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Abstract. The article discusses the territorial distribution of the landslides along the Northern Bulgarian Black Sea 
Coast. An analysis on results of the 2018 and 2019 field studies on landslide phenomena is presented. The purpose 
of these studies is to identify areas with active landslide movements of the Northern Bulgarian Black Sea Coast for 
monitoring using data from Global Navigation Satellite System (GNSS) and Interferometric Images from Synthetic 
Aperture Radar (SAR). 
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Настоящото изследване има за цел анализ на 
резултатите от извършените през 2018 и 2019 
г. теренни изследвания от авторите, свързани с 
динамиката на свлачищните процеси. Използва-
ни са и данни от годишните доклади на „ГЕО-
ЗАЩИТА“–ЕООД, гр. Варна за извършени през 
2017 и 2018 г. превантивни дейности, свързани 
с регистриране и мониторинг на свлачищните 
райони и на районите с абразионни процеси по 
Черноморското крайбрежие (https://www.mrrb.
bg/bg). По тази причина е необходимо да се оп-
ределят райони с активни движения на свлачищ-
ни процеси по Северното Черноморие на Бълга-
рия, за мониторинг чрез съвместно използване 
на данни от глобални навигационни спътникови 
системи и интерферометрични изображения от 
радари със синтезирана апаратура (Atanasova, 
Nikolov, 2018, 2019).

Черноморското крайбрежие на България на се-
вер от гр. Варна е силно засегнато от свлачищни 
процеси (Северна свлачищна зона) (Avramova-
Tacheva et al., 1998; Frangov et al., 1998; Berov et 
al., 2002, 2013; Evstatiev, Evlogiev, 2007, 2013; 
Frangov, Кrastanov, 2015; Dimitrov et al., 2017). 
Характеризира се с платовиден релеф, седимент-
ни скали с палеогенска и неогенска възраст, чи-
ито пластове са леко наклонени до почти хори-
зонтални (3–5° източно). Включва Франгенското 
плато (Варна, Златни пясъци, Кранево) и южната 
част на Добруджанското плато (Албена, Балчик 
и Каварна), ивица от Добруджанското плато на 

север и запад от Каварна, включително нос Кали-
акра и на север до българо-румънската граница. 
Свлачищата тук са съсредоточени в четири свла-
чищни района (фиг. 1). В районите по Варнен-
ското и Балчишкото крайбрежие са отделени два 
типа свлачища – циркусен за Варненския свлачи-
щен район и линейно-стъпаловиден (пакетен) за 
Балчишкия свлачищен район и свлачищния ра-
йон Камен бряг.

Варненският свлачищен район включ-
ва крайбрежието на гр. Варна до долината на 
р. Батова при с. Кранево. Районът, в който са 
развити свлачищата, е изграден от миоценски 
седименти, предста вени от няколко свити: Га-
латска (gN1

t-s) – пясъци и глини, Евксиноградска 
(evN1

kg-s) – пясъчници, диатомитови и спонголи-
тови глини, Франгенска (frN1

s) – водоносни пя-
съци и Одърска (odN1

s) – предимно от варовици 
(Evlogiev, Evstatiev, 2016). Образуването на дъл-
боко разположени свлачища в този район е главно 
в резултат на морската абразия. Това са обширни 
свлачищни комплекси (циркусен тип), проявени 
по източния склон на Франгенското плато – от 
ръба до морския бряг. На фона на тези древни, 
условно стабилизирани свлачища, в резултат на 
комплексното въздействие на природните факто-
ри и техногенна дейност, възникват съвременни 
активни локални свлачищни процеси (Varbanov 
et al., 1997; Evlogiev, Evstatiev, 2011). 

На север от гр. Варна в посока юг-север са 
оформени следните древни свлачищни ком-
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плекси с проявени в тях свлачища: 1) циркус 
„Вар на“; 2) циркус „Виница“; 3) циркус „Ала-
джа Манастир“ (циркусите „Чайка“ и „Аладжа 
манастир“) – курортен комплекс „Слънчев ден“, 
плаж „Кабакум“, сп. „Трифон Зарезан“ и др.; 4) 
циркус „Златни пясъци“; 5) циркус „Дългия яр“ 
(курорт „Златни пясъци“– с. Кранево) – сп. „Па-
норама“, фар „Екрене“, сп. „Фара“, сп. “Обзор“, 
сп. „Кипарис“ (сп. „Кипарис-север“, сп. „Кипа-
рис-юг“) и „Острия завой“. 

Балчишки свлачищен район. Черноморско-
то крайбрежие, североизточно от р. Батова до 
западно от гр. Каварна, е обхванато от стари и 
съвременни свлачища (Evlogiev, Evstatiev, 2013; 
Evstatiev et al., 2017). Свлачищната ивица, офор-
мена от старите свлачища, е със средна ширина 
400–500 m, като на места при платото завършва 
със стръмен 40–50 m откос. Обикновенно свла-
чищните тела са оформени от 3–4 видими линей-

ноориентирани стъпала и хълмове (свлачищни 
пакети) с различни височина, като най-често зад 
тях са образувани затворени безотточни нега-
тивни форми с постоянни или временни забла-
тявания. Валовете на изтласкване (свлачищните 
езици) са под днешното морско равнище, където 
са оформени още 1–2 невидими на повърхността 
свлачищни пакета. Дълбочините на старите свла-
чища достигат до 40–60 m, на места и повече. 

Седиментите, засегнати от свлачищните 
процеси, принадлежат на Карвунската (kvN1

s), 
Тополската (toN1

s) и Евксиноградската свита 
(evN1

s). За развитието им най-голямо значение 
имат седиментите на Тополската свита, изгра-
дени от арагонитни седименти (арагонитити), с 
прослойки от здрави варовици (Koleva-Rekalova, 
1994). Съгласно геотехническите стандарти, 
арагонитните седименти се класифицират като 
песъчливи и прахови глини.

Фиг. 1. Свлачища по северното Cеверното Черноморско крайбрежие на България
1 – свлачищен комплекс; 2 – активно свлачище
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На фона на старите (древните) свлачищни 
масиви, възникват съвременни активни локални 
свлачищни процеси (съвременни свлачища). Те 
обикновенно са с по-малки дълбочини и обхват, 
но причиняват значителни икономически щети. 
В последните години такива свлачища са: ул. 
„3-та“ и ул. „4-та“, ул. „12-та“ във ВЗ „Изгрев“; 
ВЗ „Фиш-Фиш“; Момчилски рид; Иканталъка; 
непосредствено преди голф игрище „Тракийски 
скали“; отделни части в района на голф игрище 
„Тракийски скали“.

Свлачищен район Камен бряг (Тауклиман). 
Свлачищната ивица е оформена от 2 свлачища 
(Тауклиман и Яйлата), които са стъпаловидни, 
линейноудължени, тип странично изтласкване. 
И двете свлачища вероятно са предизвикани от 
силни земетресения, като главната предпоставка 
е геоложкият строеж, представен от 2 коренно 
различаващи се в инженерногеоложко отноше-
ние седименти. Горната част е изградена от ва-
ровиците на Одърската свита (odN1

s) със средна 
дебелина 30–40 m, а под тях залягат олигоцен-
ски глини с дебелина над 100 m. Тауклиман-
ското свлачище (курортен комплекс Русалка) е 
оформено от 7 свлачищни стъпала, има шири-
на 1200 m и дължина 500 m, докато свлачище 
Яйлата е по-малко, с брой на видимите стъпала 
3–4. Свлачищата са активни, но движенията са 
с много ниска скорост – от порядъка до 1 mm 
годишно, установена чрез екстензометричен мо-
ниторинг (Avramova-Tacheva et al., 1998).

Свлачищен район Крапец обхваща Черно-
морския бряг между българо-румънската грани-
ца и нос Шабла. Свлачищата са малки и зася-
гат льосовия комплекс, който се размива и това 
води до отцепването на дълги и тесни до 10 m 
ивици от него.

Заключение
Редица свлачища по Северното Черноморие на 
България показват активност на фона на древ-
ните, относително стабилизирани, свлачищни 
масиви. Активните свлачища, на които пред-
лагаме да се осъществи мониторинг, са: 1) сп. 
„Фара“ („Дългия яр“) – Варненски свлачищен 
район; 2) преди голф игрище „Тракийски ска-
ли“, 3) ул. 3 и 4 (ВЗ „Изгрев“), 4) Иканталъка 
– Балчишки свлачищен район. 
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