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Abstract. Bulgarian high danube bank is one of the major landslide areas in the country, where 
many of the largest and most destructive landslides in recent decades have been appeared. The 
towns of lom, misia, oryahovo, nikopol, Svishtov, Tutrakan and many villages are severely af-
fected by landslide activity. geological structure on the right danube bank and tectonic develop-
ment of the region have determined the occurrence of significant amounts of landslides. river 
erosion, groundwater rising, human activities and earthquakes cause periodic landslide activation. 
This study was done in conjunction with updating the project for strengthening of the landslide in 
the village of gorni Vadin, municipality oryahovo. The main purpose of this study is to clarify 
the landslide mechanism on the basis of data interpretation of available geodetic measurements, 
engineering geological and hydrogeological survey, and slope stability analyses. The investigated 
area is located on the northern periphery of danube hilly plain. Plateau rises to about 70-80 meters 
above the crippling rivers. asymmetric valleys are characterized by a steep right bank whereas left 
slopes are more gentle and wider. The ancient landslide in the village of gorni Vadin was appeared 
on a slope with an average inclination of 7,5°. The landslide has length 580-600 m, maximum width 
up to 1380 m, average depth of 15 m, volume of the landslide mass reaches 12 mln m3.

The coastal slope includes rounded loess ridge with a smooth decreasing altitude from 150 
to 90 meters, steep to vertical main landslide scarp with a height of 25-30 m, variable slope with 
alternating relatively leveled landslide steps and steep and secondary vertical scarps with height 
from 1.5 to 5.0 m, which are more expressive in young landslides and rounded from surface erosion 
in the range of older landslides. landslide masses were slidеd over the flood plain of the danube, 
partially shifted its bed. High river water levels periodically flood and saturate the base of the slope 
and river water feed groundwater raising their levels. The decline of river water levels reverse the 
groundwater flow and cause hydrodynamic pressure at the base of the slope, followed by a sharp 
decrease of slope stability and acceleration of ground movements.

Slope morphology is further modeled by surface runoff. Well defined negative form drains 
a large catchment area, and surface runoff is drained by two short erosion gullies located in central 
and eastern slope. in 2006 in the northeastern bottom of the landslide slope manifests a new activa-
tion with a maximum length - 180 m, width - 150 m area – 2,7 ha, a depth of 8-10 m and volume 
- 2,5x105 m3. The largest strains and cracks are presented on buildings and streets within the scope
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of the main landslide scarp and side boards. open tension cracks are established on the terrain and 
some houses 50-60 m above the active landslide.

The area consists of neogene and Quaternary deposits. neogen is represented by sands and 
sandstones at the base with clay layers, sandy limestones, sands and siltstones. Quaternary deposits 
have a wide area distribution. upper Pleistocene is represented by the loess formation, which cov-
ers all the older geological formations. its average thickness is around 30 m. alluvial deposits are 
represented by lower gravel-sandy horizon with a thickness of 8-10 m and upper - sandy clay hori-
zon with a thickness of 5-12 m. loess and upper neogene sediments mainly take part in landslides. 
Physical and mechanical properties of landslide materials are determined from laboratory tests of 
soil samples corrected by back analyses. groundwater is accumulated in the neogene sand and 
limestone layers and alluvial deposits of the danube.

conditions in the area concerned are suitable for the occurrence of landslides. Their ap-
pearence is conditioned by the presence of clay layers with low strength characteristics, sloping 
terrain, elevation of groundwater table, technogenic load on the slope. landslides with deep slip 
surfaces cover almost the entire slope. conducted periodic geodetic measurements since 1984 on 
monitoring network by geoprotection-Pleven show that the investigated landslides are character-
ized with alternating activation and temporary stabilization.

for the entire measurement period slope above the active landslide of 2006 is moving 
relatively constant average speed in the range 1,29 to 1,68 cm/a. These movements show that the 
landslide is in a state close to limit equilibrium, which is caused by hydrodynamic pressure of the 
groundwater flow and periodic erosion of the base of the slope. The observed marks within the 
scope of investigated landslide have been displaced in the initial period of measurements (1984 - 
1991) with 29,91 cm and 67,21 cm, corresponding to a speed from 4,2 to 9,6 cm/a. These values 
far exceed displacements of fiducial marks up the slope. it was followed by 15-year period of rela-
tive equilibrium during which the majority of the benchmarks have been destroyed, but preserved 
two benchmarks showed the total movement of 25,3 cm, corresponding to an average speed 1,69 
cm/yr. accumulated deformations during the preparatory stage are sufficient to reduce the peak 
shear strength of soils along slip surface to its residual value and the active stage of landslide 
under the action of destabilizing factors have been reached. The displacements during the period 
01.12.2006÷06.17.2010 on the profile line 4 are between 45,8 cm at 421 benchmark and 154,9 cm 
for 422 benchmark. general direction of overall displacement of the landslide is north-northwest 
toward the danube valley, and deep gully which marks the western boundary of the newly activated 
landslide. There is a gradual increase in the rate of displacement at the bottom of the slope as in the 
preparation and during the active stage of the landslide. The most intense deformations are mea-
sured in benchmarks № № 409, 410, 411, 422, 503. The vertical component of the benchmark 422 
is impressive and it was rised 73,0 cm during 3,5 years. There was formed swelling at the bottom 
of the active landslide.

The established facts and their interpretation as well slope stability analyses give reason to 
conclude that sliding develops from the bottom - up the hill. erosion undermining the slope bot-
tom of the danube river and tributary gully, and increased levels of groundwater are determined 
as the main destabilizing factors for the landslide activation. landslide is in the state near the 
limit equilibrium in the existing slope morphology and recent groundwater table. factor of safety 
is lower at the bottom of the slope. groundwater rising and seismic impact additionally decrease 
slope stability.

The area of the landslide is very likely to increase in south and southeast. given the cur-
rent state of the landslide following structures and activities are recommended to stabilize it: 
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buttress reinforced embankment at the foot of the landslide slope to increase retention forces and 
to prevent erosion of the danube; correction of the ravine on the western edge of eliminating the 
bottom and lateral erosion; restoration of streets and removal of surface runoff away from the active 
landslide; drainage system for permanently lowering groundwater levels.

Keywords: high danube bank, landslide, monitoring, slope stability analyses, stabiliza-
tion

Резюме. Българският висок дунавски бряг е една от основните свлачищни области на 
страната. много селища са сериозно засегнати от свлачищната активност. геоложкият 
строеж и тектонското развитие на региона предопределят появата на големи и разрушителни 
свлачища. това проучване бе направено във връзка с актуализиране на проекта за укрепване 
на свлачище в с. горни Вадин, община Оряхово. Основната цел е да се изясни на свлачищния 
механизъм въз основа на интерпретация на данните от наличните геодезически измервания, 
инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания и анализи на склоновия стабилитет. 
Проучваният склон е засегнат от древно свлачище с дължина 580-600 m, максимална ширина 
до 1380 m, средна дълбочина от 15 m, обем 12 млн. m3, среден наклон на склона 7,5°.

През 2006 г. в североизточната долна част на древния свлачищен склон се проявява 
една нова активизация с максимална дължина - 180 m, ширина - 150 m площ - 2,7 ha, дълбочина 
от 8-10 m и обем - 2,5x105 m3. районът е изграден от неогенски и кватернерни отложения. 
неогенът е представен от пясъци и пясъчници в основата с глинени пластове, пясъчливи 
варовици, пясъци и алевролити. кватернерните отложения са представени от льосовата 
формация и алувиални отложения. условията в района са подходящи за появата на свлачища. 
това е обусловено от наличието на глинести слоеве с ниски якостни характеристики, наклонен 
терен, подземни води, техногенно натоварване на склона. Провежданите периодични 
геодезически измервания от 1984 г. от геозащита-Плевен показват, че изследваният свлачищен 
склон се характеризира с редуващи се периоди на активиране и временно стабилизиране.

За целия период на измерване склонът над активното свлачище от 2006 г. се движи 
с относително постоянна средна скорост в диапазона от 1,29 до 1,68 cm/год. тези движения 
показват, че свлачището е в състояние близо до гранично равновесие, което се обуславя от 
хидродинамично налягане на подземните води и периодично ерозиране на основата на склона. 
наблюдаваните репери, попадащи в обхвата на изследваното свлачище, са се придвижили в 
началния период на измерванията (1984-1991) с 29,91 cm до 67,21 cm, съответстващи на 
скорост 4,20 cm/год. до 9,6 cm/год. тези стойности значително надхвърлят преместванията на 
реперите нагоре по склона. следва 15-годишен период на относителна равновесие, по време 
на който част от реперите са били унищожени, но по запазените два репера е установено 
преместване от 25,30 cm, съответстващо на средна скорост на 1,69 cm/год. През 2006 г. 
настъпва рязко нарастване на деформациите. За периода 01.12.2006÷06.17.2010 по профил 
4 са измерени премествания между 45,8 cm и 154,9 cm. Общата посока на цялостното 
изместване на свлачището е север-северозапад към река дунав и дълбокото дере, което бележи 
западната граница на новоактивизираното свлачище. налице е постепенно увеличаване на 
скоростта на преместване в долната част на склона както през подготвителния етап, така и 
по време на активната фаза на свлачището. установените факти и тяхната интерпретация, 
както и стабилитетните анализи, дават основание да се твърди, че свлачището се развива 
от долу нагоре по склона. Площта на свлачището е много вероятно да се увеличи в южна 
и югоизточна посоки. като се има предвид сегашното състояние на свлачищния склон с 
оглед неговото стабилизиране се препоръчва изпълнение на контрафорсен армиран насип в
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подножието на склона за увеличаване на задържащите сили и предотвратяване ерозията на 
река дунав; корекция на дерето в западния край за елиминиране на дънната и страничната 
ерозия, възстановяване на улиците и отклоняване на повърхностния отток встрани от 
активното свлачище, дренажна система за постоянно понижаване нивото на подземните 
води.

Ключови думи: висок дунавски бряг, свлачище, мониторинг, стабилитетен анализ, 
стабилизация

Въведение
Високият дунавски бряг е един от основните свлачищни райони в страната, 
където са проявени едни от най-големите и разрушителни свлачища през по-
следните десетилетия. сериозно засегнати са градовете лом, мизия, Оряхово, 
никопол, свищов, тутракан, както и много села. геоложкият строеж на десния 
дунавски бряг и тектонското развитие на района са обусловили възникването на 
значителни по размер свлачищни комплекси, а речната ерозия, подземните води 
и човешката дейност предизвикват тяхното периодично активизиране. много 
изследователи са посветили усилията си в изучаване на различни аспекти на 
свлачищата, условията на тяхното възникване и предизвикващите ги фактори 
(каменов и илиев, 1963; каменов и др., 1975; демирев и др., 1981; 
георгиев и др.1985; илиев-Бручев и др., 1994; Бручев и Франгов, 
2000; Франгов, 1990, 1995, 1997; Франгов и др., 1993, 1996; Франгов 
и ангелова, 1998). 

настоящото изследване е направено във връзка с актуализация на про-
ект за укрепване на свлачището в с. горни Вадин, община Оряхово. Основна 
негова цел е доизясняване на механизма на свлачището възоснова на налични 
геодезични измервания от геозащита-Плевен, инженерногеоложки и хидроге-
оложки проучвания на свлачището изпълнени от геозащита-Перник, анализ и 
интерпретация на данните от геодезичния мониторинг на свлачищните проце-
си, стабилитетни изчисления по представителен профил.

Местоположение и геоморфология
изследваният район е разположен по северната периферия на дунавската хъл-
миста равнина. Характерни морфоложки елементи са междуречните плато-
видни вододели и асиметричните речни долини. Формирането на платовидни 
участъци е резултат на насичането от притоците на р. дунав на оформената 
през плиоцена денудационна повърхнина, която по-късно е била затрупана от 
льосовите отложения, които са заличили в голяма степен стария предльосов 
релеф. Платовидните междуречни масиви се издигат на около 70-80 m над ни-
вото на ограничаващите ги реки. асиметричните долини се характеризират със 
стръмен десен бряг. левите склонове са по-полегати и по-широки.

Основна отводнителна артерия на региона е р. дунав с притоците £, най-
близкият от които е р. искър.

Проучваният свлачищен участък се намира в землището на с. горни Ва-
дин, на около 34 km източно от общинския център Оряхово. древното свлачище 
е проявено на склон със северна експозиция с осреднен наклон 7,5°. дължината 
по посока на свличането е 580-600 m, а максималната широчина достига до 
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Фиг. 1. триизмерен изглед на свлачището в с. горни Вадин, Оряховско: 1 – главен свлачищен откос на древно 
свлачище; 2 – обхват на активно свлачище от 2006 г.; 3 – пета на свлачището; 4 – посока на свличане. източник: 
google earth. 24 Октомври, 2006. 24 април, 2012, 43˚41’04.44’’ с и 24˚14’30.48’’ и.

fig. 1. Three-dimensional view of the landslide in the village of gorni Vadin, oryahovo municipality: 1 - main landslide slope 
of an ancient landslide, 2 - Scope of the active landslide of 2006, 3 - foot of the landslide, 4 - direction of sliding. Source: google 
earth. october 24, 2006. april 24, 2012, 43 ̊  41’04 .44’’ n and 24 ̊  14’30 .48’’ e.

1380 m (фиг. 1). При средна дълбочина на хлъзгателната повърхнина 15 m обе-
мът на свлачищните маси достига 12x106 m3. По този показател свлачището се 
отнася към групата на големите и дълбоки свлачища на територията на страна-
та. крайбрежният склон включва заоблено льосово било с плавно намаляваща 
надморска височина от 150 до 90 m, стръмен до отвесен главен свлачищен от-
кос с височина до 25-30 m, променлив свлачищен склон с редуващи се относи-
телно заравнени свлачищни стъпала и стръмни вторични отстъпи с височина 
1,5-5,0 m, които са по-изразителни при младите свличания и по-загладени от 
повърхностната ерозия при по-старите активизации.

В долния край свлачищните маси са навлечени върху заливната тераса 
на р. дунав, частично са изместили неговото русло и при високи водни стоежи 
се заливат и водонасищат, при което речните води подхранват подземните води 
и повишават техните нива. спадането на водните нива в реката предизвиква 
обръщане на посоката на филтрационния поток и формиране на хидродинами-
чен натиск в основата на склона, последвано от рязко понижение на склоновия 
стабилитет и ускоряване на преместванията на терена.

склоновата морфология допълнително е моделирана от повърхностно 
течащите води. добре изразена негативна форма отводнява голяма водосборна 
площ, а повърхностния отток се оттича по 2 къси ерозионни дерета разположе-
ни в централната и източната част на склона.

През 2006 г. в североизточната долна част на свлачищния склон се про-
явява нова активизация с максимална дължина - 180 m, широчина - 150 m, 
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площ – 27 dka, дълбочина до 8-10 m и обем – 2,5x105 m3 (фиг. 2). най-силно 
изразени са деформациите и напукванията на сградите и уличната мрежа по-
падащи в обсега на главния свлачищен откос и страничните бордове. Отворени 
опънни пукнатини се установяват по терена и някои къщи на 50-60 m над ак-
тивното свлачище.

Геолого-тектонски условия
В регионален геоложки аспект, районът е изграден от следните формации:

Неоген: неогенът е представен от димовската свита (dmn1
s) и Белосла-

тинската свита (bsn1
m – n2) (Филипов и др., 1995). димовската свита се раз-Филипов и др., 1995). димовската свита се раз-). димовската свита се раз-

крива по брега на р. дунав западно и източно от с. горни Вадин. изградена е 
от пясъци и пясъчници, в основата често с глинести прослойки, а в по-горните 
нива с пачки от песъчливи и детритусни варовици. дебелината на свитата е до 
30-40 m. над димовската свита залягат седиментите на Белослатинската свита 
представени от разнозърнести пясъци с прослойки и лещи от чакъли, по-рядко 
от алевролити и алеврити. дебелината на разкриващата се част от свитата ва-
рира от 15 до 100 m.

Кватернер: кватернерните отложения имат широко площно разпростра-
нение. те са поделени на долен, среден и горен плейстоцен. долният е пред-
ставен от различни по състав чакъли. те са предимно кварцитни и кварцови. 
Пространството между тях е изпълнено с разнозърнести несортирани пясъци. 
към средния плейстоцен се отнасят сравнително маломощни (2-8 m) песъчливи 
глини. Цветът им е тъмночервен до кафяв. горният плейстоцен е представен 
от льосовата формация, която покрива всички по-стари геоложки формации. 
Поради високата му пористост льосът е силно водопроницаем във вертикална 
посока и по-слабо - в хоризонтална. добре изразената вертикална цепителност 
на льоса обуславя образуването на вертикални откоси. на много места е дегра-
дирал, като е превърнат в льосови глини. средната му дебелина в района е 30 
m. В района на с. горни Вадин льосът е песъчлив като образува тясна ивица, 
успоредна на р. дунав. малко известен факт е, че при с. д. Вадин е установе-
на най-голямата дебелина на льоса не само у нас, но и в европа, и тя е 145 m 
(с-102, Филипов, 1983).

Алувиални образувания (aQp) - привързани са към терасата на р. дунав. 
Представени са от долен чакълесто-песъчлив хоризонт с дебелина 8-10 m и го-
рен - глинесто-песъчлив хоризонт с дебелината 5-12 m. Общата дебелина на 
терасните отложения е в границите 13-18 m.

В тектонско отношение разглежданият терен попада в западната част на 
мизийската платформа. Проучваният район е в зона със сътресяемост VІІ сте-
пен, съгласно 1000 годишното прогнозно сеизмично райониране.

Физикогеоложки явления и процеси
В разглеждания район от физико-геоложките явления и процеси са проявени 
пропадъчността в льоса, свлачищата и ерозията. степните блюда, получили 
се в резултат на естествено пропадане на льоса, на отделни места имат елипсо-
видна форма с дълга ос до 800 m и дълбочина до 4 m. голяма част от тях са ори-
ентирани по протежение на старата погребана от льоса речнодолинна мрежа.
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Фиг. 2. ситуация на активното 
свлачище от 2006 г. (по данни на 
геозащита-Перник): 1 - главен 
свлачищен откос и странични 
бордове; 2 - долна граница на 
свлачищния участък; 3 - пукнатини на 
опън; мс 1 - проучвателен моторен 
сондаж 1; І - ІІ – инженерногеоложки 
профил І - ІІ.

fig. 2. location map of the active land-
slide in 2006 (according to geoprotec-
tion-Pernik): 1 - main landslide scarp 
and side boards, 2 - lower boundary 
of the landslide area, 3 - tensile cracks, 
mc 1 - exploratory drilling borehole 1; 
I - II - engineering geological crossec-
tion i - ii.

свлачища с ти-
пична морфология са 
развити по десните до-
линни склонове. Високо 
на льосовидното плато 
са оформени стръмни от-
коси, от които следва по-
полегата нахълмена зона, 
заета от силно удължени 
стъпаловидни свлачища, 
разделени едно от друго 
с понижени участъци на релефа. От многобройните фактори, които допринасят 
за възникване на свлачищата, най-важни са ерозионното действие на реките 
при пълноводие, създадените размекнати зони под действието на подземните 
води в плиоценските глини, които служат за подложка на льосовия комплекс. 
към това следва да се прибави и склонността на льоса на значителни разстоя-
ния да се отцепва по вертикални плоскости.

със значително насичане от ерозията се характеризират стръмните за-
падни склонове на платовидните междуречни масиви. Периферните части на 
льосовите плата са насечени от къси, дълбоки, със стръмни брегове ровини и 
оврази.

Инженерногеоложки разновидности
Въз основа на наличните данни от прокараните проучвателни изработки на 
обекта и направената картировка на терена, са обособени следните инженерно-
геоложки разновидности: алувиални глини и пясъци от заливната тераса на р. 
дунав, льосов комплекс и неогенски отложения представени от пъстри глини с 
пясъчни прослойки и варовикови лещи. Основно участие в свличанията вземат 
льосът и горната част на неогенските отложения (фиг. 3). Физико-механичните 
показатели на свлачищните материали са определени по данни от лабораторни 
изпитвания на земни проби, които са коригирани с корекционни коефициенти 
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и обратни изчисления.

Фиг. 3. инженерногеоложки профил І - ІІ през централната част на активното свлачище: 1 – глини и пясъци, n1; 2 - 
льосов комплекс, eQp; 3- алувиални отложения, аQh; 4 - свлачищни материали, dQh.

fig. 3. geotechnical profile i - ii in the central part of the active landslide: 1 - clays and sands, n1; 2 - loess complex, eQp; 3 - 
alluvial deposits, aQh, 4 - landslide materials, dQh.

Хидрогеоложки условия
В песъчливите и варовикови пластове на неогенските отложения са формирани 
карстово-порови подземни води. Водоносният хоризонт е средно водообилен. 
модулът на подземния отток 1,2 l/s/km2. Подземните води са хидрокарбонатно-
калциево-магнезиеви и хидрокарбонатно-калциево-натриеви с минерализация 
0,77-1,18 g/1. В алувиалните отложения на р. дунав е формиран полунапорен 
поров по тип водоносен хоризонт в долния чакълесто-песъчлив хоризонт с про-
водимост 160-800 m2/24h. Водите са пресни.

Механизъм и динамика на свлачищните процеси
условията в разглеждания район са подходящи за проява на свлачищни про-
цеси. тяхното възникване е обусловено от наличието на глинести пластове с 
ниски якостни показатели, наклонен терен, инфилтрация на атмосферни води, 
повишение на нивата на подземните води, техногенно натоварване на склона и 
др. свличанията обхващат почти целия склон, имат голяма площ и са с дълбо-
ко разположени хлъзгателни повърхнини. изградената през 1984 г. геодезична 
мониторингова мрежа от геозащита-Плевен и провежданите периодични из-
мервания показват, че разглежданият терен е обхванат от свлачищни процеси с 
редуващи се активизации и временни стабилизации (фиг. 4).

За целия период на измерване склонът над активното свлачище от 
2006 г. се движи с относително постоянна средно-многогодишна скорост 
(репери с №№ 401-406) в границите 1,29-1,68 cm/год. (фиг. 5). тези пре-
мествания показват, че свлачището се намира в състояние близко до гранич-
но равновесие, което се поддържа от хидродинамичния натиск на подземния 
филтрационен поток и периодичното ерозиране на основата на склона. не 
се създават условия за образуване на естествен контрафорс, тъй като разуп-
лътнените и оводнени земни маси лесно се отмиват и отнасят от р. дунав. 
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Фиг. 4. разположение на геодезичната мрежа в източната част на с. г. Вадин: 1 - главен свлачищен откос на древно 
свлачище; 2 - обхват на активно свлачище от 2006 г.; 14 - стабилизиран репер извън свлачището; 405 - наблюдаван 
репер в свлачището.

fig. 4. location of the geodetic network in the eastern part of g. Vadin village: 1 - main landslide scarp of an ancient landslide, 
2 - scope of the active landslide of 2006, 14 - stabilized benchmark outside the landslide, 405 - observed benchmark in the 
landslide.

Фиг. 5. сумарни премествания на репери по профил 4 над активизираното свлачище в с. г. Вадин през 2006 г. за 
периода 20.05.1984÷17.06.2010 г.

fig. 5. Total displacements of the observed benchmarks along the profile 4 over the activated landslide in the village of g. Vadin 
in 2006 for the period may 20th 1984÷June 17th 2010.
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В началния период на измервания (1984-1991 г.) реперите №№ 407–411, 
попадащи в обсега на разглежданото свлачище, се преместват с 29,91 cm и 67,21 
cm, съответстващи на скорост от 4,20 cm/год. до 9,6 cm/год (фиг. 6). тези стой-
ности значително надвишават преместванията на реперите нагоре по склона. 

следва 15 годишен период на относително затишие, през който по-голя-
мата част от реперите са унищожени, но по запазените 2 репера (№№ 408 и 409) 
е измерена сумарна деформация 25,30 cm, съответствуваща на средна многого-
дишна скорост скорост 1,69 cm/год.

натрупаните през подготвителния стадий деформации са достатъчни за 
редуциране на върховата якост на срязване на почвите от хлъзгателната повърх-
нина до остатъчната £ стойност и под действие на дестабилизиращите фактори 
се достига до активния стадий в развитието на свлачищния процес. сумарните 
вектори на преместванията през периода 01.12.2006 г.÷17.06.2010 г. по профил-
на линия 4 са: 45,8 cm при репер 421; 61,1 cm при репер 409 и 154,9 cm при 
репер 422.

Фиг. 6. сумарни премествания на репери по профил 4 в обсега на активизираното свлачище в с. г. Вадин през 2006 г. 
за периода 20.05.1984÷17.06.2010 г.

fig. 6. Total displacements of the observed benchmarks along the profiles 4 in the area of the activated landslide in the village 
of g. Vadin in 2006 for the period may 20th 1984÷June 17th 2010.

допълнително изградените репери през 2006 г. по профилна линия № 5 
също показват значителни сумарни премествания - от 54,64 cm при репер 501 
до 73,92 cm при репер 503 (фиг. 7). и тук се запазва тенденцията най-големи



geological institute, Bulgarian academy of Sciences 101

Фиг. 7. сумарни премествания на репери по профил 5 в обсега на активизираното свлачище през 2006 г. в с. г. Вадин 
за периода 01.12.2006 г. - 17.06.2010 г.

fig. 7. Total displacements of the observed benchmarks along the profiles 5 in the area of the activated landslide in the village 
of g. Vadin in 2006 for the period december 1th 2006–June 17th 2010.

премествания да се проявяват в близост до р. дунав, а нагоре по склона те са 
по-малки.

генералната посока на сумарните вектори на преместване на свлачище-
то е на север-северозапад - към р. дунав и дерето, което маркира западната 
граница на ново активизираното свлачище (фиг. 4). ровинната ерозия по левия 
страничен борд периодично отнася свлачищните материали, намалява странич-
ното триене и не позволява създаване на естествен контрафорс и повишаване 
на склоновия стабилитет.

Прави впечатление факта, че както при подготвителния, така и през ак-
тивния стадий на свлачището, се наблюдава постепенно увеличение на скорост-
та на преместванията в долната част на склона. най-интензивни са измерените 
деформации при репери №№ 409, 410, 411, 422, 503. Внушителна е и вертикал-
ната компонента на репер 422, който се издига само за 3,5 г. със 73,0 cm. В тази 
зона попада вала на изтласкване на активното свлачище.

изложените факти и тяхната интерпретация дават основание да се заклю-
чи, че механизмът на свличане е делапсивен, т.е. свлачището се развива отдо-
лу – нагоре по склона. като основни дестабилизиращи фактори за склоновата 
устойчивост се определят ерозионното подкопаване на долната част на склона 
от р. дунав и приточното дере, както и повишението на нивата на подземните 
води от инфилтрация на атмосферни валежи.

Стабилитетни изчисления
границите на разглежданото свлачище са установени при инженерногеолож-
кото проучване на геозащита-Перник еООд. Отчетливо са оформени главните 
свлачищни откоси, вторичните свлачищни пукнатини, страничните бордове.
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Хлъзгателните повърхнини са установени в проучвателни сондажи на дълбо-
чина 5,80-10,50 m от терена. При съставянето на изчислителния модел за опре-
деляне на актуалната степен на устойчивост и изменението £ под действие на 
различни дестабилизиращи фактори е отчетен геоложкият строеж, геоморфо-
ложките особености на склона, физикомеханичните показатели на строителни-
те почви, които го изграждат, механизмът на свлачището и др.

местоположението на най-неблагоприятните хлъзгателни повърхнини е 
определено като за горна и долна граница са приети характерни пукнатини и 
издувания по терена, или смяната на неговия наклон. В останалата си част хлъз-
гателните повърхнини преминават по слаби зони и контакти в и между пласто-
вете. Формата им е сложна, начупена, каквато е най-характерна за делапсивните 
свлачища, и следва слабите контакти и прослойки в геоложкия строеж.

изчислителните стойности на физикомеханичните показатели са опреде-
лени по обратни изчисления и по данни от лабораторни изследвания, намалени 
с корекционни коефициенти. Приложен е методът на янбу в „ефективни напре-
жения”. разгледани са различни варианти - устойчивост на склона в естествено 
частично водонаситено състояние, при сух склон, при земетръс от Vii степен. 
Оценено е изменението на коефициента на устойчивост по централния профил 
i – ii по 2000 потенциални хлъзгателни повърхнини (табл. 1).

състояние на склона Хлъзгателна повърхнина коеф. на устойчивост, fsmin

Частично водонаситен склон 
над ул. „Хр. Ботев” 1882 1,029

Частично водонаситен склон 
под ул. „Хр. Ботев” 1108 0,984

Частично водонаситен склон 
- целия склон 1440 0,995

Частично водонаситен 
склон над ул. „Хр. Ботев” и 
земетръс

1882 0,797

Частично водонаситен 
склон под ул. „Хр. Ботев” и 
земетръс

1108 0,765

Частично водонаситен склон 
- целия склон и земетръс 1439 0,774

сух склон над ул. „Хр. 
Ботев” 1882 1,265

сух склон под ул. „Хр. 
Ботев” 1108 1,270

табл. 1. изменение на коефициента на устойчивост при различни съчетания на дестабили-
зиращи фактори         
Table 1. amendment of the factor of safety to different combinations of destabilizing factors

могат да се направят следните изводи от стабилитетните анализи:
при съществуващата склонова морфология и частично водонасищане • 

свлачището е в състояние близо до гранично равновесие, като по-нисък е кое-
фициентът на устойчивост под ул. „Хр. Ботев” в долната част на склона;
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при земетръс склоновият стабилитет се понижава значително и скло-• 
нът е в неустойчиво състояние;

подземните води оказват много съществено влияние върху склоновия • 
стабилитет. Пълното осушаване на склона би повишило неговия коефициент на 
устойчивост до стойности удовлетворяващи изискванията на наредба № 12 на 
мррБ както при основни, така и особени съчетания на натоварванията.

Заключение
Проведеното допълнително проучване на свлачището в с. горни Вадин във 
връзка с актуализацията на проекта за неговото укрепване се основава на ана-
лиз на наличните и нови данни за района, получени от геодезични измервания 
и картировка. Основните изводи и препоръки се свеждат до следното:

дунавското крайбрежие в този район е изградено от неогенски глини и 
пясъци покрити от кватернерни льосови отложения. склоновете са нахълмени 
с променлив наклон, прорязани от къси ерозионни дерета, вливащи се в р. ду-
нав.

геолого-тектонските, геоморфоложките, хидрогеоложките и инженерно- 
геоложките условия предопределят развитието на свлачищни процеси с голям 
площен и дълбочинен обхват. тяхното възникване и периодично активизиране 
се обуславя от ерозионното действие на р. дунав и притоците £, повишението 
на нивата на подземните води, земетресенията и техногенното въздействие.

динамиката на свлачищните процеси е променлива, като се наблюдават 
периоди на относително постоянни премествания, последвани от свлачищни 
активизации. главната посока на свличане е на северозапад. свлачищният ме-
ханизъм е делапсивен, т. е. развитието на процеса върви отдолу нагоре по скло-
на вследствие на преразпределението между активните и задържащите сили. 
При това съществува вероятност площният обхват на свлачището от 2006 г. да 
се увеличи в южна и югоизточна посока.

Отчитайки актуалното състояние на свлачището за стабилизирането му 
се препоръчва изграждането на:

армиран контрафорсен насип в подножието на свлачищния склон, • 
който да увеличи задържащите сили и да предотврати ерозията на р. дунав;

корекция на дерето по западния борд за елиминиране на дънната и • 
странична ерозия;

възстановяване на уличното платно и отвеждането на повърхностния • 
отток встрани от активното свлачище;

дренажна система за трайно понижаване нивата на подземните води.• 
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