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Abstract. The karst areas in Bulgaria cover 23% of the country’s territory. nevertheless, they 
weren’t object of active studying for construction purposes. The main reason is probably the sparse-
ly populated and urbanization of this places and respectively poorly developed infrastructure. With 
the development of infrastructure in our country and especially after the accession of Bulgaria to 
the european union on karst terrain increasingly being built buildings and facilities.

The main danger for construction, which the karst rock massifs creates, is associated with 
the establishment and manifestation of deformations at the surface – collapses and settlements of 
the terrain that can lead to damage and destruction of buildings and facilities. essential in these 
events is that they occur mainly in areas with a flat type of karst in that allows easier and intensive 
construction. 

The report proposes a methodology for regional assessment of hazard of manifestation of 
these events based on geotechnical analysis of the development of karst deformations in areas with 
covered karst. according to the methodology, in regional assessments, the degree of hazard can be 
divided on four:

Zero hazard - manifestation of karst deformations at the surface is impossible.
Low hazard – manifestation of karst deformations at the surface is unlikely. The geological 

researches for construction purposes are held within the depth of the covering soil.
Moderate hazard – a sudden occurrence of a single karst deformations on the surface is 

possible. The geological researches for construction purposes have to cover the soil surface and 
reach the deeper karst rocks.

High hazard – the sudden occurrence of karst deformations at the surface is most likely. 
geological research for construction should include the covering soils and the karst rocks.   

The proposed methodology is applicable to areas where the karst rocks are covered directly 
with dispersed soils.
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Резюме. карстовите терени в България заемат около 23% от територията на страната. 
Въпреки това, те не са били обект на активни проучвания за целите на строителството. 
главната причина е вероятно слабата населеност и застроеност на тези места и съответно 
слабо развитата инфраструктура. с развитие на инфраструктурата в нашата страна и особено 
след присъединяването на България към европейския съюз, върху карстовите терени все по-
често се строят сгради и съоръжения.

Основната опасност, която създават окарстените скални масиви за строителството е 
свързана с възникването и проявата на повърхността на деформации – пропадания и слягания 
на терена, които могат да доведат до повреди и разрушаване на сгради и съоръжения. 
същественото при тези явления е, че възникват в участъци, главно с равнинен тип карст, в 
които и строителството е по-удобно и по-интензивно.

В доклада се предлага една методика за оценка на опасността от проява на тези 
явления, основана на геотехнически анализ на развитието на карстовите деформации в 
райони с покрит карст. съгласно методиката, при регионални оценки, степента на опасност 
може да се подели на четири:

Нулева опасност – проявата на карстови деформации на повърхността е практически 
невъзможна. геоложките проучвания за строителството се провеждат в рамките на 
покриващите почви.

Ниска опасност – проявата на карстови деформации на повърхността е малко 
вероятна. геоложките проучвания за строителството се провеждат в рамките на покриващите 
почви.

Средна опасност – възможна е внезапната проява на единични карстови деформации 
на повърхността. геоложките проучвания за строителството трябва да преминат дълбочината 
на покриващите почви и да навлязат в окарстените скали.

Висока опасност – много вероятна е внезапната проява на карстови деформации на 
повърхността. геоложките проучвания за строителството трябва да обхванат покриващите 
почви и окарстените скали.

Предложената методика е приложима за райони, при които окарстените скали са 
покрити директно с дисперсни почви.

Ключови думи: карст, опасност, срутване, оценка, методология

Въведение
карстовите терени в България заемат около 23% от територията на страната 
(Попов, 1970� (фиг. 1�. строителството в такива терени е изложено на потен-Попов, 1970� (фиг. 1�. строителството в такива терени е изложено на потен-� (фиг. 1�. строителството в такива терени е изложено на потен-
циална опасност от възникване на аварии и разрушения. Въпреки това, кар-
стовите терени не са били обект на активни проучвания за целите на строител-
ството. главната причина за това е вероятно слабата населеност и застроеност 
на тези места и съответно слабо развитата инфраструктура. с развитието на 
инфраструктурата в нашата страна и особено след присъединяването на Бъл-
гария към европейския съюз, върху карстовите терени все по-често се строят 
сгради и съоръжения.

Основната опасност, която създават окарстените скални масиви за стро-
ителството, е свързана с възникването и внезапната проява на повърхността на 
деформации – пропадания и слягания на терена, които могат да доведат до по-
вреди и разрушаване на сгради и съоръжения. същественото при тези явления
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е, че възникват в участъци главно с равнинен тип карст, в които и строителство-
то е по-удобно и по-интензивно.

Фиг. 1. карстови райони в България (по Попов, 1970�: 1 – карст в мрамори; 2 – карст в триаски варовици; 3 – карст в 
юрски варовици; 4 – карст в долнокредни варовици; 5 – карст в сарматски варовици; 6 – карст в палеогенски варовици;            
7 – карст в сарматски варовици; 8 – покрит карст в долнокредни, маастрихтски и сарматски варовици.

fig. 1. Karst regions in Bulgaria (by Popov, 1970�: 1 – karst in marbles; 2 – karst in Triassic limestones; 3 – karst in Jurassic 
limestones; 4 – karst in lower cretaceous limestones; 5 – karst in Sarmathian limestones; 6 – karst in Palaeogene limestones; 
7 – karst in Sarmathian limestones; 8 – covered karst in lower cretaceous, maastricht and Sarmathian limestones.

Основни принципи при оценка на карстовата опасност 
Оценката на опасността от проява на карстови деформации за нуждите на стро-
ителството трябва да се извършва заедно с оценка на риска, т. е. на степента на 
поражение на териториите и щетите, където проявата на карстовите деформа-
ции на земната повърхност може да нанесе върху сградите и съоръженията. По 
тази причина основната оценка на опасността трябва да бъде насочена върху 
районите с интензивно строителство или там, където опасността не е видима и 
не може да бъде предвидена. В планинските райони, които са слабо застроени 
и населени, проявата на едно негативно геоложко явление (пропадане на кар-
стова кухина, свлачище или срутище� може да не нанесе никакви щети, просто 
защото в района няма хора и сгради. При терени с открит карст, опасността от 
възникване на пропадания, слягания и срутвания е явна и може да бъде предви-
дена при проучванията за строителство.

най-опасни и „коварни” в това отношение са заравнените терени с по-
крит карст, които са удобни за строителство, но често проучванията се ограни-
чават до дълбочината на покриващите почви. именно в такива терени най-чес-
то карстовите деформации възникват неочаквано за хората и причиняват щети, 
понякога и жертви. По тази причина проучванията, оценките и районирането 
на карстовата опасност трябва да са насочени преди всичко към терените с 
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покрит карст.

Основни механизми на проява на карстовите деформации на повърх-
ността в условията на покрит карст

Общи закономерности
Процесът на развитие на деформациите над карстовите кухини в условията на 
покрит карст зависи от множество фактори. Въпреки направените изследвания 
все още механизмът на развитие на карстовите деформации, вследствие ерози-
ята и корозията на окарстяващите се скали и покриващите ги разновидности, не 
е достатъчно изучен. Основни закономерности са изведени за критичните стой-
ности на някои пространствени размери на карстовите кухини и дебелината 
на покриващите ги пластове от дисперсни почви (guoliang et al, 1990�. При 
развитието на карстовите деформации и проявата им на земната повърхност 
могат да се отделят три основни етапа (толмачов, ройтер, 1990, Sowers, 
1996� (фиг. 2�:

Обрушване на скалния свод на карстовата каверна при достигане на • 
критична ширина на каверната – lcr;

развитие на сводове над новопоявилата се каверна;• 
Обрушване на горната част на свода по кръговоцилиндрична повърх-• 

нина и поява на негативната форма на земната повърхност.

Фиг. 2. развитие на карстовите деформации в покриващите почви: а� етап 1 - разрушаване на тавана на карстовата 
каверна; b� етап 2 - развитие на сводове в покриващите почви; c� етап 3 - пропадане на почвата над свода по 
цилиндрична повърхнина.

fig. 2. developing of karst deformations in covering soils: а� Stage 1 – destruction of the karst cavern roof; b� Stage 2 – devel-
oping of arches in the covering soils; c� Stage 3 – collapse of the soil over the vault by cylindrical surface.

Теоретични предпоставки
Етап 1 - Разрушаване на тавана на карстова каверна
Основните механизми са приблизително същите, които се получават при об-
рушванията на таваните на минните изработки, които са сравнително добре 
изучени (Баклашов., картозия, 1986�. методиката е основана върху теори-Баклашов., картозия, 1986�. методиката е основана върху теори-�. методиката е основана върху теори-
ята на пукнатините. Опънните напрежения, появяващи се в средата на тавана, 
довеждат до появата и развитието на микро- и макропукнатини. най-опасни от 
тях са тези, които са развити по средата на тавана. достигайки долния край на 
тавана, развитието продължава нагоре.

разпространението на пукнатината нагоре може да бъде спряно от 
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хоризонтална отслабена повърхност (междупластова пукнатина, глинеста про-
слойка или повърхността на скалите�. В резултат на това се получават два кон-
золно надвиснали края на тавана на каверната. При достигането на критична 
ширина lcr, започва неконтролирано и неустойчиво разрушаване на тавана (фиг. 
3а�. големината на lcr може да се определи по формулата:

         (1�

където Kic (mPa.m1/2� - критична стойност на коефициента на интензивност на 
напреженията, съгласно енергетичния критерий на griffith (определя се върху 
образци в лабораторни условия�; γ – обемно тегло на скалата (n/m3�; h – дебе-
лина на тавана или пласта, m.

За всеки карстов район, за който са известни физико-механичните ха-
рактеристики на скалите и за известна дълбочина на окарстената зона, може да 
бъде определена максимална критична ширина – lcr на карстовите каверни, при 
надвишаване на която таванът би се срутил.

Етап 2 - Развитие на свод в почвите над карстовата каверна
При разрушаване на тавана на карстовата каверна, частта от покриващите поч-
ви над каверната загубва сво-
ята опора и пропада в отво-
рилата се празнина. При това 
се проявява сводовият ефект 
на почвите като се образува 
поредица от сводове (фиг. 3b�, 
които спират своето развитие 
след достигане на равновес-
на височина и форма (устой-
чив свод� или горната им част 
пропада по приблизително ци-
линдрична повърхнина (тол-ол-
мачов, ройтер, 1990�. При 
своите изследвания авторът 
установява, че в покриващите 
почви над карстовите каверни 
могат да се оформят три типа 
сводове:

При първия тип засво-
дяване се образува устойчива 
куполообразна кухина непо-
средствено над карстовата 
каверна (проява на „силозен 
ефект”�, като формирането £ 
е възможно при точно опреде-
лени размери на каверната и 
конкретни физикомеханични 

Фиг. 3. развитие на разрушаването на тавана на карстова каверна.

fig. 3. developing of the destruction of karst cavern roof.
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свойства на покриващите почви. Образуването на такива сводообразни кухини 
е възможно при липса на водно ниво в покриващите почви (фиг. 4�.

тогава максималният диаметър, при който може да се образува устойчив 
свод при проява на силозен ефект, е определена от изследванията на Зенков 
(1975�:

         (2�

Височината на свода се определя с израза:   (3�

минималната дебелина, при която може да се образува такъв устойчив 
свод, се определя с израза:

         (4�

Вторият тип засводяване се проявява, когато сводовете от първи тип 
са разрушени или размерите на каверната са големи и не позволяват тяхното 
образуване. В този случай деформациите в почвите над кухината се развиват 
сводообразно към повърхността до достигане на ограничаващ ги недеформи-
руем пласт или до достигане на теренната повърхност и проявата им във вид на 
слягания (Terzhagi, 1936�. Въз основа на тази теория са разработени различни 
методики за определяне на размерите на сводовете. една от най-широко използ-
ваните формули, особено при тунелите, е тази на Протодяконов (Балушев и 
др., 1975�:

         (5�
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Фиг. 4. Формиране на стабилен свод над карстова каверна с ограничени размери.

fig. 4. formation of a stable arch over karst cavern of limited dimensions.
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където b – полуширина на карстовата каверна, равняваща се на половината от 
критичната ширина, при която настъпва разрушаване на свода - b = 1/2lcr (Фиг. 5�.

уравнението на устойчивия свод е:

         (6�

Третият тип засводя-
ване е характерен за участъци-
те, при които има установено 
водно ниво в покриващите 
почви (фиг. 6�. При това мо-
гат да се формират големи по 
обем кухини в покриващите 
почви, надвишаващи значително размера на карстовата празнина под тях (Sow-Sow-
ers, 1990�. това са типични суфозионни или размивни каверни. Формата на 
кухините има формата на обърната луковица, а размерите им зависят както от 
вида и физико-механичните характеристики на почвите, така и от водното ниво 
в тях. Под водното ниво се формират откоси, чиито наклон се определя от ус-
тойчивостта на съответната почва под вода, а размерът на сводовете над тях – 
от формирането на устойчив свод, с ширина, зависеща от ъгъла на устойчивия 
откос под вода.

Фиг. 5. развитие на свод в почвите над 
карстовата каверна (по Протодяконов�: 
2b – ширина на карстовата каверна; hb – 
дълбочина на каверната; hv – височина на 
свода.

fig. 5. developing of arch in the soils over the 
karst cavern: 2b – width of the karst cavern; hb – 
depth of the cavern; hv – high of the arch.

Фиг. 6. Формиране на кухина в 
покриващите почви при наличие на 
водно ниво.

fig. 6. formation of cavity in the covering 
soils in presence of water level.
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При практически нулева (минимална� ширина на карстовата каверна, ди-
аметърът, при който се формира устойчив откос под вода зависи от височината 
на водния стълб – hw по следната зависимост (Балушев и др., 1975�:

         (7�

Височината на водния стълб, при която над водното ниво, при която може 
да се формира устойчив свод, е изведена от автора чрез приравняване на фор-
мули (2� и (7�:

         (8�

При водно ниво, чиято височина над окарстените скали надвишава hw 
няма възможност за образуване на устойчиви кухини в покриващите почви, а 
при по-ниски нива на подземните води, формирането на такива кухини е много 
вероятно и то трябва да бъде предвидено при инженерногеоложките проучва-
ния.

Етап 3 - Поява на карстовата деформация на земната повърхност 
това е крайният стадии на развитието на деформациите над карстовата празни-
на. Проявява се чрез пропадане на цилиндричен обем земна маса в карстовата 
празнина или в почвения свод над нея (фиг. 2c�. критичният радиус, при който 
може да се развие пропадането, може да се определи при условие за гранично 
равновесие (Шахунянц, 1979�:

         (9�

а при отсъствие на външно натоварване (qе = 0�

         (10�

където hs – дебелина на почвения слой; c, φ, γ – средни стойности на кохезията, 
ъгъла на вътрешно триене и обемното тегло на почвата. м и n – коефициенти, 
определяни в зависимост от вида на почвата и могат в масовия случай да бъдат 
приети m = n = 1 (толмачов, ройтер, 1990�.

Приложение на геомеханичните принципи за райониране на карстови-
те терени по степен на опасност от проява на внезапни пропадания на 
повърхността 

Кратък обзор на съществуващите методики за оценка на опасността от 
проява на внезапни пропадания в карстови терени
В света съществуват различни методи за райониране на терените по степен на 
опасност, като повечето от тях са базирани на отделни или обобщени показа-
тели:

дебелина на почвената покривка;• 
колебания на водното ниво;• 
гъстота на проявените негативни карстови форми;• 
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честота на проява на нови пропадания на терена.• 
андрейчук (1999� предлага районирането на териториите по степен на 

карстовата опасност да се извършва на основата на отделянето на зони с раз-
лична гъстота на пропаданията или в зависимост от дебелината на покрива-
щите почви. guoliang et al. (1990� предлагат точкова оценка на опасността от 
възникване и проява на карстови деформации. Оценката на карстовата опасност 
се извършва чрез сумиране на броя точки за дадена територия.

В немската литература (Kammerer, 1962� се предлага осемстепенна 
скала за оценка на карстовата опасност при гипсов карст и седемстепенна при 
карбонатен карст. степен „0” съответства на нулева опасност или невъзмож-
ност за възникване на карстови пропадания или слягания, а степен „ 7” или „6” 
(при карбонатен карст� означава най-висока опасност.

В. н. кожевникова (1984� предлага методика за райониране на окарсте-
ните територии, основана на комплексно разглеждане на факторите, влияещи 
на развитието на карстовия процес. За основа служи карта на района, на която 
се нанасят съществуващите карстови форми или степента на окарстеност (по-
лето на карстовите форми�. методика за вероятностна оценка на опасността от 
възникване на пропадания е разработена в нПП „Противокарстова и брегова 
защита” - гр. дзержинск. тя се е утвърдила, като основна при определянето на 
конкретната карстова опасност за дадено съоръжение на територията на русия. 
методиката е залегнала и в редица руски нормативни документи, насочени към 
инженерногеоложките проучвания и строителството в карстови терени (мето-
дические рекомендации по проектированию…, 1986�. тя е основана на мето-
да „монте карло” и разглежда процеса на възникване на негативна карстова 
форма с определени размери и местоположение под дадено съоръжение като 
случаен.

Практически липсват методики за райониране на карстовите терени по 
степен на опасност от възникване на внезапни пропадания, базирани на инже-
нерногеоложки критерии и на геотехническите свойства на окарстените скали 
и на покриващите почви.

Основни стъпки при приложение на методиката
изчисленията, основани на геотехническите показатели на покриващите 

карста почви и на механизмите за поява на карстовите деформации на земната 
повърхност, могат да се приложат успешно за оценки на опасността за строи-
телството от проява на внезапни пропадания в райони с покрит карст. Основни-
те въпроси при изготвяне на такава методика са следните:

как да бъдат дефинирани отделните зони с различна степен на опас-• 
ност?

как да бъде определена крайната безопасна дебелина за даден район, • 
над която е практически невъзможна проявата на карстови деформации на по-
върхността?

Предложенията на автора за решаване на тези проблеми са следните:
като зона с висока опасност при покрит карст могат да се дефинират • 

участъците, където вече има проявени негативни карстови форми на повърх-
ността.
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долната граница на зоната със средна опасност може да бъде опре-• 
делена от дебелината на почвите, при която могат да се формират устойчиви 
сводове.

горна граница на зоната със средна опасност и долна на зоната с ниска • 
опасност е максималната дебелина на почвите, при която са устойчиви таваните 
на максималните възможни карстови каверни в района.

Приложение на методиката за определяне на опасността от проява на 
негативните карстови форми на повърхността в Каменополско-Карлу-
ковския карстов район

Кратка геоложка характеристика на района
методиката е приложена за район с покрит карст, разположен в Предбалканска-
та област. районът обхваща разкритията на горната креда в поречието на р. ис-
кър, между гр. роман и гр. Червен бряг (фиг. 7�. развитието на карста в района 
е свързано с мощните пластове от кампан-маастрихтски варовици. групирани 
са по стратиграфски белези в няколко свити, отделени от Йолкичев, монов и 
др. (джуранов и др., 1993�. това са отгоре-надолу: кайлъшка свита (горен 
маастрихт� - бели до кремави „кариерни варовици” с високо карбонатно съ-
държание, достигащо до 98%; мездренска кремъчно-карбонатна свита (долен 
маастрихт� с голямо съдържание на силициево вещество и кремъчни конкреции 
във варовиците; кунинска свита (долен маастрихт� - главно глинести варови-
ци.

Фиг. 7. местоположение на района.

fig. 7. location of the region.

с кампанска възраст са дърманската, румянцевската и новаченската сви-
ти, а с възраст горен сантон - каленската свита. За обща подложка на всички 
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Фиг. 8. геоложка карта на каменополско-карлуковския карстов район: 1 - 9. литостратиграфски единици. 1. кайлъшка 
свита (kK2m�; 2. мездренска свита (mzK2cp-m�; 3. дерманска, новаченска, и румянцевска свити (iii,ViK2cp-m�;  4. 
каленска свита (kaK2st�; 5. романска свита (rmK1ap-a�;  6. малопещенска свита (mpK1a�; 7. Палеогенски отложения; 
8. неогенски отложения; 9. кватернерни елувиални, делувиални и алувиални отложения.

fig. 8. geological map of Kameno pole-Karlukovo karst region: 1 - 9. lithostratigraphical units. 1. Kailaka formation (kK2m�; 
2. mezdra formation (mzK2cp-m�; 3. dermantsi, novachene and rumyantsevo  formations (iii,ViK2cp-m�;  4. Kalen forma-
tion (kaK2st�; 5. roman formation (rmK1ap-a�;  6. malo peshtene formation (mpK1a�; 7. Palaeogene deposits; 8. neogene 
deposits; 9. Quaternary elluvial, diluvial and alluvial deposits.

служат аптските наслаги - мергели и пясъчници на романската свита. В източ-
ната част на района варовиците са покрити с отложения на ипреса и лютеса, 
представени от глини и пясъци (фиг. 8�.

Варовиците на маастрихта в района достигат дебелина над 200 m, като 
най-силно е окарстена кайлъшката свита. надолу в мездренската и кунинска-
та свити, успоредно с намаляването на карбонатното съдържание и увеличава-
не на глинестата компонента в скалите, окарстяването рязко намалява и почти 
стихва.

В тектонско отношение районът е разположен в Предбалканската тектон-
ска зона, на границата между северния и Южния Предбалкан и между запад-
ната и централната му част. тези граници са фиксирани по големи разломни 
структури, много от които се пресичат в близост (иванов, 1999�. По-големи 
разломи, преминаващи през района и определящи неговия блоков строеж, са 
Червенобрежки, луковитски, каменополско-дермански, драшан-лазарстанев-
ски (фиг. 9�.

Покриващите карста почви в района са представени основно от глини с 
палеогенска и кватернерна възраст. дебелината им е установена по сондажни и 
геофизични данни и е показана на фиг. 10.
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Фиг. 9. разломна мрежа: І. Червенобрежки разлом; ІІ. луковитски разлом; ІІІ. каменополско-дермански разлом;                      
ІV. драшан-лазарстаневски разлом; V. драгански разлом; VІ. кунински разлом; VІІ. реселешки разлом; VІІІ. 
малкоискърски разлом; ІХ. Провъртенишки разлом; Х. Петревенски разлом.

fig. 9. net of faults: І. cherven bryag fault; ІІ. lukovit fault; ІІІ. Kameno pole-dermantsi fault; ІV. drashan-lazar Stanevo  
fault; V. dragana fault; VІ. Kunino fault; VІІ. reselets fault; VІІІ. malak iskar fault; ІХ. Provartenika fault; Х. Petrevene fault.

Фиг. 10. дебелина на почвената покривка в района.

fig. 10. Thickness of the soil cover.
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Определяне на зоните с различна степен на опасност на база на геотехниче-
ските показатели на скалите и покриващите карста почви
Първоначално на основа на изследвани скални проби е определена критичната 
ширина на lcr на каверните в окарстената зона на карлуковския подрайон (табл. 
1�. Всички установени пропастни пещери в района с по-голяма ширина са с 
обрушени и отворени тавани.

табл. 1. критична ширина на карстовите каверни     
Table 1. critical width of the karst caverns

местоположе-
ние

Възраст на варо-
виците Kiк (mPa.m1/2�

средна дебелина 
на пластовете 

над окарстената 
част (m�

критична шири-
на lcr , m

карлуковски  
подрайон горна креда – к2 1,32 5,50 26,63

направени са изчисления за първи тип устойчиви сводове в покриващите 
почви, като са базирани на данни за геотехническите характеристики на поч-
вите при липса на водно ниво. По формули (2� ÷ (4� е определен максималният 
диаметър на карстовите каверни, при които над тях може да се образува устой-
чив свод от първи тип (табл. 2�. този диаметър ще бъде равен на диаметъра на 
образувалия се устойчив свод – dv

табл. 2. Основни параметри на устойчив свод в карлуковски подрайон    
Table 2. main parameters of stable arch in Karlukovo Subregion

район γ, kn/m3 φ, ° c, kPa

максимален 

диаметър на 

каверната за 

образуване на 

устойчив свод 

и диаметър на 

свода – d
v
, m

Височина на 

устойчив свод 

– h
v
, m

минимална 

необходима 

дебелина на 

почвата над 

свода – h
min

, m

Обща необхо-

дима дебелина 

на почвата за 

формиране на 

устойчив свод 

– h
sum

, m

критичен 

диаметър за 

пропадане по 

кръгово-

цилиндрична 

повърхнина 

(по савин 

– Хусаинов� – 

d
cr

, m

карлу-
ково 19,4 24,0 21,0 5,51 2,12 5,14 7,26 6,24

От горните изчисления могат да се изведат две необходими условия за 
определяне на дебелината на покриващите почви, при която може да бъде оч-
ертана границата между зоните с висока и ниска опасност от проява на пропа-
дания:

Общата дебелина на покриващите почви - h• reg трябва да е равна или 
по-голяма от необходимата - hsum за да се образуват устойчиви сводове (hreg > 
hsum�.

При тази дебелина критичните диаметри за пропадане по цилиндрич-• 
на повърхнина - dcr трябва да са по-големи от диаметрите на сводовете - dv за да 
няма възможност за пропадане (dcr > dv�.
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При изпълнението на тези две условия необходимата дебелината на поч-
вите над окарстените скали, необходима за образуването на устойчив свод – 
hsum може да бъде приета като основа за очертаване на границата между зоните 
с висока и средна опасност. В случай, че при изчислената дебелина - hsum се ус-
танови, че критичният диаметър за пропадане по цилиндрична повърхнина - dcr 
е по-малък от диаметъра на устойчивия свод - dv и пропадането е възможно, то 
за очертаване на границата между зоните с висока и средна опасност трябва да 
се избере такава дебелина на покриващите почви, при която dcr става по-голям 
от dv.

В случая в карлуковския подрайон при изчислената обща дебелина -  hsum 
е изпълнено второто условия (dcr>dv�. По тази причина приемаме дебелината – 
7,26 m, в полза на сигурността увеличена на 9 m за гранична между зоните с 
висока и средна опасност от проява на пропадания.

От първостепенна важност за естествената проява на негативните кар-
стови деформации на повърхността при покрит карст е взаимното влияние 
на критичната ширина на карстовата каверна, при която може да се обруши 
нейният таван и теглото на почвената покривка, въздействащо върху тавана. 
колкото по-голяма е дебелината на почвената покривка, толкова по-малка става 
критичната ширина, при която може да се обруши тавана на карстовата каверна. 
В същото време с увеличаване на дебелината на почвената покривка се увели-
чава и критичният радиус, при който почвата може да пропадне и негативната 
деформация да се прояви на повърхността на терена. При определени усло-
вия може да се установи зависимост при която максималната критична ширина 
на каверната е по-малка от критичния диаметър, при който може да се прояви 
пропадане по цилиндрична повърхнина. тази дебелина на покриващите почви 
може да се определи като „безопасна” и да служи като граница за определяне на 
зони с различна опасност от възникване на внезапни пропадания.

За да бъде установена зависимостта между дебелината на почвата и ши-
рината на карстовата каверна, беше извършен анализ за карлуковския карстов 
подрайон чрез задаване на различни стойности на дебелината на почвената по-
кривка и различни ширини на карстовата каверна при използване на получени-
те от лабораторните изследвания физико-механични характеристики на скалите 
и почвите.

резултатите са показани графичен вид на фиг. 11. Вижда се, че след дос-
тигане на ширина от 8 m таванът на карстовата каверна практически не се раз-
рушава, независимо от почвеното натоварване. Обяснението за това е, че при 
полуширина, равна на дебелината на тавана, напреженията от натоварването 
трябва да станат по-високи от якостта на срязване на скалата в тавана на кавер-
ната, т. е. практически влиянието на огъването се анулира.

От фиг. 11 се вижда, че точката, в която се пресичат критичната ширина 
на карстовите каверни и критичният радиус на покриващите почви, е при де-
белина около 24 m. над тази дебелина на покриващите почви е практически 
невъзможно да се прояви внезапно пропадане по цилиндрична повърхнина на 
повърхността, тъй като при дадената дълбочина на развитие на карстовите ка-
верни, просто е невъзможно да се формират по-големи устойчиви кухини.
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Фиг. 11. Зависимост между дебелината на почвената покривка и критичната ширина на тавана на карстовата каверна 
в карлуковски подрайон.

fig. 11. relationship between soil cover thickness and critical width of the karst cavern in Karlukovo Subregion.

При междинните дебелини от 9 до 24 m за района може да се счита, че 
има средна опасност от възникване на пропадания и неготивни карстови дефор-
мации. В този случай деформациите в почвата ще се развиват чрез постепенно 
образуване на сводове от втори тип, които при достигането си до повърхността 
могат да причинят пропадания и деформации. тези пропадания биха възникна-
ли сравнително постепенно и ще бъдат с по-малък диаметър от пропаданията, 
които биха се проявили при по-тънка почвена покривка. това се дължи основ-
но на по-големия обем почва, обхванат от деформациите, който постепенно за-
пълва карстовата каверна и пречи на внезапното пропадане на целия почвен 
стълб.

резултатите от изследванията са приложени за отделяне на зоните с раз-
лична степен на опасност в карлуковско-каменополския карстов район, бази-
рана на различните дебелини на почвената покривка (фиг. 12�.

От картата се вижда, че в района има участъци с висока и средна степен 
на карстова опасност, тъй като дебелината на почвената покривка навсякъде е 
под 24 m.
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Фиг. 12. Зони с различна степен на опасност от внезапна проява на карстови пропадания в проучвания район.

fig. 12. areas with varying degrees of hazard of sudden manifestation of karst collapses at studied region

Заключение
От направените анализи може да се направят някои основни изводи: 

изчисленията, основани на механизмите за поява на карстовите де-• 
формации на земната повърхност, могат да се приложат успешно при локални и 
регионални оценки на опасността от проява на внезапни пропадания в райони 
с покрит карст.

Предложената методика е приложима за райони, при които окарсте-• 
ните скали са покрити директно с дисперсни почви. наличието на здрави скали 
над карста, спира развитието на карстовите пропадания към повърхността или 
увеличава критичната ширина до размери, многократно превишаващи действи-
телната ширина на карстовите каверни.

За правилно приложение на методиката е необходимо да има доста-• 
тъчно надеждни данни за дебелината на почвената покривка, дебелината на 
скалите над карстовите каверни и физико-механичните показатели на почвата 
и скалите.
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