глини 
(фиг. 2). Дебелината на тините в залива е от 0,5 m 
до 6 m, а при пясъчната коса край източния бряг на 
полуострова достига 9–10 m. Данните за състава 
и свойствата на тините от морското дъно са обоб-
щени съвместно с данните за тините, залягащи 
под пясъчните коси (Табл. 1). Тините са с много 
ниска обемна плътност на скелета – под 1 g/cm3, 
в течна до течнопластична консистенция и нисък 
модул на обща деформация ЕО (под 4 МРа). Те са 
практически водонаситени (Sr = 0,99) и се харак-
теризират с много ниски стойности на якостта на 
срязване (ъгъл на вътрешно триене φ = 4° и кохе-
зия c = 0,05.105 Ра). Тези свойства ги отнасят към 
особените почви (Норми за проектиране на плоско 
фундиране, 1996). Тините силно се деформират от 
товара на инженерните съоръжения и сгради, пора-
ди което при строителство върху тях е необходимо 
да се прилага пилотно фундиране с преминаване 
на слабия пласт или различни методи за подобря-
ване на земната основа.

От геодинамичните процеси, най-съществено 
значение за изследвания район има морската аб-
разия, която в геоисторическо време непрекъсна-
то увеличава своята дейност поради потъването 
на брега. Абразията е размила значителна част от 
полуострова (в миналото остров), върху който е 
разположена старата част на Поморие. В послед-
но време нейната дейност е ограничена от значи-
телния брой брегоукрепителни и пристанищни 
съоръжения, повечето от които са отбелязани на 
инженерногеоложката карта (фиг. 2). Дейността 
на абразията се увеличава при щормове, при кои-
то вълнението на морето достига до 7–8 бала. В 
резултат на такива силни щормове е наблюдава-
но и суфозионно изнасяне на пясък от основата 
на някои предпазни съоръжения (например, при 
Военния санаториум). Установено е, че някои от 
брегоукрепителните съоръжения играят отрица-
телна роля и не предпазват брега от разрушител-
ното действие на абразията.

Според Картата на сеизмичното райониране на 
България за очакваните земетресения един път на 
1000 години (Норми за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони, 1987), районът 
на Поморие попада в сравнително слаба сеизмич-

на зона, със сеизмична интензивност VІІ степен по 
скалата МŠК-64 и сеизмичен коефициент Кс = 0,10, 
въпреки че в историческо време по тези места са 
станали няколко силни земетресения. Най-уязвими 
при евентуална сеизмична проява са ниските те-
рени, заети от пясъчни коси, под които заляга де-
бел слой тини. Както водонаситените пясъци, така 
и тините са склонни към втечняване и загуба на 
носеща способност при динамично въздействие. 
Историческите сведения за големи земетресения 
в миналото и наличието на слаби и неустойчиви 
при динамични условия почви, налагат да се про-
веде сеизмично микрорайониране, въз основа на 
което да се извършват бъдещите строителни дей-
ности в района.

Заключение

Значителна част от строителството в гр. Поморие 
се извършва при сложни инженерногеоложки усло-
вия. В изследвания район са установени различни 
типове строителни почви. Подложката на кватер-
нерните отложения е изградена от сарматски се-
дименти – меки варовици, редуващи се с прахови 
глини. Сарматските глини са твърде податливи на 
размиване под действие на морската абразия. В ня-
кои участъци е установена скорост на абразия 1 m и 
повече годишно.

Кватернерните отложения са представени от 
холоценски лагунни и морски тини, морски пя-
съци, делувиални глини и мощен културен слой. 
Особено място сред кватернерните наслаги имат 
двете пясъчни коси, изградени от дребни до едри 
пясъци. Тините се отличават с ниска обемна плът-
ност на скелета, течна до течнопластична кон-
систенция, нисък деформационен модул и якост 
на срязване. Те силно се деформират от товара 
на съоръ женията, поради което при строителство 
върху тях е необходимо да се прилага пилотно 
фундиране с преминаване на слабия пласт или раз-
лични методи за подобряване на земната основа. 
Тините, тинестият пясък и дребният пясък са най-
уязвими при евентуално сеизмично въздействие. 
Районът на Поморие попада в сравнително слаба 
сеизмична зона (І = VІІ степен по скалата МŠК-64 
и Кс = 0,10), но сеизмичната опасност не трябва да 
се пренебрегва, тъй като съществуват исторически 
данни, че тези места в миналото са били засегнати 
от няколко силни земетресения.
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