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Abstract. a new geological model is proposed for the landslides between the Kranevo village and 
the Panorama camping-site (north Black Sea coast). according to the concept assumed so far, an 
integral landslide exists from the plateau to the sea with a deep sliding surface, developed in the 
clays of the euxinograd formation, and with main scarp, coinciding with fault structures.

in conformity with the new model, the landslides along the slope are not connected between 
themselves, but are situated one above the other at three levels (storeys). The highest landslide sto-
rey is of the block type, while the lower ones represent ordinary delapsive landslides. This model 
is based on the analysis of data from previous investigations, new borehole explorations and soil-
mechanics tests, as well as on revision mappings.

The model is developed in the context of the geological, palaeogeographic and geomorpho-
logic site settings. neogene (Sarmatian), Pliocene and Quaternary sediments are outcropped on the 
surface. The Sarmatian deposits are represented by the euxinograd (building the sea bottom and the 
slope base), frangya, odartsi, Topolovo and Karvuna formations. The site falls within the eastern 
slope of the north Bulgarian uplift, known as the Varna monocline. The neotectonic movements 
are vertical and pronouncedly positive, which is of major importance for the positioning of the 
landslides on three storeys. The annual velocity of contemporary rising is 4-5 mm. The seismicity 
at the site is of the iX degree according to the mSK scale and the seismic coefficient is Ks=0,27. 
The landslides originated in the transgressive sea phases, with formation of marine terraces on top 
of them.

The aquifer layer at the site is developed mainly in the delapsive materials. The clays of 
the euxinograd formation are the aquitard. The main recharge sources are precipitation and water 
coming from the plateau. Technogenic water recharge is also important. The drainage of ground-
water is realized on three levels: at the side of frangya Plateau near the highest scarp, between the 
horizontals of 60-80 m and at the seacoast.

The main geomorphologic forms are Pliocene flattened surface (frangya Plateau), slope 
and marine terraces. The slope width increases from north to south - from 900 m near the Kranevo 
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villa zone to 1300-1400 m near the Panorama camping-site, the general inclination in the same 
direction decreasing from 20-26°  to 12-14248°. 
The oldest Pliocene  terraces under the highest scarp from 190 to 215–220 m (dacian age?) are 
formed on landslide blocks and delapsium; the lower terraces are from 164 to 178 m and are of 
lower romanian age. The terraces with elevations 84-108 m, 60-64 m, 40-44 m, 30-37 m, 26-30 
m, 18-20 m and 10-14 m are of Pleistocene age. on the basis of terrace dating, the highest storey 
level has been proved to be active during the dacian-early romanian time. Today this level is 
stabilized. 

The medium landslide storey was formed in the early middle Pleistocene. it is assumed to 
be a provisionally stabilized one. The origin of the low storey was in the late middle Pleistocene. 
it has been subjected to cyclic activation all the time due to marine abrasion, which constantly “as-
similates” newer parts of the early middle Pleistocene landslide, situated above it. 

Hence the main factors for the origin of the landslides were the eustatic movements of the 
sea bottom during the Pliocene and the Quaternary, the constant rising of the land, the relatively 
high slope inclination, the active coastal abrasion, the high seismicity, and anthropogenic activity 
during the contemporary period. The lithological-stratigraphic structure of the Sarmatian sediments 
is also a prerequisite for land sliding.

The basic soil-mechanics parameters of the engineering geological varieties have been also 
determined. The landslides in the three main circuses are described: the Panorama camping-site, the 
fara locality and the Kranevo villa zone.

The inference is made that after additional engineering geological investigations the ter-
rains comprising the old stabilized landslides (the third storey) and the provisionally stabilized 
landslides (the second storey), could be used for construction. However, it is necessary to take pre-
ventive measures mostly against rising of the groundwater level, which may provoke activation and 
broadening of the range of contemporary landslides towards the adjacent zones along the slope.

Keywords: landslides, north Black Sea coast, new geological model, three-storied land-
slides, palaeogeography, landslide age, main factors, geological settings, engineering geology.

Резюме. Предлага се нов геоложки модел за свлачищата между с. кранево и къмпинг 
„Панорама”. според досегашните представи съществува единно свлачище от платото до 
морето с дълбока свлачищна повърхност, развита в глините на евксиноградската свита, а 
главните свлачищни отстъпи съвпадат с разломни структури.

според новия модел по склона на това място са развити свлачища несвързани помежду 
си, а разположени едно над друго на три нива (етажи). най-високият етаж е от блоков тип, а 
по-ниските етажи са делапсивни.

Описаният модел се основава на анализ и обобщение на данните от предишните 
изследвания, на нови сондажни проучвания, на земномеханични изпитвания, както и на 
проведени през последните години ревизионни картировки.

моделът е разработен в контекста на геоложките, палеогеографските и геоморфоложки 
условия на участъка. В него на повърхността се разкриват неогенски (сарматски), 
плиоценскки и кватернерни седименти (фиг. 1). сарматските седименти са представени от 
евксиноградската (изгражда морското дъно и основата на склона), Франгенската, Одърската, 
тополската и карвунската свита.

участъкът попада в източния склон на северобългарския свод, известен като 
Варненската моноклинала. неотектонските движения са вертикални и подчертано позитивни, 
което има съществено значение за разполагане на свлачищата на три етажа. скоростта на 
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съвременните издигания е 4-5 mm годишно. Засега не е доказано наличието на активни 
разломи. сеизмичността на участъка е ІХ степен по mSK, със сеизмичен коефициент 
кс=0,27.

В участъка съществува единен водоносен хоризонт, развит предимно в делапсивните 
материали, чийто главен водоупор са глините на евксиноградската свита. Основни източници 
на подхранване са водите, постъпващи от платото и от валежите. съществено значение 
има и техногенното подхранване. дренирането на подземните води е на три нива: от към 
Франгенското плато при главния свлачищен отстъп, между хоризонталите 60-80 m и на 
морския бряг.

свлачищата са възникнали при трансгресивни фази на морето, като върху тях са 
образувани морски тераси.

В статията са анализирани разпространението, възрастта и строежа на главните 
геоморфоложки форми: плиоценска заравнена повърхност (Франгенско плато), склон и 
морски тераси.

Широчината на склона се увеличава от север на юг – от 900 m при вилна зона 
„кранево” до 1300-1400 m при къмпинг „Панорама”, като общият му наклон в същата посока 
намалява от 20-26° до 12-14°.

По склона са разположени една над друга морски тераси, образувани върху стари 
свлачища. най старите от тях са плиоценски -  терасите под главния свлачищен отстъп с коти 
от 190 до 215–220 m (възраст дак ?) са образувани върху свлачищни блокове и делапсий; а 
по-ниските тераси от 164 до 178 m са долноромански. Плейстоценски са терасите с коти 84-
108 m, 60-64 m, 40-44 m, 30-37 m, 26-30 m, 18-20 m и на 10-14 m.

Въз основа на датировката на терасите се установява, че най-високото етажно ниво 
е било активно във времето дак–ранен роман и днес е стабилизирано. средният етаж на 
свлачището е образуван през ранния среден плейстоцен и се приема за условно стабилизирано. 
ниският етаж води началото си от късния среден плейстоцен. Поради морската абразия той е 
подложен на циклично активизиране и оттогава до днес ”изяжда„ непрекъснато все по-нови 
части от разположеното над него ранно средноплейстоценко свлачище.

следователно главните фактори за възникване на свлачищата са евстатичните 
движения на морското ниво през плиоцена и кватернера, непрекъснатото издигане на сушата, 
сравнително големия наклон на склона, активната абразия по брега, високата сеизмичност, а 
в по-ново време към тях се прибавя  и човешката дейност. Предпоставка за свличанията е и 
литолого-стратиграфския строеж на сарматските седименти.

дадени са основните земномеханични параметри на инженерногеоложките 
разновидности, които ще бъдат използвани при предстоящите изчисления на устойчивостта 
на склона съгласно модела. Описани са свлачищата в трита основни циркуса: къмпинг 
„Панорама”, местността „Фара” и „Вилна зона кранево”.

Прави се заключение, че след допълнителни инженерногеоложки проучвания терените, 
обхванати от стари стабилизирани свлачища (третият етаж) и от условно стабилизирани 
свлачища (вторият етаж), би могло да бъдат усвоени за строителство. необходимо е обаче да 
се предприемат превантивни мерки най-вече срещу покачване на нивото на подземните води, 
което може да активизира и разшири обхватът на съвременните свлачища към прилежащите 
на тях зони по склона.

Ключови думи: северно черноморско крайбрежие, свлачища, нов геоложки модел, 
триетажни свлачища, палеогеография, възраст на свлачищата, основни фактори, геоложки 
условия, инженерна геология.
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Въведение и досегашни изследвания
между с. кранево и курорта „Златни пясъци” се намират едни от най-големите 
свлачища по Черноморието, които през последните 50 години нанесоха значи-
телни щети на курортното строителство и на инфраструктурата. те бяха обект 
на изследване от бившата Противосвлачищна станция Варна (сега „геозащита” 
еООд), от геологическия институт на Бан и др.

илиев и Цветков (1971) описват голямото свлачище, станало през 1971 г. 
на 2 km южно от с. кранево, предизвикало разрушаване на едноименната вилна 
зона. те считат, че свлачището е причинено от абразията и техногенното пови-
шаване на подземните води.

Попов и мишев (1974) при геоморфоложките си изследвания обобщават 
наличните по това време изследвания за свлачищата и морските тераси по се-
верното Черноморие. 

По-късно стойков в неговата докторска дисертация (1979) разглежда 
подробно свлачищата при къмпинг „Панорама”, в местността „Фара” и във ви-
лната зона „кранево”. той приема, че старите блокови свличания са станали по 
разседи, а съвременните им активизация в долната част на склона се дължи на 
абразията и на техногенни въздействия. 

стойков и евстатиев (1983) проучват със сондажи голямото свлачище 
при къмпинг „Панорама”, активизирало се през 1978 г., като анализират него-
вото развитие, механизъм и инженерногеоложки строеж.

стакев и др. (1984) изучават свлачището във вилна зона „кранево” във 
връзка с укрепването му. Подобно на стойков (1979) те приемат, че се касае за 
едно голямо свлачище от платото до морето, като във високата част на склона 
хлъзгателните повърхнини са образувани по-дълбоки разседи, а активността в 
прибрежната част се дължи на специфичния геоложки строеж, на абразията и 
на промените в нивото на подземните води.

Въпросните свлачища са описани и в обяснителния текст към картата 
„геоложката опасност в България” (илиев-Бручев, отг. ред., 1994). те се 
разглеждат като много стари, с голям площен и дълбочинен обхват. активизира-
нето им се дължи на оводняване, абразия, подкопаване и динамични въздейст-
вия. споменатите автори приемат, че изследваните свлачища са образувани по 
дълбока хлъзгателна повърхнини, която във високата част съвпада с разседи. 
Хлъзгателната повърхност тръгва по тези разседи, после придобива кръговоци-
линдрична форма и след това се превръща в равнина с лек наклон към морето. 
свлачищата се приемат за делапсивни, притежаващи единно свлачищно тяло, 
съставено от големи пакети. Понастоящем обикновено се активизира най-до-
лната част на това тяло под влияние главно на морската абразия и на техногенни 
причини. допуска се, че движенията  могат постепенно да обхванат и по-горни-
те части на склона, намиращи се сега в условно стабилизирано състояние. Въз 
основа на тази концепция е направено райониране, според което почти целият 
участък, от ръба на платото до морския бряг, е потенциално свлачищен или 
условно стабилизиран.

При анализите и заключенията на описаните инженерногеоложки из-
следвания са използвани представите за тектонския и литолого-стротиграфски 
строеж от шестдесетте години на миналия век, които претърпяха сериозно раз-
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витие през 80-те и 90-те години (Попов и др., 1986; Попов и коюмджиева, 
1987; Чешитев и др., 1992; Koleva-rekalova, 1994; колева-рекалова, 
1997, мандев и начев, 1981; Боков и др., 1987). В настоящия труд са  
взети предвид следните по-важни резултати от цитираните работи:

Основата на свлачищните склонове в участъка е изградена от наслое-• 
ни, различно литифицирани (предимно диатомейни) глини на евксиноградска-
та свита (evn1

s) – преди наричана „долна мергелно-глинеста задруга”;
В пластореда на диатомейните глини при проучванията в морето по • 

данни на проф. кристалина стойкова се наблюдават слаби прослойки от орга-
нична глина. тези хоризонтални прослойки на различни нива се срещат и по 
склона и може погрешно да се приемат за свлачищни повърхнини;

В североизточната част на участъка върху глините на евксиноградска-• 
та свита залягат арагонититните седименти на тополската свита (ton1

s) – преди 
„средна варовито-мергелна задруга”. В югозападната част евксиноградската 
свита е покрита с пясъците на Франгенската свита (frn1

s);
най-горната част на склона, т.е. скалният венец на платото над свла-• 

чищата „Вилна зона кранево” и „Фара”, е изградена от варовиците и варовити-
те седименти на карвунската свита (kvn1

s) – преди „горна варовикова задруга”. 
скалният венец над свлачището „Панорама” е от варовиците на Одърската сви-
та (odn1

s);
Проучваните склонове попадат във Варненската моноклинала, из-• 

точна част на севернобългарския свод. седиментите на неоген-кватернерния 
структурен план затъват на изток. Проявите на интензивна блокова тектоника 
са стари. През неогена и кватернера тектонските движения са предимно верти-
кални и позитивни, като не са съпроводени с големи разломявания.

новите представи за геологията на района бяха използвани при проучва-
нията на склона южно от с. кранево (евстатиев и др., 20071; евстатиев и 
др., 2010; и евлогиев, 2010), както и при ревизионните маршрутни карти-), както и при ревизионните маршрутни карти-
ровки по свлачищния бряг между с. кранево и къмпинг „Панорама”, които бяха 
извършени във връзка с настоящата публикация.

В настоящия труд са представя нов модел за строежа на свлачищния 
склон между с. кранево и къмпинг „Панорама”, според който не съществува 
единно свлачище от платото до морския бряг, развито по дълбока свлачищна 
повърхнина, а през плиоцена и кватернера са възникнали отделни свлачища, 
разположени на три етажа. Всяко от тези свлачища е образувано през определен 
етап от палеогеографското развитие на Черноморския басейн.

Подобен модел с триетажни свлачища е установен по разположеното 
наблизо украинско крайбрежие (Зелинский, отг. ред., 1993).

настоящата публикация е актуална от научна гледна точка, тъй като 
предлага принципно нова концепция за възникването на едни от най-големи-
те свлачища по Черноморието. ако предложеният нов геоложки модел получи 

1eвстатиев, д., Й. евлогиев, д. карастанев, к. стойкова, В. Петрова, д. антонов, м. недел-
чева, П. иванов, Б. Чакалова, р. нанкин. 2007ф. инженерногеоложко проучване на поземле-
ните имоти в местността „Бакалъка” за изготвяне на технически проект, с. кранево, община 
Балчик, област добрич. геофонд ги.
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потвърждение (в което авторите не се съмняват), със сондажни проучвания и 
геодезически измервания ще се открият възможности за усвояване за курортно 
строителство на изключително ценни терени по северното Черноморие.

Предлаганият нов модел на свлачищата е разработен въз основа на ин-
формация, получена от следните източници:

геоложка  и геоморфоложка картировка на участъка в мащаб 1:5000;• 
данни от цитираните по-напред инженерногеоложки проучвания на • 

свлачищата при къмпинг „Панорама”, местността „Фара” и вилната зона „кра-
нево”;

данни от проведени напоследък сондажни проучвания и лабораторни • 
изследвания на свлачището южно от кранево. Предимно от тези проучвания са 
получени данните за земномеханичните показатели на инженерногеоложките 
разновидности.

Геоморфоложки строеж
свлачищната геоморфология на района е изучавана от Попов и мишев (1974), 
каменов и др. (1972) и стойков (1979).

От изследванията на евлогиев (2010) и евстатиев и др. (2011) е устано-
вена взаимовръзка между етапите на свлачищна активност и образуването на  
морските тераси. В свлачищните склонове терасите са формирани върху дела-
псий, което показва, че свличането е станало преди това – при покачване на ни-
вото на морето. По този начин датирането на терасите позволява да се опреде-
лят етапите на свлачищната активност. Във връзка с това ще бъдат анализирани 
разпространението, възрастта и строежа на главните геоморфоложки форми, а 
именно плиоценската заравнена повърхност (Франгенско плато), свлачищният 
склон и морските тераси (фиг. 1).

Плиоценска заравнена повърхност
Платото в сегашния си вид е унаследило плиоценската заравнена повърхност 
(ПЗП), формирана във варовиците на карвунската и Одърската свити. Повърх-
ността е била подложена на продължителна денудация през плиоцена, в ре-
зултат на което тя образува заравненост с надморска височина от 240 до 260 m 
- местността „калето” над вилна зона „кранево” и заравнеността над курорта 
„Панорама” (фиг. 1). на изток към морето границите £ са очертани със скален 
венец, от който започва големия свлачищен отстъп на най-горното стъпало.

Свлачищен склон
склонът се характеризира с добре изразена свлачищна морфология: свлачищни 
отстъпи с височина до 20-30 m, свлачищни блокове, стъпала и циркуси, свла-
чищни валове при морския бряг, локални заблатявания, изходища на подземни 
води и др. най-старите свлачища са от блоков тип и се приемат за стабилизи-
рани. По-младите от тях в средната част на склона са делапсивни и се отнасят 
към условно стабилизираните свлачища, а тези в ниската част на склона са със 
съвременна активност.
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Фиг. 1. геолого-геоморфоложка карта на свлачищния склон между с. кранево и къмпинг „Панорама”  
1 – алтернация от ядчести, черупчести и глинести варовици, карвунска свита (kvn1

s); 2 – арагонитни песъчливи или 
прахови глини с прослойки от варовици, тополска свита (ton1

s); 3 - детритусни, черупчести и оолитни варовици с 
песъчливи прослойки, Одърска свита (odn1

s). 4 – диатомейни прахови глини, слабо литифицирани, евксиноградска 
свита (evn1

kg-s); 5 – свлачищни блокове и делапсий на плиоценското свлачище (трети етаж); 6 – делапсий на ранно 
средноплейстоценското (втори етаж) и късно средноплейстоценското–съвременно свлачище (нисък етаж); 7 – 
плиоценски тераси; 8 – плейстоценски тераси; 9 – главен свлачищен отстъп (ранен плиоцен); 10 - среден свлачищен 
отстъп (ранен среден плейстоцен); 11 - нисък свлачищен отстъп, променящ се от късния среден плейстоцен до днес; 
12 – профилна линия; други обозначения: ПЗП – плиоценска заравнена повърхност, 90-100 – абсолютна кота на 
терасите, m; мс1/75,60 – моторен сондаж № / кота терен, m.     
Забележка: картата е съставена по топографски карти от 1970 г. (м 1:5000).

fig. 2. geological-geomorphological map of the landslide slope between the Kranevo village and the Panorama camping 
1 – alternation of nodular, shelly and clayey limestones, Karvuna formation (kvn1

s); 2 – aragonite sandy or silty clays with 
limestone intercalations, Topola formation (ton1

s); 3 – detritic, shelly and oolithic limestones with sandy intercalations, odar 
formation (odn1

s); 4 – diatomaceous silty clays, slightly lithified, euxinograd formation (evn1
kg-s); 5 – landslide blocks and 

delapsium of the Pliocene landslide (third storey); 6 – delapsium of the early middle Pleistocene (second storey) and late 
middle Pleistocene-contemporary landslide (low storey); 7 – Pliocene terraces; 8 – Pleistocene terraces; 9 – main landslide 
scarp (early Pliocene); 10 – middle landslide scarp (early middle Pleistocene); 11 – low landslide scarp, changing from the 
late middle Pleistocene till now; 12 – profile line; other designations: PdS – Pliocene denudation Surface, 90-100 – absolute 
terrace elevation, m; мB1/75,60 –borehole no / terrain elevation, m.     
note: The map is composed according to topographic maps from 1970 (scale 1:5000).
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Широчината на склона се увеличава от север на юг – от 900 m при вилна 
зона „кранево” до 1300-1400 m при къмпинг „Панорама”, като общият му на-
клон в същата посока намалява от 20-26° до 12-14°.

както посочихме по-напред, за разлика от досегашните представи, спо-
ред предложения тук модел в участъка с. кранево - къмпинг „Панорама” не съ-
ществува единно свлачище от платото до морето станало по дълбока хлъзгател-
на повърхност, а се касае за отделни свлачища, разположени на три етажа (фиг. 
2, 3). По средата на склона етажите са разделени от незасегнати от свличане 
седименти на евксиноградската свита.

Морски тераси
По склона се наблюдават разположени една над друга удължени заравнености, 
успоредни на морския бряг. тези от тях, които са площно издържани на голе-
ми разстояния, се приемат за морски тераси, образувани върху стари свлачища 
(фиг. 1).

Плиоценски тераси
това са терасите с коти 215–220 m, 206-208 m и втората по-ниска група 

тераси с коти 198–204 m, 198-200 m и 190-200 m ( фиг. 1, 2 и 3). Образувани са 
под най-стария свлачищен отстъп върху свлачищни блокове и делапсий. Ши-
рочината им е от 40-50 m до 100-130 m, като някои от тях имат дължина от 800 
m до 1250 m (под местността „калето”). според местоположението си, между 
ПЗП и долнороманските тераси, те би трябвало да принадлежат към ранния 
плиоцен (дак).

следващата група тераси са долноромански. това са терасите с абсолютни 
коти на повърхността 166-176, 164-170 и 162-178 m. те образуват дълга ивица, с 
малки прекъсвания, с дължина 2,2 km и широчина от няколко до 100-120 m. те 
също са образувани върху свлачищни блокове и делапсий. Подобно долноро-
манско прибрежно ниво е установено в окрайните южни части на дакийския 
басейн, врязано в долнокредни и сарматски варовици на кота 157-166 m, както 
и в Приморска добруджа - на кота 157-167 m (евлогиев, 2006). По-високата 
кота на терасите от изследвания участък най-вероятно се дължи на натрупаните 
върху тях делувиални наслаги.

Плейстоценски тераси
към плейстоцена принадлежат терасите с коти в интервала 84-108 m, 

както и тези на коти 60-64 m, 40-44 m, 30-37 m, 26-30 m, 18-20 m и на 10-14 m 
(фиг. 1, 2 и 3). Повечето от тези тераси по северното Черноморие са установени 
и датирани и от други автори (Попов и мишев, 1974).
ранно средноплейстоценски са терасите с абсолютни коти 90-108 m, 90-100 m, 
90-98 m, 84-92 m и 84-88 m. те образуват прекъсната ивица с широчина от 40 
до 160 m. Образувани са върху делапсий под средния свлачищен отстъп. тераса 
от тази група е проучена със сондажи южно от с. кранево, където е формирана 
върху стари свлачища на кота 84-88 m и е датирана за ранно средноплейстоцен-
ска (Чаудинска) (евлогиев, 2010).

към средния плейстоцен се отнасят терасите с коти 60-64 m, 40-44 m, 
30-37 m, 26-30 m, 18-20 m. с изключение на първите две, другите са образувани
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върху активни свлачища – под ниския свлачищен отстъп. някои от тях имат 
по-скоро облик на свлачищни стъпала, или пък ако са тераси, то те са денивели-
рани. В приустиевата долина на р. Батова подобни са терасите на коти 53-61 m, 
44-46 m, 33-37 m и на 20-27 m (евстатиев и др., 2010).

горноплейстоценска е терасата на кота 10-14 m, известна като карангат-
ска. установява се и в долината на р. Батова на 10-12 m.

Фиг. 2. инженерногеоложки профил през свлачището „Вилната зона кранево”   
инженерногеоложки разновидности от 1 до 7: 1 – алтернация от ядчести, черупчести и глинести варовици, карвунска 
свита (kvn1

s); 2 – прахови глини на карвунската свита; 3 – арагонитни песъчливи или прахови глини, тополска 
свита (ton1

s). 4 – варовикови пластове, прослояващи арагонитните глини на тополската свита; 6 – диатомейни 
прахови глини на евксноградската свита (evn1

kg-s); 6а – седименти на евксиноградската свита с вълнообразна 
структура, образувана от тежестта на свлечените блокове; 7 – делапсий от прахови глини с варовикови късове; други 
обозначения: 7а – свлачищни блокове; 8 - литоложка граница; 9 – свлачищна повърхност на старо свлачище; 10 – 
активна свлачищна повърхност; 11 – водно ниво; ПЗП – плиоценска заравнена повърхност; т90-108 – морски тераси/
абсолютна кота, m; мс1/75,60 – моторен сондаж № / кота терен, m.     
Забележка: литоложката разновидност 5 не се установява в профила

fig. 2. engineering geological profile across the Kranevo Villa-zone landslide    
engineering geological varieties from 1 to 7: 1 – alternation of nodular, shelly and clayey limestones, Karvuna formation 
(kvn1

s); 2 – silty clays of the Karvuna formation; 3 – aragonite sandy or silty clays, Topola formation (ton1
s); 4 – limestone 

layers, intercalated in the aragonite clays of the Topola formation; 6 – diatomaceous silty clays of the euxinograd forma-
tion (evn1

kg-s); 6a – sediments of the euxinograd formation with undulating structure, formed under the weight of the slid-
ing blocks; 7 – delapsium of silty clays with limestone fragments; other designations: 7a – landslide blocks; 8 – lithological 
boundary; 9 – slide surface of an old landslide; 10 – active landslide surface; 11 – water level; PdS – Pliocene denudation 
Surface; т90-108 – marine terraces/absolute elevation, m; mB1/75,60 –borehole no / terrain elevation, m.  
note: lithological variety 5 is not established in the profile.
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Възраст на свлачищата
Главни свлачищни отстъпи. По данни от геоморфоложкия анализ те могат да 
се датират както следва: 1) най-висок свлачищен отстъп на кота 240-260 m – 
разположен е под платото и е с възраст ранен плиоцен (табло Іа, Іб); 2) среден 
свлачищен отстъп на кота 150-160 m – възраст ранен среден плейстоцен (табло 
Іа, Ів); 3) нисък свлачищен отстъп на кота 50-60 до 70 m – той е със съвременна 
активност, но води началото си от средния плейстоцен и постепенно от тогава 
до днес се премества нагоре по склона и „изяжда” по-старото условно стабили-
зирано свлачище (табло Іа).

Плиоценско свлачище. Образувано е между високия и средния свлачищен 
отстъп и е изградено от свлачищни блокове и делапсий, образувани от свлече-
ните седименти на карвунската, тополската, Одърската и Франгенската свити. 
Полегатата част на свлачищната повърхност преминава по горнището на евк-
синоградската свита на кота около 160 m. Въз основа на възрастта на терасите 

Фиг. 3. инженерногеоложки профил през свлачището „Панорама”    
инженерногеоложки разновидности от 1 до 7: 1 – детритусни, черупчести и оолитни варовици с песъчливи 
прослойки на Одърската свита (odn1

s); 5 - жълтеникави до белезникави олигомиктови пясъци на Франгенската свита 
(frn1

s); 6 – диатомейни прахови глини на евксноградската свита (evn1
kg-s); 6а – седименти на евксиноградската свита 

с вълнообразна структура, образувана от тежестта на свлечените блокове; 7 – делапсий от прахови глини с варовикови 
късове; други обозначения: 7а – свлачищни блокове; 8 - литоложка граница; 9 – свлачищна повърхност на старо 
свлачище; 10 – активна свлачищна повърхност; 11 – водно ниво; ПЗП – плиоценска заравнена повърхност; т90-98 
– морски тераси/абсолютна кота, m; мс1/20,00 – моторен сондаж № / кота терен, m.   
Забележка: литоложките разновидности с № 2, 3 и 4 не се установяват в профила

fig. 3. engineering geological profile across the Panorama landslide     
engineering geological varieties from 1 to 7: 1 – detritic, shelly and oolithic limestones with sandy intercalations of the odar 
formation (odn1

s); 5 – yellowish to whitish oligomictic sands of the frangen formation (frn1
s); 6 – diatomaceous silty clays 

of the euxinograd formation (evn1
kg-s); 6a – sediments of the euxinograd formation with undulating structure, formed under 

the weight of the slid blocks; 7 – delapsium of silty clays with limestone fragments; other designations: 7a – landslide blocks; 
8 – lithological boundary; 9 – slide surface of an old landslide; 10 – active landslide surface; 11 – water level; PdS – Pliocene 
denudation Surface; т90-98 – marine terraces/absolute elevation, m; mB1/20,00 –borehole no / terrain elevation, m. 
note: lithological varieties 2, 3 and 4 are not established in the profile.
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Plate І: Іa – main landslide scarps: 1 – high landslide scarp at elevation 240-260 m, early Pliocene age; 2 – middle landslide 
scarp at elevation 150-160 m, early middle Pleistocene age; 3 - low landslide scarp at elevation 50-60 to 70 m with contempo-
rary activity; Іb - high landslide scarp formed in the sediments of the Karvuna formation; Іc – middle landslide scarp formed 
in the sediments of the euxinograd formation.

свлачището се определя като плиоценско. то оформя високото ниво на триетаж-
ното свлачище и се приема за стабилизирано (фиг. 1, 2 и 3).

табло І: Іа - главни свлачищни отстъпи: 1 - висок свлачищен отстъп на кота 240-260 m с възраст ранен плиоцен; 2 - 
среден свлачищен отстъп на кота 150-160 m – възраст ранен среден плейстоцен; 3 - нисък свлачищен отстъп на кота 
50-60 до 70 m със съвременна активност; Іб - висок свлачищен отстъп, образуван в седиментиете на карвунската 
свита; Ів – среден свлачищен отстъп, образуван в седиментите на евксиноградската свита.
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Ранно средноплейстоценско свлачище. изгражда средния етаж на свлачи-
щето между средния и ниския свлачищен отстъп. Преработило е свлачищните 
блокове и делапсия на плиоценското свлачище. Хлъзгателната му повърхност е 
врязана в седиментите на евксиноградската свита на кота от 32 до 36 m. тераси-
те, образувани върху делапсия на свлачището, са ранно средноплейстоценски и 
определят времето на възникването му. свлачището е условно стабилизирано.

Късно средноплейстоценско - съвременно свлачище. разположено е под 
ниския свлачищен отстъп и оформя най-долния етаж на свлачището. Води на-
чалото си от късния среден плейстоцен, но поради активната морска абразия 
то е подложено на циклично активизиране и от тогава до днес обхваща все по-
нови части от ранно средноплестоценкото свлачище. ниският свлачищен отс-
тъп оформя три циркуса със съвременна активност (фиг. 1, 2 и 3). свлачище-
то е преработило делапсия на ранно средноплейстоценското свлачище и се е 
врязало още по-дълбоко в евксиноградската свита на кота (-) 6-7 до (-) 8-9 m.

морският бряг е подчертано абразионен и почти навсякъде е изграден 
от свлечени материали. Плажната ивица на места се стеснява силно и изчезва. 
Високите и стръмни части на брега без плажна ивица са силно уязвими от мор-
ската абразия и са подложени на непрекъснати срутвания и свличания.

морското дъно плавно се понижава навътре в морето като на 100-150 m 
от брега неговата дълбочина достига до 10 m.

Геоложки строеж и земномеханични параметри на литоложките разно-
видности

Геоложки строеж
В проучвания район на повърхността се разкриват сарматски, плиоценски и 
кватернерни седименти (фиг. 1). сарматските седименти се разкриват по склона 
и платото, а плиоценските и кватернерните наслаги са представени от свлечени 
и делувиални материали.

глините на евксиноградската свита (evn1
kg-s) изграждат морското дъно и 

основата на склона (фиг. 2 и 3). горнището на свитата при с. кранево се мар-
кира от детритусна варовита прослойка на кота около 157 m. По посока към 
вилната зона „кранево” и къмпинг „Панорама” то постепенно се повишава до 
160-166 m. дебелината на свитата е над 160 m.

В южната част на участъка пясъците на Франгенската свита (frn1
s) заля-

гат нормално над евксиноградската свита в интервала с коти 166-223 m (фиг. 3). 
на север Франгенската свита изклинява и се покрива от тополската свита.

Варовиците на Одърската свита (odn1
s) се разполагат нормално над 

Франгенската свита, като на север тази  свита изклинява (фиг. 1, 3). изгражда 
високите части на платото от кота 223 до 260 m.

арагонититните седименти на тополската свита (ton1
s) в северните части 

на участъка залягат с постепенен преход върху глините на евксиноградската 
свита (фиг. 1, 2), като на места покриват и изклиняващите на север Франген-
ска и Одърска свити. седиментите на тополската свита залягат в интервала с 
абсолютни коти 160-200 m (фиг. 2). Покриват се с рязка литоложка граница от 
карвунската свита.
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Варовиците на карвунската свита се разкриват в местността „калето”, в 
интервала с коти 200-250 m (фиг. 1, 2). 

районът попада в източния склон на северобългарския свод, известен 
като Варненската моноклинала (Чешитев и др.,1991, 1992). тя е оформена 
от моноклиналното затъване на изток и юг на следюрския структурен план. 
неотектонските движения са вертикални и подчертано позитивни. това обстоя-
телство, заедно с наклона на пластовете към морето, има съществено значение 
за възникване на свлачищата. скоростта на съвременните издигания е 4-5 mm 
годишно.

съществуват предположения за наличие на активни разломи с кватернер-
на възраст. такива разломи, успоредни на морския бряг, са доказани северно и 
южно от изследвания участък. Засега обаче активни разломи в участъка не са 
доказани по сондажен и геофизичен път.

съгласно нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони сеизмичността на участъка е ІХ степен по mSK, със сеизмичен коефи-
циент 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 брой сгради и активизиране на някои свлачища - например свлачището в 
близко разположената местност „момчилски рид”.

Хидрогеоложки условия
В участъка съществува единен водоносен хоризонт, развит предимно в дела-
псивните и делувиални материали, чийто главен водоупор са глините на евкси-
ноградската свита. Водното ниво се изменя в зависимост от геоморфоложките 
условия (стойков, 1979). Основни източници на подхранване са водите постъп-
ващи от платото и от валежите, които падат по-склона. съществено значение 
има и техногенното подхранване.

дренирането на подземните води от към Франгенското плато при най-
високия свлачищен отстъп, което се маркира с поредица от извори, е предизви-
кало заблатявания по най-горната заравненост и поява на влаголюбива расти-
телност (например над вилната зона „кранево” и на други места). друга зона на 
дрениране е разположена между хоризонталите 60-80 m (например местността 
„кокарбунар”, каптажите западно от „Златните пясъци” и др.). следващата зона 
на дрениране е на морския бряг, където на редица места се наблюдават малки 
извори, които не пресъхват и през лятото.

Земномеханични параметри на литоложките разновидности
седиментите на карвунската, тополската, Одърската, Франгенската и евкси-
ноградска свити от инженерногеоложка гледна точка са разделени на следните 
литоложки разновидности (евстатиев и др., 2010):

Разновидност 1. изгражда ядчестите и черупчести варовици на карвун-
ската свита и детритусните, черупчести и оолитни варовици с песъчливи про-
слойки на Одърската свита.

карвунската свита се състои от два слоя с дебелини 25 и 15 m, които са 
разделени от глини, описани по-долу като разновидност 2. От лабораторни из-
питвания и с обратни разчети по данни от дълбоки изкопи (евстатиев и др. ,
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(2007 ф) са получени следните показатели за разновидност 1: обемна плътност 
ρn=2,10 g/cm3; параметри на якостта на срязване (върхови стойности): кохезия 
cІ=233,3 kPa; ъгъл на вътрешно триене φІ=22,1°.

Разновидност 2. Представена е от прахови глини, в среднопластична 
консистенция, намиращи се в средата на разновидност 1. дебелината на глини-
те е 10 m. Характеризира се със следните показатели: обемна плътност ρn=1,87 
g/cm3; водно съдържание w=34,4 %; коефициент на порите е=1,02 и параметри 
на якостта на срязване (нормативни ефективни върхови стойности) - cІ =29,0 
kра, φІ =17,70°.

Разновидност 3. Включва арагонитните глини на тополската свита при 
условията на естествено залягане. 

глините имат предимно средно-, по-рядко мекопластична консистенция. 
По зърнометричен състав представляват прахови до прахово-песъчливи глини 
и имат следните физични показатели: обемна плътност ρn=1,83 – 1,86 g/cm3; 
водно съдържание w=33-46 %; коефициент на порите е=1,05–1,09, сІ=30,5 kPa; 
φІ =21,30°.

седиментите на разновидност 3, според Бдс, се отнасят предимно към 
глинестите почви, въпреки че по редица свойства се отличават от типичните 
глини. както беше посочено по-горе, те съдържат карбонатни (арагонитни), а 
не алумосиликатни минерали, което се отразява на тяхното инженерногеоложко 
поведение. По външен вид арагонитните глини изглеждат с ниско водно съдър-
жание, но според лабораторните данни за границите на пластичност се намират 
в меко до среднопластична консистенция. Поради това, при вибриране пробите 
протичат, а необсадените сондажи се затварят, което показва, че са склонни към 
пластично деформиране.

Разновидност 4. към нея се отнасят прослойките от здрави микритни 
варовици с дебелина 20-30 cm до 1 m, прослояващи арагонитните глини на то-
полската свита. те имат армираща роля в ненарушения масив и голям принос за 
запазване на висок устойчив субвертикален откос.

разновидност 4 се характеризира със следните показатели: обемна плът-
ност ρn=2,35 g/cm3; водно съдържание w=0,6 %; якост на едноосен натиск 
ucS=36,0 мра; якост на опън σt=3,7 мра.

армиращата роля на варовиковите прослойки в масива на тополската 
свита (разновидност 3) е отчетена посредством обратни изчисления по форму-
лата за височината на устойчивия вертикален откос. От тях са получени следни-
те параметри за якостта на срязване на целия масив, изграден от разновидности 
3 и 4: кохезия c=71,0 kPa и ъгъл на вътрешно триене φІ =25,0°.

Разновидност 5. тук се отнасят пясъците на Франгенската свита, пред-
ставени от жълтеникави до белезникави олигомиктови пясъци с дебелина 55 m.

Разновидност 6. изградена е от седиментите на евксиноградска свита, 
които по зърнометричен състав са прахови глини с прослойки от глинести или 
прахови пясъци.

свежата непроменена част на разновидност 6 има следните осреднени 
физико-механични показатели (стойков, 1979): обемна плътност ρn=1,75 
g/cm3; водно съдържание w=27,0 %; коефициент на порите е=0,94; якост на 
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едноосен натиск ucS=1,6-3,0 мра. Прави впечатление ниската обемна плът-
ност на скелета (ρd=1,39 g/cm3), която не съответствува на ucS и това се дължи 
на голямото съдържание на остатъци от диатомеи и спонголити.

Разновидност 6а. В най-горната си част евксиноградската свитата е с 
променена структура от въздействието на преминалите свлачищни блокове. 
дебелината на разновидност 6 достига от 6-7 m в обсега на ниското ниво и до 
26 m – във средното ниво на триетажното свлачище. структурата на глината е 
омесена до вълнообразна. най-често глината е пъстра или сива до тъмносива с 
по-светли включения от прахов или глинест пясък. 

Физикомеханичните показатели на разновидността са променливи в дъл-
бочина, като постепенно прехождат към тези на разновидност 6. По зърномет-
ричен състав и пластичност представлява прахова глина, за която са установени 
следните средни стойности: обемна плътност ρn=1,71 g/cm3, водно съдържание 
w=47,1 %, коефициент на порите е=1,38, якост на срязване: cІ =24,0 kра, φІ =24,0°.

Разновидност 7. делапсият на средния и ниския етаж на свлачището е 
образуван от преработения делапсий на по-високите плиоценски свлачища, 
както и от свлечени материали на евксиноградската свита. изграден е от прахо-
ви глини, които в доната част са водонаситени (стойков, евстатиев, 1983). 
на места глините съдържат големи блокове варовици.

делапсият в приповърхностната част има обемна плътност ρn=1,85 g/cm3, 
обемна плътност на скелета ρd=1,48 g/cm3, порестост n=45 %, коефициент на 
порите е=0,83 (стойков, 1979) и якост на срязване: c=11,0 kра, φ=19,0°. В 
дълбочина обемната плътност на скелета се увеличава, а кохезията нараства 
до 30-50 kPa. В близост и около хлъзгателните повърхнини плътността нама-
лява до ρd=1,20 g/cm3, а кохезията и ъгълът на вътрешно триене до c=25,0 kра, 
φ=12,00 (стойков, евстатиев, 1983).

Разновидност 7а. изгражда главно свлачищното тяло на плиоценското 
свлачище. това са свлачищни блокове, изградени от седименти на карвунската, 
тополската, Одърската и Франгенската свити, с повече или по-малко нарушена 
структура. Варовиковите прослойки са често начупени, но личат ясно в профи-
ла.

Земномеханичните параметри на инженерногеоложките разновидности 
ще бъдат използувани при предстоящите анализи на устойчивост на склона, 
съгласно новия модел.

Инженерногеоложка характеристика на свлачищата
според стойков (1979) свлачищният склон в проучвания участък може да се 
раздели на три зони успоредни на морския бряг. най-долната зона (а) е с ши-
рочина до 250 m и е изцяло обхваната от съвременни свлачища. средната зона 
(Б) отстои на 300-350 m от морския бряг и е разположена над първата. тя съ-
държа стари условно стабилизирани свлачища с белези на съвременна актив-
ност. след нея до главния свлачищен обрив следва третата зона (В), която се 
характеризира със стари стабилизирани свлачища. свличанията в този участък 
според стойков са „...от типично блоков тип... старите затихнали свлачища от 
блоков тип, считам че имат главно тектонски произход. Поради това част от 
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хлъзгателните повърхнини съвпадат с тектонски нарушените зони.... В начална-
та част на свлачището се е оформила кръговоцилиндрична хлъзгателна повърх-
ност, след което придобива лек и постоянен наклон към морето.....”. авторът 
приема, че свлачищното тяло е едно и е насечено от допълнителни хлъзгателни 
повърхнини (фиг. 2 и 3).

В най-долната активна зона през последните десетилетия възникнаха ня-
колко големи свлачища, нанесли сериозни щети на сгради и инфраструктурни 
съоръжения (стойков, 1979; стойков и евстатиев, 1983). това са свлачи-стойков, 1979; стойков и евстатиев, 1983). това са свлачи-). това са свлачи-
щата „Вилната зона - кранево”, „Фара” и къмпинг „Панорама”.

Свлачището „Вилна зона – Кранево”
свлачището се намира на юг от с. кранево (фиг. 1). то е станало внезапно на 24 
май 1971 г., в 5,30 часа и е подробно описано от стойков (1979). Обхванало е 
участък с дължина 250 m и широчина 600 m, като е засегнало площ от 125 dka 
(табло ІІа и ІІІб). разрушени са около 35 вили. По брега и в морето се е образувал 
вал, широк 10-15 m и висок 2,5-3,0 m. свличането се е развило по четири хлъз-
гателни повърхнини, развити в делапсия от прахови глини със скални късове. 

Първото проучване е извършено от Противосвлачищната станция във 
Варна. след катастрофалното свличане водното ниво е спаднало от 15 m до 
33 m от повърхността (стойков, симеонова, 1983). През следващите две 
години водното ниво наново се покачва и през 1973 г. се регистрират локални 
свличания. През 1975 г. водното ниво пак достига до 15 m и наново става ката-
строфално свличане с размерите на това от 1971 г. извършеното преоткосиране 
не е дало ефект. По-късно през 1980-1982 г. свлачището се активизира наново. 
колебанията в нивото на подземните води са причина за постоянното пълзе-
не на свлачището до изчерпване на общата устойчивост. Водите се дренират 
в крайбрежните активни участъци, където се пораждат хидродинамични сили 
(стакев и др. 1984). те постоянно оказват влияние върху якостните и дефор-стакев и др. 1984). те постоянно оказват влияние върху якостните и дефор-). те постоянно оказват влияние върху якостните и дефор-
мационните свойства на почвите и променят хидродинамичното равновесие в 
масива. Подземните води се подхранват от инфилтрирани повърхностни води 
по платото и склона, както и от битови води (във вилната зона липсва кана-
лизация). друг дестабилизиращ фактор е морската абразия, която пряко влияе 
върху устойчивостта на масива. По данни на стакев и др. (1983) за плитките 
повърхнини на хлъзгане коефициентът на устойчивост е в диапазона 0,8-1,25, а 
с отчитане на сеизмичните сили намалява с 4 до 20 %. Повърхнините на хлъзга-
не, разположени по-близо до морето, имат по-ниски стойности за коефициента 
на устойчивост. тези над шосето са много високи - над 1,6.

след допълнителни проучвания на геозащита-Варна са предприети след-
ните противосвлачищни мероприятия (стакев и др., 1984), изграждане на 
буни и други брегоукрепителни съоръжения за спиране на морската абразия, 
понижаване на депресионното ниво на подпочвените води чрез дрениране по-
средством шахти с голям диаметър и с хоризонтални сондажи, изградени от 
тях, и преоткосиране на терена (табло ІІІв). В резултат на оздравителните мер-
ки свлачището е прекратило своята активност и теренът е обявен като годен за 
строителство.
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съгласно предлагания нов модел активното свлачище при „Вилна зона 
– кранево” се отнася към ниското ниво на триетажното свлачище (фиг. 2). то е 
делапсивно, възникнало през късния среден плейстоцен и периодично се е ак-
тивизирало. разположено е под ниския свлачищен отстъп. свлачището е прера-
ботило делапсия на ранно средноплейстоценското свлачище и се е врязало още 
по-дълбоко в евксиноградската свита на кота (-) 6,1 до (-) 6,7 m (разновидност 
6). делапсият е изграден от разновидности 6а и 7.

Разновидност 6а. това е делапсият, образуван от глини на евксиноград-
ската свитата с омесена до вълнообразна структура. дебелината на пласта дос-
тига от 7 m до 26 m. глината е е пъстра или сива до тъмносива с по-светли вклю-
чения от прахов или глинест пясък. По зърнометричен състав и пластичност 
представлява прахова глина (виж данните за разновидност 6 в гл. 3). 

Разновидност 7. тук се отнася приповърхностната част на делапсия, об-
разувана от преработения делапсий на по-високото ранно средноплейстоценско 
свлачище. изграден е от прахови глини, които в доната част са водонаситени. 
на места глините съдържат големи блокове варовици. делапсият има обемна 
плътност ρ=1,82 g/cm3, обемна плътност на скелета ρd=1,41 g/cm3, водно съдър-
жание 35,7 %, порестост n=48 %, коефициент на порите е=0,94, остатъчна якост 
на срязване cr=10,0 kра, φr=11,00 (стакев и др., 1984).

Свлачището „Фара”
свлачището е описано подробно от стойков (1979). намира се в съседство и 
южно от това на „Вилна зона – кранево” (фиг. 1, табла ІІб и ІІІа). то е обхванало 
участък с дължина 120 до 250 m и широчина 750 m, като е засегнало площ от 
125 dka. условията за възникване на свлачишето са подобни, като тези на кра-
невското. Приликата е по отношение на литоложкия строеж и морфоложките 
белези на свлачището.

активизирането на свлачището започва от 1967 г. Брегът е силно подсе-
чен от морската абразия, като на височина 0,5 m над морското ниво се устано-
вяват изходища на хлъзгателни повърхнини. друг фактор за активизиране на 
свлачището е покачването на  нивото на подземните води от липсата на канали-
зация във вилната зона, както и от системно изпусканата вода от преливника на 
помпената станция при фара. склонът е силно деформиран, като за 10 години 
свлачищният процес обхваща два пъти по-голяма площ нагоре по склона. В 
свлачището се очертават 3-4 хлъзгателни повърхнини.

По данни на реперната мрежа се установява потъване на терена от 1,9 до 
8,4 cm по ската под пътя, а в ниската част издигане до 10,2 cm. свлачищният 
процес е във фаза на пълзене. според стойков (1979) през последните 20 годи-
ни, преместванията към морето са достигнали 60-80 m и голяма част от свлече-
ните маси е разрушена от морската абразия. този процес води и до периодично 
активизиране на свлачището от зона Б.

и тук, както при свлачището „Вилна зона – кранево”, активното свлачи-
ще представлява ниско ниво на триетажно свлачище. разположено е под ниския 
свлачищен отстъп, като най-вероятно е възникнало през късния среден плейсто-
цен и периодично се активизира до днес. свлачището е преработило делапсия 
от разположеното над него ранно средноплейстоценско свлачище (зона Б) и 
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табло ІІ: ІІа – активно свлачище „Вилна зона кранево”: 1 – бордове на свлачището; 2 – среден свлачищен отстъп  с 
възраст ранен среден плейстоцен; ІІ б – активно свлачище „Фара”; 1 – бордове  на свлачището; 2 – среден свлачищен 
отстъп  с възраст ранен среден плейстоцен.

Plate ІІ: ІІa – Kranevo Villa-zone active landslide: 1 – landslide borders; 2 – middle landslide scarp, early middle Pleistocene 
age; ІІb – fara active landslide; 1 – landslide borders; 2 – middle landslide scarp, early middle Pleistocene age.

се е врязало по-дълбоко в седиментите на евксиноградската свита (разновид-
ност 6). делапсият е изграден от две инженерногеоложки разновидности (раз-
новидности 6б и 7). Земномеханичните характеристики на тези разновидности 
са подобни като тези на свлачище „Вилна зона – кранево”.

Свлачището под къмпинг „Панорама”
това свлачище е едно от най-активните в района. историята му и условията за 
възникване са описани от стойков (1979) и стойков, евстатиев (1983). През 
1960 г. в долната част на свлачището са изградени почивни станции, асфалтов 
път, водопровод и други съоръжения. три години по-късно се проявяват първи-
те свличания, които засягат почивната станция на мВр. През 1967 г. възникват 
нови свличания при строящото се рибарско селище, при емшеровите кладенци 
и напорния тръбопровод на пречиствателната станция. същата година започва 
укрепване на терена на рибарското селище с бетонови ребра във вид на свод, 
запънати в стоманобетонна стена, фундирана с пилони от железопътни релси. 
укрепването не дава резултат, деформациите по терена стават все по-активни. 
Около сградата на мВр се появяват големи пукнатини, деформират се емше-
ровите кладенци, като се налага да се обшият със стомана, напукват се и други 
съоръжения. През 1971 г. се налага да се спасява обзавеждането на рибарското 
селище. тогава се спуква и напорният водопровод. По-късно през 1975 г. дефор-
мациите наново оживяват под вилата на дЗс „кичево”. геодезичните измерва-
ния от това време показват непрекъснато увеличаване на деформациите, за да 
прераснат в катастрофалното свличане, станало на 24.06.1978 г.
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табло ІІІ: ІІІа – борд между свлачищата „Фара” и „Панорама”. разкриват се седиментите на евксиноградската 
свита; ІІІб – северен борд на свлачище „Вилна зона кранево”; ІІІв - противосвлачищни мероприятия на „Вилна зона 
кранево”. изградени са буни и други брегоукрепителни съоръжения за спиране на морската абразия, понижаване на 
подпочвените води чрез дрениране в шахти с голям диаметър и преоткосиране на терена.

Plate ІІІ: ІІІa – the border between the fara and Panorama landslide. outcropped sediments of the euxinograd formation; 
ІІІb – northern border of the Kranevo Villa-zone landslide; ІІІc – anti-landslide measures in the Kranevo Villa-zone. groins and 
other coast-protective structures are built to stop marine abrasion, to lower groundwater level by drainage using large diameter 
shafts and resloping of the terrain.

на тази дата рано сутринта с глух тътен се напуква теренът и сградите на 
почивните станции. свличането става за няколко часа и се разрушават повечето 
сгради, асфалтовия път, водопроводната мрежа и част от пътя Златни пясъци 
– албена. до 14 часа се оформя нов циркус, с дължина 1200 m и широчина 
150-200 m. Вертикалният откос на главния свлачищен отстъп достига до 9 m. В 
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морето и по крайбрежната зона се е образувал вал с широчина 20-25 m и ви-
сочина до 7 m. това повдигане е продължавало до 120 m навътре в морето. По 
данни от реперната мрежа основните деформации са затихнали до 28 юни, а до 
5 юли свлачището се успокоява. През следващите 2-3 години крайбрежният вал 
се размива от морската абразия.

моделът на това свлачище е сходен с предходните. то представлява ни-
ско ниво на триетажно свлачище, което от късния среден плейстоцен до днес 
непрекъснато обхваща нови терени от склона за сметка на разположеното над 
него условно стабилизирано свлачище. свлачището е врязано в разновидност 
6 (евксиноградска свита) на кота (-)8,0 до (-)9,5 m (фиг. 3). дебелината на де-
лапсия от ниската към високата част на свлачището нараства от 15 до 30-40 
m. изграден е от литоложките разновидности 6а и 7, показателите на които са 
представени в гл. 3.

Оживяването на свлачището през 1975 и 1978 г. е съпроводено с бързо 
покачване на нивото на подземните води до 3-4 m от повърхността. според 
стойков и евстатиев (1983) това ниво осигурява допълнителна тежестна сила, 
допринасяща за нарушаване на равновесието на склона.

Геодинамичен модел на свлачищата
глобалните промени на климата през плиоцена и кватернера предизвикват ци-
клично редуване на регресивни и трансгресивни фази в еволюцията на Черно 
море, които са определяли условията на седиментация и палеоеколожките ус-
ловия. установяват се няколко етапа, през които Черно море е било изолирано 
от средиземно и е било свързано с каспийско море. това е довело до неколко-
кратна смяна на две качествено различни молюскови фауни – каспийски полу-
соленоводни и средиземноморски халофилни (Шопов, 1991). Първите беле-Шопов, 1991). Първите беле-). Първите беле-
жат регресивните фази в Черно море, а вторите – трансгресивните с нахлуване 
на средиземноморски води през Босфора.

регресивните фази са оставили своя отпечатък в шелфа на Черно море 
(Шопов, 1993). При ниско ниво на морето бреговата ивица е била подложена 
на ерозия, удълбочили са се деретата, силно се разчленил релефа и се е понижи-
ло нивото на подземните води. Последвалата трансгресия е подпирала подзем-
ните води и те бързо са се покачвали. При тези условия по разчленения релеф 
в някой участъци са се образували гравитационни свлачища. голяма част от 
тях са подводни, например свлачището в местността „иканталъка” (evstatiev, 
evlogiev, 2007). За образуването им е спомагало и наличието на лесно раз-). За образуването им е спомагало и наличието на лесно раз-
миваемите миоценски седименти. този процес от плиоцена до днес е ставал 
циклично, като често по-младите свлачища са преработвали по-старите.

По време на максимума на интерглациалните трансгресии нивото в Чер-
но море е било близко до съвременното. тогава са се образували прибрежните 
терасни нива, каквито са описаните по-горе плиоценски и плейстоценски тера-
си. те са се издигнали до сегашните високи коти в резултат на геодинамични 
процеси. В изследвания район са образувани върху делапсивните материали.

склонът между с. кранево и къмпинг „Панорама” е деформиран от три-
етажни свлачища, които са свързани с геоморфоложките етапи в развитието на 
района.
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свлачищата от високото ниво са образувани през ранния плиоцен, в ус-
ловия на покачване на морското ниво, а вероятно и при сеизмично въздействие. 
свлачищният им отстъп е на кота 240-250 m. свличанията са били подводни от 
блоков тип. Хлъзгателната им повърхност в ниската част е развита върху горни-
щето на евксиноградската свита на кота 160 m. По време на максимума на тран-
сгресията са моделирани ранно плиоценските (дакски) тераси върху делапсия 
на коти 215–220 m, 206-208, 198–204 m и 190-200 m. различните повърхнини 
на терасите показват временни задържания на нивото на морската трансгресия 
или денивелиране на главната тераса от свлачищни деформации. През ранния 
роман върху делапсия са образувани терасите с коти 166-176, 164-170 и 162-
178 m. свлачището е било активно най-вероятно във времето дак–ранен роман. 
днес се приема за стабилизирано.

В изследвания участък отсъстват късноромански-ранноплейстоценски 
свлачища, каквито се установяват в долината на р. Батова. тези свлачища са 
съществували, но по всяка вероятност са преработени напълно от следващия 
свлачищен цикъл.

средното свлачищно стъпало е образувано по същия модел, но през чау-
динската морска трансгресия. то преработва свлачищните блокове и делапсия 
на по-старите свлачища. Хлъзгателната му повърхност е врязана в седиментите 
на евксиноградската свита на кота 32 до 36 m. Върху делапсия на свлачището 
са образувани ранно средноплейстоценски тераси с коти 90-108, 90-100, 90-98, 
84-92 m и 84-88 m, които определят и възрастта му. свлачището днес е условно 
стабилизирано.

ниският етаж на свлачището води началото си от късния среден плейсто-
цен, но поради активната морска абразия то е било подлагано на циклично ак-
тивизиране и от тогава до днес е обхващало все по-нови маси от ранно средно-
плейстоценското свлачище. разположено е под ниския свлачищен отстъп, който 
оформя три циркуса със съвременна активност (фиг. 1, 2 и 3). свлачището е 
преработило делапсия на ранно средноплейстоценското свлачище и се е вряза-
ло още по-дълбоко в евксиноградската свита на кота (-) 6-7 до (-) 8-9 m. Върху 
свлечените материали са образувани терасите с коти 30-37, 26-30, 18-20 и 10-14 
m. свлачището е активно от късния среден плейстоцен до днес, като постоянно 
променя конфигурацията си и завзема все по-високи площи от склона.

Заключение
В настоящия труд е представен нов геоложки модел за свлачищата между „Вил-
на зона - кранево” и къмпинг „Панорама”. При досегашните изследвания се 
считаше, че от платото до морето съществува единно свлачище с дълбока свла-
чищна повърхност и главен свлачищен отстъп при платото. В настоящия труд е 
представен нов геоложки модел за тези свлачища, който се основава на анализ 
и обобщение на данните от предишните изследвания, на нови сондажни проуч-
вания и земномеханични изпитвания, както и на проведени напоследък ревизи-
онни картировки. той се състои в следното:

1) склонът от с. кранево до къмпинг „Панорама” е изграден от свлачи-
ща, разположени едно над друго на три нива (етажи), като тяхното образуване е 
свързано с геоморфоложките етапи в развитието на района. най-високото ниво
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е било активно във времето дак–ранен роман и днес е стабилизирано. средни-
ят етаж е образуван през ранния среден плейстоцен и свлачището се приема 
за условно стабилизирано. ниският етаж води началото си от късния среден 
плейстоцен. Поради морската абразия то е подложено на циклично активизира-
не и от тогава до днес „изяжда” непрекъснато все по-нови части от разположе-
ното над него ранно средноплестоценко свлачище.

2) Високият етаж на свлачището е от блоков тип, а средният и ниският 
етажи са делапсивни – преработват свлечените материали на по-високо разпо-
ложените свлачища и се задълбочават в евксиноградската свита.. свлачищата 
са възникнали при трансгресивни фази на морето, като върху тях са образувани 
морски тераси, позволяващи да се определи възрастта им.

3) главните фактори за възникване на свлачищата са активната абразия 
по морския бряг, високата сеизмичност, евстатичните движения на морското 
ниво през плиоцена и кватернера и непрекъснато издигане на сушата. В по-
ново време към тях се прибавя техногенната човешка дейност. Предпоставка 
за склоновите движения е и литолого-стратиграфския строеж на сарматските 
седименти.

4) терените, обхванати от стари стабилизирани свлачища (третия етаж), 
би могло да бъдат усвоени за строителство, като се предприемат допълнителни 
инженерногеоложки проучвания и превантивни мерки, предвидени в норматив-
ните документи. най-важните от тях трябва да бъдат мерките срещу повишава-
не на нивото на подземните води, което може да активизира по-долу разполо-
жените свлачища.

доказателствата, които потвърждават достоверността на изложения мо-
дел, са следните:

седиментите на евксиноградската свита с добре изразена хоризон-• 
тална слоистост се разкриват през целия участък западно от пътя Златни пясъ-
ци – кранево, в откоса на втория свлачищен отстъп. горнището на свитата е на 
кота 160 m, както по склоновете в долината на р. Батова. този факт доказва, че 
в случая не става въпрос за свлачищен блок с дълбока хлъзгателна повърхност, 
а за естествен терен, който е скъсан от свлачищния отстъп на ранно средно-
плейстоценското свлачище.

друго доказателство за отсъствието на дълбока хлъзгателна повърх-• 
ност е наличието на стабилизирани стари свлачища (трети етаж), условно ста-
билизирани (втори етаж) и със съвременна активност (нисък етаж). ако такава 
повърхност съществуваше, при наличието на непрекъсната морска абразия, по-
вече или по-малко биха се задействували всички тези свлачища. с наличието на 
отделни, несвързани една с друга повърхности, се обяснява добре активността 
на свлачищата само в прибрежната зона.

типът на свлачищата е друго доказателство за етапността в тяхното • 
развитие. Плиоценското стабилизирано свлачище е от блоков тип. Блоковете не 
са разрушени от по-късни свлачищни прояви. свлачищата от средния и ниския 
етаж са делапсовидни - преработват се блоковете на по-старите свлачища. В 
изследвания участък напълно е преработено горнороманско-долноплейстоцен-
ското свлачище, което по склоновете на р. Батова е добре изразено.
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