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Abstract. Black Sea coast is one of the regions of the country with a distribution of an essential 
part of Bulgarian landslides. More than 200 landslides affect only urban areas, resorts and villa 
zones. The main triggering factors are: impact of surface and ground water, abrasion, erosion 
and earthquakes. In this study, we applied the Mora and Vahrson (1994) method to estimate 
the landslide susceptibility along the Bulgarian Black Sea coast, which is strongly affected by 
landslides. This method is based on evaluation of various local factors for slope instability.

Lithological factor Sl is determined from the engineering properties of the lithologic 
formations that characterize the research area. In this regard, according to the geological 
conditions on the Bulgarian Black Sea coast can be divided into 3 categories. 

Factor soil humidity Sh is determined in accordance with the accumulated value of the index 
of rainfalls ranging from 1 to 5. In the present study, the factor of soil humidity Sh is taken from 
the Climatic Guide of Bulgaria (Колева, Пенева, 1990) including records from 15 meteostations. 
The scope of rainfalls during 24 hours varies between 1 and 3 hours for the territory of Bulgaria. 
On the Black Sea coast it is in the range of 1 to 1.5 hours. The lowest values were measured in 
the south of Burgas. The data necessary for determining the precipitation destabilizing factor Tp  
is obtained from the same source.

Seismicity triggering factor Ts will vary on the territory of Bulgaria from 4 (VI degree) to 7 
(IX degree). For example, the Burgas region has Ts=5, but Shabla-Kaliakra will have Ts=7. The 
other triggering factor Tp will be taken from table given by the authors of method. 

The method of Mora and Vahrson includes only two triggering factors (seismicity and 
precipitation) that are typical for the region of Central America, where it is originated. We 
considered that a discrepancy of this method is the omission of ‘abrasion/erosion’ factor for 
landslide triggering which is very important for seaside areas such as the Black Sea coast line. 
Due to specific peculiarities of the Bulgarian sea-side strip, we add a new triggering factor 
concerning the abrasion and erosion activity along the coast and rivers that has to be taken into 
consideration and we propose to be marked as Te.

As seen from the results expressed in the susceptibility map, the maximum score for the 
Black Sea coast is 225. This corresponds to the medium degree of susceptibility in accordance 
to the methodology. Most prone to landslides are slopes in the areas of Varna and Balchik and 
parts of the Eastern Balkan Mts (mostly southern slopes). The majority of the research area is 
characterized by moderate degree. 

The disadvantage of this method is connected with calculated moderate degree of 
susceptibility on certain parts of the flat terrain, such as the Dobrudzha plateau, but this is due to 
local variations in topography and high seismicity (from Shabla Kaliakra seismic zone), and the 
presence of weak soils as loess. 

Obviously, the data for factors of soil humidity Sh, taken only 15 meteostations across the 
country, are insufficient and updating is necessary, as well as the density of observation network.

Keywords: Bulgarian Black Sea coast, landslide susceptibility mapping, Mora and 
Vahrson method
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Резюме. Разгледан е методът на Мора и Варсон, който е приложен при съставяне на Картата 
на податливостта към свличане за района на Българското Черноморското крайбрежие. 
Най-податливи към свличане са склоновете по Варненското и Балчишкото крайбрежие 
и отделни части от Източна Стара планина – най-вече южните склонове. С умерена 
степен се характеризира по-голямата част от района на изследване. Към оригиналния 
метод е добавен нов фактор, характеризиращ процесите на ерозия и  абразия, които 
липсват при оригиналния метод. Максималният брой точки, получен при изчисленията за 
Черноморското крайбрежие, е 225. Това отговаря на средна степен на опасност по приетата 
методология. 
Ключови думи: Българско Черноморско крайбрежие, картиране по податливост към 
свличане, метод на Мора и Варсон 

Въведение
Черноморското крайбрежие е един от районите на страната, където е 
концентрирана съществена част от свлачищата в страната. Само в населените 
места, курортните комплекси и вилните зони са регистрирани над 200 
свлачища (Иванов и др., 2014; Berov et al., 2013; Frangov et al., 2011). По 
пътищата и крайбрежните участъци има редица свлачища, които не са 
описвани или не са били обект на внимание. Свлачищата са разпределени 
основно по северната част от крайбрежието – между градовете Варна и 
Каварна. Свлачища има и при н. Галата, около Бяла и Обзор, в района на 
н. Емине, Равда, Сарафово, Черноморец и Царево. Благоприятни условия за 
тяхното проявление създават геологотектонският строеж, геоморфоложките 
условия и инженерногеоложките свойства на скалите и почвите. Върху 
Черноморското крайбрежие оказва въздействие група фактори, чието 
пространствено разпределение не е равномерно и то се подчинява на 
закономерности, продиктувани от геоисторическото развитие на басейна и 
естеството на самите процеси. 

От ендогенните процеси най-съществени за свлачищата са бавните 
вертикални движения на земната кора и земетресенията. Вертикалното издигане 
на северната половина на крайбрежието, отнесено към геоисторическо време, 
е важен фактор за формиране на високи и стръмни склонове и за възникване 
по тях на големи свлачища. Южното крайбрежие – в рамките на Бургаската 
депресия, е в процес на понижаване. Земетресенията имат по-съществено 
отражение върху свлачищните процеси по Варненското и Добруджанското 
крайбрежие със земетръсни огнища в района на Шабла-Калиакра. Възможни 
ефекти може да има и от Вранчанските земетресения в Румъния (Евстатиев 
и др., 1997; Avramova-Tacheva et al., 1998; Dobrev et al., 2014). Сеизмичните 
въздействия в южната част са по-редки и нискостепенни. Все още не е 
доказано въздействието на някои по-силни земетресения от Турция върху 
локалната свлачищната активност по Черноморското крайбрежие. 

Основните фактори, оказващи влияние върху свлачищната активност, са 
абразията и въздействието на повърхностните и подземните води. Абразията 
има пряк контакт със свлачищата в участъците, които не са защитени от 
широки плажови ивици и нейното пространствено въздействие е по цялото 
останало крайбрежие. Повърхностните води (дъждовни и снежни) имат 
сезонно влияние – предимно върху плитките консистентни свлачища. При 
някои от стръмните склонове, например в Източна Стара планина (около нос 
Емине и на запад от него), по перифериите на Моминското, Франгенското и 
Добруджанското плато, е проявена дълбочинна ерозия. 

През последните десетилетия все по-голяма роля при дестабилизацията 
на склоновете играят техногенните фактори. Тяхното въздействие e 
съсредоточено предимно в населените места, промишлените, курортните 
и вилните зони на крайбрежието. Такива фактори са подкопаване и 
претоварване на склоновете, оводняване от течове от водопроводни и 
канализационни мрежи, динамични натоварвания и др. Те играят съществена 
роля за нарушаване на устойчивостта на склоновете.

Въз основа на геологотектонския строеж българското Черноморско 
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крайбрежие може да се раздели на 3 части - северна, платформена, изградена 
от почти хоризонтално залягащи седиментни скали с терциерна и кватернерна 
възраст; средна - в рамките на старопланинските структури, изградена 
от различно наклонени тектонски преработени горнокредни и терциерни 
седименти с преобладание на флишки фациес; южна - обхващаща структурите 
на Бургаския синклинорий с подчертано преобладание на горнокредния 
седиментно вулканогенен комплекс, прорязан на места от млади плутонити 
с наложени терциерни депресии и малки петна от средно- и горномиоценски 
седименти. 

Метод на Мора и Варсон
Методът на Мора и Варсон е разработен в Коста Рика и има за цел да 
оцени свлачищния потенциал на дадена територия на изследване на базата 
на анализа на определени условия, благоприятстващи възникването на 
свлачищата, и факторите на склоновата неустойчивост (Mora, Vahrson, 
1994). Използван е в различни страни независимо от техните климатични, 
геодинамични и геоложки условия – в Централна и Южна Америка (Castillo 
et al., 2011; Salazar Mondragon, 2007, и др.), Румъния (Stănică, Stănică, 2010), 
Средна Азия (Koorkinejad, 2007; Abad et al., 2011) и др. Някои модификации 
на метода се използват и за оценка на лавинната опасност в планински 
райони, например в Турция (Özşahin, Kıvanç Kaymaz, 2014, и др.). За първи 
път е приложен в България през 1997 г. за оценка на свлачищната опасност 
в Софийската котловина (Беров, Франгов, 1997). В настоящото изследване 
методът е приложен за оценка на свлачищната податливост по Черноморското 
крайбрежие, което е силно засегнато от свлачищни процеси. Методът на Мора 
и Варсон (Mora, Vahrson, 1994) е основан на тежестната оценка на различни 
неблагоприятни условия и дестабилизиращи фактори върху склоновата 
устойчивост. Той се изразява чрез следното уравнение: 

H = (Sr * Sl *Sh) * (Ts + Tp)    (1)
където 
Sr - фактор на наклона (склона), отчитащ денивелацията на терена на 

единица площ (Mora, Vahrson, 1993) 
Sl – литоложки фактор, съгласно Таблица 1.
Sh – фактор за влажност на почвата.
Ts – сеизмичен дестабилизиращ фактор
Tp – валежен дестабилизиращ фактор

Описанието на факторите, участващи в оценката на опасността (в 
случая податливостта), се взема от таблици със зададени стойности (точки), 
предложени от авторите на метода (Mora, Vahrson, 1994). В настоящото 
изследване е направена адаптация на метода съгласно условията и факторите, 
характерни за Българското Черноморско крайбрежие.

Картографиране по податливост към свличане 
Различни методи за оценка на свлачищната податливост (или потенциал) 
се използват в световната практика. Повечето от тях включват основни 
изчисления на склонова неустойчивост в дадена област. Това изисква сериозен 
набор от данни за специфичните физико-маханични показатели на различните 
литоложки единици. Наличните данни в този район обаче не са достатъчни 
да се оцени периодичността от активизиране на свлачищата, а оттук и да се 
направи точна оценка за опасността (съгл. Wise et al., 2004).

Специфична особеност на българското черноморско крайбрежие е 
наличието на много разнообразен геоложки строеж, което е видно по 
районирането по фактор на склона Sr (фиг. 1).

Литоложкият фактор Sl се определя в зависимост от инженерногеоложките 
свойства на литоложките разновидности, изграждащи района на изследване. 
В оригиналния подход, предложен от Мора и Варсон (Mora, Vahrson, 1994), 
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този показател варира от 1 до 5, като за най-здравите разновидности се дава 1 
точка, а за най-слабите – 5 точки. Инженерногеоложките условия в България 
са разнообразни и сложни поради голямата вариация в разнообразието на 
геоложките единици и тектонските условия. По тази причина по време на 
инженерногеоложкото райониране на страната, литоложкото разнообразие е 
обобщено в четири основни групи инженерногеоложки типове скали и почви 
(Каменов, Илиев, 1963). От тях най-слаби и съответно податливи към свличане 
са най-младите литоложки формации (неогенски и кватернерни) – основно 
глинести и несвързани почви. В тази връзка, съгласно инженерногеоложките 
условия по българското черноморско крайбрежие, могат да се отделят 3 
категории, които са изложени в таблица № 1 и илюстрирани на фиг. 2. 

Таблица 1. Критерии за определяне на литоложкия фактор и точки, характерни за района на 
Черноморското крайбрежие на България, класификация и стойности
Table 1. Lithology factor criteria characteristic for Bulgarian Black Sea coast, classification and scores

Литоложки строеж класификация стойност на  Sl

Скални формации: седиментни и вулкански (неоген, 
палеоген, креда и др.) средна 2

Алтерниращи седиментни скали – флиш (палеоген, креда). 
Изветрели скали и льос.   висока 4

Делувиални и алувиални отложения; глинести седименти  с 
кватернерна, неогенска и палеогенска възраст  много висока 5

Факторът влажност на почвата Sh се определя в съответствие с натру-
паната стойност на индекса на валежите, вариращ от 1 до 5. За страната обаче 
максималната му стойност е около 3, а за крайбрежието е под 1,5 (фиг. 3). 
При настоящето изследване, факторът на влажността на почвата Sh е взет 
от данните, публикувани от Колева и Пенева (1990) от 15 метеостанции в 
България. Обхватът валежно време за 24 часа варира между 1 и 3 часа за 
територията на България. За Черноморието то е в границите от 1 до 1,5 часа 
като най-ниските стойности са измерени в южната част на област Бургас 
(Странджа). От същия източник са ползвани и данните, необходими за 
определяне на валежния дестабилизиращ фактор Tp (фиг. 4).

Сеизмичният дестаблизиращ фактор Ts варира на територията на България 
от 4 (VI степен по МШК-64) до 7 (IX степен). Например, за Бургаска област 
той е Ts=5, но в сеизмично активния район при Шабла-Калиакра той има 
стойност Ts=7 (фиг. 5). 

Недостатък на метода на Mora и Vahrson (1994) е, че той включва само 
два дестабилизиращи фактора - това са земетресенията и валежите, които 
са типични за региона на Централна Америка, откъдето произхожда. 
Крайбрежната зона на Черно море обаче се характеризира с активна абразия 
в много участъци. Линейна ерозия засяга долините на много реки и долини по 
ивицата. Те са и един от основните дестабилизиращи фактори. Поради тази 
причина ние предлагаме да се добави факторът “абразия/ерозия” към оценката 
на податливостта към свличане. Този допълнителен фактор  означаваме като 
Te (фиг. 6). По този начин уравнението добива вида : 

H = (Sr * Sl *Sh) * (Ts + Tp + Te) (2)

За районирането на крайбрежието по ерозионно-абразионна опасност е 
използвана Картата на геоложката опасност в България (Илиев-Бручев, ред., 
1994), а за крайбрежните райони – данни от Шуйский и Симеонова (1982). В 
Таблица 2 са предложени следните стойности за този фактор:
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Таблица 2. Критерии за определяне на ерозионно-абразионния дестабилизиращ фактор  за характерни 
райони на Черноморското крайбрежие на България
Table 2. Erosion/abrasion triggering factor criteria characteristic for Bulgarian Black Sea coast 

Описание на крайбрежната ивица или склона Ерозионно-абразионен фактор Te

Зона на акумулация (без абразия) 0

Скален склон или откос, подложен на ерозия или абразия 1

Склон, изграден от глинести или слабоспоени седименти, 
подложен на ерозия или абразия 2

Податливостта се изчислява по формула 2 и е показана на фиг. 7, като 
за класификацията ние използваме същата схема, предложена от Mora and 
Vahrson (1994)  (табл. 3). 

Таблица 3. Класификация по свлачищна податливост 
Table 3. Classification of landslide susceptibility

Податливост*
H Клас Класификация 

<6 I незначителен

7-32 II нисък

33-162 III умерен

163-512 IV среден

513-1250 V висок

>1250 VI много висок
* Забележка: Мора и Варсон използват понятието „опасност“ (hazard)
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Фиг. 1. Карта на Черноморското крайбрежие по фактор на склона Sr

Fig. 1. Map of Black Sea coast according to slope factor Sr
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Фиг. 2. Карта на Черноморското крайбрежие по литоложкия фактор Sl
Fig. 2. Map of Black Sea coast according to lithological factor Sl
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Фиг. 3. Карта на Черноморското крайбрежие по фактор на влажността на почвата Sh
Fig. 3. Map of Black Sea coast according to moisture (humidity) factor Sh
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Фиг. 4. Карта на Черноморското крайбрежие по валежния дестабилизиращ фактор Tp
Fig. 4. Map of Black Sea coast according to precipitation triggering factor Tp
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Фиг. 5. Карта на Черноморското крайбрежие по сеизмичния дестабилизиращ фактор Ts
Fig. 5. Map of Black Sea coast according to seismicity triggering factor Ts
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Фиг. 6. Карта на Черноморското крайбрежие по ерозионно-абразионния дестабилизиращ фактор Te
Fig. 6. Map of Black Sea coast according to erosion/abrasion triggering factor Te
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Фиг.7. Карта на податливостта към свличане по Българското Черноморско крайбрежие съгл. 
метода на Мора и Варсон 
Fig.7. Landslide susceptibility map of the Bulgarian Black Sea coast acc. to the method of Mora and Vahrson
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Дискусия
Както се вижда от резултата, изразен на Картата на податливостта (фиг. 7), 
максималният брой точки, получен при изчисленията за Черноморското 
крайбрежие, е 225. Това отговаря на средна степен на опасност по приетата 
методология. Най-податливи към свличане са склоновете по Варненското и 
Балчишкото крайбрежие (преобладание на дълбоки свлачища с периодична 
активизация на части от тях) и отделни части от Източна Стара планина – 
най-вече южните склонове (по-плитки свлачища, формирани във флишки 
седименти; наличие на пролувиални отложения). С умерена степен се 
характеризира по-голямата част от района на изследване. 

Недостатък на метода е, че в умерена степен на опасност попадат някои 
части от равни терени, например от Добруджанското плато, но това се дължи 
на локални вариации в релефа и на високата сеизмичност (от Шабленско-
Калиакренската сеизмична зона), наличието на слаби почви (в случая льос, 
който има най-висок брой точки по показателя Sl).Сравнително ниските стойности на показателя на влажността на почвата 
Sh се дължат на слабите количества валежи, които в сравнение с тропическите 
страни (откъдето произлиза този метод) са няколко пъти по-малки. По 
тази причина би било по-добре да се добавят допълнителни критерии за 
класификацията по Мора и Варсон за страни с по-умерен климат. 

През последните години в района на изследване се проявиха и кални 
потоци (например в кв. Аспарухово, гр. Варна, 19 юни 2014 г.). Екстремните 
стойности се доближават до онези, приложени в критериите на оригиналния 
метод. Възможно е да се дължат и на изявяващите се през последните години 
климатични промени. Това означава, че данните за някои от показателите 
трябва да се актуализират, като се следват новите тенденции в промените 
в климата. Очевидно е, че данните за фактора на влажността на почвата Sh, взети само от 15 метеостанции в цялата страна са недостатъчни и е належаща, 
както тяхната актуализация, така и сгъстяването на мрежата за наблюдение. 
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