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Abstract. The study considers landslides along the sea coast in the area of Varna city – Golden 
Sands resort. These landslides were described first by Gochev (1932) but comprehensive and in-
depth explorations and research commenced in the sixties of the last century in connection with the 
resort development and expansion of Varna City to northeast. In a number of publications the region 
is studied alone or as part of the North Black Sea coast. Among them are the articles of Kamenov and 
Demirev (1965), Popov and Mishev (1974) and Stoykov (1970, 1971). A substantial contribution to 
the development of knowledge on these landslides was made by the Ph.D. thesis of Stoykov (1979) 
entitled “Landslides in the area of the resort complexes near Varna”, summarizing the available 
information and showing the author’s own research. Besides the publications dedicated to landslides, 
this study uses a number of lithological-stratigraphic, tectonic and geomorphologic works related 
directly or indirectly with the problem.

The region is built of Miocene sediments, represented by several formations. The oldest one 
is the Galata Formation (gN1

t-s) – sands and clays, followed by the Euxinograd Formation (evN1
kg-s) 

– sandstones, diatomite and spongolite clays, the Frangya Formation (frN1
s) – aquifer sands, and 

the Odartsi Formation (odN1
s) – mainly limestone (Fig. 1 and 4 to 8). The Black Sea coast with 

developed landslides falls within the Varna monocline – a boundary zone between the risen with 
thousands of meters North Bulgarian dome and the Black Sea depression (Fig. 9). The monocline is 
separated from the dome by a system of faults, some of them being active during the Quaternary. The 
seismicity of the area is of the VIII degree according to the MSK scale and the seismic coefficient 
is Ks=0.15.

Five landslide circuses are formed in the region: Varna, Vinitsa, Chaika, Aladzha Monastery and 
Golden Sands (Fig. 2 and 3). Specific landslide and other geomorphologic forms are outlined in the 
circuses, grouped in the following manner: terrain unaffected by sliding, landslide slope with marine 
terraces and ravines, coast, beach and seabed (Fig. 2). The landslides are located on storeys (steps) 
with an absent single landslide surface from the plateau to the sea, as assumed by some authors (Fig. 
4 to 8). 

The marine terraces are described and dated in the study and compared with terraces in other 
regions along the North Black Sea area (Table 1). The terraces are formed on the landslide storeys, 
which enables also the dating of the landslides (Subchapter 4.3).

Pliocene terraces. Four groups of terraces are established within the range of the high (first) 
landslide step with elevations of  230-250, 200-220, 177-200 and 140-170 m, referring to the Dacian 
and Romanian. They are formed on blocks, delapsium and on the top of the Euxinograd Formation.

Pleistocene terraces. The benchmark Pleistocene terraces are those with hypsometry of 110-130, 
85-95 and 10-15 m. The terraces on the upper middle (second) step are with an Early Pleistocene age 
in the range of 110-130 m. The terraces on the lower middle (third) step with heights of 85-105 и 
50-65 m are with an Early Middle Pleistocene age. The following three groups of terraces, formed in 
the range of the low landslide (fourth) step with elevations 32-46, 26-30 and 16-20 m belong to the 
Late Middle Pleistocene. The terrace with a height of 10-15 m is with a Late Pleistocene age, known 
as Karangatian. 

Holocene terraces are the New Black Sea terrace Т5-7 and the Nymphean terrace Т2-4.
A new geodynamic model of the landslides is used in the study (Chapter 5), which is graphically 
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presented in Figures 4 to 8, its development in time being shown in Table 1. One of the important 
factors for the landslide relief formation in the area, as well as in the other regions of the Northern 
Black Sea coast, are the changes in the paleogeographic conditions in the Black Sea basin during the 
Quaternary, provoked by repeated alternation of regressive and transgressive eustatic fluctuations 
of the sea level. Four geomorphologic stages have left till now their imprint on the landslide relief 
formation: Pliocene, Early Pleistocene, Early Middle Pleistocene and Late Middle Pleistocene. Other 
essential factors are marine abrasion, presence of brittle, easily washed Miocene sediments along the 
seacoast, diverging neotectonic movements – sinking of seabed and rising of dry land and, not on the 
last place, changes in the hydrogeological conditions. 

The contemporary hydrogeological conditions are described in Chapter 5 with emphasis on their 
great changes due to the construction on almost the entire seacoast from Varna City to the Golden 
Sands. The physical and mechanical parameters of the lithological varieties (Chapter 7) are presented 
according to referenced literature data.

Engineering geological zoning is made (Chapter 8) and on its base the region is divided in 
sections: Section І1 – the eastern part of the Varna circus; Section І2 – Vinitsa circus; Section І3 – the 
two circuses Chaika and Aladzha Monastery; Section І4 – the Golden Sands circus (Figs. 2 and 3). 
The geomorphologic features and more important landslide events are described for each section: 

Section I1 comprises a three-step storey landslide (Fig. 2 and 4) – high, upper middle and low 
(first, second and fourth) step. The lower middle (third) step has not been preserved. Each of the 
steps is developed on independent sliding surface. The highest (i.e. the first) step, formed during the 
Pliocene, refers to the stabilized landslides – Zone C. The next upper middle (second) step, formed 
during the Early Pleistocene, is assumed as a conditionally stabilized landslide – zone B. The active 
landslides in zone A continuously extend their range towards zone B and at the present moment 
include terrains to elevation of 110 m. The rising of groundwater level has played a major role for the 
activation of landslides in zone A, while the effect of marine abrasion is of no substantial importance. 
Zone A is strongly watered by flows from the plateau, with significant leakages from the water supply 
network, as well as by the septic tanks, widely used in the early 70s. The total amount of water 
drained in the zone of these landslides has reached 7-8 l/s. The groundwater level has risen to 3-8 
m from the surface. The coast is high and steep – slope of up to 80о. The inclination of the bedrock 
layers is 4-6о towards the sea, which facilitates landslide displacements.

Section I2 occupies the Vinitsa circus and contains a two-storey landslide (Fig. 2 and 5). Both 
landslide steps (first and fourth) are developed on independent sliding surfaces. The two middle steps 
are missing here. They were destroyed during the formation of the low landslide step. The high step 
was formed during the Pliocene as in section I1 and is considered stabilized – Zone C. The Vinitsa 
quarter is built on the great part of it. The low step is originated in the Late Middle Pleistocene as a 
landslide-flow, penetrating into the sea. The landslide is assumed as conditionally stabilized – zone 
B. The Vinitsa and Trakata quarters are built on it and the Euxinograd palace and Druzhba resort 
are situated in its coastal part (Fig. 2). The absence of big active landslides is due to the following 
conditions: 1) The deep ravines form a drainage system that stabilizes the landslide slope; 2) The low 
fourth step is with gentle slope and Late Middle Pleistocene and Late Pleistocene terraces with low 
coast and beach are preserved there; 3) Marine abrasion is negligible and is observed only along the 
low seashore. In the places with vertical and high coast it is destroyed by the storm waves. To limit 
the marine abrasion, breakwaters, quay walls and groins are built and operated successfully.

Section I3 comprises the Chaika and Aladzha Monastery circuses (Fig. 2, 6 and 7). A four-storey 
landslide is developed in the slope of the two circuses, which is the highest number of storeys in 
the area. Each of the steps of the four-storey landslide is with an independent sliding surface. The 
landslide on the high step is of block-type, on the middle two steps – of delapsive-block type, and on 
the low step – of delapsive-consistent type. The highest first step is assumed as a stabilized landslide 
– zone C, the next second and third steps are conditionally stabilized – zone B, and the low fourth 
step is with contemporary activity. The active landslides of the low step are periodically triggered 
due to the following reasons: 1) High water abundance in the section, especially pronounced in the 
landslide next to the General Zaimov stop; 2) Intensive marine abrasion, destroying the high up to 
45 m coast, built of delapsium; 3) Anthropogenic impacts disturbing the balance of the earth masses 
during construction activities and changes in the groundwater level.

Section І4 is within the range of the Golden Sands circus (Fig. 2 and 8). The landslide is with four 
storeys – the high step is of block type, the middle two steps are delapsive-block ones and the low 
step is of delapsive-consistent type. The high first step is considered as an old stabilized landslide – 
zone C. The next three steps (2, 3 and 4) are conditionally stabilized ones and belong to zone B. The 
Golden Sands resort occupies the low fourth step. The absence of zone A and the good conditions for 
construction on the low step in zone B are due to the following: 1) The terrain is low (elevations from 
50 to 5 m) with gentle slope and a number of terraces; The low landslide step is originated during the 
Late Middle Pleistocene (according to evidence from the dated terraces) and is considered stabilized 
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at present; 3) The low sea coast and broad beach strip also contribute to the stability of the terrain; 4) 
Prevailing of the accumulative over the abrasion processes along the seashore.

The study ends with conclusions (Chapter 8) summarizing the most important research results.
Key words:  Northern Black Sea area, landslides, origin, geology, tectonics, geomorphology, 

engineering geology, geodynamic model, zoning

Резюме. В студията се разглеждат свлачищата по морския бряг в района град Варна – 
курорт „Златни пясъци“. За първи път тези свлачища описва Гочев (1932), но всестранните и 
задълбочени проучвания и изследвания започват от шестдесеттте години на миналия век във 
връзка с курортното строителство и разширяването на град Варна в североизточна посока. 
В редица публикации районът се разглежда самостоятелно или като част от Северното 
Черноморие. Всред тях са статиите на Каменов и Демирев (1965), на Попов и Мишев (1974) 
и на Стойков (1970, 1971). Съществен принос в развитието на познанията за тези свлачища е 
докторската (тогава кандидатска) дисертация на Стойков (1979) под надслов „Свлачищата в 
района на курортните комплекси край Варна“, в която се обобщава наличната информация и се 
излагат собствените изследвания. Освен публикациите, посветени на свлачищата, в настоящата 
студия са използвани и редица литолого-стратиграфски, тектонски и геоморфоложки 
публикации, които имат пряко или косвено отношение към проблема.

Районът е изграден от миоценски седименти, представени от няколко свити. Най-
старата от тях е Галатската свита (gN1

t-s) - пясъци и глини, последвана от Евксиноградската 
свита (evN1

kg-s) – пясъчници, диатомитови и спонголитови глини, Франгенска свита (frN1
s) 

–водоносни пясъци, и Одърска свита (odN1
s - предимно от варовици (фиг. 1 и от 4 до 8)). 

Черноморският бряг, в който са развити свлачищата, попада във Варненската моноклинала – 
една гранична зона между издигащия се Севернобългарски свод и потъващата Черноморска 
падина (фиг. 9). Моноклиналата е отделена от свода и падината със система от разседи, някои 
от които са активни през кватернера. Сеизмичността на района е VІІІ стeпен по MSK със 
сеизмичен коефициент Кс=0,15(за 1000 годишен период). 

В района са образувани пет свлачищни циркуса: „Варненски“, „Винишки“, „Чайка“, 
„Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 2 и 3). В циркусите се открояват специфични 
свлачищни и други геоморфоложки форми, групирани по следния начин: терен, незасегнат 
от свличане, свлачищен склон с морски тераси и дерета, морски бряг, плажна ивица и морско 
дъно (фиг. 2). Свлачищата са разположени на етажи (стъпала), като отсъства единна свлачищна 
повърхност от платото до морето, както се приемаше от някои автори (фиг. от 4 до 8).

В студията са описани и датирани морските тераси, като са съпоставени с терасите в други 
райони по Северното Черноморие (табл. 1). Терасите са образувани върху свлачищните етажи, 
което позволява да се датират и свлачищата (подглава 4.3).

Плиоценски тераси. В обсега на високото (първо) свлачищно стъпало се установяват 
четири групи тераси с коти 230-250, 200-220, 177-200 и 140-170 m, отнасящи се към дака и 
романа. Образувани са върху блокове, делапсий и по горнището на Евксиноградската свита.

Плейстоценски тераси. Реперни плейстоценски тераси са тези с хипсометрия 110-130, 85-
95 и 10-15 m. С ранноплейстоценска възраст са терасите от горното средно стъпало (второ) 
в диапазона 110-130 m. Ранносредноплейстоценски са терасите от долното средно стъпало 
(трето) с височини 85-105 и 50-65 m. Към късния среден плейстоцен се отнасят следващите 
три групи тераси, образувани в пределите на ниското свлачищно стъпало (четвърто) с коти 
32-46, 26-30 и 16-20 m. Късноплейстоценска е терасата на височина 10-15 m, известна като 
Карангатска. 

Холоценски тераси са новочерноморската Т5-7 и нимфейската тераса Т2-4.
В студията се предлага нов геодинамичен модел на свлачищата (глава 5), който 

графично е представен на фигурите от 4 до 8, а на табл. 1 е дадена неговото развитие във 
времето. Един от важните фактори за формиране на свлачищния релеф в района, както и в 
другите райони на Северното Черноморие, са промените в палеогеографските условия на 
Черноморския басейн през кватернера, предизвикали многократно редуване на регресивни 
и трансгресивни евстатични колебания на морското ниво. При формирането на свлачищния 
релеф са оставили отпечатък четири геоморфоложки етапа: плиоценски, ранноплейстоценски, 
ранносредноплейстоценски и късносредноплейстоценски до днес. Други съществени фактори 
са морската абразия, наличието на крехки, лесноразмиваеми миоценски седименти по 
морския бряг, разнопосочните неотектонски движния - потъване на морското дъно и издигане 
на сушата, и не на последно място промените в хидрогеоложките условия. 

Съвременните хидрогеоложки условия са описани в глава 5, като се акцентира на техните 
големи изменения поради застрояването на почти целия бряг от гр. Варна до Златните пясъци. 
Физикомеханичните показатели на литоложките разновидности (глава 7) са представени по 
литературни данни.
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Направено е инженерногеоложко райониране (глава 8), според което районът е поделен 
на участъци: Участък І1 - източната част на „Варненски“ циркус; Участък І2 – „Винишки“ 
циркус; Участък І3 - двата циркуса „Чайка“ и „Аладжа манастир“; Участък І4 - циркус „Златни 
пясъци“(фиг. 2 и 3). За всеки участък са описани геоморфоложките особености и по-важните 
свлачищни изяви: 

Участък I1 обхваща етажно свлачище с три стъпала (фиг. 2 и 4) – високо, горно средно и 
ниско стъпало (първо, второ и четвърто). Долното средно стъпало (трето) не е запазено. Всяко 
от стъпалата е развито по самостоятелна хлъзгателна повърхнина. Най-високото стъпало (т. 
е. първото) е образувано през плиоцена и се отнася към стабилизираните свлачища - зона С. 
Следващото горно средно стъпало (второ) е оформено през ранния плейстоцен и се приема 
за условно стабилизирано свлачище – зона В. Активните свлачища от зона А непрекъснато 
разширяват обхвата си към зона В и към настоящия момент обхващат терени до кота 110 m. 
За активизирането на свличащата в зона А основна роля е изиграло повдигането на нивото 
на подземните води, като морската абразия не е оказала съществено влияние. Зона А е силно 
обводнена от води, идващи от към платото, от големите загуби от водопроводната мрежа, 
както и от септичните ями, които масово са използвани в началото на 70-те години. Общото 
количество на водата, която се е дренирала в зоната на тези свлачища, е достигала до 7-8 
l/s. Нивото на подпочвената вода се е повдигнало до 3-8 m от повърхността. Морският бряг 
е висок и стръмен – с наклон до 80о. Наклонът на пластовете на основната скала е 4-6о към 
морето, което благоприятства свлачищните премествания.

Участък I2 заема Винишкия циркус и съдържа двуетажно свлачище (фиг. 2 и 5). Двете 
свлачищни стъпала (първо и четвърто) са развити по самостоятелни хлъзгателни повърхнини. 
Тук средните две стъпала липсват. Те са разрушени при формирането на ниското свлачищно 
стъпало. Високото стъпало е образувано през плиоцена, както при участък I1 и се приема 
за стабилизирано – зона С. В по-голямата си част е застроено от квартал Виница. Ниското 
стъпало е образувано през късния среден плейстоцен във вид на свлачище-поток, навлязло 
навътре в морето. Свлачището се приема за условно стабилизирано – зона В. Застроено е от 
кварталите „Виница“ и „Траката“, а в прибрежието са разположени дворецът Евксиноград и 
курортът „Дружба“ (фиг. 2). Отсъствието на големи активни свлачища се дължи на следните 
условия: 1) Дълбоките дерета образуват дренажна система, която стабилизира свлачищния 
склон; 2) Ниското, четвърто свлачищно стъпало е с малък наклон, а в прибрежието му са 
запазени късносредноплейстоценски и късноплейстоценски тераси с нисък бряг и с плажна 
ивица; 3) Морската абразия е незначителна и е по ниския морски бряг. Там, където брегът 
е отвесен и висок, се руши от щормовите вълни. За ограничаване на морската абразия са 
изградени и успешно работят вълноломи, кейови стени и буни.

Участък I3 обхваща  циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“(фиг. 2, 6 и 7). В склона 
на двата циркуса е развито четириетажно свлачище, което е с най-много етажи в района. 
Всяко от стъпалата на четириетажното свлачище има самостоятелна хлъзгателна повърхнст. 
Свлачището от високото стъпало е от блоков тип, от средните две стъпала – от делапсивно-
блоков тип, а при ниското стъпало е от делапсивно-консистентен тип. Най-високото, първо 
стъпало се приема за стабилизирано свлачище – зона С, следващите второ и трето стъпала 
са условно стабилизирани – зона В, а ниското четвърто стъпало е със съвременна активност. 
Активните свлачища от ниското стъпало периодично се активизират по следните причини: 
1) Голяма водообилност в участъка, особено добре изразена при свлачището до спирката 
„Генерал Заимов“; 2) Активна морска абразия, рушаща високия до 45 m бряг, изграден от 
делапсий; 3) Антропогенната дейност, нарушаваща баланса на земните маси, и промяна на 
нивото на подземните води.

Участък І4  е в пределите на циркус „Златни пясъци“ (фиг. 2 и 8) . Свлачището е с четири 
етажа - високото стъпало е от блоков тип, средните две са делапсивно-блокови, а ниското 
стъпало - делапсивно-консистентно. Високото първо стъпало се приема за старо стабилизирано 
свлачище – зона С. Следващите три стъпала (2, 3 и 4) са условно стабилизирани и принадлежат 
към зона В. Курортът „Златни пясъци“ заема ниското, четвърто стъпало. Отсъствието на зона 
А и добрите условия, които предлага за строителство ниското стъпало на зона В се дължат 
на следното: 1) Теренът е нисък (коти от 50 до 5 m) с малък наклон и с редица тераси; 2) 
Ниското свлачищно стъпало е възникнало през късния среден плейстоцен (по данни на 
датираните тераси) и сега е стабилизирано; 3) Ниският морски бряг и широката плажна 
ивица също допринасят за устойчивостта на терена; 4) Преобладаване на акумулативните над 
абразионните процеси по морския бряг. 

Студията завършва със заключение (глава 8), в което са обобщени най-важните резултати 
от изследването.

Ключови думи: Северно Черноморие, свлачища, произход, геология, тектоника, 
геоморфология, инженерна геология, геодинамичен модел, райониране.
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1. Въведение
В един предишен труд (Evstatiev, Evlogiev, 2013) свлачищните терени по 
Северното Черноморие са поделени на следните райони (фиг. 1): 

Фиг. 1. Геоложка карта със свлачищните райони по Северното Черноморско крайбрежие (Чешитев, ред. 
1994, 1995 – картни листове Варна -Златни пясъци и Балчик – Шабла, 1:100 000).
Район І – гр. Варна-курорт “Златни пясъци”; район ІІ – курорт “Златни пясъци”–с. Кранево; район ІІІ 
– долината на р. Батова; район ІV – курорт Албена–гр. Балчик; район V – гр. Балчик–с. Топола; район VI 
– Тополско дере–гр. Каварна и северно от нея; 1 – льосов комплекс (еоlQp); 2 – варовици на Карвунската 
свита (kvN1

s); 3 - арагонитни глини с варовикови прослойки, Тополска свита (toN1
s); 4 – варовици с 

пясъчни прослойки, Одърска свита (odN1
s); 5 – пясъци, Франгенска свита (frN1

s); 6 - диатомейни глини на 
Евксноградската свита (evN1

kg-s); 7 – пясъци и глини на Галатската свита  (gN1
t-s); 8 - делапсий; 9 – най-

стар свлачищен отстъп. 
Fig. 1. Geological map with the landslide areas along the Northern Black Sea coast (Cheshitev, Ed. 1994, 1995 
– map sheets Varna-Golden Sands and Balchik-Shabla, 1:100 000).
Region І – Varna City – Golden Sands resort; Region ІІ – Golden Sands resort – Kranevo village; Region ІІІ 
– Batova River valley; Region ІV – Albena resort – town of Balchik; Region V – town of Balchik – Topola 
village; Region VI – Topola Dere – town of Kavarna and to the north of it; 1 – loess complex (еоlQp); 2 – 
limestones of the Karvuna Formation (kvN1

s); 3 – aragonite clays with limestone intervals, Topola Formation 
(toN1

s); 4 – limestones with sand intervals, Odartsi Formation (odN1
s); 5 – sands, Frangya Formation (frN1

s); 6 – 
diatomaceous clays of the Euxinograd Formation (evN1

kg-s); 7 – sands and clays of the Galata Formation (gN1
t-s); 

8 – delapsium; 9 – the oldest landslide retreat. 

Район I – гр. Варна – курорт „Златни пясъци”;
Район II – курорт „Златни пясъци” – с. Кранево;
Район III – долината на  р. Батова;
Район IV – курорт „Албена” – гр. Балчик;
Район V – източно от гр. Балчик- с. Топола;
Район VІ – Тополско дере - гр. Каварна.
Настоящата студия е посветена на Район I и е продължение на предишните 

изследвания на свлачищата в тази част на страната (Евстатиев и др. 2010, 2010а; 
Евлогиев, Евстатиев, 2012, 2013).  

Район I обхваща ивица от морския бряг с дължина 13 km и ширина от 1,8 
до 4,5 km, започваща от североизточната част на гр. Варна и достигаща до края 
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на курорта „Златни пясъци“. Това е гъсто населена територия, в която попадат 
северните квартали на гр. Варна („Св. Никола“, „Бриз“, „Траката“ и „Виница“), 
курортните комплекси „Св. Константин и Елена”, „Евксиноград”, „Дружба“, 
„Чайка”, „Златни пясъци” и др. Тук се намира издълбаният в скалите Аладжа 
манастир. През района преминават магистралният път Варна-Кранево и други 
първокласни пътища. 

Град Варна е един от най-бързо развиващите се български градове. Неговото 
население след Втората световна война се увеличи няколко пъти и сега e около 
336 000 души, което му отрежда трето място в страната. Особено голямо 
е разрастването на града на север, т.е. в район І, където бяха изградени нови 
квартали, едни от най-големите в България морски курорти, вилни зони и много 
комуникационни съоръжения. Тук живеят десетки хиляди души, чийто брой се 
увеличава през курортния сезон. Един от най-важните проблеми в тази част на 
града са свлачищата, които обхващат почти целия морски склон. Всяка година 
някои от тях се активизират и нанасят големи щети на инженерните съоръжения. 
Всред тях се открояват с големите си разрушения свлачищата в местностите 
„Кабакум”, „Траката”, при ресторанта „Трифон Зарезан” и др. (фиг. 2).  

За изграждане на морски буни и на други укрепителни съоръжения за борба 
с морската абразия, както и за ремонти на инфраструктурата по Северното 
Черноморие са изразходвани около 100 млн. долара. Голяма част от тях са отишли 
за противослачищна и противоабразионна дейност в район I.

Сериозните икономически проблеми, свързани със свлачищата, наложиха 
през последните десетилетия да се извършат научни изследвания за изясняване 
на техния произход, строеж и динамика, както и инженерногеоложки проучвания 
във връзка с деформациите и разрушенията на сгради, инфраструктурни 
съоръжения, с укрепването на брега, както и за изясняване на възможностите за 
усвояване на нови терени за курортно строителство. Получените резултати са 
отразени в трудове, описани в частта „Изученост на свлачищата“. 

След докторската дисертация на Стойков (1979) липсва обобщителен труд за 
свлачищата в района. Същевременно след нея се извършиха много проучвания 
и се появиха редица публикации, в които бяха значително доразвити литолого-
стратиграфските, тектонските и геоморфоложки познания за тази част от 
страната. Тези нови познания позволяват да се изясни по-добре генезиса на 
свлачищата и да се установят закономерности в тяхното възникване и развитие. 
Именно това е основната задача на настоящата студия. В изпълнение на тази 
задача в глава 3 е направено обобщение на съвременните познания за геоложкия 
строеж на района и е представена схема, в която геолого-тектонските условия 
са обвързани с геоморфологията на Северното Черноморие, която е разгледана 
по-подробно в глава 4. На базата на информацията от глави  3 и 4 е разработен 
геодинамичен модел на свлачищата (глава 5). По-нататък в студията се 
описват хидрогеоложките условия (глава 6), физикомеханичните показатели  
на литоложките разновидности (глава 7) и се представя инженерногеоложко 
райониране на район І (глава 8).
2. Развитие на изследванията на свлачищата в района
Първата публикация за свлачищата северно от гр. Варна е направена през 1932 
г. от видния наш геолог Петър Гочев. След кратък коментар на свлачищата по 
морския бряг от Варна до Кранево се разглеждат оживяването на свлачищата 
в местността „Траката“. Като предпоставка за това се приема наличието в 
основата на геоложкия профил на плътни, непропускливи и леко наклонени към 
морето мергелни пластове (т.е. глините на Евксиноградската свита), върху които 
залягат водопроницаеми песъчливи пластове. Основен фактор за свличането е 
събирането на вода върху повърхността на мергелите и тяхното размекване от 
водата, извод, който се подкрепя от следващите проучвания. 

По-късните научни изследвания на черноморските свлачища датират от края 
на петдесетте и началото на шестдесетте години на миналия век. Те са проведени 
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от Институти на Българската академия на науките и най-вече от Геологическия 
институт, от Минногеоложкия институт - София (сега университет) и от 
Противосвлачищната станция в гр. Варна (Геозащита ООД).

Свлачищата по Северното Черноморие, включително на район I, са 
отбелязани на Инженерногеоложката карта на България в М 1: 500 000 и са 
коментирани в нейната обяснителна записка (Каменов и др., 1963). Техните 
основни характеристики са накратко описани в студията „Инженерногеоложко 
райониране на България“ (Каменов и Илиев, 1963).

Каменов и Демирев (1965) в публикация за свлачищата между Варна и 
Каварна отделят място на район I. Свлачищата по Северното Черноморие са 
възникнали през кватернера поради диференциалните движения на сушата и 
трансгресиите и регресиите на морето. Описва се литолого-стратиграфския 
строеж на крайбрежието, който е важна предпоставка за тяхната поява. Те са 
довели до образуване на четири големи свлачищни циркуса: „Варненски“, 
„Виница“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“. Разглеждат се особеностите 
на всеки от циркусите. Това е основополагаща работа, изводите от която се 
използуват в следващите проучвания и изследвания.

Попов и Мишев (1974) в рамките на геоморфоложко изследване на цялото 
Българско Черноморие отделят място и на разглеждания район. Те изучават 
геоморфоложките особености на свлачищните терени и описват морските тераси, 
възникнали при кватернерната еволюция на Черно море. Според тях терасните 
заравнености при почти всички случаи срязват свлачищни блокове и делапсий. 
Формирането на свличащата е свързано с геоложките и хидрогеоложки условия, 
с проявата на морска абразия на различни нива на Черно море, с тектонските и 
неотектонските особености.

В публикациите на Стойков (1970, 1971) и в докторската му дисертация (1979) 
се разглеждат свлачищата между гр. Варна и с. Кранево (райони I и II). На базата 
на  наличната тогава геоложка информация и на голям обем инженерногеоложки, 
хидрогеоложки и геодезически проучвания е направено обобщение за геолого-
тектонския строеж, за инженерногеоложките и хидрогеоложки условия, за 
физичните и механични показатели на почвените разновидности, както и 
за строежа и механизма на проявление на свлачищата. Авторът счита, че 
старите блокови свличания са станали по разседи, а съвременните свлачища, 
наблюдавани в долната прибрежна част на склона, се дължат на абразията и на 
техногенни въздействия. Той привежда доказателства, че покачването на нивото 
на подземните води както в района, така и в останалата част на Северното 
Черноморие, е ключов механизъм в активизирането на свлачищата (Стойков и 
др. 1981; Стойков, Симеонова, 1983). 

Дисертацията на Стойков (1979) съдържа геоложка и геоморфоложка карти 
с профили от платото до морето, но само един от тях е със специално прокарани 
сондажи, които в дълбочина достигат до Евксиноградската свита. Останалите 
профили са съставени с малко сондажи или със сондажи, които са в близост 
до тях. Картата и профилите отразяват представите за геолого-тектонските 
условия на Северното Черноморие и за произхода и строежа на свлачищата от 
преди повече от 40 години.Стойков (1979) за разлика от Каменов и Демирев 
(1965) поделя района на 3 участъка: първият е разположен между „Варненския“ 
и „Винишкия“ циркуси, вторият участък е самият „Винишки“ циркус, а третият 
включва трите циркуса на север, обединени като циркус „Аладжа манастир”. 
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Фиг. 2. Геоморфоложка карта на Район I с инженерногеоложки участъци.
Участък I1 – циркус „Варна СИ“; участък I2 – циркус „Виница“; участък I3 –циркуси „Чайка“ и „Аладжа 
манастир“; участък I4 – циркус „Златни пясъци“; МЗП – миоценска заравнена повърхност; Табс.кота, 
m – терасни нива; 1 – най-стар свлачищен отстъп (първи); 2 – втори свлачищен отстъп; 3 – трети 
свлачищен отстъп; 4 - четвърти свлачищен отстъп; 5 – борд на циркус; зона С - стари стабилизирани 
свлачища; зона B – условно стабилизирани свлачища; зона А – активни свлачища; I, II, III, IV и V - 
геоложки профили; Съкращения в текстовите обозначения: с. Траката – автобусна спирка Траката; к. 
„Дружба“ – курорт „Дружба“; свл. „Кабакум“ – свлачище „Кабакум“.
Fig. 2. Geomorphologic map of Region I with engineering geological sections.
Section I1 – circus Varna NE; Section I2 – circus Vinitsa; Section I3 – circuses Chaika and Aladzha Monastery; 
Section I4 – circus Golden Sands; MFS – Miocene Flat Surface; Тabs.elev., m – terrace levels; 1 – oldest (first) 
landslide retreat; 2 – second landslide retreat; 3 –third landslide retreat; 4 – fourth landslide retreat; 5 – circus 
board; zone C – old stabilized landslides; zone B – conditionally stabilized landslides; zone A – active landslides; 
I, II, III, IV and V – geological profiles; Abbreviations in the text designations: Trakata s. – Trakata bus stop; 
Druzhba r. – Druzhba resort; Kabakum lsl. – Kabakum landslide.

Подялбата на района на участъци от Evstatiev и Evlogiev (2013) общо взето е 
подобна на тази на горните автори. Според нея участъците са както следва (фиг. 
2 и 3): 

Участък I1 - североизточна част на „Варненския“ циркус;
Участък I2 -  циркус „Виница“;
Участък I3а и I3б -  циркуси при курорт „Чайка“ и „Аладжа манастир“;
Участък I4 - циркус „Златни пясъци”.
В настоящия труд се представя нова геоморфоложка карта (фиг. 2), на която е 

посочено мястото на пет геологогеоморфоложки профила от платото до морето. 
Един от тях, преминаващ през циркуса „Аладжа манастир”, представлява 
реинтерпретирана и актуализирана версия на профил на Стойков (1979). 
Останалите профили са съставени въз основа на част от информацията, която 
се съдържа в профилите на Стойков (1979), както и на данни от картировка в М 
1:5000, проведена от авторите през 2014 и 2015 г. Взета е предвид и информация 
от съседни райони, които имат подобен геолого-геоморфоложки строеж и са 
претърпели същото геодинамично развитие, както район І.

Илиев (1967, 1973, 1974, 1974а), Christoskov и др. (1995) и Varbanov (2000) 
обсъждат влиянието на историческите и съвременни земетресения върху 
възникването и активизирането на свлачища по Северното Черноморие. 
Наблюдения върху ефектите от Вранчанското земетресение върху съседни 
свлачищни терени излагат Аврамова-Тачева и Станчев (1983), Вутков и Иванчев 
(1983). Евстатиев и Петрова (2006) анализират устойчивостта на свлачище 
северно от район I при едновременното въздействие на сеизмични сили и 
покачването на нивото на подземните води.

Свлачищата по Северното Черноморие, включително в район I, са описани 
и в обяснителния текст към картата “Геоложката опасност в България” (Илиев-
Бручев, ред., 1994). Те се разглеждат като много стари, с голям площен и 
дълбочинен обхват. Активизирането им се обяснява с оводняване, абразия, 
подкопаване на склона и с динамични въздействия. Друга карта, на която са 
отбелязани свлачищата в района, е „Карта на свлачищата в населените места, 
курортните комплекси и вилните зони“ в М 1: 500 000 (Илиев, Върбанов, ред. 
2006). 

Големите свлачищни изяви в района по средата на деветдесетте години на 
миналия век са описани от Евстатиев и др. (1997), Върбанов и др. (1997).

В студията са взети предвид и редица други публикации от последните 
20 години, които разглеждат различни аспекти на свлачищния проблем по 
Черноморското крайбрежие или в части от него, а именно оценка на свлачищната 
опасност (Frangov et al., 1996; Добрев и др., 2014); оценка на основните 
дестабилизиращи фактори и укрепване на свлачища (Hamamdshiev et al., 1992, 
Стакев, 2000); влиянието на абразията (Пейчев, 2004) и др. Състоянието на 
проблема със свлачищата по Северното Черноморие, включително района, се 
разглежда от Беров и др. (2011). 
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 Фиг. 3. Геоморфоложка скица с участъците на район I.
МЗП - миоценска заравнена повърхност; ПЗП – плиоценска заравнена повърхност; ЕД – ерозионна 
долина; I1.- участък; 1 – най-стар свлачищен отстъп; 2 - борд.
Fig. 3. Geomorphologic sketch with the sections of Region I.
МЗП – Miocene Flat Surface; ПЗП – Pliocene Flat Surface; ЕД – erosion valley; I1 – section; 1 – oldest landslide  
retreat; 2 – board.

В последно време Геозащита Варна (Министерство на регионалното 
развитие, 2015) публикува в интернет „Регистър и карта на свлачищата по 
Българското Черноморие”, включително и на свлачищата в район I, на която са 
дадени координатите на свлачищата, вид, механизъм и възраст на свлачищата и 
други данни. Очакваме да бъдат публикувани в интернет и инженерногеоложките 
доклади за отделните свлачища, с които разполага Геозащита Варна. Засега 
нямаме достъп до тях.

Във връзка с разширяване на курортното строителство, както и с научно-
изследователски цели от Геологическия институт на БАН в районите ІІ, 
ІІІ, ІV и V са проведени значителни по обем геоложки, геоморфоложки  и 
инженерногеоложки проучвания, от които са получени нови данни. Те позволиха 
да се уточнят представите за геоморфоложкото развитие на района, както и за 
произхода и строежа на свлачищата (Evstatiev, Evlogiev, 2007; Евлогиев, 2010; 
Евстатиев и др., 2010; Евстатиев и др. 2010а; Евлогиев, Евстатиев, 2012; Евлогиев, 
Евстатиев, 2013; Evstatiev, Evlogiev, 2013). 

Както посочихме по-напред, в някои от публикациите (особено в тези на 
Стойков) се приема, че свлачищата са образувани по дълбока хлъзгателна 
повърхнина, развита от платото до морето, която отначало е доста стръмна, после 
придобива кръговоцилиндрична форма и след това се превръща в равнина с лек 
наклон към морето. Свлачищата се считат за делапсивни, с единно свлачищно 
тяло, съставено от големи пакети. Понастоящем обикновено се активизира най-
долната част на това тяло под влияние на морската абразия и на техногенни 
причини. Допуска се, че движенията могат постепенно да обхванат и по-горните 
части на склона, намиращи се сега в условно стабилизирано състояние. Въз основа 
на тази концепция е правено инженерногеоложко райониране на свлачищни 
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терени, включително и на район I, според което почти целия склон, от ръба на 
платото до морския бряг, е потенциално активен или условно стабилизиран.

Анализите и заключенията в цитираните публикации са на базата на 
представите за тектонския и литолого-стратиграфски строеж от шестдесетте 
години на миналия век, които претърпяха сериозно развитие през 80-те и 90-те 
години. 

Новите виждания за литолого-стратиграфския строеж и въвеждането на 
официални стратиграфски единици (Евксиноградска свита, Тополска свита, 
Одърска свита, Франгенска свита и др.) са дело предимно на Kojumdjieva and 
Popov (1981), Попов и др. (1986), Попов и Коюмджиева (1987). Познанията за 
литоложкия състав на Евксиноградската и на Тополската свити са доразвити от 
Koleva-Rekalova (1994)  и Колева Рекалова (1997). 

На Мандев и Начев (1981) и особено на Боков и Чемберски, ред., (1987) 
дължим съвременните познания за тектонския строеж на Североизточна 
България, включително и на Черноморския бряг. Чешитев и др. (1994, 1995) 
съставят геоложки карти за крайбрежието в М 1:100 000, които са използвани за 
фиг. 1.

При по-новите изследвания на свлачищата, както и в настоящия труд, за 
геоложка база послужиха следните резултати от цитираните публикации:

•	 Разглежданите свлачищни райони попадат във Варненската 
моноклинала, която е източната част на Севернобългарския свод. Повърхността 
на Евксиноградската свита затъва на изток и североизток, като от район І до 
район V това затъване е с денивелация около 130 m. Проявите на интензивна 
блокова тектоника са стари. През неогена и кватернера тектонските движения 
са предимно вертикални и позитивни, като по-големи разломявания са станали 
северно от нос Шабла; 

•	 Долната част на свлачищните склонове в районите от I до VI е изградена 
от наслоени, различно литифицирани (предимно диатомейни) глини на 
Евксиноградската свита (evN1

s) – наричани в по-старите публикации “долна 
мергелно-глинеста задруга” (фиг. 1);

•	 От проучванията с изследователски кораб в морето в пластореда на 
диатомейните глини са наблюдавани хоризонтални прослойки от органична 
глина (съобщение на проф. Кристалина Стойкова). Тези прослойки се срещат на 
различни нива и по морския склон и когато сондажните профили ги пресичат, 
може да се приемат за свлачищна повърхнина, без да са били някога такава;

•	 На север от курорта “Златни пясъци” (райони от II до VI) върху глините 
на Евксиноградската свита залягат арагонититни седименти на Тополската свита 
(toN1

s) – наричани преди “средна варовито-мергелна задруга”, а на юг от този 
курорт (район І) Евксиноградската свита е покрита с пясъците на Франгенската 
свита (frN1

s);
•	 На север от курорта “Златни пясъци” най-горната част на склона е 

изградена от варовиците и варовитите седименти на Карвунската свита (kvN1
s) – 

преди “горна варовикова задруга”, а на юг от него - от варовиците на Одърската 
свита (odN1

s).
3. Геоложки строеж на района
Район I попада в най-издигнатата част на Варненската моноклинала. На фиг. 1 
се вижда неговото разположение, както и това на останалите свлачищни райони 
в Северното Черноморие. Представени са също литостратиграфските единици, 
които го изграждат. Местоположението на геолого-геоморфоложките профили 
(5 на брой), от които се получава представа за дълбочинния строеж, е показано 
на фиг. 2.
3.1. Литология и стратиграфия
Най-старата формация, която се разкрива, е Галатската свита (gN1

t-s) с обхват 
тархан - ранен сармат. Свитата заема широка площ южно от гр. Варна, голяма 
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част от града, а на север продължава като стесняваща се ивица в ниската част 
на склона по посока на местността „Траката” (фиг. 1). Изградена е предимно от 
грубозърнести пясъци с глинести лещи в долната и горната части. Покрива се от 
Евксиноградската свита.

Евксиноградската свита (evN1
kg-s) обхваща по-голямата част от склона. 

Нейната повърхност е на по-висока кота в сравнение с другите райони. В 
североизточната част на „Варненския“ циркус е на кота 180 m, като се понижава 
до 160 m при “Златните пясъци” (фиг. 4 до 8, табло Iа). В северната част на район 
I, в обсега на трите циркуса „Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“, 
в интервала с коти от 40 до 118 m залягат слабоспоени сиви до сивосинкави 
пясъчници с глинести прослойки (фиг. 6 до 8). Те са дребно- и среднозърнести 
на места с прахова фракция. Върху пясъчниците следват мергелоподобни 
диатомитови и спонголитови глини с характерната финослоиста структура. 
Преобладават по-тъмните глинести прослойки, съдържащи предимно илит и 
монтморилонит (Стойков, 1970). По светлите ивици са от глинест пясък със 
спойка от варовито вещество. Те са причина за разслояването на сондажната ядка 
при изсъхване. Варовитото вещество представлява детритус от мидени черупки 
или финозърнеста маса, спойваща по-едри фракции. Неговото количество се 
изменя в широки граници от 5 до 40 %. Евксиноградската свита в изследвания 
район съдържа повече пространствено издържани песъчливи слоеве в сравнение 
с другите райони. Горнището на свитата е водоупор, по който е ставало свличането 
на високото свлачищно стъпало. 

В район I Евксиноградската свита включва Владиславовския клин (ev/v/N1
s), 

който е с дебелина 20 до 30-40 m и се вмества в горнището на свитата. Неговото 
площно разпространение въз основа на геоложките карти трудно се установява 
поради дребния им мащаб. Отличава се от останалата част на свитата по това, че 
е изграден от сиви варовити глини с тънки прослойки от диатомити и детритусни 
лещи (фиг. 4 до 7, табло Iб). 

Друга характерна особеност на района е присъствието на Франгенската 
свита (frN1

s) - водоносни пясъци с прослойки от глинест пясък (фиг. 4 до 8, табло 
IIа). Последните имат съществено значение за възникване на свлачищата (Гочев, 
1932, Стойков, 1970). Тя е разположена в най-горната част на склона и дебелината 
й достига до 85 m. Участва в свличанията и нейните материали са разнесени от 
тях надолу по склона. Тази свита не излиза на повърхността в другите райони. 

Геоложкият профил в район I завършва с варовиците на Одърската 
свита (odN1

s), които образуват скалния венец на склона (Чешитев и др., 
1994). В изследвания район от гр. Варна до курорта „Златните пясъци” тя се 
разполага нормално върху Франгенската свита (фиг. 1 и 4 до 8, табло IIб). 
След това в североизточна посока преминава хоризонтално в горните части 
на Евксиноградската свита и се покрива от Тополската свита. Одърската свита 
във високите части на Варненското плато е представена от 30 до 55 m бели и 
жълтеникави черупчести варовици с песъчливи и глинести прослойки. При 
„Аладжа манастир” в тях са включени и нубекулариеви рифове. Във варовиците 
на Одърската свита е образуван най-старият свлачищен отстъп. Блокове от тези 
варовици се срещат често всред свлечените материали надолу по склона. 
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3.2. Тектоника и неотектоника
Изследваната територия се намира в североизточния дял на Мизийската 
платформа и по-точно – във Варненска моноклинала, както се нарича потъващият 
на изток склон на Севернобългарския свод (фиг. 9). Моноклиналата започва 
от околностите на гр. Варна, на запад е отделена от Северобългарския свод с 
Венелин-Добричката разломна зона, на север граничи с Генералтошевската 
седловина и Добруджанския масив, а на изток преминава в Черноморската 
депресия. Наклонът на моноклиналата е на юг и югоизток.

Варненската моноклинала е следюрска структура, образувана върху блоковите 
структури на доюрския план. Горната повърхност на този план постепенно 
затъва на изток и юг, поради което следюрските седименти постепенно затъват 
и увеличават дебелината си в тази посока и формират моноклиналния строеж на 
структурата.  

От проучванията за нефт и газ е установено, че по-старите от триаса седименти 
на моноклиналата са силно блоково разчленени (Боков, Чемберски, ред. 1987). С 
по-малка амплитуда разломяванията продължават и през кредата, като постепенно 
затихват през терциера. Разседите са с две основни посоки: субмеридионална 
(приблизително север-южна) и изток-западна (субекваториална). Наблюдават 
се и диагонални разседи (фиг. 9). С голяма важност за тектонските условия е 
Венелин-Добричката субмеридионална разломна зона, която е граница между 
Варненската моноклинала и силно издигащия се Северобългарски свод. 

Черноморският бряг, в който са развити свлачищата, попада в една гранична 
зона между Севернобългарския свод и Черноморската падина, потъваща през 
неоген-кватернера под товара на дебелите терциерни утайки. Континенталният 
склон е отделен от морското дъно с голям разсед или група разседи (Tari et 
all., 2009), които навярно са съпътствани от паралелни на тях други разседи, 
продължаващи в шелфа и достигащи до морския бряг. Това разположение на 
изучавания район има голямо значение за устойчивостта на склона особено като 
се вземе предвид неговия литоложки строеж. 

Разседи, активни през кватернера, са установени предимно в района на север 
от с. Шабла и източно от нос Калиакра (фиг. 9). С тях е свързана сеизмичната 
активност в тази част на крайбрежието. Северно от Шабла, Силистренско-
Белгунския и Балчишкия разлом се пресичат под прав ъгъл и образуват блок, 
денивилирал през кватернера тераса Т100-120 до кота 1 m. Доказателство за 
принадлежността на този терен към Т100-120 е палеомагнитна граница Брюнес/
Матуяма, установена в льосовата покривка при Дуранкулак (Евлогиев, 
2006). Тази граница се установява само върху въпросната тераса и върху по-
старите геоморфоложки форми. В случая се изключва наличие на средно- и 
късноплейстоценски морски тераси, тъй като теренът по това време е суша и е 
ареал на льосова акумулация. Разломите по контура на денивилирания блок са 
активни през плейстоцена. 

Съществуват и други тектонски предпоставки за възникване на активни 
разломи по морския бряг. „Библейският потоп“ е настъпил в акваторията на  
Черно море през холоцена поради скъсване на Босфорския провлак и нахлуване 
на средиземноморски води. При това морското ниво бързо се е покачило със 100 
m (Димитров, 2003; Денев, 2004). Толкова голямо и бързо покачване на водното 
ниво наистина може да предизвика образуване на разседи, между континенталния 
склон и морското дъно. Те са придружени от успоредни на тях вторични 
разломявания в посока към брега. За тяхното възникване допринася и издигането 
на Севернобългарския свод, което продължава и сега. Повишаването на водното 
ниво е съпътствувано освен от разломявания и от проява на земетресения, 
доказателство за което е повишаването на сеизмичната активност в зоната на 
големите язовири. 

Обстоятелството, че район I се намира в най-издигнатата част на Варненската 
моноклинала с най-голям брой свлачищни стъпала и терасни нива, е резултат на 
палеогеографското развитие и на неотектонските условия. 
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Фиг. 9. Тектонско-геоморфоложка схема за приморската част на Североизточна България (по Боков, 
Чемберски, 1987 - с допълнения)
1 - Венелин-Добричка разломна зона; разломи: 2 – Силистренско-Белгунски; 3 - Безводишко-Селченски; 
4 – Батовски; 5 – Кичевски; 6 – Близнашки; 7 – Балчишки; 8 – Тригорски; 9 – Българевски; 10 – Тюленевски; 
11 – Калиакренски; 12 – Тектонски блок, потънал в източната част, вероятно през средния и късния 
плейстоцен; 13 - епицентър на земетръс с М>7; 14 – епицентър на земетръс с М 5-6; 15 – граници на 
зони с различен сеизмичен интензитет; 16 - четири етажни свлачища в склона на МЗП; 17 – три етажни 
свлачища в склона на ПЗП; 18 – свлачища с два до три етажа в склона на романското ниво Т157-168. Други 
обозначения: МЗП270-350 – миоценска заравнена повърхност, в индекс – кота на кватернерната подложка; 
ПЗП200-270 – старо плиоценска (дакска) заравннена повърхност; Т157-168 – романско терасно ниво; Т111-119 – 
ранноплейстоценска тераса; Т80-100 – ранносредноплейстоценска тераса; Т55-65 – средноплейстоценска 
тераса; Т40 до Т2 – късносредноплейстоценски, късноплейстоценски и холоценски тераси.
Fig. 9. Tectonic-geomorphologic scheme of the coastal part of Northeast Bulgaria (after Bokov, Chemberski, 
1987 – with additions)
1 – Venelin-Dobrich fault zone: faults: 2 – Silistra-Belgun; 3 – Bezvoditsa-Seltse; 4 – Batova; 5 – Kichevo; 6 – 
Bliznatsi; 7 – Balchik; 8 – Trigortsi; 9 – Balgarevo; 10 – Tyulenovo; 11 – Kaliakra; 12 – Tectonic block, sunk in 
the eastern part, probably in the Middle and Late Pleistocene; 13 – earthquake epicenter (M>7); 14 – earthquake 
epicenter (M 5-6); 15 – borders of zones with different seismic intensity; 16 – four storey landslides in the slope 
of MFS; 17 – three storey landslides in the slope of PFS; 18 – landslides with two to three storeys in the slope 
of the Romanian level T157-168. Other designations:  МЗП270-350  – Miocene flat surface, index – elevation of the 
Quaternary substrate; ПЗП200-270 – Old Pliocene (Dacian) flat surface; T157-168 – Romanian terrace level; Т111-119 – 
Early Pleistocene terrace; T80-100 – Early Middle Pleistocene terrace; T55-65 – Middle Pleistocene terrace; T40 to 
T2 – Late Middle Pleistocene, Late Pleistocene and Holocene terraces.
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С геодезически измервания, провеждани от 1928 г., е установено, че сушата 
тук се издига средно 5-6 mm, а морското дъно потъва 10 mm годишно. От 
разположението на старите морски тераси (вж. подглава 4.2) се вижда, че това 
издигане е продължило през целия кватернер. 

Някои автори търсят връзка между евентуалните разсядания, успоредни на 
морския бряг и възникването на големите свлачища. Стойков (1970, 1979) чертае 
на своите карти и профили кватернерни разседи, успоредни на морския бряг 
(фиг. 10). Авторът счита, че те предизвикват голямо наклоняване на пластовете 
към морето и денивилация с амплитуда от 50 до 100 m при първата разломна зона 
А до ръба на платото. Втората зона В е разположена на 300 до 600 m от морския 
бряг и е с амплитуда 9-10 m, а третата  С - е до самия бряг и се състои от няколко 
разседа. Големите свлачищни блокове са се откъснали по разседите и след това 
са се свлекли към морето. Според Стойков разседите продължават в район II и 
дължината им е повече от 30 km. Ако наистина съществуват тези разседи, всички 
те са станали през кватернера и това би било твърде неблагоприятно от гледна 
точка на оценката на сеизмичния риск.

Фиг. 10. Геолого-тектонски профил за циркус „Златни пясъци“ по Стойков (1970)
1 – варовици на Одърската свита; F – пясъци на Франгенската свита; 5 – диатомейни глини и пясъчници, 
Евксиноградска свита; 7 – свлачищни блокове; 8 – делапсий от песъчливо - глинести наслаги; 9 – обща 
хлъзгателна повърхност; А, В и С – разседи, активни през плиоцена и кватернера; ВН – водно ниво.
Забележка: разновидностите от профила на Стойков (1979) на фиг. 10  са представени в съответствие 
със съвременните литолого-стратиграфски наименования.
Fig. 10. Geological-tectonic profile of the Golden Sands circus after Stoykov (1970)
1 – limestones of the Odartsi Formation; F – sands of the Frangya Formation; 5 – diatomaceous clays and 
sandstones, Euxinograd Formation; 7 – landslide blocks; 8 – delapsium of sandy-clayey deposits; 9 – common 
sliding surface; A, B and C – normal faults, active during the Pliocene and the Quaternary; WL – water level.
Note: The varieties in the profile of Stoykov (1979) in Fig. 10 are presented in compliance with the modern 
lithological-stratigraphic designations.

Тази концепция заслужава внимание, но засега в район I не се доказва. 
Сондажните проучвания и картировките, проведени напоследък показват, че 
предполагаемите разседни скъсвания са всъщност свлачищни стъпала, а по 
горнището на Евксиноградската свита не се установяват размествания в най-



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   69

високо свлачищно стъпало спрямо платото, т.е. миоценската повърхност (фиг. от 
4 до 8). Отсъствието на разсед при най-стария свлачищен отстъп е доказано също 
в районите II и III (Евстатиев и др., 2010, 2010а; Евлогиев, Евстатиев, 2012). 
Освен това, представеният от Стойков геолого-тектонски профил за района на 
циркус „Златни пясъци“ (фиг. 10), е с неубедителна интерпретация. 

Описаната тектонска обстановка на Северното Черноморие е предпоставка за 
висока сеизмичност. Исторически източници съобщават за големи земетресения, 
станали през античността и средновековието и предизвиквали свлачища, срутища, 
наводнения и цунами (Илиев, 1973; Evstatiev, Rizzo, 1984). През втората половина 
на І век пр. Хр. част от римската крепост Бизоне до гр. Каварна, построена на 
малък полуостров, висок около 100 m, се е срутила от силно земетресение. 
Хълмът, на който е построена крепостта, е изграден от арагонитните седименти 
на Тополската свита. На това място по морското дъно са открити много останки 
от крепостта. Същото земетресение е предизвикало срутвания на варовици от 
Одърската свита на субвертикалния откос на нос Калиакра и разрушаване на 
друго римско укрепление на това място. През първата половина на І век сл. Хр. в 
резултат на морската абразия и на съпровождащите я свличания, а вероятно и след 
силно земетресение, е бил разрушен големият търговски център град Диоскурия, 
разположен на Източното Черноморско крайбрежие (Разумов, Хасин, 1978). 

По средата на VІ век сл. Хр. са станали силни земетресения, съпроводени с 
големи природни бедствия. Такова е било земетресението през 544 г. по времето 
на император Юстиниан, предизвикало голямо цунами, заляло четири римски 
мили (6 km) от морския бряг в гр. Варна и гр. Балчик, причинявайки много 
човешки жертви. Образуваната висока вълна може да навлезе толкова много в 
сушата само във Варненския лиман и в долината на р. Батова. Междувпрочем 
отзвук за такива бедствия се намира и в българския фолклор. В една народна 
песен се разказва за момиче, което се е къпело в реката и се удавило от внезапно 
придошла „голяма морска вода”. 

Последните големи бедствия са свързани със земетресението от 1901 г. с І=ІХ 
степен по MSK, чийто епицентър е източно от нос Калиакра на 8 km дълбочина 
(фиг. 9). Земетресението е предизвикало срутване на почти отвесния варовиков 
бряг и разрушаване на останките от римската крепост. Причинило е големи 
разрушения в гр. Каварна и в околните села. От това земетресение е възникнало 
голямо свлачище в местността „Момчилски рид“, разположен на 3,5 km западно 
от гр. Балчик (Илиев, 1973). 

Според Илиев (1973) такива големи сеизмични изяви се случват рядко 
(приблизително веднъж на 500 години). 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. Въздействята от 
Вранченското земетресение от 1977 г. върху свлачищата в съседен район на 
север не са големи и са разгледани от Аврамова-Тачева и Станчев (1983), Вутков 
и Иванчев (1983).

Съгласно „Картата за сеизмично райониране на Република България за период 
от 1000 години“ и от списъка на населените места се вижда, че гр. Варна е с I=VІІ 
степен по MSK и сеизмичният коефициент е Кс=0,10. В инженерногеоложките 
доклади за район I се приема същият коефициент при анализите за устойчивост 
на свлачищния склон. Обаче поради дребния мащаб на картата не е ясно къде 
е точно границата между VII и VIII степен. В съответствие с „Наредбата за 
проектиране на сгради съоръжения в земетръсни райони“ (Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, 2006), която взема под внимание и 
наличието на свлачища, то свлачищните терени на север от града трябва да имат 
І=VІІІ и Кс=0,15. На север от долината на р. Батова, в районите IV, V, VI и VII 
интензитетът е I=IX, а Кс=0,27 (фиг. 9). За тази степен е взета предвид голямата 
изява на Калиакренско-Шабленската зона от 1901 г.

Ако горепосочените разседи на картите и профилите на Стойков (1970 и 
1979) наистина съществуват (за което още веднъж ще подчертаем няма сериозни 
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доказателства), то сеизмичният коефициент би трябвало да е още по-голям. 
Според нас възникването и развитието на свлачищните процеси е станало по друг 
геоложки модел (Евлогиев и Евстатиев, 2012), който се използва и в настоящата 
студия. За по-убедително доказване на този модел обаче са необходими 
допълнителни сондажни проучвания.
4. Геоморфология и климат
4.1. Климат
Климатът на Северното Черноморие, включително на район І, е умерено 
континентален със силно морско влияние. Той се характеризира със сравнително 
мека зима, прохладна пролет и не много горещо лято. Средната годишна 
температура е 12,2о. Температурата на въздуха от май до октомври обикновено 
е от 18 до 31о. Средната максимална температура е най-висока през м. август 
– +28,8оС, а най-ниската е през м. януари - +2o. Средногодишната относителна 
влажност на въздуха е 80%. 

По данни от метеорологическата станция в гр. Варна средногодишният 
валеж е около 500 mm с два максимума – през юни и ноември. Най-големият 
денонощен валеж - 342 mm през миналия век е измерен на 21 август 1951 г. 
в местността „Санаториума“. Той е предизвикал наводнения, задълбочаване на 
съществуващите и възникване на нови дерета.

Средният брой на дните със снеговалеж през втората половина на миналия 
век е бил 19, а със снежна покривка - 16, като най-много снежни дни е имало през 
януари. Максималната дълбочина на замръзване на почвата при сурови зими е 
от 15 до 20 cm. Замръзване на морето, на Варненското и Белославското езеро е 
ставало при дълговременни много ниски температури, например през зимата на 
1929 г., когато температурата се е понижила до -240С. 

От гледна точка на разглеждания проблем от съществено значение е морската 
хидрология и по-специално морското вълнение и щормовете. Последните са 
предизвиквали абразия на брега, натрупване и изнасяне на пясък от плажната 
зона и повреди на укрепителните съоръжения. Те са изучавани от Института 
по океонология на БАН, Варна и от Националния институт по метрология и 
климатология (Василев, 1979; Белберов и др. 1982; Пейчев, 2004; Andreeva at al., 
2011 и  Димитров, 2010). 

Най-много данни има за големите щормове през октомври 1976 г., януари 
1977 и февруари 1979. Те са настъпили при скорост на вятъра до 34 m/s, 
предизвикали са повишаване на морското ниво до 1,0-1,4 m, вълнение до 5-7 бала 
и височина на вълната до 5 m. От Варненския вълнолом са откъртени блокове, 
разрушени са много сгради, подпорни стени и пътни настилки в ниската част 
на крайбрежната ивица. В циркус „Чайка“, в участъка на автобусните спирки 
„Заимов-Писател-Хоризонт“ се активизират свлачищни деформации между 
морския бряг и хоризонтал 70 m (фиг. 2). В района на курортите „Албена”, 
„Златни пясъци” и „Св. Константин и Елена“ ерозията на брега е надхвърлила 
1 m. На 1 октомври 1976 г. 5 балови вълни са почти заличили плажовата ивица 
на курорта “Златни пясъци” и са еродирали 15-20 m от Варненския плаж. 
Съществуват много песимистични прогнози за последствията от глобалното 
затопляне и свързаните с него повишения на морското ниво. Според прогнози на 
Института по океанология на БАН средното покачване на нивото на морето с 1 
cm може да предизвика ерозия на брега до 1 m. 

За участъците с вертикален клиф и тясна плажова зона морската абразия 
може да се окаже основен фактор в активизиране на свлачищата. 
4.2. Геоморфоложки условия на района
Кватернерната геоморфология на район I през 60-те и 70-те години на 
миналия век е изучавана от Феодоров (1961, 1963), от Феодоров и др. (1962), 
Лиленберг (1966), Леонтьев (1968),  Попов и Мишев (1974) и Стойков (1979). 
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Черноморските тераси според тях са: долноплейстоенски - 110-120 и 80-100 m, 
средноплейстоценски - 50-60 и 35-40 m, горноплейстоценски - 20-25 и 8-15 m, 
холоценски - новочерноморска 4-5 m и нимфейска 1,5-2,0 m.

Феодоров (1963) установява морски тераси в курорта „Дружба“ на височина 
38-40, 23-25, 11-14 и в северната част на Варна - на 60 m. В курорта „Златни 
пясъци“ Леонтьев (1966) описва добре развити морски тераси на 60, 40, 20, 12 и 
5 m. По пътя за Аладжа манастир установява чаудинската тераса на 100 m.

Попов и Мишев (1974) наблюдават морска тераса в района на курорт 
„Дружба“ с надморска височина 10-15 m, оформена върху свлачищен блокаж от 
миоценски седименти, както и на 30-40 m по пътя за Виница. Върху първата са 
изградени голяма част от хотелите. На територията на гр. Варна описват широки 
абразионни площадки със следните нива: 50-60, 40-45, 30-35, 18-25 и 8-12 m. 
Последната тераса завършва с клиф над варненския плаж и е определена по 
фауна за младокарангатска (Peterbok, 1927). 

Северно от Варненското езеро Коюмджиева (1961, 1964) и Феодоров (1961) 
съобщават за наличие на морска типично карангатска фауна, събрана в дълбоки 
изкопи, достигащи до основата на новочерноморската тераса, изградена от 
карангатски седименти. Присъствието на тази фауна доказва, че по това време е 
съществувал залив на карангатското море. 

Геоморфологията и генезиса на свличащата са изследвани от Стойков (1979) в 
кандидатската (сега докторска) дисертация „Свлачищата в района на курортните 
комплекси край гр. Варна“. В този обобщаващ труд авторът описва пет циркуса – 
„Варненски“, „Виница“, „курорт Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“. 
За всеки от тях излага основните геоморфоложки елементи - морско дъно, 
плажна ивица, морски бряг, свлачищен склон с активни, стабилизирани и най-
стари свлачищни терени, морски тераси, образувани в свлачищния склон, както  
и терени, незасегнати от свличане. Според Стойков свлачищата в петте циркуса 
са образувани по единна хлъзгателна повърхност от най-стария свлачищен 
отстъпа до морето. Предпоставки за възникването им е наличието на разломни 
структури, успоредни на морския бряг и активни през кватернера. 

През последните години въз основа на допълнителни проучвания и анализ 
на всички данни е представен нов геодинамичния модел за формирането на 
северочерноморските свлачища (Евлогиев, 2010; Евстатиев и др., 2011; Evstatiev, 
Evlogiev, 2013; Евлогиев и Евстатиев, 2013). В него свлачищата имат етажно 
развитие, съответстващо на циклично редуващите се регресивни и трансгресивни 
колебания на морското ниво. Според този модел етажността на свлачищата 
зависи от възрастта на изходния релеф, в който са образувани. 

Етажният модел за свлачищата е приет като работна хипотеза и в настоящия 
труд. Моделът намира потвърждение от проведените геолого-геоморфоложки 
картировки и от анализа на данните от досегашните проучвания. Четири 
свлачищни етажа може да се развият през плиоцена и кватернера само в масива 
на миоценската заравнена повърхност т.е. в район I (фиг. 9). В плиоценската 
заравнена повърхност етажите са три (райони II, III и IV), а в обсега на долно-
романското ниво (райони V и VI) максималният брой свлачищни стъпала може 
да бъде две до три, образувани от ранния плейстоцен до днес. Много често едно 
или две стъпала липсват поради преработването им от последвалия свлачищен 
процес. Свлачищата не са образувани по единна хлъзгателна повърхност, 
започваща от най-стария свлачищен отстъп до морето, както се представя в 
повечето от досегашните изследвания. Те имат етажен строеж, съответстващ на 
палегеоморфоложките етапи в развитието на морския басейн.

В район I са образувани пет циркуса по ръба на Франгенското плато, които от 
югозапад на североизток са: „Варненски“ циркус, „Винишки“ циркус и циркусите  
„Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 2 и 3). В циркусите ясно се 
открояват специфични свлачищни и други геоморфоложки форми, които според 
техния ранг и значимост са групирани по следния начин: терен, незасегнат от 
свличане, свлачищен склон (с етажни свлачища, морски тераси и дерета), морски 
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бряг, плажна ивица и морско дъно.
Терен, незасегнат от свлачищата
Това е теренът на Франгенското плато, което е унаследило миоценската 
заравнена повърхност (МЗП), формирана върху варовиците на Одърската свита. 
Повърхността е била подложена на продължителна денудация, в резултат на 
което е образувана заравненост с надморска височина от 270 до 335 m. Нейната 
височина намалява от югозапад на североизток. Към морето МЗП завършва с 
вертикален скален откос, от който започва свлачищния отстъп на най-горното 
стъпало (фиг. 2 и от 4 до 8).
Свлачищен склон
Свлачищният склон обхваща нарушения терен в пределите на петте циркуса. 
Контурите му за всеки циркус се определят от най-стария свлачищен отстъп, 
бордовете и морето. В пълния си профил склонът е изграден от четири етажно 
свлачище, етажите на което ще бъдат наричани: високо стъпало, горно средно 
и долно средно стъпало и  ниско стъпало. В някой циркуси всички етажи не са 
запазени и броят им намалява до 2-3.
Свлачища
Склонът в североизточната част на „Варненския“ циркус е с дължина от 1,9 до 4 
km. В него е оформено триетажно свлачище, стъпалата на което са разграничени 
от свлачищни отстъпи. Най-високото стъпало (първо) е от блоков тип (фиг. 4). 
Хлъзгателната му повърхност започва от най-стария свлачищен отстъп на кота 
280 m, пресича варовиците и пясъците на Одърската и Франгенската свити 
(разновидности 1 и F) и под формата на парабола минава по горнището на 
варовитите глини на кота 180 m (Владиславовския клин на Евксиноградската 
свита, разновидност Vk). Горният слой на варовитите глини е увлечен от 
движението и има омeсена до вълнообразна структура (разновидност 6). В 
челото на стъпалото хлъзгателната повърхност е на кота 160 m. Делапсият е от 
пясък с късове (разновидност 8) и запълва пространството между блоковоете 
(разновидност 7).

Следващото горно средно стъпало (второ) е делапсивно-блоково, с 
преобладаване на делапсия (разновидност 7 и 8). Засебено е между два 
свлачищни отстъпа, образувани от коти 170 и 120 m. Хлъзгателната му 
повърхност пресича варовитите глини на Владиславовски клин (разновидност 
Vk) и мергелоподобните песъчливи глини (разновидност 5б) с прослойки от 
пясък на Евксиноградската свита. От тежестта на свлечения масив в основата 
му е образуван пласт с вълнообразна структура (разновидност 6). В челото на 
стъпалото хлъзгателната повърхност е на кота 70 m. В разреза отсъства долното 
средно стъпало (трето). Свлачищният терен на високото стъпало се приема за 
стабилизиран, а на горното средно стъпало - условно стабилизиран.

Ниското стъпало (четвърто) е с дължина от 300 до 800 m и започва от 
свлачищния отстъп, образуван на кота 110-120 m. Свлачището преработва по-
високото стъпало. Хлъзгателната му повърхност навлиза в Евксиноградската 
свита  на кота 60 m. Към морето е оформен вертикален откос в седиментите на 
свитата, висок 40-50 m. Към 4-то стъпало се отнасят активните свлачища при 
спирка „Райко Даскалов“, свлачищата между спирките „Р. Даскалов“ и „Траката“, 
както и при квартал 21 (фиг. 2).

Склонът на „Винишкия“ циркус е с най-голяма площ. Дължината му до морето 
е 4,5 km, а разстоянието между двата борда - 3,9 km. По дължината на склона са 
оформени три дълбоко врязани дерета – „Фатрико“, „Кайнак“ и „Драгул“ дере 
над курорта „Дружба“, които се захранват от подземните води в пясъците на 
Франгенската свита (фиг. 2). Деретата образуват естествена дренажна система, 
която стабилизира свлачищния склон. 

Свлачището е двуетажно (фиг. 5). Високото стъпало (първо) е с дължина 



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   73

2,5 km. То също е от блоков тип, както във „Варненския“ циркус. Откъснатите 
големи варовикови блокове (разновидност 7) от платото оформят хълмист терен с 
понижения и заравнености. Делапсият е от пясък с късове (разновидност 8). Най-
старият свлачищен отстъп при профил II е на кота 290 m (фиг. 5). Хлъзгателната 
повърхност пресича варовиците и пясъците на Одърската и Франгенската свити 
(разновидност 1 и F) и по горнището на варовитите глини на Владиславовския 
клин (разновидност Vk) афльорира в склона на кота 140 m. Тук също варовитите 
глини са увлечени и деформирани от движението (разновидност 6). Върху 
заравнените участъци, в челото на стъпалото, е разположен квартал „Виница“. 
Стъпалото се отнася към стабилизираните стари свлачища.

Средните две свлачищни стъпала във „Винишкия“ циркус отсъстват -  
разрушени са при формирането на ниското стъпало.

Ниското стъпало (четвърто) на „Винишкия“ циркус е с дължина 6,2 km. 
Хлъзгателната му повърхност започва от свлачищния отстъп на кота 140 m, след 
което във вид на парабола и с наклон към морето е врязана в мергелоподобните 
глини на Евксиноградската свита (разновидност 5а, фиг. 5). На морския бряг тя 
е на около 10 m под морското ниво. Свлачището е делапсивно със сравнително 
равен до леко хълмист терен, с малък наклон към морето. Изградено е от 
разпилени блокове и скални късове (разновидност 7), вместени в делапсий от 
глини и пясъци (разновидност 8). Хлъзгателната повърхност, разположена над 
глините на Евксиноградската свита, е с вълнообразна структура (разновидност 
6). Свлачищното стъпало при Евксиноград е вдадено навътре в морето. На места 
в него се наблюдават вторични свлачищни изяви. Ниското стъпало е добре 
дренирано от пресичащите го три дерета и се приема за условно стабилизирано 
свлачище. В крайбрежието му е изграден Евксиноград и курорта „Дружба“, а 
в средните и високите части на стъпалото се намира вилната зона. Описаните 
морфоложки особености на свлачището ни карат да предполагаме, че на даден 
етап, подобно на свлачището при Иканталъка, и тук е формирано свлачище-
поток, изтекло навътре в морето. 

Свлачищният склон в следващите три циркуса – „Чайка“, „Аладжа манастир“ 
и „Златни пясъци“ (фиг. 6, 7 и 8), има еднотипно развитие. В отделните циркуси 
дължината на свлачищния склон се променя от 2,1 до 2,8 km, а разстоянието 
между бордовете е в рамките на 1,3-1,8 до 2,0-2,5 km. Склонът е изграден от 
четириетажно свлачище.

Най-старият свлачищен отстъп представлява 30 m вертикален откос, 
образуван от скъсването на варовиците на Одърската свита на кота 260-270 m. 
От него започва високото (първо) свлачищно стъпало. То е от блоков тип. Между 
блоковете се наблюдават понижения и заблатявания. В средната и челната част 
на стъпалото теренът е хълмист, с равнинни участъци между пакетите, запълнени 
с делапсий от пясък и скални късове (разновидност 8). Високото стъпало при 
бордовете на трите циркуса е с дължина до 1,4 km, а в централаните части, 
при профилните линии, намалява до 0,7-0,9 km. Хлъзгателната повърхност 
пресича варовиците и пясъците на двете свити (разновидност 1 и F), след което 
преминава по варовитите глини и песъчливи глини на Евксиноградската свита 
(разновидности Vk и 5б). Хлъзгателната повърхност ясно се маркира от глините 
с омесена и нарушена структура (разновидност 6). В челото на стъпалото тя е 
почти хоризонтална с лек наклон към морето и афльорира в склона на кота 140-
143 m. Високото стъпало се счита за стабилизирано старо свлачище.

Вторият свлачищен отстъп оформя вторични циркуси, паралелни на главните 
три циркуса. Образуван е от кота 140-143 m. От него започва горното средно 
стъпало (второ) и завършва при третия свлачищен отстъп на кота 110-120 m. 
Свлачището е делапсивно с блокове. Делапсият е от глини и пясъци с късове 
(разновидност 8), изходен материал за който е преработеният свлачищен масив 
на по-високото стъпало. Блоковете са откъснати от Евксиноградската свита 
(разновидност 7). Хлъзгателната повърхност продължава от втория отстъп в 
дълбочина, пресича мергелоподобните глини на Евксиноградската свита, които 
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на места са песъчливи или преминават в пясъчници (разновидност 5а, 5б и 
5в). В челото на стъпалото хлъзгателната повърхност е на кота 60 m. Нейното 
местоположение се маркира от омесените или с вълнообразна структура глини 
(разновидност 6). Стъпалото е с дължина от 150 до 400 m. По аналогия на 
подобните съседни терени се приема за условно стабилизирано свлачище.

Третият свлачищен отстъп също оформя вторични циркуси, паралелни на 
предходните на кота 110-120 m. Между него и четъвъртия отстъп e засебено 
долното средно стъпало (трето). Дължината му в циркус „Златни пясъци“ е 
380 m и се увеличава до 1-1,15 km в циркусите „Аладжа манастир“ и „Чайка“. 
Хлъзгателната повърхност на това стъпало пресича делапсия на горното средно 
стъпало и във вид на парабола навлиза в глините и песъчливите материали на 
Евксиноградската свита (разновидности 5а и 5в), след това става субхоризонтална 
и в челото на стъпалото е на кота 19-20 до 23-25 m. Теренът е леко хълмист 
с равнища, на места - стъпаловиден. Свлачището е детрузивно с блокове и се 
отнася към условно стабилизираните терени.

Ниското стъпало (четвърто) заема прибрежната част на склона до кота 60-70 
m. В циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“ е във вид на тясна ивица - 150 до 
300 m, която е подложена на активна морска абразия, предизвикваща периодично 
активизиране на свлачищата. В района на циркус „Златни пясъци“ ивицата на 
стъпалото се разширява от 500 до 850 m с добре запазена плажната ивица. Тук 
свлаачището на ниското стъпало е условно стабилизирано.

Активни свлачища в района на циркус „Чайка“ деформират периодично 
терена между спирките „Заимов-Хоризонт–Журналист“ (фиг. 2). Големи 
щети на инфраструктурата причинява свлачището „Кабакум“. Свлачищната 
им повърхност започва от четвъртия свлачищен отстъп на кота 56-60 m и със 
стръмна парабола навлиза на -10 m под морското ниво. Описаните свлачища 
се активизират след бурните щормове през 1976-1979 г. и от тогава до днес 
периодично се оживяват.

Подобна е ситуацията и с активните свлачища на ниското стъпало на циркус 
„Аладжа манастир“. Хлъзгателната повърхност има същата конфигурация, 
както на тази при циркус „Чайка“. През 2015 г. свлачището „Трифон зарезан“ 
окончателно разрушава пътя и сградите на ресторанта.  

Ниското свлачищно стъпало на циркус „Златни пясъци“, както споменахме, е 
значително по-широко, със запазени терасни нива и плажна ивица. Тук морската 
абразия е незначителна, даже преобладават акумулативните процеси в плажната 
зона. Това създава условия за условна стабилизация на свлачището, която може 
да бъде нарушена, ако не се спазват изискванията за строителство в свлачищни 
терени. В пределите на ниското стъпало е разположен курортният комплекс 
„Златни пясъци“.

Както посочихме по-напред, за разлика от досегашните представи, според 
възприетия модел в район I не съществува единно свлачище от платото до 
морето, станало по дълбока хлъзгателна повърхност, а се касае за отделни 
свлачища, разположени на 2-3 до 4 етажа (фиг. 4 до 8). Високото (първо) и горното 
средно стъпало (второ) са разделени от незасегнати от свличане седименти на 
Евксиноградската свита, които в район II образуват вертикален откос над пътя 
„Златни пясъци“-Кранево. 
Морски тераси
В свлачищния склон на петте циркуса се проследяват тесни заравнености 
с различна хипсометрия, успоредни на морския бряг. Те образуват отделни 
спорадични петна до дълги непрекъснати ивици. Терасите са образувани най-
често върху делапсий и блокове и по рядко върху горнището на Евксиноградската 
свита. В случая главен стратиграфски елемент за определяне на възрастта е 
тяхната хипсометрия и описаните в литературата, макар и редки, фаунистични 
находки. Познавайки палеогеографското развитие на района и въз основа на 
корелация с други райони може да се определи възрастта на няколко реперни 



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   75

терасни нива. Възрастта на терасите, разположени между тях, е възприета въз 
основа на надморската им височина и чрез съпоставки.

Плиоценски тераси. В обсега на високото (първо) свлачищно стъпало се 
установяват няколко групи тераси с коти 230-250 m, 200-220 m, 177-200 m и 140-
170 m, отнасящи се към дака и романа (таблица 1). Образувани са върху блокове 
делапсий и по горнището на Евксиноградската свита.

Към дака принадлежат първите три групи: терасите с най-висока хипсометрия 
- Т230-240, Т230-245, Т240-250 (табло IIIа); терасите от следващата по-ниска група - Т200-210, 
Т200-216, Т200-220 и терасите Т177-188, Т180-194, Т180-200, Т190-200. Те образуват разкъсани или 
единични петна, както и по-дълги заравнености, от които най-представителна 
е Т220-230 в циркусите „Златни пясъци“ и „Аладжа манастир“ с размери 1400/80-
120 и 900/80-120 m. Други добре засебени тераси са Т200-216 в циркус „Виница“ 
- 750/180-200 m и Т177-188, в циркус „Чайка“ - 700/100-150 m. В район II „Кранево-
Панорама“ - най-високата група тераси липсва. Проследяват се терасите с коти 
Т198-220 (таблица 1). Според местоположението си, между МЗП и романските 
тераси, трите групи тераси би трябвало да принадлежат към ранния плиоцен 
(дак). 

Романска възраст има четвъртата група тераси Т140-146, Т140-150, Т146-151, Т150-160, Т160-175, Т165-170. Доскоро тази група се определяше за долнороманска, но след 
преместването на границата неоген/кватернер на 2,59 млн. год. тя вече е романска. 
Терасите образуват дълга ивица от петна в челото на високото (първо) стъпало в 
циркусите „Чайка“, „Аладжа манастир“, „Златни пясъци“ и „Варна“. Тази тераса 
е с най-голяма площ във „Винишкия“ циркус, където образува широка разлята 
равнина с размери 300-550/1900 m (табло IIIб). Върху нея е изградена голяма 
част от кв. „Виница“. Подобно романско прибрежно ниво е установено в район II 
- T162-178 (таблица 1), в окрайните южни части на Дакийския басейн - Т157-166, както 
и в Приморска Добруджа - Т163-168 (фиг. 9).

Плейстоценски тераси. За определяне на хроностратиграфската позиция на 
терасите следва да се имат предвид направените промени във времевия обхват 
на кватернера (Pillans and Gibbard, 2012): ранен плейстоцен 2,59-0,781; среден 
плейстоцен 0,781-0,126; късен плейстоцен 0,126-0,0118; холоцен - 0,0118 млн. г. 
- до днес. Реперни плейстоценски морски тераси са тези с хипсометрия 120-130, 
85-95 и 10-15 m.

С доказана ранноплейстоценска възраст са терасите в диапазона 110-130 m, 
а именно Т110-120, Т116-130, Т120-130, Т115-120, Т120-125. В циркусите „Чайка“ (табло IVа), 
„Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ те се проследяват в обсега на горното 
средно стъпало (второ). Образуват дълги, на места разкъсани ивици с променящи 
се дължини от 700-1000 m до 250-400 m и широки от 100-150 до 300-350 m. Във 
„Винишкия“ циркус не се проследяват, а във „Варненския“ образуват неголеми 
петна с коти 110-120 m (фиг. 2). В Северна България Палеодунав е образувал 
тераси с подобна морфометрия. Стратиграфската им принадлежност, определена 
въз основа на биостратиграфски и палеомагнитни изследвания, датировки с 
колаген и по взаимоотношението й с льосовата покривка, е долен плейстоцен. 
На базата на тази корелация приемаме, че 120-130-метровите терасати в район 
I са образувани в края на Куялника и през Гурия. Те са най-често запазените по 
Севереночерноморския бряг.

Ранносредноплейстоценски са терасите от тилната част на долното средно 
стъпало (трето), образувани в диапазона от коти 85-105 m. Терасите Т98-100, Т85-
100, Т90-102, Т100-105, Т85-95, Т95-100, Т85-98 и Т90-97 се установяват в циркусите „Чайка“, 
„Аладжа манастир“ (табло IVб) и „Златни пясъци“, където оформят широки 
заравнености и петна с неправилна форма. Те са дълги 300-400 до 500-700 m, а 
при циркус „Аладжа манастир“ - до 1100 m. Широчината им е 50-100, най-често 
200-250 m  и в един от случаите 400-500 m. Това терасно ниво се проследява в 
свлачищния терен „Кранево-Панорама“, южно от с. Кранево, в циркусите при 
с. Топола, както и в бреговата ивица на Палеодунав. Образувано е в началото 
на средния плейстоцен. Седиментите му имат положителна магнитна полярност, 
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т.е. образувани са в началото на геомагнитна епоха Брюнес и се отнасят към 
Чаудина. В челото на ниското средно стъпало (трето) на циркусите „Чайка“, 



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   77

Таблица 1. Корелация на морските тераси от свлачищни райони I, II и III
МЗП300-350 - миоценска заравнена повърхност, в индекс абс. кота, m; СПЗП170-230 - староплиоценска 
заравнена повърхност; МПЗП130-170 - младоплиоценска заравнена повърхност; ПЗП230-250 - плиоценска 
заравнена повърхност; Т110-120 - морска тераса.
Table 1. Correlation of marine terraces in landslide regions I, II and III
МЗП300-350 – Miocene Flat Surface, index – absolute elevation, m; СПЗП170-230 – Old Pliocene Flat Surface; 
МПЗП130-170 – Young Pliocene Flat Surface; ПЗП230-250 – Pliocene Flat Surface; T110-120 – marine terrace.

„Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ се проследява по-ниска група от ранно 
средноплейстоценски тераси (Т55-64, Т50-55, Т52-60 и Т55-65), с абсолютни коти 50-65 
m (фиг. 2).

Към късния среден плейстоцен се отнасят следващите четири групи терасни 
нива, образувани в пределите на ниското свлачищно стъпало (четвърто) на 
циркусите „Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“: първата е с коти 40-
48 m - Т40-44, Т40-46, и Т42-48; втората е от 32 до 38 m - Т32-38; третата е в интервала 25 
до 30 m - Т26-30, Т25-30 и Т28-30 и към четвъртата група са Т16-20 и Т18-20. 

Късноплейстоценска е терасата Т10-15, известна като Карангатска. Тя образува 
просторно равнище в прибежието на циркус „Виница“, където е с широчина от 
100 до 400 m и дължина 2,1 km. Терасата е застроена с хотели и почивни станции. 
Тук се намира резиденцията Евксиноград и курортният комплекс „Дружба“.

Холоценски тераси. Холоценски са новочерноморската тераса Т5-7 и 
нимфейската тераса Т2-4, които образуват неголеми заравнености над плажната 
ивица.
Ерозионни дерета
Свлачищният склон на район I e прорязан от голям брой дерета, почти всички с 
течаща вода, идваща от Франгенската свита (фиг. 2).

Във „Варненския“ циркус по-големите дерета са пет, от които в участък 
I1 преминават три – дере „Почивка“ при квартал 21 с посока към Горчивата 
чешма, „Безименно“ дере и „Кемер“ дере. Дерето „Почивка“ започва от втория 
свлачищен отстъп, а „Безименно“ и „Кемер“ дерета - от подножието на най-
стария свлачищен отстъп (първи). Те са със стръмни брегове, V-образно сечение, 
характерно за дерета в първоначален стадий на развитие. Деретата лесно се 
врязват в еродиращите се делапсивни наслаги. По склоновете им и в съседни 
участъци е развита овражна приточна мрежа от втори порядък. 

Във „Винишкия“ циркус са образувани три главни дерета с овражна приточна 
мрежа, известни с имената „Фатрико“, „Кайнак“ дере и „Драгул“, захранвани с 
вода от Франгенската свита. Други две са по-къси, врязани в делапсия на трето 
свлачищно стъпало. Деретата са естествена дренажна система в свлачищния 
склон, която подобрява неговата устойчивост. Дъното на главните деретата 
е вдлъбнато, на места е плоско, което е признак за късен етап на развитие. 
„Фатрико“ дере е врязано на дълбочина до 75 m. (табло 5). През него преминава 
носещият мост на тръбопровода (Ø1000 mm) за фекални води. Устоите на моста 
са застрашени от подкопаване, което, ако продължи, ще предизвика срутване 
на конструкцията и тъй като дерето преминава през курорт „Дружба“, тази 
евентуална авария е възможно да причини екокастастрофа. 

В циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“ са развити къси дерета. Склонът на 
тези циркуси е слабо дрениран, което води до активизирането на много свлачища 
в зона А. Следващият циркус „Златни пясъци“ не е прорязан от ерозионни дерета, 
но наличието в прибрежието на терасни заравнености с нисък морски бряг и 
широка плажна ивица обуславят устойчивоста на участъка.
Морски бряг
Описанието на морския бряг и плажовата ивица е по данни на Стойков (1979). От 
тогава до днес промените в релефа на брега и плажовата ивица са незначителни, 
дължащи се главно на активизирали се свлачища и изградени нови укрепителни 
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съоръжения против морската абразия. 
Морският бряг е подчертано абразионен и в по-голямата си част е изграден 

от свлечени материали. Само във високите отвесни участъци е оформен 
в седиментите на Евксиноградската свита. Височината на морския бряг е 
променлива. От гр. Варна до Горчивата чешма брегът променя хипсометрията 
си от няколко метра до 10-20 и 30 m, а в района на Траката достига до 50-60 m. 
Към Евксиноград и курорт „Дружба“ се понижава и е от няколко до 10-12 m. При 
курорт „Чайка“ отново е до 8-12 m, а на места става и по-висок. На територията 
на „Златни пясъци“ в участък с дължина 3,0 km брегът е от 2 до 5-7 m или се 
слива с плажовата ивица (фиг. 2).

Голяма площ от крайбрежната зона е засегната от активни или потенциално 
активни свлачища. Те обхващат до 30-40 m от брега от Варна до Горчивата чешма, 
след което при „Траката“ и сп. „Райко Даскалов“ достигат  до 150-200 m. Брегът 
при Евксиноград и курорт „Дружба“ е спокоен, без свличания. Бреговата зона 
на циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“ е засегната от множество активни 
свлачища, образуващи ивица с широчина от 120 до 400 m. Тук са свлачищата 
при спирките „Заимов – Писател – Хоризонт“ (фиг. 2), слачищата „Кабакум“ и 
„Трифон зарезан“, които непрекъснато преоформят бреговата ивица.

За защита на морския бряг от разрушителната абразия на щормовите вълни в 
район I са изградени множество буни и вълноломи.
Плажна ивица
Плажната ивица на места е добре развита, а на други се стеснява силно и изчезва. 
Участъците без плажна ивица, с висок и стръмен бряг, са силно уязвими от 
морската абразия и са подложени на непрекъснати срутвания и свличания. За 
запазването на плажната ивица от морската абразия голяма роля имат изградените 
вълноломи, кейови стени и буни. В незащитените участъци от абразията при 
щормови вълни максималната широчина на плажната ивица е през есенно-
зимния сезон, а минималната – през пролетта и лятото.

Във Варненския залив има четири плажа – Лазурен бряг, Южен, Централен 
и Северен с широчина от 35 до 105 m. До 1910 г. Южният и Северният плаж 
не са съществували, образували са се след изграждането на вълноломите през 
1906 (Стойков, 1979). След Северния плаж следват 500-600 m без плажова ивица, 
където брегът е открит за морска абразия. По на север е Офицерският плаж с 
широчина 14 до 52 m, след който плажовата ивица наново изчезва на протежение 
от 400-500 m и се появава при Студентския плаж, чиято широчина е 10-18 m. 
Следват 2 km с висок бряг без плажова ивица. В района на Евксиноград плажът 
е широк 40 m, който съществува благодарение на изградената през 1921 г. кейова 
стена. На север от кейовата стена брегът е оголен, без плаж, който се появява 
при хотел „Ривиера“ в курорта „Дружба“ и е с широчина 25-34 m. Следват 300-
400 m от брега без плаж. По на север следва тясна ивица от няколко метра на 
протежение от 200-250 m, която в миналото е липсвала и се е образувала след 
изграждането на няколко буни. След тясната ивица следва широкият 35-52 m 
плаж пред хотел „Черноморец“. Ивицата завършва със скалист нос, след който 
започва непрекъснат плаж, широк 28-45 m и дълъг 1,2 km на бившите станции 
МНО и ЦК на БКП. По на север брегът е стръмен и без плажова ивица в участък 
с дължина 700 m. Плажовата ивица става отново широка до 36-55 m и дължина 
1,3 km в курорт „Чайка“, т.н. плаж „Кабакум“. На север брегът е оголен и нарушен 
от активни свличания при сп. „Журналист“ и вила „Гяуров“, след което започва 
плажовата ивица под ресторант „Трифон зарезан“ дълга 1 km и широка 30-40 m. 
Плажовата ивица под ресторанта е прекъсната от активизиралото се свличане 
през 2014 г, разрушило ресторантските сгради. Следва 3 km плажова ивица с 
широчина 34-63 m в курорт „Златни пясъци“.
Морско дъно
В крайбрежието морското дъно потъва постепенно навътре в морето, средно 
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2 m на 100 m. При пречиствателната станция на комплекс „Дружба“ средното 
потъване е 4 m  на 100 m. По данни на Стойков (1979) при силно вълнение и при 
отлив на морската вълна на 50-60 m от брега се вижда разсед, успореден на брега. 
Съществуването му е възможно поради разнопосочни неотектонски движения 
на морското дъно и на морския бряг (виж разд. 3.2). Равномерното потъване на 
морското дъно продължава на разстояние около 900-1500 m, след което нараства 
двойно. 
4.3. Възраст на свлачищата
Анализът за стратигрфската позиция на терасните нива в свлачищния склон 
позволява да се определи времето на формиране на главните свлачищни елементи 
–отстъпи и стъпала. 
Свлачищни отстъпи
В район I максималният брой на свлачищните отстъпи е четири в циркусите 
„Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (профили III, IV и V на фиг. 2, 6, 
7 и 8). На югозапад във „Винишкия“ и „Варненския“ циркус те се редуцират до 
два-три (профили I и II на фиг. 2, 4 и 5).

Най-високият свлачищен отстъп (първи) започва от кота 270 до 290 m. 
Разположен е под МЗП. Скъсването на масива от скалния венец е станало през 
ранния плиоцен (дак), доказателсво за което са образуваните под отстъпа терасни 
заравнености с възраст дак. Този отстъп маркира началния етап във формирането 
на петте циркуса (фиг. 2, фиг. 4 до 8).

Вторият свлачищен отстъп също се установява в петте циркуса. Установява 
се на терена в интервала 140-143 m в циркусите „Винишки“, „Чайка“, „Аладжа 
манастир“ и „Златни пясъци“. В пределите на „Варненския“ циркус е на кота 
160 m. Образуван е под първото стъпало. Разположен е между романската и 
ранноплейстоценската тераса, което показва, че скъсването е станало през 
ранния плейстоцен.

Третият свлачищен отстъп се проследява само в циркусите „Чайка“, 
„Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 2, 6, 7 и 8). На терена отсядането 
е на кота 110 до 120 m. Образувано е през ранния среден плейстоцен, 
доказателство за което е местоположението му между ранноплейстоценската и 
ранносредноплейстоценската тераса.

Четвъртият свлачищен отстъп е най-ниския на кота 56-60 m при циркусите 
„Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 6, 7 и 8). При първите 
два циркуса той е със съвременна активност, но води началото си от късния 
среден плейстоцен и постепенно от тогава до днес се премества нагоре по 
склона и “изяжда” по-старото условно стабилизирано свлачище. В обсега 
на „Винишкия“ циркус е с възраст късен среден плейстоцен, като онаследява 
ранноплейстоценския. При „Варненския“ циркус постепенно е достигнал до 
кота 110 m и вероятно е съвременен, образуван от техногенни въздействия.
Етажни свлачища
Високо стъпало (първо). Заема свлачищния терен между първи и втори отстъпи 
в петте циркуса (фиг. 4 до 8). Както споменахме, свличането тук е от блоков 
тип – свлечени са варовикови блокове от Одърската свита с делапсий от пясък 
и късове. Върху тях са образувани дакски и романски тераси, които  определят 
стъпалото като плиоценско.

Горно средно стъпало (второ). Проследява се в циркусите „Варненски“, 
„Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 4, 6, 7 и 8). Засебено е 
между втори и трети свлачищни отстъпи. Свлачището е делапсивно с блокове 
от Евксиноградската свита. Делапсият е от глини и пясъци с късове от 
преработения свлачищен масив на първо стъпало. Върху делапсия терасите са 
ранноплейстоценски, което определя и едноименната възраст.

Долно средно стъпало (трето). Установява се в циркусите „Чайка“, „Аладжа 
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манастир“ и „Златни пясъци“ (фиг. 6, 7 и 8). Ограничава се от трети и четвърти 
свлачищни отстъпи. Изградено е от преработени свлачищни блокове и делапсий 
на второто стъпало. Терасите, образувани върху това свлачищно стъпало, са 
ранносредноплейстоценски и определят времето на възникването му. 

Ниско стъпало (четвърто). Разположено е под четвъртия свлачищен отстъп 
и оформя най-долния етаж на свлачището. Води началото си от късния среден 
плейстоцен, но поради активната морска абразия то е подложено на циклично 
активизиране и от тогава до днес обхваща все по-нови части от разположеното 
над него ранносредноплейстоценкото свлачище. 
5. Геодинамичен модел на свлачищата
Геолого-геоморфоложките профили през различните циркуси на района (фиг. от 
4 до 8) представляват съществена част от геодинамичния модел на района. На тях 
са представени такива важни елементи на модела като етажното разположение 
на свлачищата по склона, строежът на свлачищното тяло, морските тераси, които 
маркират трансгресиите на морето, наклонът на склона и др. В настоящата глава 
се описват факторите и предпоставките, които стоят в основата на разглеждания 
геодинамичен модел, възникването и развитието на свлачищата и тяхното 
съвременно състояние.

Един от важните фактори за формиране на свлачищния релеф в район 
I, както и в останалите райони, са промените в палеогеографски условия в 
Черноморския басейн през кватернера, предизвикали многократно редуване на 
регресивни и трансгресивни колебания на морското ниво. Други съпътстващи 
фактори са проявилата се на различни нива морска абразия, наличието на крехки, 
лесноразмиваеми миоценски седименти по морския бряг, разнопосочните 
неотектонски движния - потъване на морското дъно от тежестта на утайките и 
издигане на морския бряг и не на последно място промените в хидрогеоложките 
условия. 

Климатичните промени през плиоцена и кватернера са диктували 
евстатичните колебания в Черно море и притоците му, определяли са условията 
на седиментация и палеоеколожката среда за развитието на флората и фауната. 
В седиментите и фауната на Черно море се установяват няколко етапа, през 
които то е било изолирано от Средиземно и свързано с Каспийско море. Тогава 
водите му са били полусолени, а в утайките е съхранена бракична каспийска 
молюскова фауна. Тази фауна бележи регресивните фази в Черно море. По време 
на трансгресивните фази в черноморския басейн нахлуват средиземноморски 
солени води през Босфора с халофилна фауна (Шопов, 1993). През Плейстоцена 
трансгресивните и регресивните фази в Черно море са с обратен знак спрямо тези 
в Каспийско море. Този факт обяснява опресняването на черноморските води по 
време на заледяванията (регресиите) и нахлуването на солени средиземноморски 
води през климатичните оптимуми (интерглациални трансгресии).

Регресивните фази оставят своя отпечатък в шелфа на Черно море (Шопов, 
1993; Димитров, 2008). При ниско ниво на морето бреговата ивица е подложена 
на ерозия, удълбочаване на деретата, силно разчленяване на релефа и понижаване 
нивото на подземните води. Последвалата трансгресия подпира подземните води 
и те бързо се покачват. При тези условия разчлененият релеф в някои участъци 
загубва устойчивост, като се образуват гравитационни свлачища. Голяма част 
от тези свлачища са подводни (Evstatiev, Evlogiev, 2007). За образуването им 
спомага и наличието на лесно размиваеми миоценски седименти. 

По време на максимума на интерглациалните трансгресии нивото в Черно 
море е близко до съвременното. Тогава се образуват прибрежните терасни 
нива, които са  издигнати до котите, на които ги наблюдаваме сега в резултат на 
геодинамични процеси. Образувани са върху делапсий или върху коренни скали.

Свлачищата са се образували циклично през плиоцена и кватернера и естествено 
е да имат етажност в развитието си, съответствуваща на геоморфоложките етапи 
в развитието на морския бряг. В районите от І до V, в резултат на изучаване на 
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морските тераси, образувани в пределите на циркусите, се установяват четири 
главни свлачищни етапа: плиоценски; ранен плейстоценски; ранен среден 
плейстоценски и късен среден плейстоценски. Всеки от тези свлачищни етапи се 
проявява в условията на покачване на морското ниво (след регресия), вероятно 
под вода, а може би и при сеизмични въздействия, като се моделира съответното 
свлачищно стъпало. То достига до днешната височина в резултат на издигане 
на сушата. Обикновено най-високият етаж е от блоков тип. Следващият етаж 
се развива на по-ниско ниво при подобни условия. По този начин може да се 
образуват няколко свлачищни стъпала, но често някои преработват по-старите 
от тях.

Етажността на свлачищата зависи от възрастта на изходния релеф, в 
който са образувани. Три до четири свлачищни етажа може да се установят в 
склоновете на Плиоценската и Миоценската заравнени повърхнини. Образувани 
са през плиоцена и кватернера. Всяко от свлачищните стъпала е формирано 
по самостоятелна хлъзгателна повърхност, образуването на която е станало 
при определени палеогеотрафски условия (хипсометрия, евстатично ниво 
на Черно море, палеоклимат). В природата не винаги геоложкият летопис на 
събитията е пълен. Често едно или две от свлачищните стъпала липсват поради 
преработването им от последвалия свлачищен процес.

В район I в свлачищния склон на МЗП в циркусите „Чайка“, „Аладжа 
манастир“ и „Златни пясъци“ стъпалата са четири. Долното средно стъпало 
(трето) отсъства в циркус „Варна“ и тук етажите са три. „Винишкият“ циркус 
има само високо (първо) и ниско (четвърто) стъпало, като отсъстват двете средни 
стъпала. Ориентацията на хоризонталите по склона към морето подсказва, че 
на даден етап, подобно на свлачището при Иканталъка, е станало консистентно 
изитичане, което се благоприятства от песъчливия състав на свлачищното тяло. 
Образуваното „свлачище-поток“ е изтекло навътре в морето. В ниската част на 
ниското стъпало са образувани късноплейстоценски тераси, което ни кара да 
допуснем същата възраст и за свлачището. Консистентното изтичане е обхванало 
средните стъпала и нагоре по склона е достигнало до ранноплейстоценския 
свлачищен отстъп (втория отстъп) (фиг. 5).

В район ІІ (Кранево-Панорама) изходен релеф за образуване на свлачищата е 
плиоценската заравнена денудационна повърхност. В нея е формирана бреговата 
ивица през плиоцена и кватернера, така че тук теоретично може да съществува 
четириетажно свлачище. От изследванията на Евлогиев и Евстатиев (2012) се 
установяват три запазени свлачищни етажа, образувани през етапите дак-роман, 
ранен среден плейстоцен и късен среден плейстоцен до днес. Свлачищните 
стъпала са с отделни хлъзгателни повърхнини, а не както се приемаше преди – с 
обща хлъзгателна повърхност.

Свлачището при с. Рогачево, от приустиевата долина на р. Батова (район 
ІІІ), също е развито в масива на плиоценската заравнена повърхност. Тук е 
съществувал черноморски залив, който е отстъпвал към съвременната брегова 
линия през плейстоцена. Поради затихващата функция на абразията през 
плейстоцена свлачището е само с един етаж (ранен плейстоцен). По-високият 
етаж е преработен. 

В район V (с. Топола) са образувани четири свлачищни циркуса в масива 
на романското ниво с два до три свлачищни етажа. В най-западния циркус 
свлачището е триетажно (ранен плейстоцен, ранен среден плейстоцен, късен 
среден плейстоцен-днес) В останалите циркуси свлачищата са с два етажа, най-
високият е преработен от последвалия свлачищен етап.

Достоверността на представения геоложки модел за наличието на етажност 
в свличащата, генезисът на които не е свързан с дълбочинни квaтернерни 
разсядания, се потвърждава от следните допълнителни аргументи (Евлогиев, 
Евстатиев, 2012; Evstatiev, Evlogiev, 2013):

•	 В район I горнището на Евксиноградската свита по ръба на МЗП е на кота 
180 m при  Варненския и 160-163 m при другите четири циркуса. В пределите 
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на първото свлачищно стъпало е с десетина метра по-ниско поради затъването 
на пластовете на изток-югоизток. Тук дълбочинен разсед с амплитуда 50-100 
m не се установява. Тридесетметровият отстъп от скалния венец е свлачищен. 
Хлъзгателната повърхност на първото стъпало е развита по горнището на 
Евксиноградската свита;

•	 Афльорименти от Евксноградската свита, незасегната от свличане, се 
разкриват на повърхността или са близо до повърхността при втория свлачищен 
отстъп (между първо и второ свлачищно стъпало). Тук седиментите на свитата 
са водоупор и на повърхността се дренират подземните води от първото стъпало 
– водохващанията за Диабер чешма, чешмата при Аладжа манастир, плитките 
кладенци до 4-5 m дълбочина при Виница;

•	 В близост до район І, в район ІІ седиментите на Евксиноградската свита 
с добре изразена хоризонтална слоистост се разкриват по целия откос на втория 
свлачищен отстъп над пътя „Златни пясъци – Кранево“. Подобно на район I 
горнището на свитата в район II е на кота 160 m. На тази кота е горнището на 
свитата и по склоновете в долината на р. Батова (район ІІІ). Този факт доказва, 
че в случая не става въпрос за отделни свлачищни блокове с дълбока хлъзгателна 
повърхност, а за естествено залягащи на еднаква кота седименти на свитата;

•	 Друго доказателство за отсъствието на единна дълбока хлъзгателна 
повърхност е наличието на стабилизирани стари свлачища (първо стъпало), 
условно стабилизирани (второ и трето стъпало) и със съвременна активност 
(четвърто ниско стъпало). 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 хлъзгателни 
повърхнини, се обяснява добре активността на свлачищата само в прибрежната 
зона; 

•	 Типът на свлачищата е друго доказателство за етажността в тяхното 
развитие. Плиоценското стабилизирано свлачище от високото стъпало е 
от блоков тип. Блоковете не са разрушени от по-късни свлачищни прояви. 
Свлачищата от средните две стъпала са делапсивно-блокови, а от ниското 
стъпало - делапсовидно-консистентни. 
6. Хидрогеоложки условия на района 
В района са установени два основни хоризонта на плитките подземни води: 
чокрак – карагански и сарматски. Те са формирани в по-песъчливи пластове, а за 
водоупор служат глинести прослойки. Развити са в югозападната част на района, 
където подхрават извори по морския бряг и в основата на склона. Дебитът на 
изворите е от 0,100 до 0,500 l/s и някои от тях са каптирани и се използват за 
водоснабдяване. 

Сарматският водоносен хоризонт е повсеместно разпространен. Той е 
много по-водообилен от чокрак-караганския и представлява съществен фактор 
за активизиране на свлачищата. Има голяма площ на подхранване откъм 
Варненското плато. Подземните води от платото постъпват в склона на две нива. 
Първото ниво е във варовито-песъчливите материали на Одърската свита, а 
второто - в пясъците на Франгенската свита (фиг. от 4 до 8  ). Водите от първото 
ниво се дренират в основата на стръмния откос под най-стария свлачищен отстъп 
на циркусите, където съществуват много извори с дебит до 6 l/s, голяма част от 
които са каптирани. От тези каптажи в миналото се водоснабдявало местното 
население и първите курорти. В непосредствена близост с тях започват трите 
големи дерета „Фатрико“, „Кайнак“ и „Драгул“ дере във  „Винишкия“ циркус. 

Второто ниво, формирано в пясъците на Франгенската свита, излиза в 
горната част на свлачищния склон на кота 130 - 150 m, след което водите от 
двете нива се сливат в единен водоносен хоризонт, който се дренира в няколко 
ивици по склона, разположени успоредно на морския бряг между хоризонтали: 
110-125 m, 50-90 m, 25-40 m и 5-10 m. Преобладаващата част на изходищата на 
подземните води са между хоризонталите 50 и 125 m. Най-водообилни са зоните 
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при курортите „Св. Константин и Елена” и „Чайка”, където се намират 31,4% 
от водоизточниците и при „Златните пясъци”, където са 18,5%. В тези зони на 
много места се наблюдават заблатявания и места с влаголюбива растителност. 

Противосвлачищната станция в гр. Варна от края на шестдесетте години 
на миналия век започна наблюдения на повече от 50 каптажа, 40 чешми, 100 
кладенеца, 9 дерета с 31 наблюдателни кладенеца и 90 пиезометрични сондажа 
(Стойков, Симеонова, 1983). Резултатите от десетгодишните наблюдения 
са обобщени от Стойков (1979). На неговата хидрогеоложка карта според 
дълбочината на нивото на подземните води са разграничени следните зони (фиг. 
11): Зона 4– дълбочина на >15 m (Варненско плато и циркус „Чайка”); Зона 3 
– дълбочина 10-15 m („Варненски“ циркус - местност „Почивка”, „Винишки“ 
циркус -  Горна Трака, ниската част на циркус „Чайка“ и по борда между 
циркусите „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“); Зона 2 – дълбочина 5 - 10 m 
(главно в циркусите „Винишки“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“); Зона 1 
– дълбочина < 5 m (предимно в циркусите „Аладжа манастир“, “Златни пясъци” 
и в побрежието на циркусите. 

Фиг. 11. Хидрогеоложка  карта на район I (по Стойков, 1979)
Дълбочина на подземните води: 1 – от 0 до 5 m; 2 - от 5 до 10 m; 3 - от 10 до 15 m; 4 - над 15 m; 5 – най-
стар свлачищен отстъп; 6 – каптаж; 7 – чешма; 8 – път.
Fig. 11. Hydrogeological map of Region I (after Stoykov, 1979)
Depth of groundwater: 1 – from 0 to 5 m; 2 – from 5 to 10 m; 3 – from 10 to 15 m; 4 – over 15 m; 5 – oldest 
landslide retreat; 6 – catchment; 7 – fountain; 8 – road.

От хидрогеоложките наблюдения на Противосвлачищната станция във Варна 
се установява тясна връзка между покачването на нивото на плитките подземни 
води и активизирането на свлачищата, както и ролята на дренажните съоръжения 
за борба с тях. 

От данните, които получихме от измервания в кладенци по време на 
картировките, установихме, че нивото на почвената вода се е значително 
повишило след застрояването на склона. Най-много нивото на подземните води 
– НПВ - се е увеличило в Участък I1, в кварталите „Бриз“ и „Св. Никола“, както 
и в циркуса „Чайка“, където увеличението на НПВ е до 15 m. Това е опасно за 
активизиране на свлачищата в ниската част на склона, особено когато сградите 
са водоснабдени, без да е построена канализация за отпадните води, които се 
събират в попивни ями.
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7. Физични и механични показатели 
Район І се характеризира с голямо литоложко разнообразие. В него се разкриват 
както здрави скални, така и глинести разновидности. Пластовете с добри 
земномеханични показатели често съдържат по-слаби прослойки, които имат 
определящо значение за устойчивостта на склона. Разнобразието е толкова 
изразено, че понякога е трудно да се получат статистически обосновани 
показатели, необходими за оценка на склоновата устойчивост. Този въпрос се 
решава с инженерногеоложко проучване и лабораторни изпитвания за всеки 
конкретен случай.

Първото и засега единствено обобщение на физичните и механични 
показатели на почвените разновидности в района дължим на Стойков (1971). По 
времето, когато то бе направено, са проведени голям обем проучвания във връзка 
с изграждането на курортните комплекси и свързаните с тях комуникационни 
съоръжения. За физичните показатели обобщението е въз основа на данни от 
изпитване на 600 проби, а за якостта на срязване (едноосно и триаксиално) – 
на 200 проби. Всички изпитвания са по действуващия по това време български 
държавен стандарт.

Обобщението на Стойков се отнася за нескалните почвени разновидности, 
които са представени в 4 групи. Те са корелирани със съвременните виждания за 
геоложкия строеж – съответните разновидности на фигурите от 4 до 8.

- Повърхностни наслаги. Те включват делапсия и делувиални материали 
(разновидност 8). Във второ, трето и четвърто свлачищно стъпало матрицата на 
тези материали (без скалните късове и едрите фракции) представлява  предимно 
песъчливо-прахова глина При най-високото първо стъпало делапсият е пясък от 
Франгенската свита.

- Материали с нарушена структура. Представени са предимно от прахово-
песъчливи глини на Евксиноградската свита с дебелина до 7-8 m в основата на 
свлачищните стъпала (разновидност 6).

- Преходен слой. Това вероятно е Владиславовският клин на Евксиноградската 
свита (разновидност Vk). Изграден е от варовити прахови глини и варовити 
песъчливи глини.

- Коренови материали. Тук се отнасят диатомейните и мергелоподобни 
глини на Евксиноградската свита (разновидност 5). В делапсия на второ, трето и 
четвърто свлачищно стъпало „плуват“ блокове, откъснати от Евксиноградсакта 
свита (разновидност 7), които имат характеристики подобни на разновидност 5.

Към тези четири групи на Стойков (1971) би трябвало да прибавим още две 
групи седименти, изграждащи високата челна част на Миоценската заравненост, 
в които е развито първото свлачищно стъпало. Това са варовиците на Одърската 
свита (разновидност 1) с откъснати блокове от нея (разновидност 7) и пясъците 
на Франгенската свита (разновидност F). За съжаление, за тези разновидности 
засега не разполагаме с данни.

Първите три групи (разновидности 8, 6 и Vk) са предимно в твърдопластична 
консистенция, а четвъртата (разновидност 5) - в твърда и полутвърда. Това не се 
отнася за повърхнините на срязване в свлачищата, в които глините обикновено 
се намират в мекопластична консистенция. По степен на водонасищане първата 
група почви са много влажни (Sr=0,77), а останалите са водонаситени (Sr>0,80). 
Показателят на пластичност Ір за първата група е 19,5%, а за останалите три – 
пежду 21,7 и 22,7%. Водното съдържание e най-ниско при третата група - w=19 
% и най-високо в четвъртата - w=27,8%.

Обемната плътност ρ за първата група почви е ρ=1,88 g/cm3, за втората ρ=1,85 
g/cm3, за третата - ρ=2,03 g/cm3 и за четвъртата - ρ=1,75 g/cm3 . Специфичната 
плътност на първите три групи почви е ρs = 2,70 g/cm3, а на четвъртата - ρs=2,64 
g/cm3. Четвъртата група има най-ниска обемна плътност на сухата маса ρd=1,39 
g/cm3. Ниските стойности на ρs и на ρd при нея се дължат на голямото съдържание 
на диатомейни останки. Статистическият коефициент на еднородност k% и 
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средното квадратично отклонение σ за физическите показатели са най-добри при 
материалите с нарушена структура, където k>90%, а σ e между 0,05 и 0,17. При 
останалите групи почви k е най-често между 65 и 80%, а σ- между 0,10-0,15. 

Данните от опитите с плоско дренирано срязване са представени на Таблица 
2. От тях може да се направят следните изводи: 

- Средните стойности на ъгъла на вътрешно триене φ са много по-еднородни 
в сравнение с тези на кохезията и могат да се използват при предварителни 
анализи на склоновата устойчивост. При първите три групи φ между 19о и 23о, 
а при четвъртата група т.е. глините на Евксиноградската свита φ =270. Средните 
минимални стойности в първия случай са между 15о и 19о, а във втория 26о. 

- Средните стойности на кохезията c при всички групи при изпитване 
успоредно на наслояването са с високо средно квадратично отклонение σ, т.е. 
показват голямо разсейване. Причината за това са различията в състава и водното 
съдържание на прослойките, по които става срязването. 

- Четвъртата група (глините на Евксиноградската свита) има много по-
добра якост на срязване спрямо залягащите над нея материали. При изпитване 
перпендикулярно на наслояването коефициентът на еднородност k за φ е 64%, а 
за c- 72%. 

Якостта на натиск Rc на проби от Евксиноградската свита напречно на 
наслояването при преходния слой е средно Rc=0,56 МРа, а при основната 
скала Rc=6,24 МРа. Успоредно на наслояването при основната скала е Rc=5,8 
МРа. Якостта на опън, определена по бразилския метод, при основната скала 
перпендикулярно на наслояването е средно 1,46 МРа

От компресионни изпитвания на проби от основната скала, които могат 
да се вграждат в касетката, при вертикален товар от 0,1 до 0,5 МРа е получен 
компресионен модул М от 12,8 до 54,5 МРа. При преходния слой този модул е 
между 8,0 и 17,6 МРа, а при първите две групи стойностите за М са < 10 МРа.
8. Описание на участъците от район I
В район 1 според неговите геолого-геоморфоложки условия са разграничени 
четири инженерногеоложки участъка (фиг. 2 и 3). Техният геолого-тектонски 
строеж е анализиран в гл. 3, а геоморфоложките условия – в подглава 4.2 (фиг. 2 
и от 4 до 8). В подглава 4.2. е представена подробна информация за свлачищния 
склон в отделните участъци: свлачищни стъпала и откоси, хлъзгателни 
повърхнини, литоложки строеж и др. Направена е датировка на морските тераси 
и на свлачищата (гл. 4, табл. 1), разгледани са другите геоморфоложки форми: 
ерозионни дерета, морски бряг и свързаната с него абразия, плажна ивица и морско 
дъно. При представяне на геодинамичния модел на района (гл. 5) са изтъкнати 
и някои негови особености за отделните участъци. Данни за хидрогеоложките 
условия на участъците могат да се намерят в гл. 6, а за физичните и механични 
показатели на литоложките разновидности – в гл. 7 и табл. 2. 

В настоящата глава след кратко представяне на геолого-геоморфоложките 
особености на участъците се анализира и обобщава достъпната информация за 
техните инженерногеоложки условия и преди всичко за най-съществената част 
на тези условия – свлачищата.
 8.1. Участък I1

Геолого-геоморфоложки особености
Участъкът обхваща североизточната част на „Варненския“ циркус до борда с 
„Винишкия“ (фиг. 2). Той включва по-голямата част от новите квартали “Св. 
Никола” и “Бриз” на град Варна. Франгенското плато се отделя от склона със 
стръмен до отвесен отстъп (фиг. 4). Склонът между ръба на платото и морето е 
от 2 до 4 km. Той е прорязан от няколко дълбоки дерета, от които по-големи са 
„Почивка“, „Безименно“ и „Кемер“ дере. С тях се осъществява повърхностния 
отток. Морският бряг в югозападната част на участъка е с нисък и средно висок 
клиф, а в североизточната – е висок и стръмен (табло VI). 



  86   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

Таблица 2. Съпротивление на срязване на почвените групи (по Стойков, 1971)
Table 2. Shear strength of the soil groups (after Stoykov, 1971) 

Група разновидности Статист. 
показатели

Успоредно на пластовете Перпендик. на пластовете

Ъгъл вътр. тр.
φo

Кохезия
c, 105N/m2

Ъгъл вътр.тр.
φo

Кохезия
c, 105N/m2

1. Повърхностни наслаги 
(делапсий от прахово- 
песъчл. глини, разнов. 8)

Х
Хmin

σ
k, %

22
19
-
-

0,22
0,11
0,16
26

-
-
-
-

-
-
-
-

2. Прахово-песъчл. глини 
с нарушена структура, 
разнов. 6

Х
Хmin

σ
k,%

23
19

0,096
77

0,39
0,19
0,32
17

-
-
-
-

-
-
-
-

3. Преходен слой (варови-
ти глини на Владиславов- 
ския клин, разнов. Vk)

Х
Хmin

σ
k,%

19
15
-
-

1,80
0,78
1,78

-

-
-
-
-

-
-
-
-

4. Основна скала (диато-
мейни глини на Евксино- 
градската свита, разнов. 5)

Х
Хmin

σ
k,%

27
26

0,16
69,0

3,50
1,26
3.96

-

24
17

0,16
64,0

20,8
16,2
5,8
72,0

Х – средна аритметична стойност; Хmin – средна минимална стойност; σ – средно квадратично 
отклонение;  k,% - коефициент на еднородност.
Забележки: 1) σ се отнася за средните стойности на показателите Х.  2) Стойностите на φo и c 
при изпитване перпендикулярни на наслояването са определени с касетка, позволяваща да се изменя 
наклонът на плоскостта на срязване.
X – mean arithmetic value; Хmin – mean minimum value; σ – mean square deviation;  k, % – uniformity 
coefficient.
Notes: 1) σ refers to the mean values of the parameters X. 2) The values of φo and c in tests perpendicular to 
stratification were determined using a cartridge, allowing to change the inclination of the shear plane.

Участък I1 е изграден от седиментите на свитите Одърска, Франгенска и 
Евксиноградска (в нейното горнище е Владиславовския клин), съответстващи 
на инженерногеоложките разновидности 1, F, 5а, 5б и Vk., описани в глави 3 и 7. 
Свитите са покрити с делапсий (фиг. 4). 

Водоносните хоризонти в пясъчните пластове на Франгенската свита и в 
карбонатните и пясъчни слоеве на Одърската свита се изливат в основата на 
нейния висок и вертикален откос. Водоупор са глините на Евксиноградската свита. 
Изворите имат дебит от 0,5 до 6,0 l/s, голяма част от тях са каптирани, но водата 
на останалите се попива в склона или изтича в деретата. Поради нарушаването 
на естествения повърхностен дренаж след застрояването, валежните води имат 
съществено значение за подхранването на подпочвените води в свлачищните 
терени, обхващащи долната част на склона.
Свлачища
Участък I1 обхваща свлачищен склон с три стъпала: старо стабилизирано 
свлачищно стъпало - зона С, стъпало с условно стабилизирано свлачище - зона В 
и стъпало с активно свлачище - зона А (фиг. 2 и 4). 
Зона С – старо стабилизирано свлачище
Разположена е между първия и втори свлачищни откоси и обхваща първото 
свлачищно стъпало.

Стъпалото започва със стръмен откос с височина до 50 m, който маркира най-
стария свлачищен отстъп. По него е откъснат голям свлачищен блок от Одърската 
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свита. Блокът и неговата равна повърхност са разделени на две части от следващи 
свличания – едната на кота 275 m, а другата - на 250 m (фиг. 4). Амплитудата на 
вторичното скъсване е около 25-30 m. Между блоковете съществува дълбок ров 
(междублоково понижение) с ширина 80-100 m и дълбочина 20-30 m, запълнен 
с вторично свлечени и делувиални материали. По повърхността на двете части 
на блока сега преминават пътища, в изкопите на които се разкриват и по-малки 
блокове (табло VII). 

Между коти 250 и 180 m наклонът на склона е от 25 - 30о, след което постепенно 
намалява и при кота около 170 m преминава в заравненост с широчина до 300 m 
(тераса Т165-170). В челото на тази заравненост, където започва вторият свлачищен 
отстъп, се дренират водите откъм платото и в миналото тук е имало чешми и 
каптажи. Сега подземните води в кладенците са на дълбочина 4-5 m.

При най-стария откос под варовиците на Одърската свита залягат пясъците 
на Франгенската свита. На табло IIа се вижда изтичане на глинести пясъци от 
тази свита. Това прави откоса неустойчив и податлив на срутвания особено при 
сеизмични въздействия, което се потвърждава от пукнатините, възникнали в 
края на платото. Теренът на зона С е обект на вилно строителство особено в 
пределите на терасните заравнености (табло IIIа). В по-ниската част на зоната са 
кварталите „Бриз“ и „Св. Никола“ (фиг. 2). 
Зона В – условно стабилизирано свлачище
Зона В, заедно с по-ниската част на зона С, представлява голям строителен 
интерес. Застрояването в нея започва след Втората световна война и се превръща 
в строителен бум в началото на 90-те години, когато са изградени кварталите „Св. 
Никола” и „Бриз”. За съжаление, това застрояване се осъществи без да се изготви 
градоустройствен план и преди да се извършат цялостни инженерногеоложки 
проучвания. Изградени са стотици сгради, без да се спазват изискванията 
както за разстоянието между тях, така и за етажността им. Новите квартали 
са водоснабдени, но водопроводната мрежа не е изпълнена в съответствие с 
нормативните изисквания и загубите на вода от нея са много големи. По средата 
на миналото десетилетие те достигат до 82% от общото количество вода (83 000 
m3), подавана в кварталите „Св. Никола” и „Бриз”. По това време около 50% от 
новите строежи нямаха канализация и отпадните води се заустваха в септични 
ями. В резултат в долната част на зоната се активизираха свлачища, които 
засегнаха сгради и инфраструктурни съоръжения. 

Във връзка с това през 1996 г. oбщина Варна поиска експертна оценка от 
БАН за състоянието на терените, на които са построени кварталите „Св. Никола” 
и „Бриз”. Задачата е възложена на Геологическия институт и изпълнена от 
колектив с ръководител един от авторите на тази студия. Най-важните резултати 
от оценката са, че е допуснато голямо покачване на НПВ, прекомерно застрояване 
на склона, неправилно определяне на сеизмичния коефициент и нарушаване на 
повърхностния дренаж поради засипване на част от деретата.

След големите свличания, станали в зона А през 1977 г., Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) издаде заповед за спиране 
на строителството. Тя обхваща голяма част от Участък I1. Строителната забрана 
предизвика провеждане на пропуснатите инженерногеоложки проучвания. 
Макар и със закъснение на терените е направено инженерногеоложко райониране 
по пригодност за строителство, проучени са настъпилите нови свлачища, 
ревизирана е съществуващата и е изградена нова дренажна система. Експертната 
оценка на БАН констатира, че при естествени условия активни свлачища в Зона 
В не са съществували. Те са възникнали в нейния долен край на границата със 
зона А след започване и разрастване на строителството.
Зона А – активни свлачища
Ширината на зона А е от 300 до 500-600 m. Обхваща терена от морския бряг до кота 
110 m. Тук са възникнали свлачища от детрузивно-консистентен тип, обхванали 
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по-рано свлечени, изветрели или делувиални материали. Тяхната хлъзгателна 
повърхнина е на дълбочина 15-25 m и преминава върху по-здравите неизветрели 
глини на Евксиноградската свита. Образувани са няколко активни свлачища. Най 
големите са при квартал „Бриз – 21-ви микрорайон“, при ресторанта “Траката”, 
между спирките “Траката” и “Райко Даскалов” и под последната спирка (фиг. 2).

Свлачището в долната част на квартал „Бриз” (21 микрорайон) е образувано в 
полегатата част на склона към дерето „Почивка”. Това свлачище е от консистентен 
тип с дълбочина на свлачищната повърхност 10-12 m. То се активизира през 
зимата на 2011 г. поради повишаване на нивото на подпочвените води (с 2-8 m), 
причинено от отсъствието на канализация на новопостроените жилищни сгради 
над него, които използват септични ями за отпадните води. Преди свличането 
теренът е заблатен. Свлачището е разрушило няколко нискоетажни сгради и е 
срязало стоманобетонните пилоти под фундамента на две модерни сгради. Тези 
пилоти са проектирани като силова конструкция, пресичаща повърхността 
на хлъзгане. Разширяването на обхвата на свлачището е можело да застраши 
устоите на канализационния тръбопровод “Виница-Траката-Варна”(с диаметър 
1,20 m), който на това място пресича дерето. По тази причина е предприето 
изграждане на хоризонтален тръбен дренаж с дължина 136 m, диаметър 200 cm, 
на дълбочина 7 m с 5 шахти, които събират водата (1,0 l/s от всички шахти) и 
я отвеждат в канализацията. Предприето е също преоткосиране на склона на 
дерето. Водопонизитилната система е дала добър ефект. Нивото на подпочвената 
вода е понижено с няколко метра, хоризонталните движения са силно намалели 
и разширяването на обхвата на свлачището е прекратено.

Свличанията от тридесетте години в местността “Траката “ са описани от 
Гочев (1932), а тези от шестдесетте и седемдесетте години на миналия век - от 
Стойков (1970, 1979). Свлачищата в местността „Траката” са обхванали морския 
бряг в протежение на 200 m под магистралата „Варна - Златни пясъци“, като са 
разрушили едното от нейните платна (фиг. 2). За възстановяването на пътя са 
изпълени 200 m хоризонтални дренажи с дълбочина 6-7 m от тип „несъвършен“. 
Те временно са стабилизирали пътя, но пълзенето е продължило.

Свлачището е предизвикало най-големи щети между автобусните спирки 
„Траката” и „Райко Даскалов” (фиг. 2). То е било с ширина 100 m и дължина 
90 m. Хлъзгателната повърхност достига до дълбочина 15 m. Разрушени са две 
жилищни сгради, а други три са сериозно повредени. Разрушена е и 5 - метровата 
подпорна стена на магистралата. Свлачищното тяло е изградено от песъчливи 
глини и глинести пясъци, които във втечнено състояние изтичат върху основната 
скала по стръмния морски бряг. През 2009 г. в резултат на активизиране на 
свлачището се срутва таванът на подлеза на сп. „Траката“, след което е забранено 
движението на тежкотоварни автомобили по пътя „Варна–Златни пясъци“. 
Подобно е свлачището под спирка „Райко Даскалов”, което разруши няколко 
сгради.

На двете свлачища е изградена реперна мрежа, от която е установено, че 
през следващите години големите хоризонтални премествания са преминали 
във бавно пълзене – по 2-3 cm годишно. Образувани са пукнатини над пътя при 
поделението.

Укрепителните работи на двете свлачища продължават през следващите 
десетилетия и се изразяват в отводнителни, укрепителни мероприятия и 
коригиране на дерето “Траката”. Важно място всред тях заема изграденият по 
средата на миналото десетилетие канализационен колектор. На свлачището 
„Райко Даскалов - Траката“ за стабилизиране на пътя е построена пилотна 
система и подпорна стена под него. Свлачищният терен над пътя на сп. „Р. 
Даскалов“ е укрепен с отводнителна дренажна система – 6 дренажни шахти 
с хоризонтални сондажи. Благодарение на тези дейности са преустановени 
големите хоризонтални премествания и склоновите деформации преминават във 
бавно пълзене в приморската част под магистралата. 

Други свлачища в зона А са настъпили по субвертикалния откос на 
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крайморската тераса (с височина до 25 m), на която е разположена морската 
градина в гр. Варна. Това са стари свлачища, чието активизиране е предизвикано 
от повишаване на НПВ. Те настъпват по плитки хлъзгателни повърхнини с 
дълбочина до 5-7 m. Свличат се преотложени песъчливи и глинесто-песъчливи 
наслаги. Свлачищата се активизират предимно през дъждовните периоди на 
годината. Такъв е случаят със свлачището възникнало през 2009 г. в близост 
до Научния институт по метеорология и хидрология на БАН. То е обхванало 
участък с дължина около 60 m. Нови активизации на това и на други свлачища 
настъпват почти ежегодно през следващите 5 години. Те предизвикат срутване 
на големи земни маси с дървета и затваряне на крайбрежната алея. Понякога 
свлачищата имат характер на кален поток (табло VIII).

Проучванията на участък I1 позволяват да се направят следните изводи за 
свлачищата в него:

•	 В участъка се наблюдава свлачище с три стъпала – високо, горно средно 
и ниско (първо, второ и четвърто стъпало). Долното средно стъпало (трето) не е 
запазено. Всяко от стъпалата е развито по самостоятелна хлъзгателна повърхнина;

•	  Най-високото стъпало (т. е. първото) е образувано през плиоцена и 
се отнася към стабилизираните свлачища - зона С. Следващото горно средно 
стъпало (второ) е образувано през ранния плейстоцен и се приема за условно 
стабилизирано свлачище – зона В. Активните свлачища от зона А непрекъснато 
разширяват обхвата си към зона В и към настоящия момент са обхванали терен 
до кота 110 m;

•	 Едно от най-важните заключения е, че за активизирането на свличащата 
в зона А основна роля е изиграло повдигането на нивото на подземните води, 
като морската абразия не е оказала съществено влияние; 

•	 Зона А е силно обводнена от води, идващи от към платото, от големите 
загуби от водопроводната мрежа, както и от септичните ями, които масово са 
използвани в началото на 70-те години. Общото количество на водата, която 
се е дренирала в зоната на тези свлачища, е достигала до 7-8 l/s. Нивото на 
подпочвената вода е било на 3-8 m  от повърхността;

•	 Морският бряг в зона А е висок и стръмен – с наклон до 80о. Наклонът 
на пластовете на основната скала е 4-6о към морето, което благоприятства 
свлачищните премествания.
8.2. Участък I2

Геолого-геоморфоложки особености 
Участъкът I2 е с най-малко активни свлачища (фиг. 2). Склонът при платото е с 
наклон около 15о. В ниската част наклонът му е 3о. Морският бряг е с височина 
от 5 до 10 m.

Повърхността на платото над участък I2 е „бронирана“ от 60-70 метров 
пласт на Одърската свита, залягащ върху също толкова дебел пясъчен пласт 
на Франгенската свита (разновидности 1 и F, фиг. 5). Под пясъците на кота 
163 m залягат литифицираните финослоисти прахови и диатомейни глини 
на Евксиноградската свита (разновидност 5а). В горната си част глините са 
изветрели и са покрити с жълтокафяви варовити глини, който наподобяват на 
глините от Владиславовския клин (разновидност Vk).

Основата на циркуса е изградена от незасегнати от свличане седименти на 
Евксиноградската свита. Свлачищното тяло в горната част на циркуса съдържа 
големи варовикови блокове, откъснати от платото, които “плуват” в свлечените 
пясъци на Франгенската свита (разновидности 7 и 8). В долната част на участъка, 
където е дворецът Евксиноград, дебелината на свлечените материали е над 15 m. 
Геоложките условия са описани по-детайлно в раздели 3 и 7.

Участъкът е прорязан от три дълбоки дерета –  Фатрико, Кайнак и Драгул 
(фиг. 2). Фатрико дере има неочаквано големи размери – дълбочина до 73 m и 
ширина до 100-150 m, което предлага добри разкрития на свитите и представлява 
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интерес от туристическа гледна точка.
В участъка съществува единен водоносен хоризонт, който се подхранва от 

водоносните пясъци на Франгенската свита, от повърхностни води, постъпващи 
от платото, от валежи в циркуса и от техногенни води. Нивото на подземните води 
е най-плитко в заравненостите при квартал „Виница“ - на 4-6 m от повърхността  
и на 2-4 m в крайбрежната зона. 
Свлачища
Винишкото свлачище е двуетажно, с добре обособени две стъпала. Високото 
свлачищно стъпало се приема за старо стабилизирано свлачище - зона С, а 
ниското стъпало за условно стабилизирано свлачище – зона В. Високото стъпало 
заема 1/4 от свлачищния склон, като останалата площ е на ниското свлачищно 
стъпало (фиг. 5).
Зона С – старо стабилизирано свлачище
Обхваща високото т. е. първото стабилизирано свлачищно стъпало (фиг. 2 и 5), 
застроено от кв. „Виница“. 

Най-старият свлачищен отстъп е субвертикален и разкрива в откоса 
варовиците на Одърската свита. При високото стъпало хлъзгането е станало по 
горнището на Евксиноградската свита на кота 163-140 m, по-точно по варовитите 
глини на Владиславовския клин. В неговата долна част в пясъците се наблюдават 
разхвърляни по-големи или по-малки варовити късове на Одърската свита. 
Големите варовикови блокове оформят хълмист терен с понижения между тях, 
запълнени с делапсий. Върху делапсия на това стъпало са образувани обширни 
равнини, каквато е терасата Т150-160 при кв. „Виница“ (фиг. 2, табло IIIб). 

Активни локални свличания се установяват само в склоновете на деретата. 
Както писахме по-напред, Фатрико дере и неговите притоци са дълбоко врязани 
в склона (до 72 m) и голяма част от техните брегове са изградени от свлечени 
материали, предимно пясъци от Франгенската свита. След застрояването на 
прилежащата им зона и при отсъствието на канализация, водното съдържание 
на тези материали започва да се увеличава и на редица места те се обрушват 
или свличат по плитки хлъзгателни повърхнини, причинявайки деформации 
на сгради и съоръжения, разположени близо до откоса. Такива деформации 
застрашават устоите на тръбопровода  (с диаметър ф200 сm) за отпадни води 
„Виница–Траката–Варна”, пресичащ „Фатрико“ дере (табло V). На това място 
свличанията са навлезли до 4 метра от брега и са в опасна близост с устоите на 
колектора, чието скъсване, както писахме по-напред, ще доведе до екологична 
катастрофа. В непосредствена близост до тях над почти вертикалния откос 
с височина 40 m е построена къща с басейн, като отпадните води се изливат 
по склона. Предстои спешно укрепване на устоите на тръбопровода с дълбоко 
закотвени анкери.
Зона В – условно стабилизирано старо свлачище
Ниското четвърто свлачищно стъпало на Винишкия  циркус е с дължина 6,2 
km. Образувано е през късния среден плейстоцен от свлачище-поток, навлязло 
навътре в морето. Свлачището се приема за стабилизирано.

Теренът е сравнително равен до леко хълмист, с полегат наклон към морето. 
Хлъзгателната му повърхност започва от свлачищния отстъп на кота 140 m (втори 
свлачищен отстъп), врязва се в седиментите на Евксиноградската свита и на брега 
тя е на 10 m под морското ниво. Съдържа разпилени блокове и скални късове, 
плуващи в делапсий от глини и пясъци. Зона В е застроена при разрастването на 
кварталите „Виница“ и „Траката“. 

Ниският морски бряг на зона В е с незначителна абразия. Под нейно 
въздействие е крайбрежната ивица североизточно от Евксиноград, както и 
брегът между Централния и Южния плаж на курорта Дружба. Тук брегът е почти 
отвесен, изградени от блокаж, който лесно се руши от щормовите вълни. Голямо 
срутване е станало след големия щорм през 1979 г. През последните години са 
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изградени вълноломи и буни, които ограничават морската абразия. 
От изложеното за участък I2 могат да се направят следните изводи:
•	 Участъкът представлява двуетажно свлачище. Двете свлачищни стъпала 

(първо и четвърто) са развити по самостоятелни хлъзгателни повърхнини. Тук 
средните две стъпала липсват. Те са разрушени при формирането на ниското 
свлачищно стъпало;

•	 Високото първо стъпало   е образувано през плиоцена, както при участък 
I1, и се приема за стабилизирано свлачище – зона С. В по-голямата си част е 
застроено от кв. „Виница“;

•	  Ниското четвърто стъпало е образувано през късния среден плейстоцен 
от свлачище-поток, изтекло навътре в морето. Свлачището се приема за условно 
стабилизирано – зона В; 

•	  Отсъствието на големи активни свлачища се дължи на следното: 1) Дъл-
боките дерета образуват естествена дренажна система, която стабилизира свла-
чищния склон; 2) Ниското четвърто свлачищно стъпало е с малък наклон, а в 
прибрежието му са запазени късно средноплейстоценски и късноплейстоценски 
тераси с нисък бряг и плажна ивица; 3) Морската абразия е незначителна по 
ниския морски бряг. Където брегът е отвесен и висок, се руши само от щормовите 
вълни. За ограничаване на абразията са изградени и успешно работят вълноломи, 
кейови стени и буни. 
8.3 Участък I3

Геолого-геоморфоложки особености
Участъкът се състои от два циркуса, наречени „Чайка” и „Аладжа манастир” 
(фиг. 2 и 3).  Обединени са в един участък поради голямата близост на 
геоморфоложките условия, литоложкия строеж, етажността на свлачищата и 
проявите на съвременна активност (фиг. 2, 6 и 7). В циркусите са добре оформени 
зоните А, В и С. Двата циркуса заемат площ около 12 km2. Височината на древния 
свлачищен отстъп при скалния венец е 30-35 m. Морският бряг в по-голяма част 
от участъка е доста стръмен, като височината му достига до 45 m.

Геоложкият пласторед, незасегнат от свличане, най-добре се проследява в 
челото на платото, при МЗП (фиг. 6 и 7). Тук, както при предходните участъци, 
теренът е „брониран“ от варовиците на Одърската свита - разновидност 1 (табло 
IXа). Те залягат в интервала с коти от 270-260 до 234-232 m. До кота 160 m следват 
пясъците на Франгенската свита (разновидност F). Под тази кота e разположена 
Евксиноградската свита, представена от следните разновидности в дълбочина: 
интервал 160-138 m - варовити глини на Владиславовския клин (разновидност 
Vk). От 138 до 117-100 m - литифицирани финослоисти и диатомейни глини 
(разновидност 5а). От кота 117-100 до 65-40 m - слабоспоени сиви до сивосинкави 
пясъчници с глинести прослойки (разновидност 5в). В дълбочина отново следват 
литифицираните диатомейни глини на разновидност 5а (вж глави 3 и 7).

В циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“ са развити къси дерета (фиг. 2). 
Склонът е слабо дрениран, което благоприятства активизирането на свлачища в 
побрежието.

Свлачищата в участък I3 са врязани стъпаловидно в Евксиноградската свита 
от кота 160-145 m във високия склон до (-) 7-8 m при морето. Във високия склон 
те са блокови с песъчлив делапсий (разновидности 7 и 8). По-надолу по склона 
стават делапсивни, със скални късове и матрица от глинесто-песъчлив делапсий. 

Участък I3 е най-водообилният в район I. Общият дебит на подземните води 
само в циркус „Чайка“ е оценяван  на 66 l/s до 84 l/s (Стойков, 1979), което е едно 
внушително количество. Много вода се излива в свлачищното тяло и в циркус 
„Аладжа манастир”. Установени са както сезонни колебания на НПВ, така и 
общо увеличение на НПВ, достигигащо до 15 m в бреговата част на участъка от 
подхранване от техногенни води. Водообилността на участъка и повишаване на 
НПВ имат съществено значение за активизиране на свлачищата.
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Склонът на циркус „Чайка“ е застроен в долните 2/3 от от вили, а в прибрежието 
се намира северният район на курорт „Дружба“ и курортният комплекс „Чайка”, 
който продължава и в прибрежието на циркус „Аладжа манастир“ (фиг. 2). От 
територията на последния е застроена 1/3, останалият терен е горски масив. 
Свлачища
Склонът на двата циркуса е обхванат от четириетажно свлачище, което е с най-
високата етажност в Северното Черноморие (фиг. 6 и 7). Всяко от етажните 
стъпала е образувано по самостоятелна хлъзгателна повърхност. В свлачищния 
склон се разграничават добре трите инженерногеоложки зони – С, В и А.
Зона С – старо стабилизирано свлачище
Заема терена на високото първо стъпало в двата циркуса от коти 270-260 m до 
140 m. Неговата широчина е 3,2-3,5 km и има дължина по склона 0,7-0,9 km. 
Представлява старо стабилизирано свлачище от блоков тип. От платото са 
откъснати големи блокове от Одърската свита, които запазват пластореда си, но 
са наклонени, напукани и са вместени в песъчливия делапсий от Франгенската 
свита. Между блоковете се наблюдават понижения и заблатявания. Хлъзгането е 
станало по глинест пласт от Владиславовския клин (фиг. 6 и 7). Зона С завършва 
със заравненост с надморска височина около 140-146 m (табло IXб). Най-
благоприятни за строителство са терените в ниската част на зона С, особено 
терасните заравнености.

Въпреки че като цяло големите свлачища са стабилизирани, от ръба на 
платото или по стръмните склонове на свлечените блокови се наблюдават малки 
съвременни свличания. Такъв е случая със свличането (пропадане) на 30 метрова 
ивица по ръба на платото в местността „Перчемлията” над Аладжа манастир,  
настъпило през февруари 2010 г. Свличането е предшествано от поява на големи 
пукнатини по пътя преминаващ по края на платото. Поради опасност от подобни 
свличания в тази зона е желателно строителството да отстои от свлачищния 
отстъп на не по-малко от 80 m. 
Зона В – условно стабилизирано старо свлачище
Започва от втория свлачищен отстъп на кота 140 m и заема терена до кота 55-50 
m, като на места достига до кота 40 m. Свлачищата от зона В са делапсивни, на 
места блоково-делапсивни. Този терен принадлежи към средните второ и трето 
свлачищно стъпало, които са разделени от свлачищен отстъп на кота 120-110 m. 
Широчината на зона В общо за двата циркуса е 3,5-4,0 km и е дълга по склона 1,0-
1,6 km. В обсега й се проследяват обширни равнища на ранноплейстоценската 
тераса Т120-130 и на ранносредноплейстоценските – Т90-100 и Т50-60 (табло IV). 
Отделена е от зона А с добре изразен свлачищен отстъп.  

Като цяло свлачищата в зона В са условно стабилизирани. Плитки свличания 
тук се наблюдават по откосите на късите дерета. Теренът е застроен от вили, 
особено по обширните терасни нива, а в ниската част на зоната се намират 
почивните станции и ресторанти на курорт „Чайка“.
Зона А – активни свлачища
Намират се под четвъртия свлачищен отстъп и оформят най-долния етаж (фиг. 2). 
Свлачищата водят началото си от късния среден плейстоцен, но поради морската 
абразия и голямата водообилност на участъка са подложени на циклично 
активизиране. Активните свлачища са стари, но техните последствия стават 
осезателни в края на шестдесетте и началото на седемдесетте години, когато са 
прокарани пътищата до Златните пясъци и до Аладжа манастир (Стойков, 1970 и 
1979). През 1958 г. голямо свлачище обхваща двете страни на магистралата, южно 
от спирка „Журналист”, което освен пътя разрушава и разположените покрай 
него вили. През 1969 г. се свлича едното платно при спирка „Хоризонт” и южно от 
спирка „Писател”. След големите щормове през 1976-1979 г. се еродират големи 
обеми земни маси от стръмния прибрежен клиф, което довежда до активизиране 
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на свлачищата по пътя Варна –Златни пясъци, при спирката „Генерал Заимов”, 
при завоя на пътя, южно от спирка „Писател” и около спирка „Хоризонт” (фиг. 
2). На всички тези свлачища в началото на седемдесетте години на миналия 
век е изградена реперна мрежа. През следващите десетилетия те не спираха 
своята активност и налагаха непрекъсната рехабилитация на магистралата и 
укрепителни работи.

Активните свачища достигат по склона от 120-200 до 400-500 m от брега в 
южния циркус и до 200-400 m - в циркус „Аладжа манастир”(фиг. 2). Те протичат 
сравнително бавно. Дебелината на свлачищното тяло обикновено е от 25 до 
30 m, но на някои места е по-малка - до 5-15 m. То е изградено от свлечени в 
миналото песъчливо-глинести материали. Свлачищната повърхност преминава 
по повърхността на Евксиноградската свита (разновидност 5а), които в горната 
си част представляват варовити глини с нарушена структура (разновидност 6). 

Едно от най-известните свлачища в участък I3 стана през 1972 г. при 
спирка „Ген. Заимов”. То възникна при реконструкцията на пътя. Свлачището 
застрашаваше почивната станция на бившия ЦК на БКП. Причина за неговото 
активизиране бе голям земен насип, изграден при строителството на мост над 
дерето, което преминава на това място. След премахване на насипа и построяване 
на дренаж свлачището бе временно стабилизирано. Вместо стоманобетонен мост 
бе изграден дървен мост, който се използваше дълго време. Впоследствие беше 
извършено укрепване на свлачището с пилотна силова конструкция, след което 
бе изградено модерно мостово съоръжение. Обаче геодезическите измервания 
показваха, че бавните движения не затихват. Над свлачището бяха построени 
много сгради, които са без канализация, а някои от тях имат плувни басейни. 
Поради голямо покачване на нивото на НПВ свлачището се активизира в края 
на 2012 г. То обхваща терена от пътното платно до морето. За понижаване 
на НПВ е изградена вертикална дренажна шахта с дълбочина 16 m, в която 
хоризонталните дренажни сондажи са на дълбочина 14 m. В случая дренажната 
шахта не помогна, тъй като водите са на дълбочина 4-5 m. При тези условия 
можеше да се прибегне до по-плитко и по ефективно дренажно съоръжение. 
Това не е единственият случай, когато заздравителни и дренажни съоръжения 
се изграждат, без да са извършени качествени инженерногеоложки и особено 
хидрогеоложки проучвания.

Друго голямо свлачище е „Кабакум”, разположено до курортния комплекс 
„Чайка”. Активизира се по средата на деветдесетте години на миналия век, като 
разруши много вили и пътя за плажа (Евстатиев и др. 1997; Върбанов и др., 1997). 
Главната причина за оживяването на свлачището (табло Xа,б) бе спукването на 
големия водопровод, с който се водоснабдяваше курортът „Златни пясъци“.

В периода 2001-2003 г. бе изпълнен голям проект за укрепване на 
свлачището. Той включва силова конструкция, съдържаща около 870 изливни 
пилота с диаметър 600 mm и 800 mm и 48 въжени анкера с товароносимост 80 t 
и дължина 30 m, които се закотвят в литифицираните глини на Евксиноградската 
свита (табло Xв). Отводнителните мероприятия съдържат траншейни дренажи 
и отводнителни канали, както и три шахти с диаметър 6 m, дълбочина 18 m с 
хоризонтални дренажни сондажи в долния им край. Изградена бе напорна 
канализация с помпена станция и заменен старият етернитов водопровод, който 
снабдява „Златните пясъци”, с нов от полимерни тръби с диаметър 315 mm.

С тези мероприятия беше овладяно основното свлачище, но възникна друго 
през зимата на 2013 г., в района на т.н. „Дървен мост“, което засегна панорамния 
път към плажа „Кабакум“ над курортния комплекс „Слънчев ден”. Наложи се 
незабавен ремонт на пътя, изграждане на отводнителни и на някои укрепителни 
съоръжения. 

Следващото голямо свлачище е в участъка между „Спортпалас” и ресторанта 
„Трифон зарезан”. То е едно от най-големите - при първото активизиране с 
широчина 300 m, дължина 60 m и обхваща площ около 30 дка. Свлачището се 
наблюдава от шестдесетте години на миналия век, когато са започнали и първите 
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укрепителни работи, изразяващи се в изграждане на ребра по стръмния склон 
към морето и на подпорна стена, непосредствено под ресторанта. Това свлачище, 
както и свлачището, което разруши вилата на големия български оперен певец 
Николай Гяуров, са плитки - обхващат само най-горните 6-7 m от склона, като 
хлъзгателната повърхнина излиза на нивото на морето или продължава под 
него. Повърхността на свлачището в горната му част се понижава, а в долната 
се повишава и непрекъснато се изземва от морската абразия. Евксиноградската 
свита т. е. основната скала тук е на 13-16 m дълбочина. 

Свлачищният процес протича предимно като бавно пълзене на склона към 
морето, като хоризонталните премествания се усилват след големите щормове. 
Непрекъснато действуващ фактор е непрестанното преовлажняване на склона 
от техногенни води и от валежите. Отначало пълзенето на склона причини 
напуквания по стените на ресторанта „Трифон Зарезан“, които достигнаха до 
пътя над него. През 1970 г. се разруши каменозиданата подпорна стена под 
ресторанта и ребрата под нея. 

През следващите три десетилетия деформациите продължиха. От 
извършените геодезически измервания през 2012 г. бе установено, че 
хоризонталните премествания са със скорост до 10 mm за денонощие. През 
лятото на 2014 г. тези деформации преминаваха в катастрофално активизиране 
на преместванията довели до пълно разрушаване на ресторанта (табло XI) и 
прекъсване на пътя „Варна-Златните пясъци“. Главна причина за това събитие е 
застрояването на склона над него, включително изграждането на големи водни 
басейни и на многобройни септични ями. 

От изследванията на участъка могат да се направят  следните изводи:
•	 Всяко от стъпалата на четириетажното свлачище има самостоятелна 

хлъзгателна повърхнст. Свлачището от високото стъпало е от блоков тип, от 
средните две стъпала – делапсивно-блоков, а при ниското стъпало - делапсивно-
консистентен тип;

•	 Както в другите участъци, най-високото първо стъпало се приема за 
стабилизирано свлачище – зона С, следващите второ и трето стъпало са условно 
стабилизирани – зона В, а ниското четвърто стъпало е със съвременна активност;

•	  Активните свлачища от ниското стъпало периодично се активизират по 
следните причини: голяма водообилност на участъка, активна морска абразия, 
рушаща високия до 45 m бряг, изграден от делапсий, антропогенната дейност, 
изразяваща се в нарушаване баланса на земните маси при строителни дейности 
и промяна на режима на НПВ.
8.4 Участък I4

Геолого-геоморфоложки особености
Участъкът I4 обхваща циркус „Златни пясъци“, който се намира в най-северната 
част на изследвания район (фиг. 2). В сравнение с останалите циркуси той 
има най-сложен и разчленен релеф. Главният свлачищен отстъп е висок около 
35 m (табло IIб, фиг. 8). При него циркусът е широк 1,8 km и незначително се 
разширява при морския бряг до 2,0 km. Дължината му е също 2,0 km. Склонът в 
горната 1/3 е стръмен с наклон от 16 до 10о. Изпълнен е с хълмисти и негативни 
форми. На места понижените части са безоточни и представляват заблатени 
участъци. Останалите 2/3 от склона имат наклон 8 до 2о, като по-малките 
наклони са в прибрежната част. Циркусът над курортния комплекс е обрасъл 
с гъста растителност и трудно са достъпни вътрешните му части. По склона се 
наблюдават голям брой добре изразени заравнености и стъпала. Морският бряг 
е нисък и е с една от най-широките плажни ивици по Българското Черноморие.

Под ръба на платото се установява типичния за района геоложки профил: 
най-отгоре дебел 60 m пласт от варовитите материали на Одърската свита 
(разновидност 1, фиг. 8), под който заляга също така мощен пласт от 50 m пясъци 
на Франгенската свита (разновидност F), отложени върху песъчливи диатомейни 
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глини на Евксиноградската свита (разновидност 5б). Горнището на диатомейните 
глини е на кота 163 m, както в предходните участъци (I3 и I2) и съседните райони 
(II и III). Всред диатомейните глини, в интервала с коти 100-40 m, залягат 
слабоспоени сивосинкави пясъчници с глинести прослойки (разновидност 5в).

Свлачищата в участък I4 имат строеж, подобен на тези в участък I3. Във високия 
склон се дренират големи количества подземна вода, акумулирана в пясъците на 
Франгенската свита и във варовито-песъчливите отложения на Одърската свита. 
Тук са изградени едни от най-големите каптажи за водоснабдяване на курортните 
комплекси. На много места по склона се срещат извори.

В ниския склон под кота 55 m теренът е с малък наклон с множество терасни 
заравнености, съществуващи от късния среден плейстоцен. Брегът е нисък с 
широка плажна ивица.  Тук е построен курортът „Златни пясъци“.
Свлачища 
Участък I4 е изграден от четириетажно свлачище, което по литоложки и 
геоморфоложки строеж е подобно на свлачището от участък I3  (фиг. 8). Стъпалата 
на свлачището обхващат две инженерногеоложки зони – С и В.
Зона С – старо стабилизирано свлачище
И тук, както в предходните участъци, зона С заема високото първо свлачищно 
стъпало. Тя е с широчина 1,6-1,8 km и дължина 0,5-0,6 km. Свлачището е 
образувано през плиоцена, има блоков строеж и се приема за стабилизирано. 
Хлъзгателната му повърхност започва от най-стария свлачищен отстъп и пресича 
варовитите материали на Одърската свита. Последните, заедно с пясъците на 
Франгенската свита, са се свлекли във вид на големи пакети, достигащи до челото 
на стъпалото. Според Стойков (1979) стръмният откос е оформен по разсед, което 
не е в съответствие с данните в настоящата студия. Установява се, че горнището 
на Евксиноградската свита, по която е станало хлъзгането в първото стъпало, 
е на приблизително еднаква кота с тази от платото. Това се наблюдава също в 
предходните участъци и в следващите два района, т.е. не може да стъва въпрос 
за разломно разсядане, а за свличане по горнището на Евксиноградската свита. 
Голямата амплитуда в свлачищния отстъп се дължи на хлътване на откъснатите 
варовикови блокове от Одърската свита в пясъците на Франгенската свита.

Активни свличания или по-скоро срутвания се наблюдават само при 
стръмния откос на границата с платото и по брега на дълбоките дерета. Те се 
предшестват от пукнатини, които достигат до 50 m от ръба на платото и засягат 
преминаващия тук път. Това обаче не пречи на някои собственици да купуват 
парцели в непосредствена близост до ръба на платото, привличани от гледката 
към циркуса, курорта „Златни пясъци” и морето. 

В останалата част на Зона С свлачищата са отдавна затихнали и няма данни 
за тяхното оживяване.
Зона В – условно стабилизирано старо свлачище
Зона В се разпростира върху следващите три свлачищни стъпала (второ, трето 
и четвърто), които ясно се открояват на терена (фиг. 2). Заема 4 km2 площ, 
разположена между втория свлачищен отстъп, бордовете на циркуса и морето. 
Двете средни свлачищни стъпала не са застроени и представляват горски 
масив. Върху ниското четвърто стъпало е разположен курорт „Златни пясъци“. 
Свлачищният терен на зона В се приема за условно стабилизиран. 

Второто стъпало е блоково-делапсивно с хлъзгателна повърхност, врязана 
в седиментите на Евксиноградската свита на кота около 65 m. Блоковете са от 
диатомейни глини и пясъчници, а делапсият е глинесто-песъчлив. Върху второто 
стъпало се установяват петна от ранноплейстоценски терасни нива - Т115-120, Т110-
120, Т120-125. 

Третото стъпало е врязано още по-дълбоко в пясъчниците на Евксиноградската 
свита на кота 35-40 m. То също е блоково и има строеж на предходното. Върху 
делапсия се установяват равнища на ранносредноплейстоценски тераси, по-
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големите от които са Т85-98, Т95-100 и Т55-65.
Ниското четвърто стъпало е делапсивно със скални, късове вместени в 

глинесто-песъчлив материал. Хлъзгателната повърхност е врязана в диатомейни 
глини и при морето е на кота (-)10 m. Наличието на късносредноплейстоценски (Т42-
48, Т28-30), късноплейстоценски (Т10-15) и холоценски тераси (Т5-7) в стъпалото, както 
и нисък бряг с широка плажна ивица, подсказват, че този терен не е активизиран 
от късния среден плейстоцен до днес. Затова спомага преобладаването по брега 
на акумулативните над абразионните процеси.

Активни свлачища в побрежието на циркус „Златни пясъци“ отсъстват. 
Зона А е развита северно от участъка (извън циркуса). През март 1996 г 
свлачище засегна пътя  „Златните пясъци-Кранево“ и застраши съоръжения на 
пречиствателната станция на курортния комплекс. Хоризонталните движения 
бяха спрени с преоткосиране на склона и със силова конструкция на сондажни 
пилоти. 

Главните изводи от изследванията в участъка са следните:
•	 Свлачището от високото стъпало е от блоков тип, от средните две стъпала 

– блоково-делапсивно и при ниското стъпало - делапсивно-консистентно;
•	 Високото първо стъпало се приема за старо стабилизирано свлачище – 

зона С. Следващите три стъпала (2, 3 и 4) са условно стабилизирани и принадлежат 
към зона В. Курорт „Златни пясъци“ заема площта на ниското четвърто стъпало;

•	  Отсъствието в участъка на зона А и добрите условия, които предлага за 
строителство ниското стъпало на зона В, се дължат на следните причини: Теренът 
е нисък (коти от 50 до 5 m) с малък наклон и съдържа редица терасни нива, което 
не благоприятства развитието на свлачищни процеси. Върху ниското свлачищно 
стъпало се установяват късносредноплейстоценски, късноплейстоценски и 
холоценски тераси, благоприятни за строителство. Свлачището тук отдавна е 
стабилизирано. Ниският морски бряг и широката плажна ивица също допринасят 
за устойчивостта на терена. Преобладаване на акумулативните над абразионните 
процеси по морския бряг е друго благоприятно обстоятелство. 
9. Заключение
В настоящата студия се прави анализ и обобщение на резултатите от геоложките, 
геоморфоложките и инженерногеоложки проучвания за един важен 
икономически район от Българското Черноморие. На базата на съвременните 
познания е направен опит да се изясни строежът, условията за възникването 
на свлачищата и дали този процес е ставал на няколко етапа през плиоцена 
и кватернера, както и да се направи инженерногеоложко райониране. 
Анализирани са публикуваните за района източници, като на някой от тях е 
направена реинпретация на данните. Използван е нов геодинамичен модел за 
възникването на свлачищата, който вече намери потвърждение в съседните 
проучени райони II, III и V. По-важните изводи от проучването на район I са 
следните:

1. Район I е изграден от седиментите на Галатската (gN1
t-s), Евксиноградската 

(evN1
kg-s), Франгенската (frN1

s) и Одърската (odN1
s) свити, които в склоновия 

участък към морето са преработени от свлачища. Най-старата формация е 
Галатската свита, представена от пясъчници с глинести лещи. Тя заема тясна 
ивица в ниския склон.

Долната част на свлачищния склон съдържа слоисти, различно литифицирани 
диатомейни глини на Евксиноградската свита, преди наричани „долна мергелно-
глинеста задруга”. В горнището на свитата се вклинява Владиславовския клин 
(ev/v/N1

s), изграден варовити глини с дебелина до 40 m. Глините на свитата са 
водоупор, по който е станало свличането на високото стъпало. Горнището на 
свитата се понижава на север и североизток - от кота 180-160 m в район I до кота 
20 m в VI-ти район. 

Върху глините на Евксиноградската свита залягат водоносните пясъци на 
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Франгенската свита (frN1
s). Тя е разположена в най-горната част на склона с 

дебелина до 85 m. Пясъците на свитата имат съществено значение за възникване 
на свлачищата. 

Геоложкият профил завършва черупчести варовици с песъчливи прослойки 
на Одърската свита (odN1

s), преди наричани „горна варовикова задруга”. 
Дебелината им е от 30 до 55 m. В тях е образуван най-старият свлачищен отстъп. 

2. Район I попада в потъващия на изток склон на Севернобългарския свод, 
наречен  Варненска моноклинала. Последната е следюрска структура, образувана 
върху блоковите структури на доюрския план. Наклонът на моноклиналата е на юг 
и югоизток. По-старите от триаса седименти са блоково разчленени. С по-малка 
амплитуда разломяванията продължават през кредата и затихват през терциера. 
От запад моноклиналата граничи с Венелин-Добричката разломна зона, която я 
разделя от Северобългарския свод. Свлачищният склон попада между издигащия 
се Севернобългарски свод и потъващата през неоген-кватернера Черноморска 
падина. Континенталният склон е отделен от морското дъно с голям разсед, 
който е съпътстван от други разседи в шелфа, успоредни на морския бряг. 

Активни кватернерни разседи, които имат отношение към сеизмичността на 
район 1, са установени на север от с. Шабла и източно от нос Калиакра. Северно 
от Шабла, Силистренско-Белгунският и Балчишкият разломи се пресичат под 
прав ъгъл и образуват блок, денивелирал със 120 m ранноплейстоценската тераса. 
Доказателство за принадлежността на този терен към тераса Т120 е установената 
палеомагнитна граница Брюнес/Матуяма в льосовата покривка. Хипотезата за 
връзка между евентуални разсядания, успоредни на морския бряг, и възникването 
на големите свлачища в нашето изследване не се подтвърждава. По горнището 
на Евксиноградската свита в обсега на най-високо свлачищно стъпало не се 
установяват размествания спрямо платото.„Разседните разкъсвания“ са всъщност 
свлачищни стъпала.

3. В релефа на петте циркуса в район 1 ясно се открояват специфични 
свлачищни геоморфоложки форми, от които по-важни за свлачищния проблем и 
за изясняване на геодинамичния модел са:

•	  Терен, незасегнат от свличане. Това е равнинният терен на Франгенското 
плато с хипсометрия от 270 до 335 m. В сегашния си вид платото е унаследило 
миоценската заравнена повърхност (МЗП), формирана върху варовиците на 
Одърската свита;

•	  Свлачищен склон. В него са развити петте свлачищни циркуса на район 
I. В пълния си профил склонът е изграден от четириетажни свлачища.

Високото стъпало (първо) е добре изразено в петте циркуса. То е от блоков 
тип. Хлъзгателната му повърхност започва от най-стария свлачищен отстъп, 
пресича варовиците и пясъците на Одърската и Франгенската свити, минава по 
горнището на Евксиноградската свита и в челото на стъпалото е на кота 160 до 
140 m. 

Горното средно стъпало (второ) е установено в циркусите „Варна“, „Чайка“, 
„Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“. Започва от втория свлачищен отстъп 
и завършва при третия. Свлачището е делапсивно с блокове. Хлъзгателната 
повърхност е врязана в Евксиноградската свита и в края на стъпалото е на кота 
60 m.

Ниското средно стъпало (трето) се проследява само в трите северни циркуса. 
Засебено е между втори и трети свлачищен отстъп. Свлачището е делапсивно с 
блокове. Хлъзгателната повърхност пресича делапсия на по-високото стъпало и 
навлиза в седиментите на Евксиноградската свита. В челото на стъпалото е на 
кота 19-25 m.

Ниското четвърто стъпало заема прибрежието на склона до хоризонтал 60-
70 m в циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“. Тук свлачищата се оживяват 
от интензивната абразия. Активни свлачища са „Заимов-Хоризонт-Журналист“, 
„Кабакум“ и „Трифон зарезан“. При морето свлачищната им повърхност е 
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на (-)10 m. Стъпалото в циркус „Златни пясъци“ е условно стабилизирано. 
Ниското стъпало на Варненския циркус започва от отстъпа на 110 m. Неговата 
хлъзгателна повърхност навлиза в Евксиноградската свита и при вертикалния 
откос е на 50-60 m над морето. Тук се отнасят активните свлачища при спирките 
„Райко Даскалов“, „Р. Даскалов - Траката“ и квартал 21. Същото стъпало на 
„Винишкия“ циркус започва от отстъпа на кота 140 m, след което се врязва в 
Евксиноградската свита. На морския бряг е на -10 m. Морфологията на терена 
предполага консистентно изитичане през късния среден плейстоцен.

•	  Морски тераси. Терасите са образувани най-често върху делапсий и 
блокове и по-рядко върху горнището на Евксиноградската свита. Образуват 
отделни петна до обширни заравнености. Възрастта им е определена по тяхната 
хипсометрия, описаните макар и редки фаунистични находки и сравнителна 
корелация. 

Плиоценските тераси се проследяват само по високото (четвърто) свлачищно 
стъпало. Представени са от няколко групи тераси с коти 230-250, 200-220, 177-
200 и 140-170 m. Към дака принадлежат първите три групи, а четвъртата - към 
романа.

Ранноплейстоценски са терасите с коти 110-130 m. В  циркусите „Варненски“, 
„Чайка“, „Аладжа манастир“ и „Златни пясъци“ те се проследяват в горното 
средно стъпало (второ). Образувани са в края на Куялника и през Гурия. 

Ранносредноплейстоценски са терасите от долното средно стъпало (трето) с 
хипсометрия 85-105 m. Те се установяват в трите северни циркуса. Образувани 
са в началото на геомагнитна епоха Брюнес и се отнасят към Чаудина. В челото 
на същото стъпало съществува втора група ранно средноплейстоценски тераси 
с коти 50-65 m.

Към късния среден плейстоцен се отнасят следващите три групи терасни 
нива с коти 32-46, 26-30, 16-20 m. Образувани са върху ниското свлачищно 
стъпало (четвърто).

Късноплейстоценска е терасата Т10-15, известна като Карангатска. Холоценски 
са новочерноморската тераса Т5-7 и нимфейската тераса Т2-4.

4. Свлачищата са образувани циклично през плиоцена и кватернера и 
е естествено да имат етажност в развитието си. Eтажността на свлачищата 
представлява геоложки запис на етапите в геоморфоложкото развитие: плиоцен, 
ранен плейстоцен, ранен среден плейстоцен и късен среден плейстоцен до 
днес. Всеки от тези етапи се проявява при покачване на морското ниво (след 
регресия), вероятно под вода, а възможно и при сеизмични въздействия. След 
свличането върху делапсия се образува тераса при максимума на трансгресията. 
Образуваният етаж се издига, а следващият се развива на по-ниско ниво от 
последвалия геоморфоложки етап.

Четири свлачищни етажа със самостоятелни хлъзгателни повърхнини се 
установят в склона на Миоценската заравнена повърхност - МЗП. В северните 
три циркуса на район I стъпалата са четири. Долното средно стъпало (трето) 
отсъства в циркус „Варна“ и тук етажите са три. Винишкият циркус има само 
високо (първо) и ниско четвърто стъпало. Ниското стъпало, подобно на свлачище 
„Иканталъка“, е образувано от „свлачище-поток“ през късния среден плейстоцен. 

Достоверността на новия геодинамичен модел се подкрепя със следните 
аргументи: 1) Евксиноградската свита във високото стъпало е с 10 метра по-
ниско от горнището ѝ в платото поради наклона на пластовете. По този начин 
дълбочинен разсед с амплитуда 50-100 m не се установява; 2) Евксиноградската 
свита се разкрива на повърхността или близо до повърхността при втория 
свлачищен отстъп на райони I и II (в откоса над пътя „Златни пясъци–Кранево“); 
3) Доказателство за отсъствието на единна хлъзгателна повърхност е наличието 
на стабилизирани стари свлачища (първо стъпало), условно стабилизирани 
(второ и трето) и със съвременна активност (четвърто стъпало). При единна 
повърхност от морската абразия биха се задействували повече или по-малко 
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всички тези свлачища; 4) Типът на свлачищата е друго доказателство за 
наличието на етажност - високото стъпало е от блоков тип, двете средни стъпала 
са делапсивни с блокове и ниското е делапсивно-консистентно. 

5. Район I е поделен на четири инженерногеоложки участъка предимно въз 
основа на геоморфоложки признаци:

Участък I1 обхваща североизточната част на Варненския циркус. Свлачището 
е с три стъпала. Теренът на високото стъпало (първо) се счита за стабилизирано 
свлачище (зона С), горното средно стъпало (второ) се приема за условно 
стабилизирано (зона В), а ниското (четвърто) е с активни свлачища (зона А) 
- „Райко Даскалов“, „Р. Даскалов - Траката“, квартал 21. Активизирането на 
споменатите свлачища в зона А се дължи на силното обводняване от води, идващи 
откъм платото и от техногенни води (от аварии от водопроводната мрежа, от 
септичните ями), които са достигали до около 7-8 l/s, довели до повдигане на 
НПВ до 3-8 m от повърхността. Морският бряг е висок и стръмен.

Участък 12 съвпада с „Винишкия“ циркус и е изграден от двуетажно свлачище. 
Двете свлачищни стъпала (първо и четвърто) са развити по самостоятелни 
хлъзгателни повърхнини. Високото стъпало е образувано през плиоцена, както 
при участък I1 и се приема за стабилизирано свлачище – зона С. Ниското стъпало 
е образувано през късния среден плейстоцен от свлачище-поток, навлязло в 
морето. Свлачището се приема за условно стабилизирано – зона В. Застроено 
е от квартал „Виница“, а в прибрежието са разположени дворецът Евксиноград 
и курортът Дружба. Отсъствието на зона А с активни свлачища се дължи на: 
наличие на естествена дренажна система от дълбоко вдрязани дерета; ниското 
свлачищно стъпало е с малък наклон, а в прибрежието му са запазени късно 
средноплейстоценски и късноплейстоценски тераси с нисък бряг и плажна 
ивица; Там, където брегът е висок, се руши от морската абразия. За целта са 
изградени вълноломи, кейови стени и буни.

Участък I3 включва циркусите „Чайка“ и „Аладжа манастир“, изградени от 
четириетажни свлачища. Всеки от етажите е със самостоятелна хлъзгателна 
повърхност. Високото свлачищно стъпало (първо) е плиоценско, от блоков 
тип и се приема за стабилизирано свлачище – зона С. Средните две стъпала 
(второ и трето) са делапсивно-блокови. Образувани са през ранния плейстоцен 
и ранния среден плейстоцен и се считат за условно стабилизирани – зона 
В. Ниското стъпало (четвърто) е от делапсивно-консистентентен тип. То е 
късносредноплейстоценско и има съвременна активност – зона А (свлачищата 
при спирките „Генерал Заимов”, „Писател”, „Хоризонт”, свлачището „Кабакум“ 
и „Трифон зарезан“). Главни фактори за активизирането на тези свлачища са: 
голяма водообилност на участъка; активната морска абразия, рушаща високия 
бряг; антропогенната дейност, изразяваща се в нарушаване баланса на земните 
маси, и промяна на НПВ.

Участък І4  обхваща циркус „Златни пясъци“. Свлачището е с четири етажа - 
високото стъпало е от блоков тип, средните две са делапсивно-блокови и ниското 
стъпало - делапсивно-консистентно. Високото първо стъпало се отнася към зона 
С, следващите три стъпала (2, 3 и 4) принадлежат към зона В. Курортът „Златни 
пясъци“ заема площта на ниското четвърто стъпало. Отсъствието на активни 
свлачища в зона А се дължи на следните обстоятелства: теренът е нисък с малък 
наклон и с редица терасни нива, най-ниското свлачищно стъпало е възникнало 
през късния среден плейстоцен и сега е стабилизирано, ниският морски бряг 
и широката плажна ивица допринасят за устойчивостта, по морския бряг 
преобладават акумулативните над абразионните процеси. 
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Табло I. Изглед на Евксиноградската свита от съседен район (а) и на Владиславовския клин от изкоп в 
квартал “Св. Никола”(б).
Panel I. View of the Euxinograd Formation from an adjacent section (a) and of the Vladislavovo wedge from an 
excavation in the St. Nikola quarter (b).
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Табло II. Изтичане на глинест пясък от Франгенската свита във високия склон на Варненския циркус 
(а). Изглед на варовици от Одърската свита, най-стар свлачищен отстъп (б) при местността 
„Перчемлията“, циркус „Златни пясъци“.
Panel II. Flow of clayey sand from the Frangya Formation in the high slope of the Varna circus (a). View of 
limestones of the Odartsi Formation, oldest landslide retreat (b) in the Perchemliata locality, Golden Sands 
circus.
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Табло III. Плиоценски тераси от високото първо свлачищно стъпало
а) дакска тераса Т230-245 във Варненския циркус; б) обширна романска  тераса Т150-160 при с. Виница.
Panel III. Pliocene terraces of the high (first) landslide step
a) Dacian terrace T230-245 in the Varna circus; b) extensive Romanian terrace T150-160 near the Vinitsa village.
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Табло IV. Изглед от плейстоценски тераси 
а) ранноплейстоценска тераса Т120-130 от 2-ро свлачищно стъпало на циркус „Чайка“; б) 
ранносредноплейстоценска тераса Т90-102 от 3-то свлачищно стъпало на циркус „Аладжа манастир“. В 
края на терасата при дърветата се вижда 3-ти свлачищен отстъп.
Panel IV. View of Pleistocene terraces 
a) Early Pleistocene terrace T120-130 of the 2nd landslide step of the Chaika circus; b) Early Middle Pleistocene 
terrace T90-102 of the 3rd landslide step of the Aladzha Monastery circus. The 3rd landslide retreat can be seen in 
the end of the terrace near the trees.
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Табло V. Изглед на Фатрико дере
а) носеща мостова конструкция на тръбoпровода за фекални води; б) десен склон на дерето, виждат се 
малки локални свличания; в) ляв склон на дерето.
Panel V. View of the Fatriko Dere
a) load bearing bridge structure of the sewage pipeline; b) right slope of the ravine, small local slides are seen; 
c) left slope of the ravine.
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Табло VI. Изглед на участък I1
а) панорамна снимка; б) увеличение на зона А от снимка (а). Високият и субвертикален клиф е изграден 
от диатомейните и мергелоподобни глини на Евксиноградската свита. Снимки на проф. Николай Добрев.
Panel VI. View of section I1
a) panorama photo; b) magnification of zone A from photo (a). The high and subvertical cliff is built of the 
diatomaceous and marl-like clays of the Euxinograd Formation. Photos of Prof. Nikolai Dobrev.
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Табло VII. Свлечени блокове от Одърската свита
а) с хоризонтална слоистост; б) с наклонени и натрошени слоеве.
Panel VII. Slid blocks of the Odartsi Formation
a) with horizontal stratification; b) with slanting and crushed layers.
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Табло VIII. Укрeпване на свлачище на брега на Морската градина, гр. Варна.
а) Изтичане на водонаситени пясъци върху литифицирани глинести седименти; б) Укрепване с 
анкерирани подпорни стени
Panel VIII. Strengthening of a landslide at the coast of the Marine Garden, Varna City
а) flow of water saturated sands on lithified clayey sediments; b) strengthening with anchored retaining walls



  112   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

Табло IX. Изглед на на Одърската свита при Аладжа манастир (а) и терасно ниво Т220-230 при манастира 
(б)
Panel IX. View of the Odartsi Formation at the Aladzha Monastery (a) and terrace level T220-230 at the monastery 
(b)
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Табло X. Деформации в района на свлачище „Кабакум“
а) деформации по пътя за Кабакум, станали през зимата на 2013 г.; б) разрушени сгради от свлачището 
„Кабакум“ през 1996 г.; в) укрепване с анкери и подпорна стена.
Panel X. Deformations in the area of the Kabakum landslide
a) deformations along the road to Kabakum, which occurred in the winter of 2013; b) buildings, destroyed by the 
Kabakum landslide in 1996; strengthening with anchors and retaining wall.
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Табло XI. Разрушения от свлачище „Трифон Зарезан”
а) напълно е разрушен едноименният ресторант; б) прекъснато е пътното платно.
Panel XI. Destruction caused by the Trifon Zarezan landslide
a) The eponymous restaurant was entirely destroyed; b) the road was interrupted.


