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Abstract. The main results of the engineering geological investigations on the landslides along 
the Black Sea coast near the Topola village, Kavarna municipality, are considered in the paper. 
The research was carried out in the second half of the last decade in the Geological Institute of the 
Bulgarian Academy of Sciences. The studies include periodic mapping and monitoring, drilling 
and geophysical works, geodetic survey, aerial photographs, soil mechanics testing and analyses. 

The region is built of Neogene (Sarmatian) sediments, in which the following formations are 
distinguished: Euxinograd Formation (еvN1s) – diatomaceous lithified clays, building the slope 
base. The main sliding surface passes along the top part of the formation; Topola Formation 
(toN1

s) – aragonite clays with packs of strong limestone. It builds the middle part of the slope and 
the landslide body; Karvuna Formation (kvN1s) – it forms the rock crown of the plateau. It is built 
of strong, dense or travertine limestone, intercalated by clayey limestone and clays of various 
color. It is outcropped at the oldest landslide retreat. The slope is covered everywhere with 
Quaternary materials, consisting of delapsium or sediments of the Topola Formation, redeposited 
under water. 

The landslide region falls within the eastern parts of the North Bulgarian Swell of the 
Moezian platform, in the Varna monocline in particular, with its sediments dipping to 2-5° south 
and southeast. Although normal faults have been established, crossing also Neogene sediments, 
there is no evidence for significant tectonic faulting in the studied area during the Neogene and 
the Quaternary. 

The seismicity of the region is of the IX degree according to the MSK scale, with a seismic 
coefficient Ks=0,27. This degree has been determined taking also into account the Kaliakra-
Shabla zone with the last major manifestation in 1901, when except the destruction of many 
buildings activation of some landslides was provoked. It is obvious that in the geological past 
earthquakes played an important role in the origin and development of landslides.

The basic geomorphological forms in the explored region are the Lower Romanian 
Level (Dobrudzha plateau), the landslide slope, the marine terraces, the big Topola gully, the 
other smaller gullies and the coast with the beach area. The Dobrudzha plateau (altitude of 
150-163 m) ends towards the sea with a high landslide retreat. Several well shaped landslide 
cirques are observed in the slope, the most impressive one being in the Ikantalaka locality. The 
marine terraces are formed on landslide blocks and delapsium. The relative age of the terraces 
is determined according to their morphostratigraphic position: T120-130 – Upper Romanian – 
Lower Pleistocene (Upper Kuyalnik - Gurian); T90-102, T95-105, T90-100, T100-110, T85-100, and T85-90 
– Lower Middle Pleistocene (Chaudian); T55-65, T32-40 and T25-30 

– Middle and Upper Middle 
Pleistocene; T10-15 and T10-12 – Upper Pleistocene; T5 – Holocene. The Topola gully is one of the 
most impressive erosion forms along the Northern Black Sea coast, with a depth reaching 100 
m. The coast is up to 25 m high, locally almost vertical. Due to the narrow beach strip the coast 
is subjected to intensive marine abrasion, annihilating to 0,5 m of the coast every year.

The landslides are with one, two or three steps (storeys), which are with independent 
sliding surfaces. The following inferences are made about their relative age on the base of 
geomorphological data: Late Romanian – Early Pleistocene landslide – formed in the west 
half of the Topola 5 section, occupying the high storey of the three-storey landslide. Its age is 
determined on the base of the stratigraphic position of terrace T120-130; Early Middle Pleistocene 
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landslide – builds the middle storey of the three-storey landslide in the Topola 5-west section 
and the high storey of the two-storey landslides in the Topola 5-east and Topola 2,3 landslides. 
The terraces formed on the landslide are Lower Middle Pleistocene (Chaudian) and determine 
the time of its origin; Late Middle Pleistocene – contemporary landslide – shapes the lowest 
storey of the landslide in Topola 5, 2 and 3. Its origin is referred to the Late Middle Pleistocene 
but due to the active abrasion it has been subjected to cyclic activation; the age of the Ikantalaka 
landslide in Topola 4 is Late Pleistocene. This age is determined on the base of the Karangatian 
terrace formed on it. 

The region is built of 8 engineering geological varieties. Their main physical-mechanical 
parameters are described in detail. The limestones and clays of varieties 1 and 2 belong to 
the Karvuna Formation. The aragonite clays with calcareous intercalations are respectively in 
varieties 3 and 4 of the Topola Formation. The diatomaceous clays with sandy intervals belong to 
variety 5 of the Euxinograd Formation. Variety 6 is represented by clay with undulate structure, 
formed in the sliding zone under the landslide packs (variety 7). The lower areas between the 
packs are filled with aragonite clay, without stratification, with “floating” limestone fragments 
(variety 8).

The region is divided in 6 sections with respect to geomorphological features, geological 
structure and engineering geological properties of the varieties: Section of the Lower Romanian 
Level (LRL) – it forms well shaped levels above the seacoast with elevations 50-163 m. LRL is 
the initial relief, in which landslide cirques are formed. Towards the sea the level ends with a 
vertical slope. The surface of the section is built of the Karvuna Formation (varieties 1 and 2). 
The section offers good conditions for construction; Topola 1 section – it is found in the southeast 
part of the land of the Topola village and comprises the Topola gully and its slopes. Landslides 
are formed in the middle and low part of the slopes. The erosion incision of the Topola gully 
reaches the Euxinograd Formation (Figs. 4 and 5). Two subsections are distinguished in this 
section; Topola 2 section – it occupies the second of the four cirques, situated to the west of the 
Topola gully. In the cirque there are two landslide retreats, a slope, coastal flat area, terraces – 
T90-110, T25-30, and seacoast affected by abrasion. The landslide in the cirque has two storeys. The 
high storey is provisionally stabilized, the low one is with contemporary activity in its southeast 
part, and provisionally stabilized – in the southwest part. The Topola 2 section is divided in 
three subsections with the respective zones; Topola 3 section – includes the first cirque along the 
seacoast, west of the Topola gully, with the established in it two landslide retreats, left and right 
boards, slope, coastal flat area with two rows of hills, terraces – T85-100, T32-40, T30-38, and seacoast. 
The landslide has two storeys. The high landslide step is provisionally stabilized and the low 
one is with contemporary activity. The Topola 3 section is divided in two subsections with the 
respective zones; Topola 4 section (Ikantalaka) – it includes the third landslide cirque (Fig. 3). 
A slope, coastal hilly flat area, terrace T10-12 and seacoast are distinguished in it. The Ikantalaka 
landslide is of the seismogravitational-flow type and is developed on the background of an older 
block landslide. The slidden materials flowed into the sea, forming the Ikantalaka peninsula. 
The landslide is with one sliding surface and is considered to be a provisionally stabilized one. 
The territory of the Topola 4 section is divided in two subsections; Topola 5 section – the fourth 
cirque is situated to the west of the Ikantalaka one. Three landslide retreats with three landslide 
steps are observed in the west half of the terrain. There are two steps in the east half. The terraces 
T120-130, T90-102, T95-105, T55-65, T25-30 and T5-10 are formed on the landslide slope. The high landslide 
is considered as stabilized and the middle one – as provisionally stabilized. Contemporary 
movements are established in the low step. Two subsections with the respective zones are 
distinguished in the Topola 5 section.

The geodynamic model of the landslide Black Sea coast is composed on the base of studies 
of processes and events occurring in a certain sequence during the Pliocene and the Quaternary. 
The factors that determine the storey number of landslides and their relation to the relief are: 
1) the number of landslide storeys depends directly on the cyclic climate changes during the 
Pliocene and the Quaternary, provoking the alternation of sea regressions. The landslide storeys 
mark this cyclicity; 2) the presence of easily washed out Miocene sediments has contributed 
to their formation; 3) their present position is due to positive tectonic movements; 4) the old 
landslides are within the range of the older geomorphological forms and have more storeys.

Three main landslide stages are dated on the base of the geomorphological analysis: Late 
Romanian – Early Pleistocene; Early Middle Pleistocene; Late Middle Pleistocene till present 
days. Each of them was exhibited under the conditions of the corresponding rising of sea level. 

Key words: engineering geology, geomorphology, landslides, diatomaceous clays, aragonitites, 
stability analyses, Topola village, North Black Sea coast area.
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Резюме. В статията се описват основните резултати от инженерногеоложките изследвания 
на свлачищата по морския бряг близо до с. Топола, община Каварна, проведени през 
втората половина на миналото десетилетие от Геологическия институт на БАН. 
Изследванията включват периодични картировки и наблюдения, сондажни и геофизични 
работи, геодезично заснемане, аерофотоснимки, земномеханични изпитвания и анализи. 

Районът е изграден от неогенски (сарматски) седименти, в които са отделени следните 
свити: Евксиноградска свита (еvN1s) -  диатомейни литифицирани глини, изграждащи 
основата на склона. По горнището на свитата преминава главната хлъзгателна повърхност; 
Тополска свита (toN1

s) - арагонитни глини с пачки от здрав варовик. Изгражда средната 
част на склона и тялото на свлачищата; Карвунска свита (kvN1s) - образува скалния венец 
на платото. Изградена е от здрави, плътни или шуплести варовици, прослоени с глинести 
варовици и различно оцветени глини. Разкрива се при най-стария свлачищен отстъп. 
Склонът е повсеместно покрит с кватернерни материали, състоящи се от делапсий или от 
преотложени под вода седименти от Тополската свита. 

Районът на свлачищата попада в източните части на Северобългарския свод от 
Мизийската платформа и по-специално във Варненската моноклинала, чиито седименти 
затъват с 2-5° на юг и югоизток. Макар че са установени разломи, пресичащи и неогенски 
седименти, през неогена и кватернера в района не са настъпили големи тектонски 
разломявания. 

Сеизмичността на района е ІХ степен по MSK, със сеизмичен коефициент 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. По всичко изглежда, че в геоложкото минало земетресенията са играли 
важна роля във възникването и развитието на свлачищата.

Основните геоморфоложки форми в проучвания  район са долнороманското ниво 
(Добруджанско плато), свлачищният склон, морските тераси, голямото Тополско дере, 
другите по-малки дерета и морският бряг с плажната зона. Добруджанското плато 
(с надморска височина 150-163 m) завършва към морето с висок свлачищен отстъп. В 
склона се наблюдават няколко добре оформени свлачищни циркуса, най-внушителният 
от които се намира в местността “Иканталъка”. Морските тераси са образувани върху 
свлачищни блокове и делапсий. Относителната възраст на терасите е определена по 
тяхната морфостратиграфска позиция: Т120-130 - горен роман-долен плейстоцен (горен 
куялник-гурий); Т90-102, Т95-105, Т90-100, Т100-110, Т85-100, и Т85-90 - долен среден плейстоцен 
(чаудин); Т55-65, Т32-40 и Т25-30 

 - среден и горен среден плестоцен; Т10-15 и Т10-12 - горен 
плейстоцен; Т5 - холоцен. Тополското дере е една от най-внушителните ерозионни форми 
по Северното Черноморие, чиято дълбочина достига до 100 m. Брегът е висок до 25 m, 
на места почти отвесен. Поради тясната плажна ивица той е подложен на интензивна 
морска абразия, отнемаща от брега до 0,5 m годишно.

Свлачищата са с едно, две или три стъпала (етажи), които имат самостоятелни 
хлъзгателни повърхнини. По геоморфоложки данни са направени следните изводи 
за тяхната относителна възраст: Къснороманско-ранноплейстоценско свлачище - 
образувано е в западната половина на участък Топола 5 и заема високия етаж на 
триетажното свлачище. Възрастта ме е определена по стратиграфската позиция на тераса 
Т120-130; Ранно средноплейстоценско свлачище - изгражда средния етаж на триетажното 
свлачище в Топола 5-запад и високия етаж на двуетажните свлачища в Топола 5–изток 
и Топола 2, 3. Терасите, образувани върху свлачището, са долно средноплейстоценски 
(чаудински) и определят времето на възникването му; Късно средноплейстоценско-
съвременно свлачище - оформя най-долния етаж на свлачището в Топола 5, 2 и 3. Води 
началото си от късния среден плейстоцен, но поради активната абразия е подложено на 
циклично активизиране; Късноплейстоценско е свлачището “Иканталъка” в Топола 4. 
Възрастта му е определена въз основава на образуваната върху него карангатска тераса. 

Районът е изграден от 8 инженерногеоложки разновидности, основните 
физикомеханични показатели на които са подробно описани. Варовиците и глините на 
разновидности 1 и 2 са от Карвунската свита. Арагонитните глини с варовитите прослойки 
принадлежат съответно на разновидности 3 и 4 от Тополската свита. Диатомейните глини 
с песъчливи прослойки на разновидност 5 са от Евксиноградската свита. Разновидност 
6 е представена от глина с вълнообразна структура, образувана в зоната на хлъзгане под 
свлачищните пакети (разновидност 7). Пониженията между пакетите са запълнени от 
арагонитна глина, без слоистост, в която плуват варовикови късове (разновидност 8).

Районът се поделя на 6 участъка въз основа на геоморфоложки признаци, геоложки 
строеж и инженерногеоложки свойства на разновидностите: Участък долнороманско 
ниво (ДРН) - образува добре оформени равнища над морския бряг с кота 150-163 m. 
ДРН е изходен релеф, в който са образувани свлачищните циркуси. Към морето нивото 
завършва с вертикален откос. Повърхността на участъка е изградена от Карвунската свита 
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(разновидности 1 и 2). Участъкът предлага добри условия за строителство; Участък 
Топола 1 - намира се в югоизточната част на землището на с. Топола и обхваща Тополското 
дере и склоновете към него. В средната и ниска част на склоновете са образувани 
свлачища. Ерозионният врез на Тополското дере  достига до Евксиноградската свита (фиг. 
4 и 5). В участъка са разграничени два  подучастъка; Участък Топола 2 - заема втория 
по ред от четирите циркуса, разположени западно от Тополското дере. В циркуса се 
установяват два свлачищни отстъпа, склон, крайбрежна заравненост, тераси - Т90-110, Т25-

30 и морски бряг, засегнат от абразията. Свлачището в циркуса е на два етажа. Високият 
етаж е условно стабилизиран, ниският е със съвременна активност в югоизточната му 
част, а в югозападната е условно стабилизиран. Участъкът Топола 2 е подразделен на три 
подучастъка със съответните зони; Участък Топола 3 - обхваща първия циркус по морския 
бряг, западно от Тополското дере, в който се установяват два свлачищни отстъпа, ляв и десен 
борд, склон, крайморска заравненост с два реда тепета, тераси - Т85-100, Т32-40, Т30-38 и морски 
бряг. Свлачището е на два етажа. Високото свлачищно стъпало е условно стабилизирано, 
а ниското е със съвременна активност. Участък Топола 3 е поделен на два подучастъка със 
съотвените зони; Участък Топола 4 (“Иканталъка”) - обхваща третия по ред свлачищен 
циркус (фиг. 3). В него се различават  склон, крайбрежна хълмиста заравненост, тераса Т10-12 
и морски бряг. Свлачището “Иканталъка” е сеизмогравитационно свлачище-поток, развито 
на фона на по-старо блоково свлачище. Свлeчените материали са изтекли навътре в морето 
и са образували полуострова “Иканталъка”. Свлачишето е с една хлъзгателна повърхност 
и се счита за условно стабилизирано. Територията на участък Топола 4 е поделена на два 
подучастъка; Участък Топола 5 - четвъртият циркус e разположен западно от този при 
“Иканталъка”. В западната половина на терена се наблюдават три свлачищни отстъпа с три 
свлачищни стъпала. В източната половина стъпалата са две. Върху свлачищния склон са 
образувани терасите Т120-130, Т90-102, Т95-105, Т55-65, Т25-30 и Т5-10. Високото свлачищно стъпало се 
приема за стабилизирано, а средното - за условно стабилизирано. Съвременни движения 
са установени в ниското стъпало. В участък Топола 5 се разграничат два подучастъка със 
съответните зони.

Геодинамичният модел на свлачищния черноморски бряг е съставен въз основа 
на изучаване на процеси и събития, станали в определена последователност през 
плиоцена и кватернера. Факторите които определят етажността на свлачищата и тяхната 
обвързаност с релефа са: 1) Етажността на свлачищата е в пряка зависимост от цикличната 
промяна на климата през плиоцена и кватернера, предизвикваща редуване на регресии 
на морето. Етажите на свлачищата маркират тази цикличност; 2) За образуването им е 
спомагало и наличието на лесно размиваемите миоценски седименти; 3) Съвременното 
им разположение се дължи на  позитивни тектонски движения; 4) Старите свлачища са в 
пределите на по-старите геоморфоложки форми  и са с повече етажи.

Въз основа на геоморфоложкия анализ са датирани три главни свлачищни етапа: 
късен роман–ранен плейстоцен; ранен среден плейстоцен; късен среден плейстоцен до 
днес. Всеки от тях се проявява в условията на съоответното покачване на морското ниво. 

Ключови думи: инженерна геология, геоморфология, свлачища, диатомейни глини, 
арагонитити, с. Топола, северен Черноморски бряг.

1. Въведение и изученост на района
Обширни участъци от морския бряг между градовете Балчик и Каварна 

все още не са усвоени за курортно строителство, въпреки че притежават 
добри природни дадености. Една от причините е, че много от тях са 
обхванати от стари стабилизирани и съвременни свлачища, които не са 
добре проучени и не е прокарана сигурна граница между тях. Освен това не 
е изяснено доколко старите свлачища наистина са стабилизирани. Такъв е 
случаят със свлачищата по морския бряг, южно и югозападно от с. Топола, 
община Каварна.

Тези свлачища са проучени през втората половина на миналото 
десетилетие за нуждите на предварителния устройствен план по искане на 
„Литекс Комерс” АД (Геологически институт на БАН, 2006ф1, 2006ф2,2006ф3, 
1 Геологически институт на БАН.2006ф. Инженерногеоложки доклад за предварителния устройствен план на 
поземлените имоти на терен 1 на „Литекс Комерс” АД до с. Топола, област Добричка. 
2 Геологически институт на БАН. 2006ф. Инженерногеоложки доклад за предварителния устройствен план на 
поземлените имоти на терен 2 на „Литекс Комерс” АД до с. Топола, област Добричка. 
3 Геологически институт на БАН. 2006ф. Предварителен анализ на терените „Топола 3”, „Топола 4” и „Топола 5” в 
района на с. Топола, община Каварна във връзка с изясняване на пригодността им за строителство.
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2006ф4). Проучването включва следните дейности:
	Анализ и обобщение на наличните геоложки и инженерногеоложки 

данни;
	 Геоложко и инженерногеоложко картиране и заснемане от 

хеликоптер; 
	Инженерногеоложко проучване с моторни и геофизични сондажи;
	Лабораторни земномеханични и литоложки изпитвания;
	Предварителна инженерногеоложка оценка на степента на 

пригодност на терените за строителство.
Предмет на статията са резултатите с геоложки, геоморфоложки 

и инженерногеоложки характер. Районът е добре изучен от 
литологостратиграфска и тектонска гледна точка (Мандев и Начев, 1981; 
Попов и др., 1986; Боков и др., 1987; Попов и Коюмджиева, 1987; Чешитев и 
др., 1995; Колева-Рекалова, 1997, 1998; Koleva-Rekalova, 1994). В настоящия 
труд са използвани данни от цитираните източници за разпространението, 
литологията и стратиграфията на Евксиноградската, Тополската и 
Карвунската свити, преди наричани съответно Долна мергелно-глинеста, 
Средна варовито-мергелна и Горна варовикова задруги (Каменов и др., 1972).

Геоморфоложките условия на Северното Черноморско крайбрежие са 
изучавани от Гълъбов (1946, 1949), Petrbok (1952), Попов (1953), Феодоров 
(1963), Лиленберг (1966) и др. Попов и Мишев (1974) поделят морските тераси 
по възраст на: ранноплейстоценски (Т110-120, Т85-100); средноплейстоценски 
(Т50-60, Т35-45); късноплейстоценски (Т20-25, Т8-15) и холоценски (Т4-5, Т1,5-2,0). 
В изследванията на Евлогиев (2007, 2010) и Evstatiev & Evlogiev (2007) 
за реперни терасни нива се приемат: Т120-130 - възраст късен роман-ранен 
плейстоцен (късен куялник-гурий); Т84-92 – ранен среден плейстоцен 
(чаудин) и Т8-15 - късен плейстоцен (карангат). Терасите над Т120 би следвало 
да са плиоценски, тези между Т84-92 и Т8-15 - средноплейстоценски, а под 
карангатската - холоценски. В изследванията на Шопов (1993), П. Димитров 
(2008) и Д. Димитров (2010) се установяват древни брегови линии на 
дълбочина 80-100 m, образувани от регресиите в Черно море по време на 
ледниковите периоди. Друг е въпросът за връзката между древните брегове 
и прибрежните тераси, които са се издигнали до тези коти от вертикални 
движения. 

Цитираните изследвания са важни за разшифроване на палеогеографската 
обстановка и за създаване на геодинамичен модел за възникването на 
свличащата бряг. В този аспект са изследванията  на Евстатиев и др. (2010, 
2010а) и на Евлогиев и Евстатиев (2012). 

Данни за свлачищата при с. Топола за първи път публикуват Каменов 
и др. (1972). Илиев (1973) разглежда сеизмичния фактор за тяхното 
възникване. Колева-Рекалова и др. (1999) извършват комбинирани литоложки 
и земномеханични изследвания на сарматските глини, в които те са развити. 
Изследвано е влиянието на покачването на нивото на подземните води върху 
тяхното активизиране при различна степен на сеизмичното въздействие 
(Евстатиев и Петрова, 2006), както и за изясняване на произхода и възрастта 
на едно от големите свлачища – свлачището-поток „Иканталъка”(Еvstatiev, 
Evlogiev, 2007) 5.

Настоящата публикация съдържа анализ и обобщение на всички тези 
трудове. Най-напред се описват съвременните представи за геолого-
тектонския строеж на района, след което се разглеждат геоморфоложките 
условия, методиката на теренните проучвания и лабораторните изпитвания, 
4 Геологически институт на БАН. 2006ф. Инженерногеоложки доклад за предварителния устройствен план на по-Геологически институт на БАН. 2006ф. Инженерногеоложки доклад за предварителния устройствен план на по-
землените имоти на терените 3, 4 и 5 на „Литекс Комерс” АД, с. Топола, община Каварна, област Добричка. 
5 В настоящия труд, според препоръките на МГК Италия (2004), границата неоген-кватернер се поставя в горната 
част на палеомагнитния епизод Олдувей, т. е. на 1,81 мил. г. Границата долен плейстоцен-среден плейстоцен 
съвпада с палеомагнитната граница Брюнес-Матуяма - 780 хил. г. Границата среден плейстоцен-горен 
плейстоцен е на 120 хил. г. и плейстоцен-холоцен - на 11,5 хил. г.
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описват се инженерногеоложките разновидности и основните им 
земномеханични параметри. 

Представен е нов модел за цикличното развитие на свлачищата през късния 
плиоцен и плейстоцена, според който те са делапсивно-блокови, на 2-3 етажа 
или са преработени от по-късно проявили се фактори (сеизмогравитационното 
свлачище-поток “Иканталъка”). Прави се предварителна оценка на терените 
от гледна точка на тяхната пригодност за строителство. Накрая се излага 
обобщителна концепция за възрастта и развитието на свлачищата.

Настоящето изследване представлява интерес от научна и приложна 
гледна точка. Свлачищата при с. Топола са станали в рядко срещаните 
арагонитни и диатомейни глини, които се отнасят към категорията на 
особените строителни почви. Практическият интерес се определя от 
започналото и предстоящо строителство на хотели, вили, игрища за голф, 
плувни басейни и на инфраструктурни съоръжения. Започнато е изграждане 
на брегоукрепителни съоръжения – морските буни при курортния комплекс 
„Свети Георги”.

Свлачищните терени при с. Топола  са разделени на 6 участъка (фиг. 1), 
като тяхната номерация следва реда на проучванията. Най-напред е проучен 
участъкът Топола 1, след това Топола 2 и т.н. до Топола 5 (Геологически 
институт на БАН, 2006ф1, 2006ф2, 2006ф3, 2006ф4). Тази номерация е запазена 
за по-лесна препратка към цитираните доклади от проучванията. Високата 
равнинна част е обособена като участък Долнороманско ниво. 

Фиг. 1. Местоположение на проучваните терени
Т1 до Т5 - проучвани терени; ДРН - долнороманско ниво

Fig. 1. Location of the explored terrains
T1 to T5 – explored terrains; ДРН – Lower Romanian Level
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Авторите изказват благодарност на г-н Илия Терзиев – член на 
Управителния съвет на на „Литекс Комерс” АД, който прояви разбиране 
за важността на научните изследвания на разглежданите свлачища и 
извън договорната субсидия подпомогна финансово тяхното провеждане. 
Неоценима беше помощта и на мениджъра г-н Здравко Иванов при 
организирането на теренните проучвания в трудно достъпния склон. 
Авторите са признателни на сондажната група на Изследователската база по 
геотехника гр. Русе, която проведе теренните работи при трудни климатични 
и топографски условия (със специални благодарности към починалия 
майстор-сондьор Георги Пишев), както и на персонала на Лабораторията по 
земна механика на Геологическия институт на БАН. 

2. Методика на проучване
Проучванията включват следното:

Теренни проучвания:
	Геодезично заснемане – снимка в мащаб 1:3000;
	Геоложка, геоморфоложка и инженерногеоложка картировка в 

мащаб 1:3000 на терен с площ 5 km2 и документиране на съществуващите 
разкрития и строителни изкопи; 

	Заснемане на проучвания район с хеликоптер;
	Сондажно проучване. В по-голямата си част е извършено с авто-

сонда УРБ-2,5А. В труднодостъпните участъци е използвана малка моторна 
сонда, монтирана на трактор “Мургаш”. Сондирано е с борна ϕ127 mm, с 
промивка, при пълно изваждане на ядката;

	Геофизично проучване. За допълване на информацията между 
сондажите е правено вертикално електрично сондиране (ВЕС).

Лабораторни изпитвания:
	Класификационни показатели - атербергови граници и 

зърнометрия;
	Физични показатели - специфична, обемна плътност, водно 

съдържание и производни;
	Якост на плоско срязване - нормативни ефективни стойности на 

кохезията и ъгъла на вътрешно триене: върхови (c′, φ′), остатъчни(cr, φr);
	Якост на едноосен натиск (UCS).

 Всички изпитвания са направени в съответствие с БДС.

3. Геоложки строеж
Районът на разглежданите свлачища е изграден от неогенски (сарматски) 

и кватернерни седименти (фиг. 2), в които са отделени следните свити (Попов 
и др., 1986; Попов и Коюмджиева, 1987; Колева-Рекалова, 1997).
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Фиг.2. Геоложка карта на района
1 – свлачищен отстъп; 2 – борд на свлачищен циркус; 3 – делапсий; 4 – Карвунска свита; 5 –Тoполската 
свита, залягаща под делапсия в интервала с абсолютни коти 27-135 m; Евксиноградска свита, залягаща 
под делапсия с абсолютна кота на горнището на 27 m.

Fig. 2. Geological map of the region
1 – landslide scarp 2 – board of a landslide cirque; 3 – delapsium; 4 – Karvuna Formation; 5 – Topola 
Formation, embedded under the delapsium in the interval with absolute elevations 27-135 m; Euxinograd 
Formation, embedded under the delapsium with an absolute elevation of the top at 27 m.

Евксиноградска свита (еvN1s)
Изгражда основата на склона и се разкрива на места като тясна ивица 

в плажната зона. Важна особеност от гледна точка на възникването на 
свлачищата е наклонът на повърхността на свитата (2-5°) по посока към 
морето. По нея преминава основната свлачищна повърхнина. Свитата е 
изградена от сиви до тъмносиви, неясно слоести до финослоести глини с 
пясъчни прослойки. Освен монтморилонит, илит и други глинести минерали, 
глините съдържат изобилно скелети на кремъчни водорасли (диатомеи) и 
силициеви спонгии. Карбонатното им съдържание варира в широки граници 
- от безкарбонатни до карбонатни глини (до 55% карбонат – Колева-Рекалова, 
1997, 1998; Колева-Рекалова и др., 1999). Карбонатното съдържание е най-
високо в прослойките с черупков детрит, които се срещат често в разреза на 
свитата. На различна дълбочина от повърхността свитата съдържа слоеве от 
безструктурна органична глина, по които проучвателите често без основание 
прокарват свлачищни повърхнини (Евстатиев и др., 2010а).

Изветрителната кора на глините на Евксиноградската свита е тъмно 
бежовокафява, с ръждиви прослойки и с дебелина от 3 до 7 m . В дълбочина 
цветът постепенно преминава в светлосив до тъмносив, като се увеличава 
плътността и здравината на седиментите. 

Горнището на свитата е на кота от 25 до 28 m, а дебелината ѝ достига до 
100-110 m.

Тополска свита (toN1
s)

В района лежи нормално, с постепенен преход върху глините на 
Евксиноградската свита. Горната и повърхност е на кота 131 до 135 m. 
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Изградена е предимно от арагонитни седименти. Арагонитът има химичен 
състав, подобен на калцита, но се явява под форма на удължени дребни 
призматични или заострени кристали. Арагонитните седименти на 
Тополската свита съдържат пространствено издържани тънки (обикновено 
от 20-30 cm до 1 m) прослойки от здрави микритни варовици, които играят 
армираща роля и имат основен принос за наличието на вертикални откоси 
в незасегнатите от свличане разкрития на свитата (табло I.1). Дебелината на 
Тополската свита е до 110 m.

Карвунска свита (kvN1s)
Образува скалния венец на платото (фиг. 1) и заляга с рязка граница върху 

Тополската свита (табло I.2). Изградена е от два слоя от здрав, плътен или 
шуплест, често черупчест червеникав варовик, на места с тънки прослойки 
от бяла варовита глина (с дебелина до 30-50 cm). Двата варовикови слоя са 
разделени от зеленикава глина. Дебелината на свитата достига до 15-25 m.

Кватернер
Представен е предимно от делапсий, който покрива повсеместно 

склоновете. Има глинест и прахово-глинест състав. Глините съдържат скални 
късове и блокове. 

В тектонско отношение изследваният район се намира в източната 
част на Северобългарския свод от Мизийската платформа и по-специално 
във Варненската моноклинала, чиито седименти затъват с 2-5° на юг и 
югоизток. Проявите на интензивна блокова тектоника засягат подложката 
от палеозойски, триаски и юрски скали. Макар че са установени разломи, 
пресичащи и неогенските седименти, според Боков и др. (1987) през 
неогена и кватернера във Варненската моноклинала не са настъпили големи 
тектонски разломявания. Неотектонските движения са предимно вертикални 
и позитивни.

Съгласно Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони сеизмичният интензитет е ІХ степен по MSK, а сеизмичният 
коефициент е Кс=0,27. За тази степен е взета предвид Калиакренско-
Шабленската зона, чиято последна голяма изява през 1901 г. е предизвикала 
разрушения на голям брой сгради и активизиране на някои свлачища – 
например, свлачището в близко разположената местност “Момчилски рид”. 
Такива големи земетресения се случват много рядко - приблизително веднъж 
на 500 години (Илиев, 1973). С по-голяма повтаряемост са по-далечните 
земетръсни огнища, най-важно от които е Вранчанското. Те предизвикват 
земетресения с по-малък интензитет – VІІ и VІІІ степен по MSK. 

4. Геоморфоложки условия 
Основните геоморфоложки форми в проучвания район са абразионното 

долнороманско ниво, свлачищният склон, морските тераси, деретата и 
морският бряг с плажната зона (фиг. 3). Съществува взаимовръзка между 
етапите на формиране на свлачищата и образуването на морски тераси 
върху делапсия. Свлачищата са подводни, образували са се при трансгресия 
на морето, а терасите са формирани при максимума на трансгресията. От 
палеогеографските условия и стратиграфската принадлежност на терасите 
може да се определи относителната възраст  и генезиса на свлачищата. Именно 
в този аспект геоморфоложките форми са анализирани в изследвания район. 
Изучен е изходният релеф, в който са образувани свлачищата. Описани са 
свлачищните циркуси, отстъпи, бордове, разпространението на терасните 
нива, морфометрията на геоморфоложките форми и пр.

Долнороманско ниво (ДРН) – изходен релеф
Принадлежи към старото абразионно ниво, образувано от водите на 

Евксинския басейн. Има надморска височина 150-163 m. В Приморска 
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Добруджа образува ивица широка от 2-3 до 5-7 km с посока юг-север, която 
се проследява от морския бряг на изследвания район до сухоземната граница 
с Румъния. На запад от нея е разположено същинското плато (плиоценската 
заравнена повърхност) с абсолютни коти над 250 m (Евлогиев, 2006).

Повърхността на ДРН при с. Топола е с лек наклон към морето и 
завършва със стръмен до вертикален откос, чиято височина достига до 
50 m. Повърхностната му част е изградена от варовиците на Карвунската 
свита, залягащи върху Тополската свита. От ръба на това ниво започва 
най-старият свлачищен отстъп, който маркира най-старата хлъзгателна 
повърхнина (фиг. 3). 

В окрайните южни части на Дакийския басейн подобно долнороманско 
ниво е установено на кота 157-166 m (Евлогиев, 2006). В района “Кранево-
Панорама” се проследява като ивица с дължина 2,2 km, с абсолютни 
коти 166-176, 164-170 и 162-178 m, образувана върху делапсий (Евлогиев, 
Евстатиев, 2012). 

Свлачищен склон (С)
Изходен релеф за образуване на свлачищния склон е долнороманското 

ниво. Оформен е в седиментите на Карвунската и на Тополската свити. 
Според характерни белези на свлачищната морфология в него се обособяват 
пет участъка. Строежът на участъците Топола 1 и 2 е показан на фиг. 3, 4, 5 и 
6, а на Топола 3, 4 и 5 - на фиг. 7, 8, 9 и 10. фиг. 4 до 10.

В участък Топола 1 свлачищният склон е образуван от двете страни на 
Тополското дере, разположено в източната част на едноименното село (фиг. 
4 и 5). Дерето е с посока север-юг и се зауства в Черно море. Свлачищата 
са делапсивни от блоков тип и са образувани в седиментите на Тополската 
свита. Свлачищните отстъпи са 3-4 по западния и 1-2 броя по източния склон 
към дерето, с амплитуда от 1 до 3 m. Свлачищата са със съвременна изява и 
често се проявяват като склоново пълзене. 

      

Фиг. 3. Геоморфоложка карта на района
1 – висок и среден свлачищен отстъп на условно стабилизирано свлачище; 2 – нисък свлачищен отстъп на 

активно свлачище; 3 – горнороманско-долноплейстоценско терасно ниво; 4 – плейстоценски тераси; 5 – профилна 
линия; 6 – моторен сондаж №/кота терен, m; 7 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m. Други 
обозначения: Т120-130 – тераса с абсолютна кота, m; ДРН155-164 – долнороманско ниво с абсолютна кота, m.

Fig. 3. Geomorphological map of the region
1 – high and medium scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 – low scarp of an active landslide; 3 – Upper 

Romanian – Lower Pleistocene terrace level; 4 – Pleistocene terraces; 5 – profile line; 6 – motor borehole No/terrain 
elevation, m; 7 – vertical electrical sounding No/terrain elevation, m. Other designations: Т120-130 – terrace with an absolute 
elevation, m; ДРН155-164 – Lower Romanian Level with an absolute elevation, m.
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Фиг. 6. Инженерногеоложки профил ІІІ-ІІІ през участък Топола 2
Инженерногеоложки разновидности от 1 до 8: 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 прослойки в арагонитните глини на Тополската свита; 5 – диатомейни 

прахови глини на Евксноградската свита (evN1
kg-s); 6 – седименти на Тополската и Евксиноградската свити с 

вълнообразна структура, образувана от тежестта на свлечените блокове; 7 – свлачищни блокове; 8 – делапсий от 
арагонитни глини с “плуващи” варовикови късове. Други обозначения: 9 - литоложка граница; 10 – свлачищна 
повърхност на условно стабилизирано свлачище; ВН – водно ниво; Т100-110 – терасно ниво на абсолютна кота, m; 
Мс2/28,80 – моторен сондаж №/кота терен, m; ВЕС4а/25,50 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, 
m.

Fig. 6. Engineering geological profile ІІІ-ІІІ across the Topola 2 section
Engineering-geological varieties from 1 to 8: 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 intervals in the aragonite clays of the Topola Formation; 5 – diatomaceous silty clays of the Euxinograd 
Formation (evN1

kg-s); 6 – sediments of the Topola and Euxinоgrad Formations with undulate structure, formed by the weight 
of the slidden blocks; 7 – landslide blocks; 8 – delapsium of aragonite clays with “floating” limestone fragments. Other 
designations: 9 – lithological boundary; 10 –sliding surface of a provisionally stabilized landslide; ВН – water level; Т100-110 

– terrace level at an absolute elevation, m; Mс2/28,80 – motor borehole No/terrain elevation, m; ВЕС4a/25,50 – resistivity 
survey point No/terrain elevation, m.
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Фиг. 7. Инженерногеоложки профил ІV-ІV през участък Топола 2
Инженерногеоложки разновидности от 1 до 8: Описанието им е същото като на фиг. 6. Други обозначения: 9 

- литоложка граница; 10 – свлачищна повърхност на условно стабилизирано свлачище; 11 – свлачищна повърхност 
на активно свлачище; ВН – водно ниво; Т90-100 – терасно ниво на абсолютна кота, m; Мс5/36,70 – моторен сондаж №/ 
кота терен, m; ВЕС14/33,40 – вертикално електрическо сондиране № / кота терен,  m.

Fig. 7. Engineering geological profile ІV-ІV across the Topola 2 section
Engineering-geological varieties from 1 to 8: Their description is the same as that in Fig. 6. Other designations: 9 – 

lithological boundary; 10 – sliding surface of a provisionally stabilized landslide; 11 - sliding surface of an active landslide; 
ВН – water level; Т90-100 – terrace level at an absolute elevation, m; Mс5/36,70 – motor borehole No/terrain elevation, m; 
ВЕС14/33,40 – resistivity survey  point No/terrain elevation, m.
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Фиг. 8. Инженерногеоложки профил V-V през участък Топола 3
Инженерногеоложки разновидности от 1 до 8: Описанието им е същото като на фиг. 6. Други обозначения: 9 

- литоложка граница; 10 – свлачищна повърхност на условно стабилизирано свлачище; 11 – свлачищна повърхност 
на активно свлачище; ВН – водно ниво; Т85-100 – терасно ниво на абсолютна кота, m; Мс14/41,77 – моторен сондаж 
№/кота терен, m; ВЕС13/25,40 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m.

Fig. 8. Engineering geological profile V-V across the Topola 3 section
Engineering-geological varieties from 1 to 8: Their description is the same as that in Fig. 6. Other designations: 9 – 

lithological boundary; 10 –sliding surface of a provisionally stabilized landslide; 11 –sliding surface of an active landslide; 
ВН – water level; Т85-100 – terrace level at an absolute elevation, m; Mb14/41,77 – motor borehole No/terrain elevation, m; 
ВЕС13/25,40 – resistivity survey  point No/terrain elevation, m.

Фиг. 9. Инженерногеоложки профил VІ-VІ през участък Топола 4
Инженерногеоложки разновидности от 1 до 8: Описанието им е същото като на фиг. 6. Други обозначения: 

9 - литоложка граница; 10 – свлачищна повърхност на условно стабилизирано свлачище; ВН – водно ниво; Т10-12 

– терасно ниво на абсолютна кота, m; Мс13/53,00 – моторен сондаж №/кота терен, m; ВЕС9/11,34 – вертикално 
електрическо сондиране №/кота терен, m.

Fig. 9. Engineering geological profile VІ-VІ across the Topola 4 section
Engineering-geological varieties from 1 to 8: Their description is the same as that in Fig. 6. Other designations: 9 – 

lithological boundary; 10 – sliding surface of a provisionally stabilized landslide; ВН – water level; Т10-12 – terrace level at 

an absolute elevation, m; Mс13/53,00 – motor borehole No/terrain elevation, m; ВЕС 9/11,34 – resistivity survey  point No/
terrain elevation, m.



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   29

Фиг. 10. Инженерногеоложки профил VІІ-VІІ през участък Топола 5
Инженерногеоложки разновидности от 1 до 8: Описанието им е същото като на фиг. 6. Други обозначения: 

9 - литоложка граница; 10 – свлачищна повърхност на стабилизирано и условно стабилизирано свлачище; 11 
– свлачищна повърхност на активно свлачище; ВН – водно ниво; Т25-30 – терасно ниво на абсолютна кота, m; 
Мс9/62,30 – моторен сондаж №/кота терен, m; ВЕС14/122,63 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, 
m.

Fig. 10. Engineering geological profile VІІ-VІІ across the Topola 5 section
Engineering-geological varieties from 1 to 8: Their description is the same as that in Fig. 6. Other designations: 9 – 

lithological boundary; 10 – sliding surface of a stabilized and provisionally stabilized landslide; 11 – sliding surface of an 
active landslide; ВН – water level; Т25-30 – terrace level at an absolute elevation, m; Mс9/62,30 – motor borehole No/ terrain 
elevation, m; ВЕС14/122,63 – resistivity survey  point No/terrain elevation, m.

Свлачищният склон при Топола 2, 3, 4 и 5 обхваща морския бряг западно 
от Тополското дере с дължина 3500 m и ивица с широчина от 600-700 m до 
1100 m при Икантълъка. В склона са обособени 4-ри големи циркуса с добре 
оформени свлачищни отстъпи, бордове и заравнености (фиг. 3).

Циркусът при участък Топола 3 е широк 1000 m, а дължината му е 600 
m. Свлачището е двуетажно, детрузивно от блоков тип (фиг. 8). Склонът, под 
ръба на долнороманското ниво, е много стръмен. В него е оформено терасно 
ниво на кота 85-100 m, след което склонът става по-полегат и завършва със 
заравненост при морския бряг с високи хълмове, оформени от свлачищни 
блокове. 

Свлачищният циркус при Топола 2 е широк около 500 m и дълъг 400 m 
при западния борд и 600 m - при източния. Свлачището, както при Топола 
3, е двуетажно, детрузивно от блоков тип (фиг. 6, 7). Циркусът започва 
със стръмен отстъп от долнороманското ниво. На кота 90-110 m върху 
свлачищните блокове са образувани морски тераси. След терасите склонът 
става по-полегат, а в долната си част преминава в добре изразена заравненост 
с кота 25-30 m. Склонът е прорязан от няколко дерета, най-дълбоко от които е 
това в източната част. То започва от платото и достига до морето. 

Теренът на Топола 4 представлява циркус на голямо свлачище с широчина 
при главния отстъп 750 m и дължина 1150 m. В средата широчината на 
циркуса се стеснява до 500 m. Изследванията на Еvstatiev & Evlogiev 
(2007) подкрепят становището, че свлачището “Иканталъка” представлява 
сеизмогравитационно свлачище-поток, развито на фона на по-старо блоково 
свлачище. Главният отстъп е почти вертикален и висок до 50 m (фиг. 9). 



  30   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

Повърхността на терена е с наклон от 8° до 12° от основата на склона до 
пътя. Тя е неравна, с неравномерно разпространени различно високи хълмове 
и понижения между тях. В долния му ветриловиден край е оформена 10-12 
метрова карангатска тераса.

Свлачищният циркус при участък Топола 5 е с широчина 1100 m и дължина 
600-700 m. Източният борд е извън изследвания участък. Свлачището е 
триетажно в западната част на участъка (фиг. 10) и двуетажно - в източната. 
Свлачището е от блоков делапсивен тип. Пространствата между блоковете 
са запълнени с делапсий. Свлачищните отстъпи са 2 или 3. Главният отстъп 
е стръмен с височина 30-40 m и е образуван в седиментите на Карвунската 
и Тополската свити. Другите два отстъпа са с височина 25-30 m и пресичат 
седиментите на Тополската свита. Стъпалата на свлачището са добре 
обособени и върху тях са образувани заравнености на морски тераси (Т120-130, 
Т90-102, Т55-65, Т25-30, Т10-15). 

Морски тераси по свлачищния склон
По свлачищния склон на различни абсолютни височини се установяват 

тесни заравнености, които се проследяват в петте участъка и имат белези на 
морски тераси, образувани върху блокове и делапсий (фиг. 3). Стратиграфската 
им принадлежност е определена по тяхната морфостратиграфска позиция 
спрямо датираните реперни тераси: Т120-130 - горен роман-долен плейстоцен 
(горен куялник-гурий); Т84-92 - начало на средния плейстоцен (чаудин); Т8-15 – 
горен плейстоцен (карангат).

Горнороманско-долноплейстоценска тераса
Най-старата тераса Т120-130 се проследява в западната половина на участък 

Топола 5, където е широка около 150 m и клиновидно изтънява на изток (табло 
II.3). Образувана е върху свлечен блок от Тополската свита. В останалите 
участъци терасата

 
не се проследява. Единствено в участък Топола 1 е 

установено малко петно от нея в края на полуострова, който отделя морския 
склон от десния склон на Тополското дере (фиг. 3). Тази тераса е една от най-
често запазените по севереночерноморския бряг.

В Северна България в южната периферия на Дакийския езерно-речен 
басейн тя има подобна морфометрия. Стратиграфската й принадлежност, 
горен роман-долен плейстоцен е определена въз основа на биостратиграфски, 
палеомагнитни изследвания, датировки по колаген и по взаимоотношението 
й с льосовата покривка. На базата на тази корелация приемаме, че 120-130 
метровата терасата в изследвания участък е образувана в края на Куялника и 
през Гурия.

Средноплейстоценски тераси 
Следващото терасно ниво е образувано в началото на средния плейстоцен, 

на около 30 m по-ниско от тераса Т120-130 (табло II.3). То е добре засебено в 
четири от проучваните участъци. В участък Топола 5 е с коти 90-102 и 95-105 
m. Образува ивица с широчина до 125 m и дължина 850 m, като в средата 
изтънява. В Топола 4 не се установява, тъй като сеизмогравитационното 
свлачище-поток е възникнало по-късно и е разрушило всички тераси по-
стари от карангатската. При Топола 2 тази тераса образува  две тесни ивици 
с височини 90-100 и 100-110 m. На тези височини тя пресича целия участък 
с широчина 20-30 до 50-60 m. В пределите на Топола 3 терасата е оформена 
на кота 85-100 m. Макар и тясна (25-30 до 50-60 m) тя се проследява по 
протежение на около 800 m. При Топола 1 тя е на кота 85-90 m от двете страни 
на Тополското дере (фиг. 3). Във всички участъци тераса Т85-110 е образувана 
върху делапсий или свлачищни блокове. Подобна тераса е проучена със 
сондажи южно от с. Кранево, където е формирана върху стари свлачища на 
кота 84-88 m и се отнася към долния среден плейстоцен (Чаудин) (Евлогиев, 
2010). Установява се и в района на Кранево-Панорама (Евлогиев, Евстатиев, 
2012).

Към средния плейстоцен принадлежат и терасите Т55-65, Т32-40 и Т25-30 (табло 
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II.3). Те се проследяват като отделни петна на коти 55-65 m, 32-40, 30-36 и 
25-30 m. С изключение на тераса Т55-65 другите са образувани под ниския 
свлачищен отстъп. 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), а при 
“Кранево-Панорама” - 60-64 m, 40-44 m, 30-37 m, 26-30 m, 18-20 m (Евлогиев, 
Евстатиев, 2012). Възрастта на този комплекс тераси е определена по тяхната 
хипсометрия. Намират се между горноплейстоценската (карангатска) и долно 
средноплейстоценската (чаудинска) тераси, т.е. принадлежат към среден и 
горен среден плейстоцен.

Горноплейстоценска тераса
Горноплейстоценска е терасата Т10-15, известна като карангатска. Образува 

две малки петна на кота 10-15 m в западната и източната част на Топола 5. 
Установява се също и в Топола 4 с абсолютна кота 10-12 m, където оформя 
заравнeност с широчина 150 m и дължина 350 m (Evstatiev, Evlogiev, 2007). 
Възрастта на терасата е доказана с молюскова фауна в района на гр. Варна 
(Куюмджиева, 1964).

Холоценска тераса
Към холоцена принадлежи тераса Т5, която се проследява на абсолютна 

кота 4-5 m в прибрежната част на Топола 5 и при западния борд на Топола 4.
Дерета 
Топола 2, 3, 4 и 5 са прорязани от няколко дерета с овражни притоци, най-

дълбокото от които достига до 10 m. Те осъществяват добър повърхностен 
отток и затова около тях не са наблюдават места със значително задържане 
на вода.

По средата на Топола 1 преминава Тополското дере, едно от най-дълбоко 
врязаните дерета по Северното Черноморие (до 100 m). Склоновете му са 
полегати в горната част на дерето и в посока към морето постепенно стават 
все по-стръмни (табло II.4). В Тополското дере се вливат няколко по-малки 
дерета. По тях се осъществява повърхностния дренаж към морето. 

Морски бряг
Морският бряг е стръмен, с височина от 5 до 30 m и с тясна плажна ивица. 

Той е изграден от свлечени и лесно размиваеми варовито-глинести материали 
на Тополската свита, което е предпоставка  за активна морска абразия. В 
резултат на нея е оформен типичен абразионен бряг с почти вертикален 
клиф (табло III.5). Долната му част се подкопава непрекъснато, особено при 
щормове, съпроводено със срутване на земни маси. Според изследванията на 
Симеонова (Шуйский и Симеонова, 1982) скоростта на абразията в отделни 
точки достига до 0,5 m годишно. При близко разположеното на Калкан тепе, в 
пет участъка с дължина от 50 до 90 m, е измерена средна скорост на абразията 
0,16 m годишно (Пейчев, 2004). 

Възраст на свлачищата
Свлачищата в изследвания участък са с едно, две или три стъпала 

(етажи), които имат самостоятелни хлъзгателни повърхнини, а не една обща 
хлъзгателна повърхност, както се приемаше в досегашните проучвания. 
Относителната възраст на свлачищата е установена по данни за релефните 
форми, с които са взаимосвързани, а именно: възраст на изходния релеф; 
морфостратиграфска принадлежност на морските тераси, образувани върху 
свлачището; свлачищна геоморфология - отстъпи, бордове, хлъзгателни 
повърхнини и пр. Въз основа на тези данни се правят следните изводи за 
възрастта на свлачищата и на техните релефни форми.

Свлачищни отстъпи
	 В участък Топола 5-запад свлачището е от блоков детрузивен тип 

с три стъпала (етажи) със свои свлачищни отстъпи и  хлъзгателни повърхнини 
(фиг. 10). Относителната възраст на свлачищните отстъпи е следната:
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- Най-високият свлачищен отстъп започва от кота 158-163 m и е с височина 
38 m. Той е прорязал долнороманското ниво. Това е станало по време на 
трансгресията, образувала през максимума си тераса Т120-130 върху високото 
свлачищно стъпало. В случая възрастта на главния отстъп се определя от тази 
на терасата - късен роман-ранен плейстоцен; 

- Средният свлачищен отстъп има височина 30 m. Той е срязал масива 
на тераса Т120-130 по време на трансгресията, образувала тераса Т90-102 върху 
средното стъпало. Възрастта на средния отстъп е същата, както на тераса 
Т90-102 

– ранен среден плейстоцен;
- Ниският свлачищен отстъп е на кота около 30 m. Върху долното стъпало 

е образувана тераса Т25-30, която определя относителната възраст на отстъпа - 
късен среден плейстоцен.
	 В Топола 2 и 3 и в Топола 5-изток свлачищата също са от блоков 

детрузивен тип, но с по два свлачищни отстъпа, образуващи две стъпала 
на двуетажно свлачище (фиг. 6, 7 и 8). Свлачищните отстъпи имат следната 
възраст:

- Главният свлачищен отстъп е стръмен, на места покрит с тънък делувий, 
с височина около 60 m. Тук най-вероятно е съществувало и по-високо стъпало 
на триетажно свлачище, което е разрушено от последвалия свлачищен стадий, 
проявил се преди формирането на тераса Т85-110. Свлачищният отстъп е с 
възраст ранен среден плейстоцен; 

- Ниският свлачищен отстъп се установява на кота около 40 m. Върху 
долното стъпало са образувани терасите Т25-30, и Т32-40, определящи възраст на 
отстъпа късен среден плейстоцен.
	 Както казахме, свлачището “Иканталъка” в Топола 4 представлява 

сеизмо-гравитационно свлачище-поток. Най-старият свлачищен отстъп 
е висок 50 m и започва от ръба на долнороманското ниво (кота 160 m). 
Образуван е най-вероятно през ранния среден плейстоцен, както този в 
съседните участъци, но в началото на карангатската трансгресия вследствие 
на силни земетресения е възникнало свлачището–поток. Възрастта на 
свлачищния отстъп след последното му оживяване е късен плейстоцен 
(Еvstatiev, Evlogiev, 2007). 
	 При Топола 1 свлачищните отстъпи са плитки, без терасни нива 

върху свлачищното тяло (фиг. 4). Най-вероятно са образувани през късния 
среден плейстоцен. 

Къснороманско-ранноплейстоценско свлачище
Образувано е в западната половина на участък Топола 5 между високия 

и средния свлачищен отстъп на триетажното свлачище. Изградено е от 
свлачищни блокове и делапсий, образувани от свлечените седименти на 
Карвунската и Тополската свити. Полегатата част на свлачищната повърхност 
преминава в  Тополската свита на кота около 70 m (фиг. 10). Относителната 
възраст на свлачището е късен роман – ранен плейстоцен, определена въз 
основа възрастта на терасите и свлачищните отстъпи. То оформя високото 
ниво на триетажното свлачище и се приема за стабилизирано.

Ранно средноплейстоценско свлачище
Изгражда средния етаж на триетажното свлачище в Топола 5-запад 

и високия етаж на двуетажните свлачищата в Топола 5–изток и Топола 
2, 3. Преработило е свлачищните блокове и делапсия на къснороманско-
ранноплейстоценското свлачище. Хлъзгателната му повърхност е 
врязана в горнището на Евксиноградската свита на кота от 10 до 26-27 m. 
Терасите, образувани върху делапсия и блоковете на свлачището, са ранно 
средноплейстоценски (чаудински) и определят времето на възникването му. 
Приема се за условно стабилизирано.

Късно средноплейстоценско - съвременно свлачище
Разположено е под ниския свлачищен отстъп в Топола 5, 2 и 3 и оформя 

най-долния етаж на свлачището (фиг. 3, 6, 7, 8 и 10). Води началото си от късния 
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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 средноплейстоценското свлачище. Свлачището е преработило делапсия 
на ранно средноплейстоценското свлачище и се е врязало още по-дълбоко в 
Евксиноградската свита на кота от 10 до 0 m, или до (-) 6 m. Свлачището е 
активно, с изключение в западната половина на Топола 2 – където е условно 
стабилизирано. 

Късноплейстоценско свлачище
Тук се отнася свлачището “Иканталъка” в Топола 4. Както бе споменато, 

то представлява сеизмогравитационно свлачище-поток, развито на фона 
на по-старо свлачище от блоков тип. Изтичането на свлачището е станало 
най-вероятно в началото на карангатската трансгресия вследствие на силни 
земетресения. Възрастта му е определена на късен плейстоцен (Еvstatiev, 
Evlogiev, 2007). 

5. Земномеханични показатели на литоложките разновидности
Изследваните свлачищни терени са изградени от следните 8 инженерно- 

геоложки разновидности. Земномеханичните данни за тях са взаимствани от 
цитираните по-напред проучвателни доклади на Геологическия институт на 
БАН.

Разновидност 1
Изгражда повърхностната част на платото и е представена от описаните 

по-напред варовити материали на Карвунската свита (табло I.1, 2). В долната 
част на Карвунската свита е оформен водоносен хоризонт, чиито води се 
изливат в склона.

По литературни данни якостта на едноосен натиск (UCS) на шуплестите 
варовици достига до 25 МРа, а на меките варовици тя е между 8 и 9 МРа. 
С помощта на обратни изчисления по формулата за устойчив на вертикален 
откос за цялата разновидност 1 са определени следните стойности на якостта 
на срязване - c′=233,3 kPa и ъгъл на вътрешно триене φ′=17,7° (Евстатиев и 
др., 2010). Въз основа на опита от фундирането на съоръжения и като се отчита 
наличието на глинести прослойки, по експертна оценка за разновидност 1 
изчислителното натоварване е R0=0,7 MPa, а деформационният модул - 
Е0=70,0 МРа. Следователно тази разновидност е добра за фундиране на 
сгради и съоръжения. 

От шуплестите варовици на Карвунската свита се добива устойчив 
материал за външни декоративни облицовъчни плочки и алейни настилки.

Разновидност 2
Представена е от прахови глини, намиращи се в средата на разновидност 

1, с дебелина до 10 m. Глините са в среднопластична консистенция. 
Характеризират се със следните осреднени показатели: обемна плътност 
ρ
n
=1,94 g/cm3; обемна плътност на скелета ρd=1,51 g/cm3; водно съдържание 

w=27,2%; порестост n=46,5%; коефициент на порите e=0,88; степен на 
водонасищане S

r
=0,93; якост на срязване (нормативни ефективни върхови 

стойности) - c′=29,0 kРа, φ′=17,7°. 
Разновидност 3
Заляга под разновидност 1 и изгражда по-голямата част от незасегнатия 

от свличане геоложки профил на долнороманското ниво. Отнася се към 
Тополската свита, съдържаща предимно белезникави тънкоивичести 
арагонитни глини с прослойки от сива финослоиста глина (табло III.6). По 
целия разрез глините се прослояват със здрави карбонатни прослойки с 
дебелина до 1 m и на разстояние от 2-5 до 10 m една от друга (табло I.1). 

Арагонитните глини съдържат прахова фракция (d=0,1-0,005 mm) – от 60 
до 80%, глинеста (d<0,005 mm) -7 до 23% и пясъчна (d>0,1 mm) – от 1 до 
5%. По БДС се класифицират като прахова глина. В тях водното съдържание 
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е много високо, колебае се от 30 до 60% и са предимно в среднопластична 
консистенция. Отделни прослойки са дори в мекопластична консистенция. За 
отбелязване е, че пробите от арагонитната глина с високо водно съдържание 
на външен вид изглеждат сухи, но при ръчно вибриране омекват. Това показва, 
че са склонни към евентуално втечняване при динамично въздействие. Това 
се доказва и с наличните лабораторни данни (Каменов и др. 1972).

Получени са следните осреднени стойности на физикомеханичните 
показатели: ρ

n
=1,81 g/cm3; ρd=1,25 g/cm3; w=45,5%; ρ

s
=2,76 g/cm3; n=54,6%; 

е=1,24; Sr=0,98; показател на пластичност Ip=30,2%; показател на 
консистенция Ic=0,54; якост на срязване (върхова и остатъчна): c′=29,0 kPа, 
φ′=16,5°; c

r
=17,1 kРа, φ

r
=12,8°.

Тъй като якостта на срязване на масива се определя не само от арагонитните 
глини, но и от армиращите ги карбонатни пачки, за нейното определяне се 
прибегна до обратни разчeти, по формулата за устойчив вертикален откос 
(Ангелов, 1997). От направените изчисления беше получена стойност за 
кохезията с′=71,0 kPa при ъгъл на вътрешно триене φ′=25,0°.

Разновидност 4
Представена е от здрави микритни варовици с дебелина 20-30 cm до 1 m, 

прослояващи арагонитните глини на Тополската свита (табло I.1). Те имат 
армираща роля в ненарушения масив и голям принос за запазване на висок 
устойчив субвертикален откос. По данни от съседни участъци разновидност 
4 има  следните показатели: ρ

n
=2,35 g/cm3; w=0,6%; UCS=36,0 МРа; якост на 

опън σt=3,7 МРа. (Евлогиев, Евстатиев, 2012).
Разновидност 5
Тук се отнасят седиментите на Евксиноградската свита, които 

представляват основната скала в инженерногеоложкия профил. В пределите 
на долнороманското ниво пластът заляга с наклон около 2° към морето. 
Разновидност 5 в основата е изградена от слабо споени сиви до сивосинкави 
пясъчници с тънки глинести прослойки. Нагоре пясъчниците постепенно 
преминават в диатомейни глини с фини пясъчни прослойки. В обсега на 
свлачищата на места горната част на Евксиноградската свита е увлечена от 
движението, има променена структура и свойства, поради което е отделена 
като самостоятелен пласт - разновидност 6.

Диатомейните глини имат характерна финослоиста текстура, в която 
се различават по-светли и по-тъмни ивици (табло IV.7). По-светлите ивици 
представляват споен с варовито вещество глинест пясък, а по-тъмните са 
мергелоподобни глини с голямо количество скелетни останки от диатомити 
и спонголити.  

Горнището на свитата в пределите на долнороманското ниво е на кота 25 
до 28 m, като в обсега на свлачищата част от свитата е остъргана и котата на 
горнището ѝ при плажната зона е от 0 до -5 m.

Диатомейните глини се характеризират със следните осреднени 
показатели: ρn=1,84 g/cm3; ρd=1,37 g/cm3; w=34,5%; ρs=2,74 g/cm3; n=49,4%; 
е=0,99; Sr=0,95; Ip=29,4%; Ic=0,95; якост на срязване (върхов и остатъчна 
c′=149,0 kРа, φ′=23,20°; cr=13,0 kРа, φr=15,9°; UCS=2,1 МРа;

В Евксиноградската свита се срещат слоеве от сивочерна органична  гли-
на (табло IV.8) с едва забележима хоризонтална слоистост (разновидност 5а). 
Дебелината ѝ се изменя от няколко десетки сантиметра до 5 m. За разновидност 
5а са установени следните осреднени показатели: ρn=1,78 g/cm3; ρd=1,26 g/cm3; 
w=42,7%; ρs=2,70 g/cm3; n=53,6%; е=1,17; S

r
=0,98; Ip=30,2%; Ic=0,55; якост на 

срязване (върхова и остатъчна): c′=32,2 kРа, φ′=23,8°; cr=12,1 kРа, φr=17,8°.

Разновидност 6
Представена е от вълнообразно слоиста глина, на места омесена, която 

има жълторъждив, сивочерен до зеленикав цвят, (табло V.9). Образувана е в 
зоната на хлъзгане, между Тополската и Евксиноградската свити (фиг. 6, 7, 8, 
9, 10). Дебелината на разновидност 6 се променя от 3-4 до 23 m. Значителната 
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дебелина на хлъзгателната зона е резултат от натиска на преминалите големи 
свлачищни блокове с височина до 110 m, откъснати от платото и достигнали 
до морския бряг. По пътя на движение блоковете са се разпаднали на по-
малки пакети. В резултат на големия товар, достигащ до 200 t/m2, тази зона е 
стрита, омесена до голяма дълбочина и е с променени свойства. 

По зърнометричен състав разновидност 6 е прахова глина, в която 
преобладава праховата фракция (d=0,1-0,005 mm) – от 43 до 100%, глината 
(d<0,005 mm) в някой проби отсъства, а в други достига до 47%, а пясъчната 
фракция (d>0,1 mm) – отсъства или достига до 16%. В горната част на 
пласта е формирано водно ниво. Консистенцията на глините е предимно 
среднопластична. В долния край на пласта преминава основната хлъзгателна 
повърхност.

Разновидност 6 има следните осреднени показатели: ρn=1,85 g/cm3;  
ρd=1,33 g/cm3; w=39,9%; ρs=2,77 g/cm3; n=52,2; е=1,12; Sr=0,97; Ip=23,8%; 
Ic=0,50; якост на срязване (върхова и остатъчна): c′=48,2 kРа, φ′=21,4°; cr=22,3 
kРа, φr=17,3°.

Разновидност 7
Представлява свлечени пакети от Тополската свита, покрити на места с 

блокаж, формиран в прибойната зона на морето при цикличното покачване 
на морското ниво.
 Пакетите имат строежа на Тополската свита, свлечени са “ан блок”, 
видимо денивелирани, но със запазена структура (табло V.10). Техните 
физични и механични показатели са подобни на тези от Разновидност 3. 

Разновидност 8
Изградена е от преотложени и делапсивни материали, които запълват 

пониженията между свлачищните пакети. съдържа главно  арагонитна 
глина (табло V.11), без слоистост, в която плуват варовикови късове. Често 
късовете са с по-големи размери и имат вид на блокаж (табло III.5), образуван 
в прибрежни морски условия, по време на трансгресия. По зърнометричен 
състав матрицата е прахова до прахова-песъчлива глина, в която преобладава 
праховата фракция. Нейната горна част е в среднопластична консистенция, 
а долната - поради по-високи водни съдържания е мекопластична, а в някои 
участъци дори и в течна консистенция. 
 За разновидност 8 са установени следните осреднени показатели: 
ρn=1,84 g/cm3; ρd=1,36 g/cm3; w=36,3%; ρs=2,78 g/cm3; n=51,0%; е=1,07; Sr=0,93; 
Ip=19,1%; Ic=0,51; компресионни модули при товари р=0,1, 0,2 и 0,3 МРа 
съответно М0,1=6,2, М0,2=9,4 и М0,3=11,6 МРа; якост на срязване (върхова и 
остатъчна): c′=29,5 kРа, φ′=17,9°; cr=18,7 kРа, φr=15,7°.

6. Описание на участъците
Изследваният район се поделя на 6 участъка въз основа на геоморфоложки 

признаци, геоложки строеж и инженерногеоложки свойства. Високата 
равнинна част се отнася към участък Долнороманско ниво. Това ниво към 
морето завършва с вертикален свлачищен отстъп, образуван от четири 
свлачищни циркуса - участъци Топола 2, 3, 4 и 5. Склоновете на Тополското 
дере са деформирани също от свлачища и се отнасят към участък Топола 1.

6.1. Участък Долнороманско ниво (ДРН)
Местоположение и геоморфоложки условия
В целия район образува добре оформени равнища над морския бряг с абсолютна 

височина 155-168 m. Представлява изходния релеф, в който са образувани 
свлачищните циркуси и са врязани ерозионните дерета. Към морето заравнеността 
завършва с вертикален скален венец, оформен от най-стария свлачищен отстъп.
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Инженерногеоложки условия
Повърхността на участъка е изградена от седиментите на Карвунската 

свита - варовици, прослоени от глина (разновидности 1 и 2). Разновидност 1 
се характеризира с изчислително натоварване R0=0,70 MРa, деформационнен 
модул Е0=70,0 МРа и представлява добра земна основа за фундиране на сгради 
и съоръжения. По експертна оценка разновидност 2 притежава R0=0,30 MРa 
и Е0=25 МРа.

Водното ниво в участък ДРН се намира на 7-8 m от повърхността. 
Водоносният хоризонт е формиран върху глинестата прослойка на 
разновидност 2. Подхранва се от инфилтрирали валежни води. Дренира се 
в склона към морето и в Тополското дере, където съществуват извори със 
сравнително голям и постоянен дебит.

Описаният участък предлага най-добри условия за строителство на сгради 
и съоръжения в сравнение с останалите участъци. Подземните води са на 
дълбочина повече от 7 m и съществуват добри условия за тяхното дрениране. 
Препоръчително е сградите да се разполагат на не по-малко от 20 m от ръба 
на скалния венец. При проектирането на конструкциите да се вземе предвид 
високата сеизмичност на района. 

6.2. Участък Топола 1
Местоположение и геоморфоложки условия
Участъкът се намира в югоизточната част на землището на с. Топола и 

обхваща Тополското дере, склоновете към него, и остатъците от високите 
морски тераси (Т120-130, Т85-90),,

 които се намират в южната част на участъка 
(фиг. 11, табло VI.12, 13 и табло VII.14 ). Границата между Участък Топола 
1 и съседния участък Топола 3, който се намира на морския склон, е добре 
изразена.

Склоновете на Тополското дере до кота 110-115 m са сравнително 
полегати. Наклонът им в този диапазон се изменя от 10° до 18°, средно 13°. 
Под кота 110-115 m техният наклон се увеличава рязко и достига до 70-80°. 
Склоновете са залесени в средната им част, а горната им част представлява 
пасища. В средната и ниска част на склоновете са образувани делапсивни 
блокови свлачища в седиментите на Тополската свита (фиг. 4). 

Тополското дере дренира водите на обширно водосборно понижение, 
оформено в долнороманското равнище. Дерето започва от края на селото 
с извор, каптиран с наклонена дренажна галерия с малък диаметър, която 
събира водите, акумулиращи се върху глинестите прослойки в Карвунската 
свита и върху горнището на Тополската свита. Подобни извори с постоянен 
дебит се срещат и на други места по склоновете на  дерето. 

Дерето има постоянен воден отток, докато четирите му притоци през по-
голямата част от годината са суходолия. Тези дерета са “висящи”,т.е. намират 
се високо над ерозионния базис. Те са важен релефообразуващ фактор поради 
голямата размиваемост на седиментите на Тополската свита. 

Освен линейната ерозия на деретата в участъка се развива и значителна 
площна ерозия. В резултат на това съвременната почва има малка дебелина 
и в обширни участъци на склона почти отсъства.

Инженерногеоложки условия
Проучването на участъка включва (Геологически институт на БАН.2006ф1)  

инженерногеоложка картировка в мащаб 1:1000, 16 моторни сондажи с обща 
дължина 164 линейни метра и вертикално електрично сондиране (ВЕС) в 
14 точки (фиг. 11). Лабораторни изпитвания са извършени на 11 проби за 
класификационни показатели, на 9 проби - за якост на срязване и на 59 проби 
- за физични показатели. 
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Фиг. 11. Инженерногеоложка карта на участък Топола 1
Подучастък І – полегат склон. Терен подходящ за строителство; Подучастък ІІ – Тополско дере. Терен 

с активни свлачища, неподходящ за строителство; Други обозначения: 1 –свлачищен отстъп на условно 
стабилизирано свлачище; 2 – свлачищен отстъп на активно свлачище; 3 – ос на Тополското дере; 4 – профилна 
линия; 5 – моторен сондаж №/кота терен, m; 6 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m; ДРН – 
долнороманско ниво.

Fig. 11. Engineering geological map of the Topola 1 section
Subsection І – gentle slope. Terrain suitable for construction; Subsection ІІ – Topola gully. Terrain with active 

landslides, unsuitable for construction; Other designations: 1 –scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 –scarp of an 
active landslide; 3 – axis of the Topola gully; 4 – profile line; 5 – motor borehole No/terrain elevation, m; 6 – resistivity 
survey  point No/terrain elevation, m; ДРН – Lower Romanian Level.

В участък Топола 1 склонът, незасегнат от свлачища, е изграден 
от разновидности 3 и 4, а свлачищният склон - от разновидност 7 (за 
земномеханичните параметри виж гл. 5).

В склоновете на Тополското дере се наблюдават свлачища от детрузивен 
блоков тип (фиг. 3, 4, 5). Свлачищните отстъпи са 3-4 по западния и 1-2  
по източния свлачищен склон, с амплитудата от 1 до 3 m. Хлъзгателната 
повърхност преминава на дълбочина от 15 до 28 m и в хоризонталната си 
част към дерето достига до кота 90 m. Тя е развита изцяло в Тополската 
свита. Свлачищата са предизвикани от преовлажняване на почвата от плитки 
подземни води, постъпващи от платото. По повърхността на терена се 
наблюдават белези за съвременна активност – пресни свлачищни откоси и 
стъпала, дълги пукнатини успоредни на ръба на дерето, наклонени дървета 
по посока на свличането и други. Виждат се няколко добре изразени стъпала. 
По западния бряг на дерето тези стъпала са над и под пътя, който води от с. 
Топола до курорта „Св. Георги” (фиг. 3, 4 и 5; табла VI.12, 13 и VII.14).  

Тялото на активните свлачища е изградено от свлечени материали на 
Тополската свита (разновидност 7), които на това място имат следните 
осреднени показатели: ρn=1,67 g/cm3; ρd=1,25 g/cm3; w=41,1%; n=55,3%; e=1,25; 
Sr=0,77; граница на протичане wl=41,4-64,9%; граница на източване wp=25,5-
36,8%; Ip=14,1-28,1%; Іc=0,21-0,75; якост на срязване (върхова и остатъчна): 
c′=22,8 kРа, φ′=13,0°; cr=15,3 kРа, φr=10,7°; eлектрическо съпротивление – 
16,9 W/m. 
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Инженерногеоложко райониране
По морфоложки, литоложки и инжнерногеоложки признаци теренът е 

поделен на два подучастъка. 
Подучастък І - полегат склон
Заема горната незасегната от свлачища по-полегата част на склоновете на 

Тополското дере, между коти 150 до 140-120 m в западния склон и в източния 
– от 140 до 115-110 m (фиг. 11). Земната основа е изградена от разновидности  
1, 2 и 3 (виж гл. 5). Теренът под кота 131-134 m e изграден от арагонитни 
глини (разновидност 3). 

Поради добрите условия за повърхностен отток склонът е добре дрениран 
и в нито един от прокараните сондажи не е достигнато нивото на подпочвените 
води до 20 m. 

Резултатите от изследванията дават основание да се направи заключение, 
че в подучастък І е възможно строителство на нискоетажни сгради, като 
стриктно се спазват изискванията на Глава осма “Особености при проектиране 
на сгради и съоръжения в наклонени терени” от Наредба № 1 за проектиране 
на плоско фундиране. Последният ред сгради, от ниската част на участъка, 
трябва да отстои на 10-15 m над границата с подучастък ІІ.

Във високата част на склона между коти 131-135 и 140-150 m фундирането 
на сградите ще се извърши в разновидност 1 - с R0=0,70 MPa и Е0=70 MРa 
и в разновидност 2 – с R0=0,30 MРa и Е0=25 МРа. Под посочените коти 
фундирането ще се извърши в разновидност 3 с R0= 0,15 MPa и Е0=12 MРa.

При по-нататъшните проучвания е необходимо да се извършат следните 
дейности: да се направи план в М 1:500, който да отчита всички релефни 
детайли; да се извършат допълнителни инженерногеоложки и хидрогеоложки 
проучвания на отделните зони на застрояване; да се направи анализ за 
устойчивостта на отделните зони.

Необходимо е да се вземат следните мерки срещу повишаването на нивото 
на подпочвените води, от което зависи най-много устойчивостта на склона:
	 Да се запазят съществуващите приточни дерета на Тополското дере, 

по които се осъществява повърхностния дренаж. Запълването им ще спомогне 
за повдигане на нивото на подпочвените води;
	 Вертикалната планировка да осигурява бърз отток на повърхностните 

води;
	 ВиК мрежите на сградите и частта им до външните колектори да 

се проектират във водоплътни стоманобетонни корита (кожуси), снабдени с 
ревизионни шахти;
	 Да се изгради мрежа от пиезометрични сондажи на различни коти по 

склона за контрол на нивото на подпочвените води;
	 Да се изгради геодезична мрежа за периодичен контрол на евентуални 

склонови деформации, които обикновено съпътстват повдигането на нивото 
на подпочвената вода.

Подучастък ІІ - Тополско дере с активни свлачища
Участъкът е развит в долната част на склона покрай Тополското дере (фиг. 

4, 5 и 11). Свлачищата са възникнали вследствие на ерозионната дейност 
на Тополското дере. Предпоставки за формирането им са специфичните 
инженерногеоложки характеристики на седиментите на Тополската свита, 
както и сеизмичните въздействия. Границата между подучастъците не е 
неизменна, защото всяко раздвижване на активните свлачища в подучастък 
ІІ увлича след себе си долната част на подучастък І. Свлачищата са от 
детрузивен тип, като свлачищната повърхнина е разположена над ерозионния 
базис на дерето. Изградени са от разновидност 7. Хлъзгателна им повърхност 
е развита в седиментите на Тополската  свита (разновидност 3).

В подучастък ІІ не може да се извършва никакво строителство поради 
наличието на свлачища с доказана съвременна активност. Близостта на 
дълбоко врязаното дере и детрузивния характер на свалчищата прави 
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практически невъзможно приложението на противосвлачищни мероприятия. 
За подучастък ІІ е препоръчително да се използува обсервационния подход 
(съгласно Наредба 12).

6.3. Участък Топола 2
Местоположение и геоморфоложки условия
Свлачищният циркус при Топола 2 e втория по ред от четирите циркуса, 

западно от Тополското дере (фиг. 3).  Разграничава се от съседните с ясно 
оформени бордове (фиг. 12, табло VII.15). От тях по-добре запазен е източният, 
с една доста широка вдаденост на платото към склона.  

Склонът започва със стръмен до вертикален отстъп от долнороманското 
ниво (10 m), оформен в седиментите на Карвунската свита (фиг. 6 и 7). След 
това отстъпът пресича седиментите на Тополската свита, става стръмен до 
нивото на терасата Т90-110, като в по-голямата си част е затрупан с делувий. 
След заравнеността на тераса Т90-110 склонът става отново сръмен до полегат. 
В обсега на склона е развито високото стъпало на двуетажно свлачище.

Ниската крайбрежна заравненост е оформена върху ниското стъпало 
на свлачището. Върху нея е образувано равнището на тераса Т25-30. В 
крайбрежната част на заравнеността се наблюдава редица от няколко ниски 
хълма, успоредни на брега. 

Склонът и заравнеността са образувани върху свлечени блокове и делапсий 
от Тополската свита. Те са прорязани от няколко дерета, като най-дълбокото е 
в източната част на участъка. То започва от долнороманското ниво и достига 
до морето (фиг. 12, табло VII.15). В долната си част има много стръмни до 
вертикални склонове и е врязано до дълбочина 10 m.

Морският бряг е висок (до 30 m) и стръмен, има тясна плажна ивица и е 
силно засегнат от абразионна дейност (табло III.5). Морската абразия е един 
от важните фактори за възникване на свлачището. 

Освен линейната ерозия на деретата в стръмните части на терена се 
развива и значителна площна ерозия, в резултат на което съвременната почва 
е отмита или има малка дебелина.

Инженерногеоложки условия
Проучването на свлачищния циркус в участък Топола 2 включва следните 

дейности (Геологически институт на БАН, 2006ф2): инженерногеоложка 
картировка в мащаб 1:1000; сондажно проучване с 10 моторни сондажи с 
обща дължина 204 m (фиг. 12). В този участък поради наличието на активни 
свлачища е сондирано на сухо с пълно изваждане на ядка; вертикално 
електрично сондиране в 19 точки; лабораторни изпитвания - включват 
изпитване на 19 проби за класификационни показатели и якост на срязване и 
на 67 проби за физични показатели. 

Моторните сондажи са прокарани в заравнената част на циркуса (фиг. 
12). По стръмния склон е направено само вертикално електрично сондиране 
и картировки. Макар че са използвани данни от многото разкрития, наличната 
информация не бе достатъчна да се изясни строежа на горната част на циркуса 
и да се направи достоверен модел на свлачището, който да се използва за 
прогнозиране на неговата устойчивост. По-вероятно е то да бъде от двуетажен 
или триетажен тип, подобно на свлачищата северно от курорта “Златни 
пясъци”(Евлогиев и Евстатиев, 2012). 
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Фиг. 12. Инженерногеоложка карта на участък Топола 2
Подучастък І – склон с условно стабилизирано свлачище: Зона Іа – сръмен терен непригоден за строителство; 

Зона Іб – терен подходящ за строителство на инфраструктура - пътища, комуникации, както и на леки бунгала; 
Зона Ів - терен подходящ за строителство на сгради до два етажа; Подучастък ІІ – активно свлачище. Терен 
непригоден за строителство; Подучастък IІІ – ниска терасна заравненост. Терен подходящ за строителство на ниски 
сгради. Други обозначения: 1 – висок и нисък свлачищен отстъп на условно стабилизирано свлачище; 2 – нисък 
свлачищен отстъп на активно свлачище; 3 – профилна линия; 4 – моторен сондаж №/кота терен, m; 5 – вертикално 
електрическо сондиране №/кота терен, m; Т100-110 – терасно ниво с абсолютна кота, m; ДРН – долнороманско ниво.

Fig. 12. Engineering geological map of the Topola 2 section
Subsection І – slope with a provisionally stabilized landslide: Zone Іa – steep terrain, unsuitable for construction; 

Zone Іb – terrain suitable for construction of infrastructure – roads, communications, as well as light bungalows; Zone Іc – 
terrain suitable for construction of buildings with up to two storeys; Subsection ІІ – active landslide. Terrain unsuitable for 
construction; Subsection IІІ – low terrace flat area. Terrain suitable for construction of low-rise buildings. Other designations: 
1 – high and low landslide scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 – low landslide retreat of an active landslide; 3 – 
profile line; 4 – motor borehole No/terrain elevation, m; 5 – resistivity survey point No/terrain elevation, m; Т100-110 – terrace 

level at an absolute elevation, m; ДРН – Lower Romanian Level.

Въз основа на наличните данни е предложена работна хипотеза, според 
която свлачището в обсега на циркуса е с два етажа (фиг. 6 и 7). То най-
вероятно е било на три етажа, но третият етаж е бил разрушен от свлачищния 
цикъл, активизирал се в началото на ранния среден плейстоцен, когато се 
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е образувал втория етаж. Последният е изграден от свлечени блокове на 
Тополската свита и от делапсий (разновидности 7 и 8). Към свлачищното 
тяло се отнасят увлечените и смачкани от тежестта на преминалите 
блокове пластове на Тополската и горнището на Евксиноградската свити 
(разновидност 6). Хлъзгателната повърхност на високото стъпало (или по-
добре зона на хлъзгане поради голямата й дебелина) започва от тилната част 
на тераса Т90-110, под формата на парабола преминава през Тополската свита 
и хоризонталната ѝ част е развита по горнището на Евксиноградската свита 
(кота 27 m). Вторият етаж на свлачището се приема за условно стабилизирано.

Основната хлъзгателна повърхност (зона) на ниското стъпало започва от 
кота 40 m, преминава през тилната част на заравнеността на тераса Т25-30 и 
пресича горната част на Евксиноградската свита. Хоризонталната ѝ част е с 
наклон 2-3° към морето - от кота 10 до –2 m при морския бряг. Югоизточната 
част на ниското стъпало на свлачището е със съвременни движения (фиг. 
6), изразяващи се в склоново пълзене. Активизирането му се дължи на 
интензивната абразия по морския бряг. В югозападната част свлачището е 
условно стабилизирано (фиг. 7) поради отсъствие на абразия.

В пределите на долнороманското ниво по глините на Карвунската свита 
(разновидност 2) или по горнището на Тополската свита (развовидност 3) е 
формиран водоносен хоризонт на дълбочина от 7-8 до 15-16 m от повърхността, 
чийто води се изливат в горната част на склона и оводняват високото стъпало. 
В ниското стъпало е установен постоянен водоносен хоризонт на дълбочина 
от 15 до 22 m, формиран в горната част на разновидност 6 (фиг. 6 и 7), който 
се дренира в морето.

Потвърждаването на предложения работен модел след допълнителни 
изследвания би имало практическо значение. От него следва, че горната 
част на свлачищния циркус е изградена от стари стабилизирани свлачища и 
обхванатият от тях терен след предприемане на необходимите превантивни 
дейности може да се използува за строителство.

Инженерногеоложко райониране
Районирането в участък Топола 2 е извършено на същия принцип, както в 

предходния участък. Тук се установяват три подучастъка. 
Подучастък І – склон
Обхваща теренът на стръмния склон и разположеното под него високо 

стъпало на условно стабилизираното свлачище. В пределите на подучастъка 
се поделят три зони, предлагащи различни условия за строителство (фиг. 12).

Зона Іа. Тук принадлежи склонът, започващ с вертикален откос (10 m) 
от ръба на долнороманската ниво (кота 150 m), след който става стръмен до 
заравнеността на тераса Т90-110. Теренът е изграден от варовиците и глините 
на Карвунската свита (разновидности 1 и 2) с дебелина около 20 m и от 
арагонитните глини с варовити прослойки на Тополската свита (разновидности 
3 и 4). На места  тези разновидности са покрити от тънък делувий. 

Зона Іа е непригодна за строителство поради големия наклон на терена.
Зона Іб. Включва свлачищния склон, започващ от заравнеността на тераса 

Т90-110 до хоризонтал 65-70 m в зона Іб-запад и до хоризонтал 55 m в зона 
Іб-изток. Склонът е стръмен до полегат. Изграден е от свлечени блокове на 
Тополската свита (растер 7), пластовете на които затъват с наклон от 7-8 до 
20-30° към склона. Блоковете са напукани и на места разрушени. Под тях, 
над хлъзгателната повърхност, следва нарушена смачкана зона на Тополската 
свита (растер 6), образувана от тежестта на преминалите блокове. По терена 
в зона Іб не се забелязват белези от съвременни движения. Свлачището е 
условно стабилизирано..

Поради големия наклон на терена зона Іб е непригодна за масивно 
строителство. Подходяща е за изграждане на инфраструктура - пътища, 
комуникации, както и на леки бунгала.

Зона Ів. Заема заравненостите на терасите Т90-100, Т100-110  и полегатия склон 
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между зона Іб и ниския свлачищен отстъп (кота 40 m). Теренът се отнася 
към високото свлачищно стъпало на условно стабилизирано свлачище. По 
повърхността не се забелязват белези от съвременни движения. Геоложкият 
строеж е същият, както в зона Іб.  

Територията на зона Ів е подходяща за строителство на ниски сгради.
Подучастък ІІ – активни свлачища
Както беше посочено по-горе, равнинната част на циркуса представлява 

старо условно стабилизирано свлачище, което в югоизточния си край се е 
активизирало -  подучастък ІІ (фиг. 12). Главна причина за активизиране 
на свлачището е абразията по морския бряг. Теренът принадлежи към 
ниското стъпало на двуетажно свлачище (фиг. 7). Изграден е от делапсий 
(разновидност 8) и от глини с нарушена структура на Евксиноградската свита 
(разновидност 6). Водното ниво е на дълбочина 20 до 23 m. По терена се 
наблюдават свлачищни стъпала и отворени пукнатини. Деформациите засягат 
и пътя, преминаващ над участъка. 

В подучастък ІІ не може да се извършва строителство, поради наличието 
на свлачище, трудно за крепване, с доказана съвременна активност. 

Подучастък ІІІ – ниска терасна заравненост
Заема югозападната част на условно стабилизираното свлачище (фиг. 12). 

Теренът принадлежи също към ниското стъпало на двуетажно свлачище Има 
подобен геоложки строеж, както в подучастък ІІ (фиг. 6). 

Заравнености подобни на тази се наблюдават и при други  свлачища 
по Северното Черноморие, като някои от тях са застроени. Свлачищните 
процеси в тях поради непрекъснатата морска абразия не са напълно 
затихнали, изразяват се в бавни деформации (пълзене) и причиняват поява 
на отделни пукнатини по стените на сградите, когато тяхната конструкция 
не е съобразена със свлачищните условия. При добре фундираните сгради с 
корава конструкция подобни деформации рядко се срещат. Деформации от 
бавно пълзене се наблюдават по пътя в непосредствена близост с двата борда 
на циркуса в равнинния участък.

Въз основа на резултатите от  проучванията и натрупания опит в подобни 
в цитирания доклад на Геологическия институт е направено заключение, 
че подучастък ІІІ е пригоден за строителство на ниски сгради, като тяхната 
конструкция се съобрази със описаните свлачищни условия. За да се ограничи 
или прекрати пълзенето към морето е необходимо да  се предприемат следните 
мерки:
	 Да се изградят брегоукрепителни съоръжения (буни, подводни 

вълноломи и др.) за спиране на морската абразия, която е главния фактор 
за пълзенето и активизирането на свличанията. При следващия циркус на 
участък 4 “Иканталъка” тези мерки са изиграли много важна роля;
	 Да се ограничи повдигането на нивото на подземните води след 

застрояването, като се изпълнят препоръките, предложени за участък 
Топола 1; 
	 Да се построи геодезична мрежа за периодичен контрол на евентуални 

деформации.
Анализи на устойчивостта на терена в участък “Топола 2”
Анализите на устойчивостта са направени по две профилни линии. По 

профил, преминаващ по средата на участъка, те са извършени от д-р В. 
Петрова по метода на Шахунянц, а по профил ІV-ІV - от доц. д-р Д. Карастанев 
с програмата GEOSLOPE (Геологически институт на БАН, 2006ф2).

Анализ на устойчивостта по профил, преминаващ в средата на 
участъка

Този анализ е осъществен по два инженерногеоложки модела (фиг. 13): 
Модел 1 – предполагащ активизиране на свлачището по единна хлъзгателна 
повърхност AB, от морето до най-високия свлачищен отстъп; Модел 2 – 
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допускащ активизиране на свличането само в крайбрежната заравненост по 
хлъзгателна повърхност АС.  

Фиг. 13. Изчислителна схема за анализ на устойчивостта по профил ІІ-ІІ
АВ –хлъзгателна повърхност от морето до високия свлачищен отстъп; АС - хлъзгателна 

повърхност от морето до основата на склона. 

Fig. 13. Calculation scheme for stability analysis along profile ІІ-ІІ
AB – sliding surface from the sea to the high landslide retreat; AC – sliding surface from the sea to the 

slope base. 

Модел 1. Коефициентът на устойчивост на целия склон от платото до 
морето (по предполагаема хлъзгателна повърхност АВ на фиг. 13) при основно 
съчетание на натоварванията е fs=1,37-1,36, а с отчитане на земетръсните 
сили fs= 0,78. 

Следователно, при основно съчетание на натоварванията коефициентът 
на устойчивост удовлетворява изисквания fs=1,25 съгласно Табл. 4 от Наредба 
12 (МРРБ, 2001), но при особено съчетание на натоварванията (земетръс) той 
е под необходимия fs=1,15.

Модел 2. Този модел представлява интерес от гледна точка на допускането 
за наличие на двуетажно свлачище. Изчисленията по него дадоха следните 
резултати:
	При основно съчетание на натоварванията и сегашното водно ниво 

на подпочвените води: fs=4,47-4,25;
	При основно съчетание на натоварванията и повишаване на водното 

ниво с 5 m: fs=3,51-3,96;
	При особено съчетание на натоварванията (земетръс) и сегашното 

водно ниво: fs=1,40;
	При особено съчетание на натоварванията (земетръс) и повишаване 

на водното ниво с 5 m: fs=1,25.
Анализ на устойчивостта по профил IV-IV
От анализа на устойчивостта по профил ІV-ІV се установи, че стойностите 

на fs при допускане на единна хлъзгателна повърхнина от морето до платото 
се изменя от 0,91 до 0,97. Само за равнинната част fs=2,2, а за морския бряг, 
където е активното свлачище fs=0,60. 

Към резултатите от анализите на устойчивост с различните модели 
считаме, че е полезно се добави следното:
	 Геоморфоложкият анализ изключва скорошна активизация на целия 

склон по дълбока свлачищна повърхност. Повърхността на склона се описва 
с крива, силно огъната надолу, а долната му част преминава в обширна 



  44   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

заравненост, което е индикация за значително намаляване на потенциала 
на свличането. Най-старият свлачищен отстъп в по-голямата си част е 
покрит от делувий за един период от хиляди години и следователно скоро 
не е активизиран и може да се приеме за стабилизиран. По терасите Т90-100 и 
Т100-110, образувани върху свлачището през ранния среден плейстоцен, не се 
наблюдават белези за активизиране по дълбоката свлачищна повърхност;
	Активното свлачище в югоизточния ъгъл на циркуса e локално и 

не е предизвикало хоризонтални премествания по склона над него. То има 
делапсивен характер и е илюстрация на вероятния сценарии, по който биха 
се развили бъдещи свличания - с последователни скъсвания от морския бряг 
нагоре, като тези скъсвания не обхващат целия склон, а само най-ниските му 
части;
	При голямото земетресение през 1901 г. данни за активизиране по 

дълбока повърхност има само за едно свлачище – това при “Момчилски рид” 
близо до Балчик. То обаче се характеризира с хидрогеоложки условия, твърде 
различни от условията на разглеждания циркус. Свлачището “Момчилски 
рид” отново оживя по средата на 90-те години, когато върху най-горното му 
стъпало в приоткосната част се беше образувало малко блато. Преместванията 
бяха спрени след източването на водата от него с дренажи. 

Изложените факти и съображения дават основание да се направи 
заключение, че в случая по-достоверен е моделът, според който в разглеждания 
циркус се е образувало двуетажно свлачище, като горното стъпало е условно 
стабилизирано. Активизиране на свлачището може да се очаква само в 
прибрежната му част, най-вече под влияние на морската абразия. Под 
влияние на абразията настъпва бавно пълзене в заравнената част на циркуса. 
Доказателство за това са огъванията на пътя в близост с двата борда на 
циркуса, които довеждат до неговата денивелация и изискват непрекъснати 
корекции. Сериозен фактор за активизиране на хоризонталните премествания 
в заравнената част на циркуса и в нейната крайбрежна зона са земетресенията 
(І=ІХ степен по MSK, Кс=0,27).

6.4. Участък Топола 3
Местоположение и геоморфоложки условия
Участъкът обхваща първия от четирите свлачищни циркуса, разположен 

западно от Тополското дере (фиг. 3 и 14, табло VIII.16). Циркусът е с добре 
изразени ляв и десен борд. Той има широчина 1000 m и дължина 600 m. 
Северната му граница преминава по ръба на долнороманското ниво на кота 
153 m. На юг свлачищното тяло навлиза в морето във вид на полуостров, 
чиято ширина е намаляла от морската абразия. Източният борд на циркуса го 
отделя от склона на Тополското дере. На запад циркусът има общ борд с този 
на Топола 2. 

Участъкът се разделя на склон, крайморска заравненост с два реда тепета 
от свлечени блокове и морски бряг. Свлачището е двуетажно, детрузивно и от 
блоков тип (фиг. 8). 
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Фиг. 14. Инженерногеоложка карта на участък Топола 3
Подучастък І – склон с условно стабилизирано свлачище: Зона Іа – стръмен терен, непригоден за 

строителство; зона Іб – терен, подходящ за строителство на пътища, комуникации и леки бунгала; Зона Ів - терен, 
подходящ за строителство на ниски сгради (до два етажа); Подучастък ІІ – активно свлачище. Терен, непригоден 
за строителство на сгради, но пригоден за спортни съоръжения; Други обозначения: 1 – висок свлачищен отстъп 
на условно стабилизирано свлачище; 2 – нисък свлачищен отстъп на активно свлачище; 3 – профилна линия; 4 – 
моторен сондаж №/кота терен, m; 5 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m; Т85-100 – терасно ниво с 
абсолютна кота, m; ДРН – долнороманско ниво.

Fig. 14. Engineering geological map of the Topola 3 section
Subsection І – slope with a provisionally stabilized landslide: Zone Іa – steep terrain, unsuitable for construction; 

Zone Іb – terrain, suitable for construction of roads, communications and light bungalows; Zone Іc – terrain, suitable for 
construction of low-rise buildings (up to two storeys); Subsection ІІ – active landslide. Terrain, unsuitable for construction of 
buildings, but suitable for sport facilities; Other designations: 1 – high scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 – low 
scarp of an active landslide; 3 – profile line; 4 – motor borehole No/terrain elevation, m; 5 – resistivity survey point No/
terrain elevation, m; Т85-100 – terrace level at an absolute elevation, m; ДРН – Lower Romanian Level.

Склонът е с неравномерен наклон. Той започва от долнороманското ниво 
със стръмен наклон от 37° до 45°. Тук свлачищният отстъп не е добре изразен, 
както при съседните циркуси, разположени на запад. Под стръмната част на 
склона следва тераса Т85-100 с ширина от 50 до 100 m и наклон 10°-15° (табло 
VIII.16). След терасата склонът става отново стръмен.

Крайморската заравненост изгражда ниското стъпало на свлачището. 
Върху нея се установяват тесни ивици от терасни нива – Т32-40 и Т30-38. 
Между заравнеността и склона се наблюдава добре изразено долинообразно 
понижение, врязано в свлачищните седименти до кота 25 m. Навярно е 
образувано от стар морски ръкав. Между понижението и морето се издигат 
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два реда стръмни тепета, които представляват запазени свлачищни блокове, 
изградени от седиментите на Тополската свита (фиг. 8, табло VIII.17).

Морският бряг е висок до 12 m и е много стръмен до отвесен. Плажната 
ивица е тясна и е покрита с блокаж и чакъли, образувани от по-устойчивите 
в прибоя варовикови прослойки на Тополската и от здравите варовици на 
Карвунската свити. Брегът е подложен на интензивна абразия, предизвикваща 
непрекъснато срутване на земни маси. 

Инженерногеоложки условия
При предварителния анализ на устойчивостта, направен при допускане 

на хипотетична повърхност на хлъзгане от платото до морето е получен 
неудовлетворителен коефициент на устойчивост fs при отчитане на 
земетръсните сили, поради което Участък 3 не беше препоръчан за 
строителство (Карастанев в Геологически институт на БАН, 2006ф3). Обаче, 
поради привлекателността на участъка за курортно и друго рекреационно 
строителство, той беше проучен за предварителния устройствен план заедно 
с другите околни терени. Проучването включваше маршрутна картировка 
(М 1:2000) с документиране на многобройните разкрития, прокарване на 
2 моторни сондажа с обща дължина 70 m, 6 геофизични сондажи (ВЕС) 
до дълбочина 40 m и лабораторни изпитвания. (Геологически институт 
на БАН,2006ф4). Установено бе, че теренът е изграден от  почвените 
разновидности с номера от 1 до 8, чийто физични и механични показатели 
са дадени в гл. 5. На проби от делапсия (разновидност 8), който изгражда 
повърхностната зона на ниското стъпало, са извършени изпитвания за 
определяне на модула на обща деформация, оптималното водно съдържание  
и стандартната плътност, които имат стойности Е0=18,0 МРа, wopt=32% и 
ρds=1,46 g/cm3. Изчислителното натоварване е R0=0,15 МРа. 

В доклада от проучванията свлачищното тяло се разглежда като единно 
с обща хлъзгателна повърхнина, която започва от платото и свършва при 
морето (Геологически институт на БАН, 2006ф3). Има сериозни основания 
да приемем, че тази повърхнина е развита върху пласт 5. При пътя тя е на 
дълбочина между 20 и 30 m. Близо до ръба на платото бе установена пукнатина 
с дължина около 12 m и отворена до 1-2 cm, която се дължи на локално 
свличане на тънкия делувиален слой. Други белези от съвременни свличания 
по повърхността на терена не са наблюдавани. Резултатите от изчислението на 
коефициента на устойчивост не дадоха еднозначни резултати. Това до голяма 
степен се дължи на отсъствието на доказан инженерногеоложки модел за 
склона, т.е. не е ясно дали свлачището е с хлъзгателна повърхност от платото 
до морето или то е двуетажно. 

В настоящия труд, въз основа на допълнителни картировки и по аналогия 
с участък Топола 5 предлагаме друг работен модел. Според него свлачището 
е двуетажно, стъпалата на което са образувани по време на два активни 
свлачищни цикъла – през ранния среден плейстоцен и през късния среден 
плейстоцен (фиг. 8). Тук най-вероятно е съществувало още едно по-високо 
свлачищно стъпало, което е разрушено през ранния среден плейстоцен при 
образуването на наблюдаваното сега високо свлачищно стъпало.

Най-високият свлачищен отстъп онаследява по-стария, като го преработва 
и задълбочава, в резултат на което не е добре оформен – субвертикален е в 
горните 15 m и стръмен в следващите 40 m. Оформен е в седиментите на 
Карвунската и Тополската свити (разновидности 1, 2, 3 и 4). Хлъзгателната 
повърхност на високото свлачищно стъпало започва от тилната част на 
тераса Т85-100 и пресича по кръгово-цилиндрична повърхност седиментите 
на Тополската свита. Хоризонталният ѝ участък достига до горнището на 
Евксиноградската свита на кота 27 m (фиг. 8). Високото стъпало е изградено 
от свлечени блокове и делапсий между тях, образувани от Тополската свита 
(разновидност 7 и 8) и от глини с нарушена структура (разновидност 6). По 
него не се установяват  признаци на съвременна активност. Терасата Т85-100, 
образувана върху свлачищния блок, е площно издържана и е просъществувала 
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от ранния среден плейстоцен до днес без видими деформации, което позволява 
да считаме свлачището за условно стабилизирано.

Ниското свлачищно стъпало обхваща теренът на крайморската 
заравненост. Свлачищният му отстъп в източната половина на участъка 
образува откоси с амплитуда 2-3 до 5 m на ниво хоризонтали 35-40 m (фиг. 14). 
В западната половина е на по-висока кота – 45 m. Хлъзгателната повърхност 
започва от отстъпа и по кръгово-цилиндрична повърхност бързо преминава 
в хоризонтален участък с наклон към морето. Развита е в Евксиноградската 
свита на от 10 m до -5 m при морския бряг. Свлачищното стъпало е изградено 
от  запазени свлечени блокове на Тополската свита, оформящи стръмни тепета 
(фиг. 8). Широките междублокови пространства са запълнени с делапсий 
(разновидност 8). Върху ниското стъпало са образувани не добре изразени 
тераси Т32-40 и Т30-38. Ниското свлачищно стъпало е образувано през късния 
среден плейстоцен и поради активната морска абразия е със съвременна 
активност.

Теренът на двете стъпала е добре дрениран. Нивото на подземните води 
се намира в зоната на хлъзгане, т. е. в разновидност 6. Слабоводообилният 
водоносен хоризонт се подхранва откъм платото и от валежите по склона и 
се дренира на морския бряг. На места в основата на стръмния клиф водата е 
каптирана с чешми. 

На този етап са необходими повече данни за потвърждаване на 
предложения работен вариант. Въпреки това, за вероятната му достоверност 
може да се съди по следните факти: 
	 Крайбрежната заравненост на свлачището е със съвременна 

активност, причинена от интензивната морска абразия. Ако свлачищната 
повърхност е една, от ръба на долнороманското ниво до морето, следва да се 
активизира и горната му част. Тъй като последното е условно стабилизирано 
по достоверно е обяснението за съществуването на двуетажно свлачище;
	 В съседния участък Топола 5 е доказано съществуването на 

триетажно свлачище (фиг. 10). Този модел вероятно е характерен за развитието 
на свлачищните циркуси в района на с. Топола, но някои от циркусите 
са претърпели допълнителни екзогенни въздействия и са променили 
конфигурацията си. Така например свлачището при Топола 4 е било 
детрузивно от блоков тип, вероятно на 2-3 етажа, но поради обводняването му 
от дерето на долнороманското ниво в съчетание със сеизмично въздействие и 
покачване на морското ниво през карангатската трангресия се е преобразувало 
в сеизмогравитационно свлачище-поток (Evstatiev, Evlogiev, 2007). При 
Топола 2 и 3 най-високият етаж на свлачището (съответствуващ на третия 
етаж при  Топола 5) е напълно разрушен от последвалия свлачищен цикъл, 
проявил се през ранния среден плейстоцен и образувал настоящия висок етаж 
на двуетажното свлачище (фиг. 8). 

Инженерногеоложко райониране
Територията на участък “Топола 3” е поделена на два подучастъка, които 

съвпадат с геоморфоложките форми - склон и крайбрежна заравненост. 
Принципът на райониране е подобен на този в съседните участъци.

Подучастък I – склон
Включва стръмния склон, оформен от най-високият свлачищен отстъп, 

и високото стъпало на условно стабилизираното свлачище. Подучастъкът е 
поделен на три зони според условията за строителство (фиг. 14).

Зона Іа. Обхваща стръмния склон при най-високия свлачищен отстъп 
от ръба на долнороманската ниво до заравнеността на тераса Т85-100. 
Субвертикалната част на склона е оформена от варовиците и глините 
на Карвунската свита (разновидности 1 и 2) с дебелина около 15-18 m, а 
стръмната - от седиментите на Тополската свита (разновидности 3 и 4).

Теренът в зона Іа е стръмен и е непригоден за строителство.
Зона Іб. Тук се отнася свлачищният склон, започващ от челната част на 
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тераса Т85-100 до ниския свлачищен отстъп, проследяващ се на кота от 30-35 
до 40-45 m. Склонът е стръмен, изграден от свлечени блокове на Тополската 
свита (растер 7), пластовете на които затъват към склона. Блоковете са 
напукани на места разрушени. Под тях залягат глини на Тополската свита с 
нарушена структура (растер 6). Свлачището е условно стабилизирано.

Теренът на зона Іб е непригоден за масивно строителство. В него може 
да се изградят пътища, комуникации и леки бунгала. Наклоненият терен 
предполага голям обем насипни работи. Трябва да се изключи възможността 
да се извършва строителство в условия изкоп-насип. Препоръчително 
е съоръженията да попадат върху естествена земна основа. Специално 
внимание обръщаме на трудното уплътняване на праховите арагонитни глини  
(разновидност 3) при изграждане на насипи. Недобре уплътнените глини 
се доуплътняват и са податливи на механична суфозия при концентрирано 
проникване на повърхностни води. Суфозионно изнасяне на такива почви под 
фундамент на сграда сме наблюдавали в съседния терен “Св. Георги”.

Зона Ів. Заема заравнеността на чаудинската тераса Т85-100. Зоната е с  
широчина 50-100 m и дължина около 850 m. Теренът е с наклон в границите 
10°-15°. Отнася се към високото свлачищно стъпало на условно стабилизирано 
свлачище. Има същия геоложки строеж, както в зона Іб.  

Теренът на зона Ів предлага необикновен панорамен изглед към морския 
бряг и морето и макар и с неголяма площ той ще заинтересува предприемачите 
за строителство. В зона Ів е подходящо строителство на ниски сгради.

Подучастък ІІ – активни свлачища
Обхваща теренът на крайбрежната заравненост с двата реда стръмни 

тепета (фиг. 8 и 14). В северната част на заравнеността, към склона, теренът е 
прорязан от дълбоко дере до кота 25 m. Подучастъкът заема ниското стъпало 
на двуетажното свлачище, което има белези на съвременна активност. Главна 
причина за активизиране на свлачището е интензивната абразия по морския 
бряг. Теренът е изграден от блокове на Тополската свита  и от делапсий между 
тях (разновидности 7 и 8). Водното ниво е на дълбочина 18-20 m, над глините 
на разновидност 6.

В подучастък ІІ не се препоръчва да се извършва масивно строителство 
поради наличието на свлачище с доказана съвременна активност. Възможно е 
този терен да се оползотвори за изграждане на паркове, голф игрища и други 
спортни съоръжения, пътна инфраструктура и пр. Това може да стане ако се 
осъществят следните превантивни мерки – да се спазват изискванията срещу 
покачване нивото на подземните води (виж участък Топола 1), да се ограничи 
морската абразия чрез изграждане на буни, да се извършва периодичен 
мониторинг на свлачището - геодезичен и за нивото на подземните води. 
Препоръчително е зелените площи да се поливат от собствени кладенци, 
които ще понижат нивото на подземните води и няма да се вкарват нови 
количества вода в земната основа.

6.5. Участък Топола 4
Местоположение и геоморфоложки условия.
Третият свлачищен циркус, известен в миналото като местност 

„Иканталъка”, е с внушителни размери (фиг. 3, табло IX.18). Неговите 
геоморфоложки особености, като и историята на едноименното свлачище, са 
разгледани от Evstatiev & Evlogiev (2007). Тук те се представят в съкратена 
форма. 

В цитирания труд се подкрепят становището на други автори, че 
свлачището “Иканталъка” представлява сеизмогравитационно свлачище-
поток, развито на фона на по-старо блоково свлачище. Свлачището е с една 
хлъзгателна повърхност и се счита за условно стабилизирано. 

Широчината на циркуса в неговата горна част е 750 m, а дължината - 
1200 m. По средата циркусът се стеснява до 500 m, след което се разширява 
ветрилообразно и навлиза в морето във вид на полуостров, чиито размери 
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в миналото са били много по-големи. Над циркуса, в западната част на 
долнороманското ниво, е образувано ерозионно висящо дере, всечено до 
15 m във варовиковия венец (фиг. 15). Вертикалният откос се обводнява от 
дерето и от дрениращите се подземни води на границата между варовиците 
и арагонитните глини. Участък Топола 4 има  следните геоморфоложки 
особености. 

Склонът обхваща терена от ръба на скалния венец до хоризонтал 15-
20 m (фиг. 15). Главният отстъп е почти вертикален и висок до 50 m. От 
основата на скалния венец до хоризонтал 80-90 m склонът е стръмен, 
след което до хоризонтал 60 m e стръмен на места до полегат (фиг. 9), а 
от там до хоризонтал 20 m е с наклон 8-12°. Повърхността му е неравна, с 
неравномерно разпространени различно високи хълмове и понижения между 
тях. Между хълмовете е оформена гъста мрежа от дерета и оврази, по които 
се осъществява повърхностният отток.

Крайбрежната хълмиста заравненост обхваща ветрилообразната ниска 
част на циркуса и оформения от свлачището полуостров. Повърхността ѝ е с 
наклон около 5-6°. Осеяна е от ниски хълмчета – останки от свлечени блокове, 
а равнищата между тях са запълнени от делапсий. Тук при съвременното 
строителство теренът е подравнен и е ликвидирана естествената овражна 
мрежа, която дренира повърхностния отток. В източния край на крайбрежната 
заравненост е оформена 10-12 метрова карангатска тераса  (табло IX.19). 

Морският бряг при полуостров “Иканталъка” е без плажна ивица, осеян е 
от варовикови късове, останки от морската абразия. В откоса на морския бряг 
се виждат блокове и късове от Тополскатата и Евксиноградската свити със 
запълнени пространства между тях от арагонитни глини (табло X.20). 

Инженерногеоложки условия
Участъкът е проучен с 8 моторни сондажи и 9 ВЕС. Той е изграден от 

инженерногеоложките разновидности от 1 до 8, чиито характеристики са 
описани в гл. 5 на този труд, а положението им в геоложките профили е 
дадено на фиг. 9. 

В отстъпа под платото се разкриват седиментите на Карвунската и на 
Тополската свити - разновидности 1, 2, 3 и 4 (фиг. 9, табло X.1). Основната 
хлъзгателна повърхнина (зона) пресича по кръгово-цилиндрична повърхност 
Тополската свита, преминава по горнището на  Евксиноградската свита и при 
морето навлиза в нея до кота -9 m. Както в останалите участъци, хлъзгателната 
зона е изградена от вълнообразно слоеста глина (разновидност 6), на места 
омесена, която има жълторъждив, сивочерен до зеленикав цвят (табло V.9). 
Дебелината ѝ във високата част на свлачището е 18-20 m. Освен основната 
хлъзгателна повърхнина в някои от сондажите са наблюдавани по-плитки 
хлъзгателни повърхнини, пресичащи свлечените материали на Тополската 
свита.

В източната част на терена нивото на подземните води е в разновидност 6, 
а в средната и западна част то е над нея. Дълбочината му е променлива поради 
неравността на повърхността на терена - движи се между 15 и 30 m. В сондаж 
Мс 4 (фиг. 15) е направено водочерпене, като при дебит q=10 l/min за 35 min 
водното ниво се е понижило с 3,5 m, т.е. от 16,50 до 20,00 m. Диаметърът 
на сондажа е ϕ127 mm. Тези данни показват, че водоносният хоризонт е 
слабоводообилен и с нисък коефициент на филтрация.
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Фиг. 15. Инженерногеоложка карта на участък Топола 4
Подучастък ІІ – склон с условно стабилизирано свлачище: зона Іа – стръмен терен, непригоден за 

строителство; Зона Іб – терен, подходящ за строителство на инфраструктура - пътища, комуникации, както и 
леки бунгала; Зона Ів - терен, подходящ за строителство на ниски сгради (до два етажа); Подучастък IІІ – ниска 
заравненост с тераси. Терен подходящ за строителство; Други обозначения: 1 – висок свлачищен отстъп на 
условно стабилизирано свлачище; 2 – нисък свлачищен отстъп на активно свлачище; 3 – профилна линия; 4 – 
моторен сондаж №/кота терен, m; 5 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m; Т10-12 – терасно ниво с 
абсолютна кота, m; ДРН – долнороманско ниво.

Fig. 15. Engineering geological map of the Topola 4 section
Subsection ІІ – slope with a provisionally stabilized landslide: Zone Іa – steep terrain unsuitable for construction; 

Zone Іb – terrain suitable for construction of infrastructure – roads, communications, as well as light bungalows; Zone Іc – 
terrain suitable for construction of low-rise buildings (up to two storeys); Subsection IІІ – low flat area with terraces. Terrain 
suitable for construction; Other designations: 1 – high scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 – low scarp of an active 
landslide; 3 – profile line; 4 – motor borehole No/terrain elevation, m; 5 – resistivity survey point No/terrain elevation, m;   
Т10-12 – terrace level at an absolute elevation, m; ДРН – Lower Romanian Level.

От извършените картировки, включително огледите за състоянието 
на сградите, сондажни проучвания, лабораторни изпитвания и анализи на 
устойчивост могат да се направят следните изводи за инженерногеоложките 
условия на участък Топола 4:
	 Свлачищният потенциал на долната равнинна част на циркуса (под 

хоризонтал 15-20 m, с наклон до 5-6°) е до голяма степен изчерпан. За това 
е допринесло изграждането на буни, които са помогнали да се прекрати 
морската абразия. Тук са възможни някои локални свличания по склоновете 
на деретата, които могат да се преодолеят с обичайните укрепителни 
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мероприятия;
	По-сложен е въпросът с прогнозирането на устойчивостта на 

стръмния терен над пътя за Балчик над хоризонтал 60 m, където релефните 
форми носят белезите на неотдавнашна свлачищна активност (фиг. 15);
	 Геоложкият модел на разглеждания свлачищен терен се намира в 

процес на развитие. При приемане на обща хлъзгателна повърхнина от платото 
до морето източната част на циркуса, която е с по-малък наклон, при статични 
условия е по-устойчива от западната. При динамични условия, обаче, fs както 
на източната, така и на западната част над пътя не удовлетворява нормативните 
изисквания. При все това, тук се наблюдават обширни заравнености със 
спокоен релеф, в които след допълнително проучване би могло да се докаже, 
че е възможно осъществяване на някакъв вид рекреационно строителство;
	По пътя за Балчик в непосредствена близост с левия и десния борд се 

наблюдават огъвания с понижение на трасето, които са указание за вероятно 
пълзене на свлачищното тяло по посока към морето. Размерът на това пълзене 
и неговата зависимост от нивото на подземните води може да се установи чрез 
наблюдение на геодезични репери и измервания в пиезометрични кладенци. 

Инженерногеоложко райониране 
Теренът е поделен на два подучастъка:
Подучастък І – склон
В него се обособяват три зони, според геоложкия строеж и условията за 

строителство.
Зона Іа. Към тази зона се отнася стръмният склон, под вертикалния 

откос до хоризонтал  80-90 m. Изградена е от преотложени арагонитни 
глини (разновидност 8) и по-рядко от свлечени блокове (фиг. 9). Съществува 
опасност от гравитачно падащи блокове. В откоса се наблюдават подготвени 
за падане блокове с вертикални пукнатини.

Теренът е непригоден за строителство.
Зона Іб. Включва стръмния до полегат склон от хоризонтал 80-90 m 

до хоризонтал 60 m. Изграден е от свлечени блокове на Тополската свита, 
пространствата между които са запълнени с делапсий (разновидности 7 
и 8, фиг. 9). Под тях залягат глини с нарушена структура (разновидност 6 - 
Тополска свита.

В зона Іб може да се изграждат инфраструктурни съоръжения - пътища, 
подземни комуникации, както и леки бунгала. Тъй като теренът е с голям 
наклон, желателно е да се избегне строителство в изкоп-насип. Насипите от 
арагонитни глини се уплътняват трудно.

Зона Ів. Заема склонът между участък Іб и крайбрежната заравненост 
– от абсолютни коти 60 до 15-20 m. Склонът е полегат, с наклон от 8 до 
12°. Изграден е главно от делапсий от арагонитни глини (разновидност 8), 
запълващ широки заравнени площи, в които стърчат билата на хълмове от 
свлечени пакети (разновидност 7). Подземните води във високата част на 
склона са на дълбочина около 15 m, а в ниската - до 30 m.

В зона Ів теренът е подходящ за строителство на ниски сгради. Всеки от 
обектите трябва да се съобразява с локалните геоложки условия.

Подучастък ІІІ
Обхваща ниската част на циркуса с крайбрежната заравненост. Теренът е 

хълмисто-равнинен - изграден от останки на свлечени блокове (разновидност 
7) и заравнености между тях запълнени с делапсий (разновидност 8). При 
строителни работи теренът е насипан и подравнен, при което е ликвидирана 
естествената отточна долинна мрежа. 

Най-добри условия за строителство предлагат широките заравнени площи, 
каквато е 10–12 метровата карангатска тераса  По време на съставянето на 
този труд по-голямата част от тази зона е застроена с хотелски сгради до 4 
етажа (табло IX.19).

Строителството в зони Іб, Ів и подучастък ІІІ ще се извърши в 
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инженерногеоложките разновидности 7 и 8, които се разкриват на 
повърхността. Разновидност 8 има деформационен модул Е0=18,0 МРа - 
по данни от компресионни изпитвания при вертикален товар р=0,2 МРа и 
изчислително натоварване R0=0,20 МРа. Оптималното водно съдържание 
wopt за достигане на стандартната плътност ρds e wopt=32%, а ρds=1,46 g/cm3. 
Разновидност 7 има R0=0,25 МРа. 

6.6. Участък Топола 5
Местоположение и геоморфоложки условия
Четвъртият циркус, разположен западно от този при “Иканталъка”, е 

отделен от него с ясно изразен борд (фиг. 3). Западният борд е извън участъка. 
Циркусът при главния (високия) свлачищен отстъп има значителна широчина, 
достигаща до 1800 m и дължина 600-700 m (фиг. 16, табло X.21). Западната 
половина на терена е обхваната от четири големи стъпаловидно разположени 
свлачищни пакети, изградени от седиментите на Тополската свита. Върху 
стъпалата се намират заравнености, които носят белези на морски тераси. 
В доклада на Геологическия институт (2006ф4) свлачището е представено с 
единна хлъзгателна повърхност. Впоследствие въз основа на многобройни 
допълнителни картировки е разработен нов модел, според който циркусът е 
обхванат от триетажно свлачище. Циркусът включва склон и морски бряг. 

Склонът започва от вертикалния отстъп (кота 152-162 m) и достига до 
морето.

Високият склон обхваща главния свлачищен отстъп, заравненоста на 
тераса Т120-130 и стръмния склон под нея до средния свлачищен отстъп (фиг. 
10, 16). Те принадлежат към високото стъпало на свлачището, изградено 
от свлечени блокове на Карвунската и Тополската свити. Склонът, оформен 
от главния свлачищен отстъп, е субвертикален, с амплитуда около 40 m, на 
места покрит от тънък делувий. Терасата Т120-130, под него, е с дължина 600 
m и широчина до 120 m, като на изток към средата на участъка изклинява. 
Тя определя възрастта на високото свлачищно стъпало – късен роман-ранен 
плейстоцен.

Средната част на склона (т.е. средното свлачищно стъпало) е оформена 
от свлачищни блокове и заравнености между тях. Тук между блоковете са 
образувани две морски тераси. По-високата тераса Т90-102 формира ивица с 
широчина 100 m в западния край и дължина 600 m, която на изток се стеснява 
и след прекъсване в източната част на участъка се появява като малко петно 
- Т95-105 (фиг. 16). Следващата тераса Т55-65 се проследява в средната и западна 
част на участъка. Тя е с неправилна форма с размери 50-150 m на 870 m. 
Средното стъпало на свлачището е възникнало през ранния среден плейстоцен 
(по датировка на чаудинската тераса Т90-102).

Ниският склон започва от долния свлачищен отстъп, образуван на кота 
30-35 m, е в пределите на ниското свлачищно стъпало. Изграден е от свлечени 
блокове и делапсий. В свлачищния склон са всечени терасите Т25-30 и Т5-10. 
Първата е площно по-издържана и е с размери 50-80 m на 650 m. Следващата 
тераса оформя малки петна в долната част на ниския склон. 

Морският бряг е с тясна плажна ивица над, която се намира холоценската 
тераса Т5.

Водосборът има малка площ. Дренажът на повърхностните води в 
участъка се осъществява посредством няколко плитки дерета.

Инженерногеоложки условия
Участъкът е проучен със 7 моторни сондажи и 6 ВЕС. Въз основа на 

сондажните данни и картировките се установи, че трите стъпала на свлачището 
са изградени от свлачищни блокове с делапсий между тях, а в основата им 
заляга омесена безсруктурна глина (растери 7, 8 и 6). Естественият терен, в 
който е формирано свлачището, е изграден от разновидности от 1 до 5 (фиг.10).
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Фиг. 16. Инженерногеоложка карта на участък Топола V
Подучастък І – склон със стабилизирано и условно стабилизирано свлачище: Зона Іа – стръмен терен, 

непригоден за строителство; Зона Іб – терен, подходящ за строителство на пътища и открити съоръжения; Зона 
Ів - терен, подходящ за строителство на ниски сгради; Подучастък ІІ – активни свлачища. Терен, непригоден за 
строителство; Други обозначения: 1 – висок и среден свлачищен отстъп на стабилизирано и условно стабилизирано 
свлачище; 2 – нисък свлачищен отстъп на активно свлачище; 3 – профилна линия; 4 – моторен сондаж №/кота 
терен, m; 5 – вертикално електрическо сондиране №/кота терен, m; Т90-102 – терасно ниво с абсолютна кота, m; 
ДРН – долнороманско ниво.

Fig. 16. Engineering geological map of the Topola 5 section
Subsection І – slope with a stabilized and provisionally stabilized landslide: Zone Іa – steep terrain, unsuitable for 

construction; Zone Іb – terrain, suitable for construction of roads and facilities in the open; Zone Іc – terrain, suitable for 
construction of low-rise buildings; Subsection ІІ – active landslides. Terrain, unsuitable for construction; Other designations: 
1 – high and medium scarps of a stabilized and provisionally stabilized landslides; 2 – low scarp of an active landslide; 3 – 
profile line; 4 – motor borehole No/terrain elevation, m; 5 – resistivity survey point No/terrain elevation, m; Т90-102 – terrace 

level at an absolute elevation, m; ДРН – Lower Romanian Level.

Геоложкият и геоморфоложки строеж на западната половина на терена е 
много по-различен от този на изток от нея (фиг. 16, табло X.21), което се 
отразява на неговите инженерногеоложки условия. Тук големите блокове, 
които се наблюдават в горната част на склона, са се по-малко придвижили 
към морето, отколкото при останалите терени. Причина за това навярно е по-
малкия приток на подземни води от високия склон, където те са на повече от 
36 m от повърхността (фиг. 10, Мс 1). 

Свлачището е на три етажа, с добре изразени висок, среден и нисък 
свлачищни отстъпи. Хлъзгателната повърхност на високото стъпало пресича 
Тополската свита по кръговоцилиндрична повърхност, която в хоризонталния 
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си участък е на кота 70 m. 
Средното стъпало заема най-голяма площ. Хлъзгателната му повърхност 

има геометрия, подобна на по-високото стъпало, но хоризонталният  участък 
е  значително по-дълъг и навлиза в горнището на Евксиноградската свита до 
кота 10 m. Тук водното ниво е в делапсия между свлачищните блокове  на 
дълбочина 22 m.

Високото свлачищно стъпало може да се приема за стабилизирано, а 
средното - за условно стабилизирано. Съвременни движения се наблюдават 
в ниското стъпало, чийто свлачищен отстъп започва от хоризонтал 30-35 m. 
Хлъзгателната му повърхност при морския бряг е врязана в Евксиноградската 
свита на кота -5 до -7 m (фиг. 10).

Направени предварителни анализи на устойчивост при наличие на обща 
хлъзгателна повърхнина (Геологически институт на БАН, 2006ф4; Евстатиев и 
Петрова, 2006). При вторите анализи е изследвано комбинираното влияние на 
покачването на нивото на подземните води и различни степени на сеизмичния 
интензитет. Установено е, че склонът сега се намира в равновесно състояние, 
от което може да бъде изведен след покачване на нивото на подземните  води, 
от сеизмични въздействия или от двете заедно. Ако се възприеме разглеждания 
нов модел за наличие на триетажно свлачище с отделни хлъзгателни 
повърхнини за всяко стъпало стойностите на fs ще бъдат по-високи.

При оценка на пригодността за строителство на разглеждания терен 
освен резултатите от стабилитетните изчисления са взети предвид следните 
геоморфоложки и инженерногеоложки данни:
	 Съществуването в продължение на стотици хиляди години 

на изброените по-напред стари морски тераси (горнороманска-
долноплейстоценска, долно средноплейстоценска), образувани върху 
високото и средното свлачищни стъпала, дава основание да се приеме, че 
последните са от категорията на стабилизираните и условно стабилизираните 
свлачища;
	 В разглеждания участък е запазено високото свлачищно стъпало. 

Единствено тук свлачището е на три етажа. В съседните циркуси високият 
етаж е преработен от последвалия свлачищен цикъл, протекъл през ранния 
среден плейстоцен и поради това свлачищата при тях са на два етажа. 
Свлачищните блокове в Топола 5 са останали в горната част на склона, което 
показва, че тук неговата устойчивост е сравнително по-голяма;
	Хлъзгателните повърхнини на трите стъпала (етажи) са на различни 

нива и не са свързани една с друга, което има съществено влияние за 
устойчивостта на склона;
	Укрепването на морският бряг с буни (фиг. 1) е допринесло за 

повишаване на коефициента на устойчивост на ниското стъпало, чието 
равновесие се е нарушавало от активната морска абразия. Над него, върху 
средното свлачищно стъпало, са изградени хотели и други съоръжения, по 
които не се наблюдават деформации от хоризонтални премествания.

Инженерногеоложко райониране
Описаните по-горе условия дават основание в участък Топола 5 да се 

разграничат следните подучастъци: 
Подучастък І – склон
Обхваща свлачищния терен от главния отстъп до ниското свлачищно 

стъпало с кота 30-35 m. Според геоморфоложките особености, геоложкия 
строеж и условията за строителство е поделен на три зони (фиг. 16).

Зона Іа. Тук се отнася стръмният склон от главния свлачищен отстъп 
до чаудинската тераса (Т95-105 и Т90-102). Изграден е от разновидности 1 и 
2 на Карвунската свита и от свлечени блокове - разновидност 7 (фиг. 10). 
Зона Iа попада върху високото стъпало на свлачището, което се счита за 
стабилизирано. Теренът е стръмен и е непригоден за строителство.

Зона Іб. Включва ивица от склона с широчина от 40-50 m до 200 m, 
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разположена между чаудинската тераса и тераса Т55-65. Тук склонът е оформен 
от свлечени блокове на Тополската свита (разновидност 7). Свлачищният 
терен от тази зона се приема за условно стабилизиран. Зона Iб е подходяща 
за изграждане на съоръжения на инфраструктурата - пътища, комуникации, 
както и леки бунгала. Теренът е с голям наклон и се препоръчва да не се 
извършва строителство в земна основа изкоп-насип. 

Зона Ів. Заема терасите Т120-130, Т90-102, тераса Т55-65 и склонът под нея 
до ниското свлачищно стъпало (фиг. 16). Високата тераса е изградена от 
свлачищен пакет на Тополската свита (разновидност 7). По-ниските тераси са 
главно от делапсий на арагонитни глини (разновидност 8), запълващи широки 
заравнени площи между свлечени пакети. Подземните води в  тераса Т55-65 са 
на дълбочина около 22 m. Зона Iв е разположена в пределите на стабилизирано 
и условно стабилизирано свлачище. Подходяща е за строителство на ниски 
сгради. В момента южната ѝ част е застроена с 3-4 етажни хотели (табло 
X.21). 

Подучастък ІІ
Обхваща ниското стъпало на свлачището, което е активно със съвременни 

прояви на пълзене. Свлачищният отстъп започва от хоризонтал 30-35 m. 
Теренът е изграден от останки на свлечени блокове (разновидност 7) и 
делапсий от арагонитни глини (разновидност 8). Подучастък II е непригоден 
за строителство, но в него може до се изграждат паркове и алеи в крайбрежната 
зона.

Следователно, в участък Топола 5 строителството може да се извърши 
само в зони Іб и Ів. Повърхностната им част е изградена от разновидностите 7 
и 8. Разновидност 7 има изчислително натоварване R0=0,25 МРа. Разновидност 
8 притежава деформационен модул Е0=18,0 МРа и изчислително натоварване 
R0=0,20 МРа. Оптималното водно съдържание wopt за достигане на стандартната 
плътност ρds e wopt=32%, а ρds=1,46 g/cm3.

7. Геодинамичен модел на свлачищата
Свлачищният бряг при с. Топола е претърпял редица процеси и събития 

през плиоцена и кватернера. Те са имали разрушителна и съзидателна дейност 
и са били предмет на изследване от Попов и Мишев (1974), Каменов и др. 
(1972). В тези публикации свлачищата са с единна хлъзгателна повърхност, 
от платото до черноморския бряг. От Евлогиев и Евстатиев (2012) се предлага 
един нов работен модел за формирането на свлачищата, според който те са 
претърпели развитие, довело до оформяне на етажи. 

Етажността на свлчищата е в пряка зависимост от палеогеографската 
обстановка. Цикличната промяна на климата през плиоцен-кватернера, 
предизвикала редуване на регресии и трансгресии на морето. Черно море 
многократно е било изолирано от Средиземно море и е било свързано с 
Каспийско море, което е довело до периодична смяна на молюсковата фауна 
от каспийска-полусоленоводна със средиземноморска-халофилна (Шопов, 
1993). Развитието на каспийската фауна бележи регресивните фази в Черно 
море, а средиземноморската - трансгресивните, причинени от нахлуване на 
средиземноморски води през Босфора.

При регресивно ниво на морето бреговата ивица е била подложена 
на ерозия, удълбочили са се деретата, силно се е разчленил релефа и се 
е понижило нивото на подземните води. Последвалата трансгресия е 
подпирала подземните води и те бързо са се покачвали. При тези условия 
дълбоко разчленения релеф е загубил устойчивост в някои участъци и 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 размиваемите 
миоценски седименти. Този процес от плиоцена до днес е ставал циклично 
(на етапи), като често по-младите свлачища са преработвали по-старите. По 
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време на максимума на трансгресиите нивото в Черно море е било близко до 
съвременното. Тогава са се образували върху делапсия прибрежните терасни 
нива (плиоценски и плейстоценски). Терасите се издигат до сегашните високи 
коти в резултат на геодинамични процеси не на много високи морски нива, 
както допускат някои проучватели. 

Въз основа на геоморфоложкия анализ на терасния спектър в пределите 
на четирите циркуса при с. Топола са датирани три главни свлачищни етапа, 
протекли през късния роман-ранен плейстоцен; ранния среден плейстоцен и 
късния среден плейстоцен до днес. Всеки от етапите протича при покачване 
на морското ниво (след регресия), вероятно под вода, а възможно и при 
сеизмични въздействия, като се моделира съответното свлачищно стъпало. 
Обикновено най-високият етаж е от блоков тип. Следващият етаж се развива 
на по-ниско ниво при подобни условия. По този начин в циркуса на Топола 
5-запад са образувани три свлачищни стъпала, а на изток в участъците Топола 
5-изток, Топола 2 и 3 свлачищата са двуетажни - високият етаж е преработен 
от последвалия етап. Сеизмогравитационното свлачище-поток “Иканталъка” 
в участък Топола 4 е с единна хлъзгателна повърхност. Образувано е по време 
на карангатската трансгресия, като е преработило съществувалото по-рано 
блоково етажно свлачище. 

Броят на етажите в свлачищата зависи от възрастта на изходния релеф, в 
който те са оформени. Свлачищата образувани в масива на долнороманското 
ниво, какъвто е случаят при с. Топола, са преминали през посочените по-горе 
три свлачищни етапа.  

Свлачищата образувани в масива на плиоценската заравнена повърхност 
са с максимум четири етажа, които съответствуват на свлачищните етапи: дак 
- ранен плиоцен; късен плиоцен - ранен плейстоцен; ранен среден плейстоцен; 
късен среден плейстоцен до днес. В района Кранево-Панорама са запазени 
три от тези етажи (Евлогиев, Евстатиев, 2012). 

Достоверността на предложения геоложки модел за етажност на 
свлачищата се потвърждава и от следните допълнителни аргументи:
	 Доказателство за отсъствието на дълбока хлъзгателна повърхност 

е наличието на стабилизирани стари свлачища (трети етаж), условно 
стабилизирани (втори етаж) и със съвременна активност (нисък етаж). Ако 
такава повърхност съществуваше, при наличието на непрекъсната морска 
абразия повече или по-малко биха се задействали всички тези свлачища. С 
наличието на отделни, несвързани една с друга повърхности, се обяснява 
добре активността на свлачищата само в прибрежната зона; 
	Активизиралото се свлачище “Фара” на 13.10.2012 г., разположено 

между с. Кранево и курорт “Панорама”, обхвана само ниското стъпало, като 
бе разрушен фарът и вилните постройки, които са били построени върху него.

 Средният етаж на свлачището не бе засегнат от деформации. Върху 
него е изграден пътят “Златни пясъци - Кранево” и вилни постройки. Пътното 
платно е без деформации въпреки близкото отстояние на активния свлачищен 
отстъп - на около 50 m. Тези факти потвърждават също тезата за етажност на 
свлачищата;
	 Типът на свлачищата е друго доказателство за етапността в тяхното 

развитие. Обикновено високият етаж е от блоков тип. В обсега му блоковете 
не са разрушени от по-късни свлачищни прояви. Това се наблюдава в участък 
Топола 5-запад и в съседни райони (Кранево-Панорама). Свлачищата от 
средния и ниския етаж са делапсовидни - преработват се блоковете на по-
старите свлачища;
	 Дву- и триетажни свлачища са образувани и в други части на 

черноморския бряг (Зелинский, ред., 1993).
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Основни изводи и препоръки
От извършените геоложки, геоморфоложки и инженерногеоложки 

изследвания на свлачищата по черноморския бряг при с. Топола могат да се 
направят следните изводи:

1. Hеотектонската обстановка на района е повлияла сериозно върху 
възникването и развитието на свлачищата. Непрекъснатото издигане на 
сушата от края на плиоцена и през кватернера е довело до образуване на 
висок и стръмен склон и на вертикален клиф в лесно размиваемите от 
морската абразия арагонитни седименти на Тополската свита (to N1

s), както 
и до наклоняване към морето на повърхността на диатомейните глини 
на Евксиноградската свита (evN1

s), които са главен водоупор и по които 
преминава основната хлъзгателна повърхност.

2. За възникването и развитието на свлачищата важно значение има 
високата сеизмичност на района (ІХ степен по MSK, сеизмичен коефициент 
Кс=0,27). Възможно е сеизмичността да е изиграла основна роля за блоковия 
тип на свлачищата - откъсването на големите свлачищни блокове от платото 
вероятно е станало при още по-силни земетресения от сегашните станали през 
плейстоцена. Важността на сеизмичния фактор се увеличава и от склонноста 
на арагонитните глини към протичане.

3. Според геоморфоложките условия проучваният терен е поделен на 5 
участъка, означени като Топола 1, Топола 2, Топола 3, Топола 4 и Топола 5 
(фиг. 1). В района са установени и датирани долнороманскио ниво с надморска 
височина 150-163 m и следните морски тераси: Т120-130 - горен роман-долен 
плейстоцен; Т90-102, Т95-105, Т90-100, Т100-110, Т85-100, и Т85-90 - долен среден плейстоцен 
(чаудин); Т55-65, Т32-40 и Т25-30 

 - среден и горен среден плейстоцен; Т10-15 и Т10-12 
- горен плейстоцен; Т5 – холоцен. Терасите са образувани върху свлечените 
блокове или делапсия между тях, което позволява да се определи възрастта 
на свлачищата.

4. Установено е, че подобно на свлачища по украинското Черноморие, 
свлачищата при. с. Топола не са развити по единна свлачищна повърхност, 
която започва от платото и достига до морето, а са разположени едно над 
друго на етажи, като всеки етаж има своя повърхност на свличане.

5. Въз основа на геоморфоложките данни е определена следната възраст 
на свлачищата:

-Къснороманско-ранноплейстоценско свлачище. Образувано е в западната 
половина на участък Топола 5 и заема високия етаж на триетажното свлачище. 
Възрастта му е определена по стратиграфската позиция на тераса Т120-130;

-Ранно средноплейстоценско свлачище. Изгражда средния етаж на 
триетажното свлачище в Топола 5-запад и високия етаж на двуетажните 
свлачища в Топола 5–изток и Топола 2, 3. Терасите образувани върху 
свлачището са долно средноплейстоценски (чаудински) и определят времето 
на възникването му;

-Късно средноплейстоценско-съвременно свлачище. Оформя най-
долния етаж на свлачището в Топола 5, 2 и 3. Води началото си от късния 
среден плейстоцен, но поради активната абразия е подложено на циклично 
активизиране;

-Късноплейстоценско е свлачището “Иканталъка” в Топола 4, което 
е сеизмогравитационно свлачище-поток, развито на фона на по-старо 
свлачище от блоков тип. Възрастта му се основава на образуваната върху него 
карангатска тераса.

6. Разработен е геодинамичен модел на свлачищата, отчитащ възрастта 
и етажния им строеж, палеогеографската обстановка и факторите 
предизвикващи възникването и развитието на свлачищата, различията в 
тяхната изява – блоков тип свлачища, сезмогравитационни свлачища и др. 

7. Направено е инженерногеоложко райониране на свлачищните участъци. 
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Според условията за стоителство те са поделени на подучастъци. Посредством 
детайлен геоморфоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки анализ са 
разграничени стабилизирани, условно стабилизирани и съвременни активни 
свлачища. Стабилизираните и условно стабилизирани свлачища обхващат 
високите свлачищни етажи. Активните свлачища се намират в най-ниската 
част от склона. Те се активизират главно от морската абразия. Изградените 
брегоукрепителни съоръжения са допринесли много за понижаване на 
тяхната активност.

8. Във всеки участък са разграничени зони, в които след детайлно 
проучване може да се извършва строителство на сгради, на инфраструктурни 
и рекреационни съоръжения. Дадени са препоръки за повишаване на 
устойчивостта на склона. Те включват продължаване на строителството на 
брегоукрепителни съоръжения за борба с морската абразия, ограничаване 
на повдигането на нивото на подземните води (НПВ), което по време на 
проучването бе много ниско, особено в по-високите свлачищни етажи. 
Възможен източник за повишаване на НПВ е застрояването на платото 
(долнороманското ниво), насипване на деретата по склона, неправилната 
вертикална планировка и водоснабдяването на жилищните сгради в обхвата 
на свлачищата без да е направена канализация. 
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Табло I
Фото 1. Изглед на Тополската свита, разкриваща се във високия свлачищен отстъп; Фото 2. Литоложката 

граница между Карвунската и Тополската свити

Table I
Photo 1. View of the Topola Formation, outcropped at the high landslide scarp; Photo 2. Lithological boundary 

between the Karvuna and Topola Formations
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Табло II
Фото 3. Нива и морски тераси в участък Топола 5: ДРН – долнороманско ниво; Т120-130 – терасно ниво на 

абсолютна кота, m; Фото 4. Изглед на Тополското дере при профил ІІ-ІІ: Т85-90 – терасно ниво на абсолютна кота, m.

Table II
Photo 3. Levels and marine terraces in the Topola 5 section: ДРН – Lower Romanian Level; Т120-130 – terrace level at 

an absolute elevation, m; Photo 4. View of the Topola gully at profile ІІ-ІІ: Т85-90 – terrace level at an absolute elevation, m.
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Табло III
Фото 5. Абразионен бряг с вертикален клиф; Фото. 6. Сондажна ядка от Разновидност 3 (Тополска свита)

Table III
Photo 5. Abrasion coast with a vertical cliff; Photo 6. Drill-core from variety 3 (Topola Formation)
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Табло IV
Фото. 7. Изглед на сондажна ядка от разновидност 5 (Евксиноградска свита); Фото. 8. Сондажна ядка от 

пласт 5а (Евксиноградска свита) 

Table IV
Photo. 7. View of drill-core from variety 5 (Euxinograd Formation); Photo 8. Drill-core from Layer 5a (Euxinograd 

Formation)
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Табло V
Фото. 9. Сондажна ядка от хлъзгателната зона - разновидност 6. Фото. 10. Ядка от свлачищен пакет на 

Тополската свита (разновидност 7). Фото 11. Сондажна ядка от беструктурна арагонитна глина (разновидност 8)

Table V
Photo. 9. Drill-core from the sliding zone – variety 6. Photo. 10. Drill-core from the landslide pack of the Topola 

Formation (variety 7). Photo 11. Drill-core from structureless aragonite clay (variety 8)
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Табло VI
Фото 12.  Изглед на участък Топола 1: ДРН – долнороманско ниво; 1 – висок свлачищен отстъп на условно 

стабилизирано свлачище; 2 – свлачищни отстъпи на активно свлачище; 3 – граница между участъци; І-І – 
профилна линия; Т85-90 – терасно ниво на абсолютна кота, m. Фото 13. Изглед на източния склон на Тополското 
дере: 1 – свлачищни отстъпи на активно свлачище; І-І – профилна линия;

Table VI
Photo 12.  View of the Topola 1 section: ДРН – Lower Romanian Level; 1 – high scarp of a provisionally stabilized 

landslide; 2 – scarp of an active landslide; 3 – boundary between sections; І-І – profile line; Т85-90 – terrace level at an absolute 
elevation, m. Photo 13. View of the eastern slope of the Topola gully: 1 – scarp of an active landslide; І-І – profile line.
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Табло VII
Фото 14. Изглед на западния склон на Тополското дере: 1 – висок свлачищен отстъп на условно стабилизирано 

свлачище; 2 – свлачищен отстъп на активно свлачище; ІІ-ІІ – профилна линия; Т85-90 – терасно ниво на абсолютна 
кота, m. Фото. 15. Изглед на свлачищния циркус на участък Топола 2: ДРН – долнороманско ниво; 1 и 2 – висок 
и нисък свлачищен отстъп на условно стабилизирано двуетажно свлачище; 3 – свлачищен отстъп на активно 
свлачище; 4 – бордове на свлачището; ІІІ-ІІІ – профилна линия; Т90-100 – терасно ниво на абсолютна кота, m.

Table VII
Photo 14. View of the western slope of the Topola gully: 1 – high scarp of a provisionally stabilized landslide; 2 – scarp 

of an active landslide; ІІ-ІІ – profile line; Т85-90 – terrace level at an absolute elevation, m. Photo. 15. View of the landslide 
cirque in the Topola 2 section: ДРН – Lower Romanian Level; 1 and 2 – high and low scarps of a provisionally stabilized 
two-storey landslide; 3 – scarp of an active landslide; 4 – boards of the landslide; ІІІ-ІІІ – profile line; Т90-100 – terrace level 

at an absolute elevation, m.
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Табло VIII
Фото 16. Изглед на свлачищния циркус на участък Топола 3: Участъкът ДРН – участък Долнороманско 

ниво; 1 – висок отстъп на условно стабилизирано двуетажно свлачище; 2 – нисък свлачищен отстъп на активно 
свлачище; 3 – бордове на свлачището; V-V – профилна линия; Т85-100 – терасно ниво на абсолютна кота, m. В 
долните ъгли на снимката се вижда част от хеликоптера. Фото 17. Крайморската заравненост с два реда хълмове 
в участък Топола 3: 1 – свлачищен отстъп на активно свлачище; 2 – долина, бивш ръкав; V-V – профилна линия; 
Т30-38 – терасно ниво на абсолютна кота, m.

Table VIII
Photo 16. View of the landslide cirque in the Topola 3 section: ДРН – section of the Lower Romanian Level; 1 – high 

scarp of a provisionally stabilized two-storey landslide; 2 – low scarp  of an active landslide; 3 – boards of the landslide; 
V-V – profile line; Т85-100 – terrace level at an absolute elevation, m. A part of the helicopter is seen in the lower corners of the 
photo. Photo 17. Coastal flat area with two rows of hills in the Topola 3 section: 1 – scarp of an active landslide; 2 – valley, 
former branch; V-V – profile line; Т30-38 – terrace level at an absolute elevation, m.
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Табло IX
Фото 18. Изглед на циркус “Икантълъка” - участък Топола 4: 1 – висок отстъп на условно стабилизирано 

двуетажно свлачище; 3 – бордове на циркуса; VІ-VІ – профилна линия; Т10-12 – терасно ниво на абсолютна кота, m. 
Фото 19. Изглед на Карангатската тераса при “Иканталъка” - Топола 4

Table IX
Photo 18. View of the Ikantalaka cirque – Topola 4 section: 1 – high scarp of a provisionally stabilized two-storey 

landslide; 3 – boards of the cirque; VІ-VІ – profile line; Т10-12 – terrace level at an absolute elevation, m. Photo 19. View of 
the Karangatian terrace at Ikantalaka – Topola 4
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Табло X
Фото 20. Морски бряг при “Икантълъка”. Фото 23. Панорамна снимка на свлачищния циркус в участък 

Топола 5: ДРН – долонороманско ниво; 1 и 2 – висок и среден свлачищен отстъп на стабилизирано и условно 
стабилизирано свлачище; 3 – нисък свлачищен отстъп на активно свлачище; 4 – източен борд; Т120-130 – терасно 
ниво на абсолютна кота, m; VII-VII – профилна линия.

Table X
Photo 20. Sea coast at Ikantalaka. Photo 23. Panoramic photo of the landslide cirque in the Topola 5 section: ДРН – 

Lower Romanian Level; 1 and 2 – high and medium scarps of a stabilized and provisionally stabilized landslide; 3 – low 
landslide scarp of an active landslide; 4 – eastern board; Т120-130 – terrace level at an absolute elevation, m; VII-VII – profile 
line.


