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Abstract. Thе publication analyses and summarises data from a study conducted to clarify 
geotechnical stability of slopes for erosion gully bordering the south of the site: Car factory 
in Bahovitsa village, District of Lovech town. The study and research of stability have been 
necessary to resize the corrective actions of that valley to ensure the operability of the equipment 
in the newly built facilities in the car factory. The plant site is located on the slope with east - 
south east exposure, bounded to the south by deeply cut erosion gully. The ravine activity in the 
area is highly developed, provoked by the rapid discharge of surface water during heavy rains 
and snowmelt. The dispersion composition of geological soils (clay and sandy clay) contributes 
to the ravine activity. For this phenomenon additional condition is mainly hilly relief (the North-
Bulgarian swelling) and deep ravine carved river-network (low erosion basis). Performance of 
significant amount of excavation work in the northern part of the site and bulk work in the south 
part had to be done in fulfillment of the vertical planning project. The constructive embankment 
with a height of up to 7 m was done near the slopes of the gully. The total denivelation became 
18 m between the bottom of the ravine and the vertical planning of the site. As a result during 
the months of March-April 2010 the deformations and appearance of shear cracks have been 
observed in the constructed embankment. This necessitates the need to conduct additional 
engineering geological assessment of the stability of slopes and making the recommendations to 
ensure the operability of the earth-built embankment. The conclusions and ideas of this case can 
be useful in similar engineering geological conditions in other similar sites. 

Keywords: erosion gully, constructive embankment, shear cracks, slope stability

Резюме. Настоящата публикация анализира и обобщава данните от проведено 
инженерногеоложко проучване за изясняване на устойчивостта на откосите на 
ерозионно дере, граничещо южно на обект: „Автомобилен завод” в с. Баховица, общ. 
Ловеч. Проучването и изследването на устойчивостта се наложи с оглед оразмеряване 
на корекционни мероприятия на посоченото дере за гарантиране на експлоатационната 
годност на новостроящите се съоръжения в автомобилния завод. Площадката на завода е 
разположена на склон с изток–югоизточно  изложение, ограничена от юг с дълбоко врязано 
ерозионно дере. Предвид предимно дисперсния състав на геоложките разновидности (глини 
и песъчливи глини), овражната дейност в района е силно развита, провокирана от бързото 
отвеждане на повърхностните води при обилни валежи и снеготопене. Предпоставка за 
това явление е и предимно хълмистият релеф и дълбоко всечената речно-овражна мрежа 
(нисък ерозионен базис). В изпълнение на проектната вертикална планировка се наложи 
изпълнение на значителни по обем земно-изкопни работи в северната част на площадката 
и насипни в южната и част. В непосредствена близост до откосите на дерето бе изграден  
конструктивен насип с височина, достигаща до 7 m, при което се достигна до обща 
денивелация от 18 m между дъното на дерето и вертикалната планировка на строителната 
площадка. В резултат на всичко описано по-горе, през месеците март и април 2010 г. 
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бяха констатирани деформации в изградения насип и поява на срязващи пукнатини. 
Това обуслови необходимостта от провеждането на допълнителни инженерногеоложки 
проучвания, оценка устойчивостта на откосите и даване на препоръки за осигуряване на 
експлоатационната годност на изграденото земно-насипно съоръжение. Заключенията и 
идеите от този конкретен случай могат да бъдат от полза при подобни инженерногеоложки 
условия и при други сходни обекти.

Ключови думи: ерозионно дере, конструктивен насип, срязващи пукнатини, склонова 
устойчивост 

Въведение
Настоящата публикация представя данните от извършено 

инженерногеоложко проучване на обект: „Автомобилен завод” в с. Баховица, 
общ. Ловеч. Основните цели са изясняване на якостните характеристики 
на седиментите, изграждащи геоложкия разрез, определяне коефициента 
на устойчивост и геодинамичното състояние на прилежащата към дерето 
територия. За оформяне на вертикалната планировка на обекта са извършени 
насипни работи. Целта е постигане на кота терен от 251,00 метра, като площта, 
заключена между регулацията на парцела и кота 251,00 метра от естествения 
терен е оформена в конструктивен насип. Насипът е планомерно положен и 
послойно уплътнен, а използваният материал е от разкриващите се в района 
делувиални глини. След няколко месечен престой по изградения насип се 
забелязват деформации и наличие на пукнатини на срязване и опън, което 
наложи детайлно инженерногеоложко проучване и последващ анализ.

Предложените проектни дейности по корекцията на повърхностния воден 
обект и превенцията срещу протичащите ерозионни процеси са съобразени 
с устойчивостта на откоса и изчислените некомпенсирани свлачищни сили, 
осигуряващи нормативно приетия коефициент на устойчивост съгласно 
Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения 
в свлачищни райони. 

Геоморфоложки условия и релеф
В геоморфоложко отношение проучваната прощадка е разположена на 

склон с изток–югоизточно изложение, ограничена от юг от дълбоко врязано 
ерозионно дере, събиращо водите през пролетното пълноводие. Предвид 
предимно дисперсния състав на геоложките разновидности (глини и песъчливи 
глини), овражната дейност в района е силно развита, провокирана от бързото 
отвеждане на повърхностните води при обилни валежи и снеготопене.

За това явление допълнителна предпоставка е и предимно хълмистият 
релеф и дълбоко всечената речна мрежа (нисък ерозионен базис). По откосите 
на дерето ясно се забелязват локални плитки свличания, които засягат 
предимно почвената покривка и перпендикулярни оврази в местата с липса 
на растителност. 

Речно-овражната мрежа чрез множество водосливания отвежда 
формираните водни количества в река Осъм, като се явява ляв приток.

На база топографската карта, представена на фиг. 1 (фрагмент от К-3-
46-Г-б, М 1:25000) е определен коефициент на овражност Ко=1,60х10-3 1/m, 
изчислен като отношение на общата дължина на всички оврази (l=45,834 km) 
към площта на изследваната територия (280,88 ha). 

Ерозионното дере, преминаващо южно от обект: „Автомобилен завод”, се 
характеризира с водосборна площ от 22,21 ha и среден наклон от 25,30 m/km. 
В горната част на водосборната  област наклонът достига до 94,44 m/km, а в 
долната част до 15,11 m/km. Дерето има издължена форма с посока СЗ-ЮИ 
и по-развита северна част. Съгласно класификацията на Козьменко (1954) по 
обем на ерозираните маси (m3) то се класифицира като среден овраг (от 100 
до 1000 m3) с ерозиран обем от 283,96 m3/m. По стадий на оврагообразуване 
може да се класифицира на границата между ІІІ и ІV стадий, като на терена се 
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наблюдава заглаждане на релефните форми, трапецовиден профил, наличие 
на пясъчно-чакълести фракции в основата и непълно самозалесяване на 
откосите.

Оразмерителното количество на формирания повърхностен отток 
вследствие дъждовни води се определя по метода „пределна интензивност”, 
като произведение на интензивността на оразмерителния дъжд, отточен 
коефициент (0,37), зависещ от наклона на терена, неговата повърхност и от 
площта на водосборната област (22,21 ha).

Данните за максималния интензитет на валежа и оразмерителното водно 
количество са представени в таблица №1.

Табл. 1. Максимален интензитет на валежа (Кючукова и др., 1986)

Tab. 1. Maximum intensity of precipitation (Kyuchukova et al., 1986)

Обезпеченост, % 0,1 1 3 5 10

Максимален интензитет на валежа в l/s/ha, с 
продължителност от 5 min 510 430 387 361 350

Оразмерителното водно количество (m3/s) 
при максимален интензитет на валежа в l/s/
ha, с продължителност от 5 min

4,19 3,53 3,18 2,97 2,88

Фиг. 1. Топографска карта на района: 1 – Хоризонтали по естествения терен; 2 – Селскостопански 
микроязовири; 3 – Населено място; 4 – Водосливни дерета; 5 – Район на проучване; 6 – Водосборна област.

Fig. 1. Topographic map of the area: 1 – Horizontals on natural terrain, 2 - Agricultural micro dams, 3 - Settlements 
4 - Affluent gullies, 5 - Area of study: 6 - Catchment area.
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Геоложки строеж
Геоложкият строеж на изследваната територия е представен от 

седиментите на мезозоя и по-специално на долната и горната креда, като 
хроностратиграфската им датировка е барем–апт за седиментите на долната 
креда и кампан-махстрихт за отложенията на горната креда. Повсеместно 
последните са покрити от алувиалните и делувиалните седименти на 
кватернера, представени на съставената инженерногеоложка карта (фиг. 2).

Съгласно геоложката карта на България в мащаб 1:100 000, картен лист 
Ловеч, проектната територия е изградена от седиментите на Тръмбешката 
свита (tK1

ap). Свитата е предимно мергелно-глинеста по състав (Хрисчев и 
др., 1995). Изградена е от варовити глини до глинести мергели с вариращо 
съдържание на алевритовия компонент. Присъстват и смесени скали от типа 
на хипопелитите, както и тънки прослойки от олигомиктови дребнозърнести 
пясъчници и алевролити (Николов и др., 1974, Ruskova, 1982). Запад – 
северозападно от с. Баховица се разкриват и отложенията на Свищовската 
свита (svK1

ap), също и част от Ловешката ургонска група (Хрисчев и др., 1995). 
Свитата е пясъчникова по състав, изградена от сивозеленикави до кафяви, 
средно до грубозърнести  пясъчници. 

Седиментите на горната креда – Новаченска (nK2
cp) , Румянцевска (rK2

cp) 
и Дърменска свити (dmK2

cp-m), представени от глинести варовици, глауконитни 
пясъчници и мергели и са представени Югозападно от с. Баховица.

Фиг. 2. Инженерногеоложка карта на района и ситуация на проучвателните работи: 1 – Алувиални глинести 
пясъци (aQh); 2 – Делувиална прахова глина с късове от изветрял варовик (dQp-h); 3 – Насип от  делувиална глина 
(Qantr); 4 – Хоризонтали по естествения терен; 5 – Локални свличания; 6 – Откос на насипа.

Fig. 2. Engineering geological map of the area and the situation of exploration works: 1 - Alluvial clayey sands (aQh); 
2 – Diluvial silty clay with pieces of weathered limestone (dQp-h); 3 - Embankment of diluvial clay (Qantr); 4 - Horizontals 
on natural terrain 5 - Local landslides, 6 - Slope of the embankment.
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Сеизмичност на района 
Съгласно картата на сътресяемостта за период от 1000 години  (нормативна 

за страната), районът на с. Баховица, общ. Ловеч, попада в зона с интензитет 
І=VІІ степен (по МШК 64) и коефициент на сеизмичност Кс = 0,10 (Наредба № 
РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони).

Фиг. 3. Деформации в конструктивния насип 

                 Fig. 3. Deformations along the constructive embankment

    Фиг. 4. Общ изглед към конструктивния насип 

           Fig. 4. General view of the constructive embankment
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Инженерногеоложки условия на проучвателната площадка
Инженерногеоложки строеж
Чрез проучвателни сондажи и лабораторни изследвания на земни проби 

са определени пет броя инженерногеоложки разновидности (табл. 2):
•	 Насип от прахова глина, кафява с късове от изветрял варовик 
(Qantr) – пласт №1;
•	 Прахова глина, кафява с късове от изветрял варовик (dQp-h) – 
пласт №2;
•	 Сива, аргилитоподобна до мергелна глина (dQp-h) – пласт №3;
•	 Дребнозърнест чакъл (aQh) – пласт №4;
•	 Глинест пясък (aQh) – пласт №5.

Физикомеханични показатели на строителните почви

Табл. 2. Физикомеханични показатели на пластовете 

Table 2. Physico-mechanical parameters of the soil layers

Показател

Инженерногеоложка разновидност
Изследвани проби

Пласт 1 
6 бр.

Пласт 2
16 бр.

Пласт 3
7 бр.

Пласт 4
1 бр.

Пласт 5
1 бр.

Специфична плътност (g/cm3) 2,67 2,68 2,70 - 2,66

Обемна плътност (g/cm3) 2,06 2,02 2,05 2,10 2,08
Обемна плътност на скелета (g/
cm3) 1,79 1,71 1,74 - 1,69

Обем на порите (-) 0,328 0,364 0,355 - 0,364

Порен коефициент (-) 0,489 0,576 0,553 - 0,573

Водно съдържание (%) 15,08 18,66 17,71 - 23,00

Граница на протичане (%) 31,67 31,43 31,00 - 21,50

Граница на източване (%) 12,92 14,81 15,64 - 16,00

Показател на пластичност (%) 18,75 16,53 15,36 - 5,50

Показател на консистенция (-) 0,88 0,75 0,84 - 0,00

Степен на водонасищане (-) 0,82 0,87 0,86 - 1,00

Чакъл: 200-2mm (%) 1,00 3,00 1,00 61,00 0,00

Пясък: 2-0,1mm (%) 13,00 11,66 13,33 36,00 44,00

Прах: 0,1-0,005mm(%) 64,00 59,66 74,66 3,00 46,00

Глина: < 0,005mm (%) 22,00 25,66 11,00 0,00 10,00

Пласт 1 – Насип от прахова глина, кафява с късове от изветрял варовик 
(Qantr)

Пластът е насип от прахова глина в среднопластична до полутвърда 
консистенция, с отделни късове от изветрял варовик и пясъчник. Оформянето 
на този пласт е извършено от изкопаването, насипването и уплътнението 
на пласт 2, като същият служи за оформяне на вертикалната планировка 
на строителната площадка. Пласт №1 е изследван с шест броя проби. 
Извършената оценка на набъбването показва наличието на зони, проявяващи 
набъбващи свойства. Названието на инженерногеоложката разновидност по 
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БДС е прахова глина в твърдопластична консистенция. По показателя „степен 
на водонасищане” - Sr = 0,82, разновидността се класифицира като „много 
влажна”.

Пласт 2 – Прахова глина, кафява с късове от изветрял варовик (aQp-h)
Пластът е представен от прахова глина в среднопластична до 

полутвърда консистенция, с отделни късове от изветрял варовик и 
пясъчник. Пластът е изследван с шестнадесет броя пробни образци, а 
названието на инженерногеоложката разновидност по БДС е прахова глина в 
твърдопластична консистенция. Извършената оценка на набъбването показва, 
че същият е ненабъбващ. По показателя „степен на водонасищане” - Sr = 0,87, 
разновидността се класифицира като „много влажна”.

Пласт 3 – Сива, аргилитоподобна до мергелна глина (dQp-h)
Пластът е представен от аргилитоподобна до мергелна глина. 

Пластът е изследван със седем броя пробни образци, а названието на 
инженерногеоложката разновидност по БДС е прахова песъчлива глина в 
среднопластична консистенция. Извършената оценка на набъбването показва, 
че същия е ненабъбващ. По показателя „степен на водонасищане”  - Sr = 0,86, 
разновидността се класифицира като „много влажна”.

Пласт 4 – Дребнозърнест чакъл (aQh)
Пластът е представен от дребнозърнести чакъли с песъчливо-

прахов запълнител. Пластът е изследван с една проба. Названието на 
инженерногеоложката разновидност по БДС е дребен чакъл.

Пласт 5 – Глинест пясък, прахов (aQh)
Пластът е представен от глинест пясък, прахов. Пластът е изследван с 

една проба. Названието на инженерногеоложката разновидност по БДС 
е прахов глинест пясък. По показателя „степен на водонасищане” - Sr =  1, 
разновидността се класифицира като „водонаситена”. Определената в 
лабораторни условия течнопластична до течна консистенция не отговаря на 
същата в естествени условия на залягане, а е резултат от несъвършенства при 
сондиране, пробонабиране и транспорт на извадената сондажна ядка.

Разположението в разрез на описаните пет инженерногеоложки 
разновидности може да се види на фиг. 5, на която са представени напречните 
инженерногеоложки профили на склона в изследвания район.
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Стабилитетни изчисления
Оценката на склоновата устойчивост бе извършена като на базата на 

съставените инженерногеоложки профили, бяха зададени геометричните 
особености на разглеждания терен и пространственото положение 
на инженерногеоложките разновидности. След това са отразени 
характеристиките на пластовете, имащи отношение към устойчивостта на 
склона – обемното тегло, ъгълът на вътрешно триене и кохезията (таблица №3).

Табл. 3. Изчислителни якостни характеристики на разкритите инженерногеоложки разновидности

Tab. 3. Computational strength characteristics of detected engineering geological types of soil

ИГ разновидност Обемно тегло (kN/
m3)

Ъгъл на вътрешно 
триене

Кохезия
(kPa)

Пласт №1 20,60 8,88 - остатъчен 6,08 - остатъчна

Пласт №2 20,20 15,41 - върхов 30,54 - върхова

Пласт №3 20,50 16,88 - върхов 20,92 - върхова

Пласт №4 20,80 28,00 0,00 

Пласт №5 21,00 20,00 2,00 

Изчисленията са извършени по над 2000 потенциални хлъзгателни 
повърхнини с програмата SlopeW. Положението им е определено на базата 
на резултатите от инженерногеоложкото проучване, като са търсени най-
слабите и неустойчивите от тях. Всички плоскости на свличане са с различна 
дълбочина и обхващат различни по дължина зони от естествения геоложки 
разрез и насипа. На инженерногеоложките профили са отбелязани центровете 
на изследваните хлъзгателни повърхнини със съответните коефициенти на 
сигурност (фиг. 6 и фиг. 7). От тях е избрана като представителна по една със 
съответния най-нисък коефициент на устойчивост.
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Фиг. 6. Изчислителен модел по Инженерногеоложки профил І-І: 1 – Насип от прахова глина, кафява с късове 
от изветрял варовик (Qantr); 2 – Прахова глина, кафява (dQp-h); 3 – Сива, аргилитоподобна до мергелна глина 
(dQp-h); 4 – Дребнозърнест чакъл (aQh); 5 – Глинест пясък (aQh); 6 – Изследвано свлачищно тяло; 7 – Център 
на хлъзгателна повърхнина; 8 – Център на хлъзгателна повърхнина с най-нисък коефициент на устойчивост; 9 – 
Прогнозно покачване на подземното водно ниво.

Fig. 6. Computational model along the engineering geological profile I-I: 1 - Embankment of brown silty clay (Qantr); 
2 - Silty clay brown (dQp-h); 3 - Grey mudstone to marl like clay (dQp-h); 4 - Small-gravel (aQh); 5 - Clayey sand (aQh); 6 - 
Research landslide body; 7 - Center of landslide surface, 8 - Center of landslide surface with a lower coefficient of resistance; 
9 - Projected increase in ground water level.

Коефициентите на устойчивост са изчислени по методите на Фелениус, 
Бишоп, Янбю и Моргенщайн-Прайс. Като най-представителни са посочени 
коефициентите, получени по метода на Янбю.

Получените резултати за коефициента на устойчивост с различна 
комбинация на натоварванията са дадени в таблица 4.

При изчислението на устойчивостта с отразяване на сеизмичното 
въздействие е използван сеизмичен коефициент Кс=0,10, съответстващ на 
интензивност I=VІІ степен по МШК-64.
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Табл. 4. Определяне на склоновата устойчивост

Table 4. Estimation of slope stability

Вид на натоварването
Коефициент на 

устойчивост 
по метода на Янбю

Фигура

Инженерногеоложки профил І-І 

Естествено състояние 1,685

фиг. 6Естествено състояние и подземна вода 1,432

Естествено състояние, Кс=0,10  и подземна вода 1,043

Инженерногеоложки профил ІІ-ІІ 
Естествено състояние 2,274

фиг. 7Естествено състояние и подземна вода 1,789

Естествено състояние, Кс=0,10  и подземна вода 1,208

Фиг. 7. Изчислителен модел по Инженерногеоложки профил ІІ-ІІ: 1 – Насип от прахова глина, кафява  
(Qantr); 2 – Прахова глина, кафява (dQp-h); 3 – Сива, аргилитоподобна до мергелна глина (dQp-h); 4 – Изследвано 
свлачищно тяло; 5 – Център на хлъзгателна повърхнина; 6 – Център на хлъзгателна повърхнина с най-нисък 
коефициент на устойчивост; 7 – Прогнозно покачване на подземното водно ниво.

Fig. 7. Computational model along the engineering geological profile II-II: 1 - Embankment of silty clay, brown 
(Qantr); 2 - Silty clay, brown (dQp-h); 3 - Grey mudstone to marl like clay (dQp-h); 4 - Research landslide body; 5 - Center 
of landslide surface, 6 - Center of landslide surface with a lower coefficient of resistance; 7 - Projected increase in ground 
water level
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Причини за нестабилност на проучвателната площадка
От проведените огледи и инженерногеоложки изследвания, както и от 

моделните стабилитетни изчисления се установи, че проучваната площадка е 
в устойчиво положение, като малки локални свличания се образуват в зоните 
без растителност, където почвеният слой се свлича провокиран от ерозионни 
процеси. След прибавяне на сеизмична сила и повишаване на водното 
ниво в изчислителните модели се забелязва намаляване на коефициента 
на устойчивост и формиране на потенциални хлъзгателни повърхнини, 
неотговарящи на минимално допустимата устойчивост съгласно Наредба №12.

Изграденият конструктивен насип в изпълнение на проекта за 
вертикална планировка натоварва оформения естествен откос и предизвиква 
допълнителни натоварвания в активната зона на изследваните потенциални 
хлъзгателни повърхнини. Имайки предвид изчислените коефициенти на 
устойчивост се предлага комбинирано изграждане на противосвлачищно и 
противоерозионно съоръжение, гарантиращо експлоатационната годност на 
площадката.

Изводи
От извършените изчисления и получените резултати могат да се направят 

следните изводи:
•	 В естествено състояние, без комбинирано натоварване, теренът се 
намира в устойчиво положение и при двата профила, а коефициентите 
на сигурност са по-големи от минимално допустимия коефициент от 1,25 
(съгласно Наредба №12 на МРРБ).
•	 Под въздействие на повишаващо се водно ниво, коефициентите на 
сигурност намаляват, а след прибавяне на сеизмичната сила, склонът при 
Инженерногеоложки профил І-І преминава в неустойчиво състояние. 
Условието за удовлетворяване на  минимален коефициент на сигурност 
от 1,10 (съгласно Наредба №12 на МРРБ) е невъзможно.
Корекцията на дерето трябва да позволи дрениране на подземните води 

при пролетното пълноводие и снеготопенето, а дренажните съоръжения 
трябва да бъдат оразмерени по подходящ начин, гарантиращ предпазване от 
суфозионно изнасяне на праховата фракция от литоложките разновидности.

Необходимо е предпазване на откосите на насипа от оврагообразуване с 
подходящо инженерно решение. Подходящото решение е почвозадържащи 
елементи, геомрежи, тревна смеска или торкрет. Към момента на терените 
работи се установиха ровини от отвеждането на дъждовните води. Това ще 
доведе до разуплътняване на насипните материали и компрометиране на 
насипа. 
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