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Резюме. Настоящата статия разглежда по принцип опасностите от свлачищата в района на 
област Видин в България. Значителен брой от свлачищата (73 броя) в района не са проучени. 
Петдесет от тях в момента са в активно състояние. Само 3 от 76 свлачища са стабилизирани. 
Повечето свлачища са регистрирани само от компетентните органи. Няма налични публикации 
за тяхното местоположение, инженернoгеоложки и хидрогеоложки условия. Механизмите 
им на свличане също не са установени. В същото време за този район се разглеждат редица 
инфраструктурни строителни проекти - реконструкция на участъци от железопътната линия 
София-Монтана-Видин, нови участъци от железопътната линия Мездра-Медковец-Видин, 
газопроводи и др.

Свлачищата се развиват на терени от кватернерни и неогенски почви. Неогенските 
седименти включват различни почви, които са различни в геотехническите си характеристики.

Обсъжданото свлачище (подобно на повечето регистрирани свлачища) засяга само 
земеделска земя. Що се отнася до планираното пресичане на района от инфраструктурните 
съоръжения, свлачището ще създаде значителни трудности за тяхното изграждане. То може 
да бъде реализирано само след извършването на подходящи укрепителни дейности и техният 
ефект да бъде доказан съгласно действащите норми.

Настоящата статия има за цел да представи механизма и дълбочината на свлачището, 
което засяга както кватернерните, така и неогенските седименти. Въз основа на установените 
геотехнически характеристики на почвите се извършва анализ на стабилността на наклона и 
се предлага комплекс от стабилизационни дейности.

Ключови думи: Кватернерни и неогенски почви, свлачище, свлачищен механизъм, Видин
Abstract. The present article discusses in general the landslide hazards in the area of Vidin District 
in Bulgaria. A considerable number of the landslides (73 nos.) in the district are not studied. Fifty of 
them are currently in active state. Only 3 from the 76 landslides are stabilized. Most of the landslide 
locations are registered only by the competent authorities. No publications for their location, 
engineering geological and hydrogeological conditions are available. Their sliding mechanisms are 
not established as well. Meanwhile numerous infrastructural construction projects are considered for 
this district – reconstruction of sections of the railway line Sofia–Montana–Vidin, new sections of the 
railway line Mezdra–Medkovets–Vidin, gas-pipe lines, etc.

The landslides are developed on terrains of Quaternary and Neogene soils. The Neogene 
sediments include a variety of soils that defines the difference in their geotechnical characteristics.

The discussed landslide (similarly to most of the registered landslides) affects only agricultural 
land. The landslide will create significant difficulties for construction of infrastructural facilities 
designed to cross the area. It can be realized only after the execution of the appropriate stabilization 
activities and their effect to be proved according to the valid norms.

The present article aims to present the mechanism and depth of the landslide that affects both 
the Quaternary and Neogene sediments. Based on the established geotechnical characteristics of 
the soils, analysis of the slope stability was carried out and a complex of stabilization activities is 
proposed.
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1. Увод
Повод за написване на настоящата статия е свлачищната обстановка в област 
Видин и проблемите, която тя поставя пред строителството на бъдещи 
инфраструктурни обекти.

По данни на „Геозащита-Плевен“ ЕООД на територията на Видинска област 
са регистрирани 76 свлачища. Петдесет от тях са активни, 23 са потенциални 
и само 3 от тях са стабилизирани. Засегнатите от свлачища територии към 
31.12.2015 г. са 14590,689 дка. Само 150,75 дка от тях са стабилизирани. От 
посочените стойности е видно каква голяма площ от територията на областта е 
засегната от активни свлачищни процеси.

В същото време почти липсват публикации относно разпространението 
на свлачищата, литоложкия строеж и механизма на свлачищните процеси, 
геотехническите и хидрогеоложки условия в зоната на свлачищата. Развити са 
по бреговете на местни реки и дерета и склонове и само малка част от тях засягат 
поречието на р. Дунав.

Част от свлачищните процеси по поречието на р. Дунав са разгледани 
от Dobrev et al. (2014). Тази публикация дава общ поглед върху свлачищните 
процеси, но не и конкретния механизъм на свличане, в зависимост от литоложкия 
строеж и геотехнически характеристики на засегнатите от свлачищни процеси 
терени. 

Първи данни за механизма на древните свлачища, разпространени в западната 
част от поречието на р. Дунав, са описани от Георгиев и др. (1985). Те разглеждат 
механизма на свличане в района на с. Орсоя, който е подобен на разглеждания в 
настоящата статия случай.

Предмет на настоящата статия е свлачище, разположено в близост до р. Дунав 
и развито върху десния бряг на местно дере, вливащо се почти перпендикулярно 
на реката (фиг. 1). 

Фиг. 1. Местоположение и обхват на разглежданото свлачище
Fig. 1. Location and scope of the studied landslide

То е разположено на територията на землището на село Цар Симеоново, 
като част от него засяга и квартали от селото. Свлачището е регистрирано от 
„Геозащита-Плевен“ ЕООД при картировка на терена през 1983 г. То е с дължина 
около 1400 m и широчина около 450 m. Значителна част от територията на 
свлачището е обработваема земя. Денивелацията между главния свлачищен 
откос и вала на изтласкване на свлачището е около 70 m. При обработването на 
земеделските площи частично са заличени геоморфоложките форми, характерни 
за свлачищните терени. Въпреки това на терена се открояват главният свлачищен 
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откос (веждата на свлачището), както и отделни елементи  на свлачището. В 
западния край на свлачищния циркус (на около 200-250 m източно от западната 
граница на свлачището) се налага да премине част от бъдещ инфраструктурен 
проект. Това наложи частично проучване на засегнатата от проекта свлачищна 
територия и проектиране на укрепителни мероприятия.
 
2. Геоложки строеж
 В геоложкия разрез са установени основно седименти с кватернерна възраст и 
седименти с неогенска (плиоценска) възраст. Релефът е слабо хълмист с добре 
развити речни долини.

•	 Кватернерни	седименти
Представени са от светлокафява глина с ръждиви петна и чакълести 

прослойки. Дебелината на кватернерната глина във високата част на хълма е от 
порядъка на 2,9-3,0 m. В тялото на свлачището дебелината ѝ се изменя от около 
3,0 до 8,0 m. Глината е предимно песъчлива, като се срещат единични песъчливи 
или чакълести лещи и прослойки. 

•	 Плиоценски	седименти
Представени са от седиментите на Криводолската свита. Свитата се състои 

от алтернация на глини и алевролити (прахови глини) на места с прослойки 
от пясъци (Коюмджиева, Попов, 1988). В редки случаи присъстват алевритни 
варовици и варовити алевролити. Цветът на глините е предимно сивосин до 
сивозелен. В горната зона на свитата материалите са изветрели, като цветът 
им е предимно кафяв до жълтокафяв. Наблюдава се ясно изразена слоистост на 
седиментите. Наслояването им е почти хоризонтално. 

В ниската част на свлачището е достигнат пласт от седименти, аналогични на 
гореописаните, но с наклонен пласторед. Наклонът на пластовете е между 30° и 
40°. Дебелината на тези седименти до дълбочина 30 m от терена не е премината. 
Пластът е установен само по десния бряг на местното дере. В него като отделни 
лещи се срещат прослойки с почти хоризонтален наклон. В литературата 
(Коюмджиева, Попов, 1966; Стойков, 1960; Филипов и др., 1995) пластове с 
посочения по-горе наклон не са описани. Тоест, произходът и възрастта на този 
пласт е спорна. Поради липсата на достатъчно информация, въпреки голямата 
дебелина на пласта, го отнасяме към седиментите на Криводолската свита, 
изграждащи древен свлачищен вал.

При условие, че отнесем този пласт към материалите, засегнати от свлачищни 
процеси, то дълбочината на свлачищните процеси надвишава 30 и повече метра. 
Такава дълбочина на свлачищната повърхнина е възможно да се получи при 
силни сеизмични влияния, каквито не са описани в литературата. Валът на 
изтласкване опира в левия склон на дерето, който е изграден от седиментите на 
Криводолската свита, с почти хоризонтален наклон. Във връхната част на левия 
склон дебелината на хоризонталните седименти не е премината до дълбочина 
около 100 m от терена.
 
3. Хидрогеоложка характеристика
 Хидрогеоложките условия се разглеждат в съответствие с хидрогеоложката карта 
на България в М 1:500 000 и обяснителната записка към нея. Съгласно картата 
и картировката свлачището е разположено върху следните хидрогеоложки 
единици.

•	 Води	в	неогенския	(плиоценски)	комплекс
В разглеждания район водоносни са лещите от праховите до разнозърнестите 

пясъци в Криводолската свита и изветрителната зона на свитата. Водата е 
предимно ненапорна с активен водообмен и ниска температура и на много места 
излиза над земната повърхност под формата на извори с малък дебит. В отделни 
сондажи е установен напор на подземните води, достигащ до 3-4 m. 

Подхранването на водоносния хоризонт се извършва предимно от 
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инфилтрация на валежни, повърхностни и поливни води, а дренирането му – от 
хидрографската мрежа в района.

Водите на неогенския водоносен хоризонт са пресни, с обща минерализация 
0,4-5,0 g/dm3, слабо алкални, предимно хидрокарбонатно-натриево-калциеви, 
студени с температура 13-14° С.

•	 Води	в	кватернерните	седименти
В средното и долно течение на деретата и реките пространствата между 

тях са покрити от делувиални и льосовидни глини. Повърхностните води 
инфилтрират през делувиалните и льосовидни глини и достигат до горнището 
на изветрителната подложка на плиоцена – Криводолската свита. Седиментите 
на тази свита служат като водоупор за инфилтриращите се валежни води. 
Оттичането им става в посока на местните дерета и потоци.

От проведени опитно филтрационни опити за комплекса от кватернерни и 
плиоценски седименти (до дълбочина 25 m) са получени стойности за коефициент 
на филтрация между 4,5x10-2 до 1,4x10-1 m/24h.

Лабораторните анализи показват, че водите не са агресивни към бетонови 
конструкции.
 
4. Описание на свлачищния циркус
Исторически	сведения	и	състояние	на	свлачищния	масив
 Древният свлачищен откос на свлачищния комплекс, в южния му край, е 
разположен около хоризонтали с максимална стойност 150 m. Посоката на 
свличане е от юг на север.

Петата на свлачището е разположена в зоната на ерозионния базис на местно 
дере. Дерето е с посока на течение към с. Цар Симеоново (на изток). Петата на 
свлачището е на кота около +80 – +82 m. Общата денивелация на свлачищното 
тяло е около 70 m.

Надморската височина на петата на свлачището не може да се отнесе към 
нито едно от нивата на след плиоценските речни тераси (Михайлов, 1966; 
Балтаков, 2005). 

В южната част на свлачището, под главния свлачищен отстъп, е оформена 
призма на активен земен натиск. Широчината ѝ в разглежданата зона достига до 
около 25-30 m. В северна посока призмата граничи с остатъци от древен свлечен 
пакет, със стръмен наклон на откоса в северна посока. Свлачищният пакет е 
силно денудиран с почти заличени форми (фиг. 2). 

Фиг. 2. Изглед от главния свлачищен отстъп – ляво и остатъци от древен, денудиран свлачищен пакет – 
дясно
Fig. 2. View from the main landslide scarp – left, and relics of an ancient, denuded landslide package – right

В източната част на свлачищния комплекс, на около 100 m от разглеждания 
участък, визуално се установяват остатъци от два по-ясно изразени свлачищни 
пакета, които също са силно денудирали (фиг. 1). Древното свлачище вероятно 
е възникнало следствие ерозия на дерето и/или силни сеизмични въздействия, 
въпреки че такива не са описани в литературата.
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Древното свлачище е било пакетен (блоков) тип – детрузивно свлачище. В 
северна посока от пакетите в разглежданата зона се открояват три свлачищни 
стъпала. На фона на древното свлачище допълнително са възникнали съвременни 
свлачища. Тези свлачища са се развивали постепенно в зависимост от ерозията 
на дерето и имат делапсивен характер. Около сондаж ВН 510 (разположен 
в основата на свлачищен пакет), през пролетта на 2016 г., макар и трудно, се 
забелязваха пукнатини на терена от междинен вал на изтласкване. Схемата на 
свлачището в разглеждания район е дадена на фиг. 3.

Фиг. 3. Схема на свлачището в разглеждания район
Fig. 3. Scheme of the landslide in the studied area
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На около 20-30 m южно от стария отстъп, картиран през 1983 г., има 
сравнително рязка граница на наклона на терена, която считаме, че очертава 
съвременната вежда на свлачищния циркус. Пукнатини по терена не са 
установени, но той е гъсто обрасъл с различна растителност. 

В зоната на короната на свличане е оформен свлачищен отстъп с височина 
около 2-3 m. Свлачищният отстъп е обрасъл и денудиран.

През разглежданата зона са съставени три геоложки профила по направление 
на движението на свлачището. Геоложкият строеж върху тези профили е 
интерпретиран по данни от сондажните и геофизични проучвания. Геофизичното 
проучване е проведено по профили напречно на движение на свлачището и 
по един профил в посока на движение на свлачището. Местата им са избрани 
в зависимост от достъпа на терена. По данните от сондажите сме приели, че 
ненарушените седименти, изграждащи Криводолската свита, се характеризират 
с привидно електрическо съпротивление от порядъка от 10 до 12 ohm.m в посока 
на свлачищните процеси. 

Свлачището е проучвано на два етапа. При втория етап е направен опит 
за предварителна оценка на дълбочината на свличане на древните свлачищни 
процеси. 

На базата на геотехническите характеристики на строителните почви 
считаме, че вертикалният отстъп (90 m надморско ниво) в зоната на короната на 
свлачището е бил от порядъка на около 6-7 m. Изчислената вероятна дълбочина 
на свличане, в зависимост от широчината на призмата на активен земен натиск, 
е около 35-38 m (фиг. 4). 

Фиг. 4. Геоложки профил по посока на движението на свлачището
Fig. 4. Geological profile in the direction of the landslide movement
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В сондажите, разположени във високата част на свлачището, древната 
повърхнина се установява на дълбочина между 27,5 и 28,7 m. Разликите между 
изчислената и установена повърхнина на свличане произтичат от денивелацията 
на терена в зоната на проучване. В зоната на петата на свлачището може да се 
предположи, че древната повърхнина е на дълбочина около 17 m, но границата не 
е много ясна. Материалите, засегнати от древното свлачище, са с незакономерен 
наклон на пластовете в различни посоки (фиг. 5).

Фиг. 5. Нагъване на пластовете в зоната на древен вал на изтласкване – снимка на сондажна ядка
Fig. 5. Layers folding in the zone of ancient transverse ridge at foot – core photo

Съвременната свлачищна повърхнина е на дълбочина между 11,1 и 17,5 m 
по данни от сондажите. Повърхнината е разположена основно по долната част 
на изветрителната зона на плиоценския комплекс, засегната от свлачищните 
процеси. Тази повърхнина достига до съвременния ерозионен базис на дерето. 
При сравняване на терена по данни от геодезичното заснемане през 2015 г. и 
данни от карти в М 1:5000 в петата на свлачището се установява съвременен вал 
на изтласкване. 

Установено е плитко ниво на подземните води в зоната на свлачището. В 
част от сондажите водите имат слабо напорен характер. В зоната на негативните 
форми на терена те са на повърхността. Тези зони са обрасли с водолюбива 
растителност. Призмата на активен земен натиск при водообилни сезони има вид 
на локално езеро. 

В сондажите, южно от веждата на свлачището, ниво на подземни води не е 
установено до дълбочина 17-25 m. Подземните води в свлачището се подхранват 
основно от инфилтрацията на повърхностни води, стичащи се по склона към 
свлачищния циркус. В седиментите от Криводолската свита е формиран слабо 
водообилен водоносен хоризонт, привързан основно към лещи и слоеве от 
пясъци, в пласта от сиви до сивозелени  или сивосини глини.

По наредба 01/12 от 2002 г. съвременното свлачище може да се класифицира 
както следва:

- По клас на свлачището – I
- Група на свлачището – 6 – пълзящи склонове
- Категория на свлачището – Клас А.
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5. Геотехнически характеристики на строителните почви
5.1. Строителни почви с кватернерна възраст, незасегнати от свлачищните 
процеси.

•	 Глина, делувиална, прахово песъчлива, средно твърда, светлокафява 
с ръждиви петна и чакълести прослойки – Пласт 4.1.

Установява се на повърхността на терена. По данни от лабораторно 
изследвани проби пласта се класифицира от sasiCl – песъчлива прахова глина 
до clSa – глинест пясък. Обемното тегло е 19,4 kN/m3, а характеристичната му 
стойност е 19,0 kN/m3. Глината се намира в твърда консистенция, като степента 
на водонасищане е 71%. Якостните характеристични, определени в апарат с 
контрол на скоростта на срязване, са:

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 26,32° характеристична стойност

21° изчислителен
Кохезия 0,0824 МРа характеристична стойност

0,0659 МРа изчислителна
По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, се установява, че 

броят на ударите за 30 cm проникване (N30) е 13 (характеристична стойност). 
Определената по корeлационни зависимости стойност за недренираната якост 
на срязване (Cu – недренирана кохезия) е 0,052 МРа (характеристична стойност). 

Изветрителна	част	на	плиоценския	комплекс,	незасегнат	от	свлачищни	
процеси

•	 Глина прахова, средно твърда, на места слоиста, светлокафява със 
сиви и ръждиви петна, с лещи от пясък – Пласт 6.1.

Разпространението на пласта може да се види на фиг. 4. По данни от 
лабораторно изследвани проби пластът се класифицира от sasiCl – песъчлива 
прахова глина до clSa – глинест пясък. Единични проби го класифицират като 
siCl – прахова глина до grclSa – чакълест глинест пясък.

Обемното тегло е 19,1 kN/m3, а характеристичната му стойност е 18,4 kN/
m3. Глината се намира в твърда консистенция, като степента на водонасищане е 
84%. Якостните характеристики, определени в апарат с контрол на скоростта на 
срязване, са:

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 21,5° характеристична стойност

17° изчислителен
Кохезия 0,01884 МРа характеристична стойност

0,0151 МРа изчислителна
По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, се установява, че 

броят на ударите за 30 cm проникване (N30) е 14 (характеристична стойност). 
Определената по корeлационни зависимости стойност за недренираната якост на 
срязване е 0,055 МРа (характеристична стойност).

Плиоценски	 комплекс	 (Криводолска	 свита),	 незасегнат	 от	 свлачищни	
процеси

•	 Глина, средно твърда до твърда, сива до сивосиня, с лещи и слоеве от 
дребен пясък, слоиста – Пласт 6.2.

Разпространението на пласта може да се види на фиг. 4. По данни от 
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лабораторно изследвани проби пластът се класифицира от siCl –прахова глина 
до clSa – глинест пясък.

Обемното тегло е 17,0 kN/m3, а характеристичната му стойност е 16,6 kN/m3. 
Глината се намира в средно твърда консистенция, като степента на водонасищане 
е 89%. Якостните характеристики са:

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 23,44° характеристична стойност

18,75° изчислителен
Кохезия 0,01778 МРа характеристична стойност

0,0142 МРа изчислителна
Остатъчна якост:
Ъгъл на вътрешно триене 16,23° характеристична стойност
Кохезия 0,0125 МРа характеристична стойност

По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, се установява, че 
броят на ударите за 30 cm проникване (N30) е 24 (характеристична стойност). 
Определената консистенция на пласта по данни от N30 е много твърда. Разликата 
с определената консистенция от лабораторните изследвания се дължи на 
известното разуплътняване на сондажната ядка по наслояването на глината при 
взимане на пробите. Определената по корeлационни зависимости стойност за 
недренираната якост на срязване е 0,092 МРа (характеристична стойност). 
5.2. Седименти, засегнати от свлачищните процеси

•	 Глина, делувиална, прахово песъчлива, средно твърда, светлокафява 
с ръждиви петна и чакълести прослойки – Пласт 4.1.1.

Пластът е установен в тялото на свлачището. По данни от лабораторно 
изследвани проби пластът се класифицира предимно като siCl – прахова глина 
до clSi – глинест прах. Обемното тегло е 16,4 kN/m3, а характеристичната му 
стойност е 15,5 kN/m3.

В сравнение с геотехническите характеристики на същия пласт в 
естествения, незасегнат от свлачищни процеси масив, пластът в свлачището е 
силно разуплътнен и с ниски стойности на обемното тегло. Обемното му тегло е 
с около 18% по-ниско, отколкото това в ненарушения терен, а коефициентът на 
порите – с 45% по-висок.

Консистенцията на пласта е средно твърда, а коефициентът на порите – 1,19. 
Степента на водонасищане е 78%.

Якостни характеристики
Поради голямото разсейване на изходните стойности при статистическата 

обработка на резултатите приемаме, че изчислителният ъгъл на вътрешно триене 
е равен на средно аритметичната стойност, намален с коефициент на сигурност 
1,25.

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 12,8° характеристична стойност

10,3° изчислителен
Кохезия 0,02531 МРа характеристична стойност

0,0202 МРа изчислителна
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Остатъчна якост:
Ъгъл на вътрешно триене 12,5° характеристична стойност
Кохезия 0,01891 МРа характеристична стойност

По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, се установява, че 
броят на ударите за 30 cm проникване (N30) е 4 до 8, тоест консистенцията му е 
средно твърда. Недренираната якост на срязване е – 0,020 МРа – характеристична 
стойност.

•	 Глина прахова, средно твърда, на места слоиста, светлокафява със 
сиви и ръждиви петна, с лещи от пясък – изветрителна част на 
плиоценския комплекс – Пласт 6.1.1.

По данни от лабораторно изследвани проби пластът се класифицира 
предимно като siCl – прахова глина до clSi – глинест прах. Обемното тегло е 16,9 
kN/m3, а характеристичната му стойност е 16,5 kN/m3. Консистенцията на пласта 
е средно твърда, а коефициентът на порите – 1,22. Степента на водонасищане е 
85%.

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 20,21° характеристична стойност

16,17° изчислителен
Кохезия 0,02834 МРа характеристична стойност

0,0191 МРа изчислителна
Остатъчна якост:
Ъгъл на вътрешно триене 19,69° характеристична стойност
Кохезия 0,01411 МРа характеристична стойност
Якост на едноосен натиск (от 
4 проби)

0,1248 МРа характеристична стойност

Недренирана якост на 
срязване

0,0624 МРа

По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, е установено, 
че броят на ударите за 30 cm проникване (N30) се изменя между 5 и 23. 
Характеристичната стойност е 8. Недренираната якост на срязване – 0,034 МРа 
характеристична стойност. Разликата между стойностите за недренираната якост 
на срязване, получени от лабораторни изследвания, и тези от полевите опити 
се дължи на броя на изследванията и статистическата обработка на данните от 
полевите изследвания.

•	 Глина, средно твърда до твърда, сива до сивосиня, с лещи и слоеве от 
дребен пясък, слоиста – Пласт 6.2.1.

Разпространението на пласта може да се види на фиг. 4. По данни от 
лабораторно изследвани проби пластът се класифицира предимно като siCl –
прахова глина до clSi – глинест прах. Една проба класифицира пласта от прахов 
до глинест пясък (siSa/clSa). Обемното тегло е 17,3 kN/m3, а характеристичната 
му стойност е 17,0 kN/m3. Консистенцията на пласта е средно твърда, а 
коефициентът на порите – 1,15. Степента на водонасищане е 86%.

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 23,44° характеристична стойност
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18,75° изчислителен
Кохезия 0,01347 МРа характеристична стойност

0,0108 МРа изчислителна
Остатъчна якост:
Ъгъл на вътрешно триене 16,08° характеристична стойност
Кохезия 0,00617 МРа характеристична стойност
Якост на едноосен натиск 
(лаб. №10299)

0,2612 МРа

Недренирана якост на 
срязване

0,131 МРа

По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, е установено, 
че броят на ударите за 30 cm проникване (N30) се изменя между 11 и 52. 
Характеристичната стойност е 21. Недренираната якост на срязване – 0,083 МРа 
характеристична стойност. Разликата между стойностите за недренираната якост 
на срязване, получени от лабораторни изследвания, и тези от полевите опити 
се дължи на броя на изследванията и статистическата обработка на данните от 
полевите изследвания.

•	 Глина, средно твърда до твърда, сива до сивосиня, с лещи и слоеве от 
дребен пясък, слоиста – Пласт 6.2.2. – свлачищен масив, древен вал 
на изтласкване

Установена е в северната част на свлачищния масив, в зоната на вала 
на изтласкване. По данни от лабораторно изследвани проби на пласта по 
зърнометричен състав класификацията е доста разнородна. Преобладава 
класификацията предимно като siCl – прахова глина до clSi – глинест прах. Една 
проба класифицира пласта от прахов до глинест пясък (siSa/clSa) и няколко 
проби – като saclSi до sasiCl (песъчливо глинест прах до песъчлива прахова 
глина). Обемното тегло е 16,0 kN/m3, а характеристичната му стойност е 14,1 kN/
m3. Консистенцията на пласта е средно твърда, а коефициентът на порите – 1,46. 
Степента на водонасищане е 81%.

В сравнение с геотехническите характеристики на същия пласт в естествения 
терен, незасегнат от свлачищни процеси масив, пластът в свлачището е силно 
разуплътнен, с ниски стойности на обемното тегло. Обемното му тегло е с около 
6% по-ниско, отколкото това в ненарушения терен, а коефициентът на порите е 
с 18% по-висок.

Върхова якост:
Ъгъл на вътрешно триене 22,24° характеристична стойност

17,79° изчислителен
Кохезия 0,03769 МРа характеристична стойност

0,0301 МРа изчислителна
Остатъчна якост:
Ъгъл на вътрешно триене 19,13° характеристична стойност
Кохезия 0,02907 МРа характеристична стойност

По-високите стойности за якостните характеристики на пласта (въпреки 
неговото разуплътняване) се дължат на начина на изпитване на пробното тяло в 
лабораторни условия – хоризонтална повърхнина в касетката, докато пластовете 
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са нагънати от свлачищните процеси (фиг. 5).

Якост на едноосен натиск 
(една проба)

0,1168 МРа

Недренирана якост на 
срязване

0,0584 МРа

По данни от пенетрационните опити, извършени в пласта, е установено, 
че броят на ударите за 30 cm проникване (N30) се изменя между 40 и 60. 
Характеристичната стойност е 39. Недренираната якост на срязване – 0,144 МРа 
характеристична стойност. Разликата между стойностите за недренираната якост 
на срязване, получени от лабораторни изследвания, и тези от полевите опити 
се дължи на броя на изследванията и статистическата обработка на данните от 
полевите изследвания.
 
6. Устойчивост на свлачищния масив и избор на геозащитно съоръжение
 През свлачищния терен проектната инфраструктурна връзка преминава с 
мостово съоръжение. Необходимо е да се проектират геозащитни съоръжения за 
стабилизиране на свлачището, без да се отчитат задържащи сили от фундиране 
на мостовото съоръжение.

След продължителни обсъждания, имайки предвид дълбочина на свлачищните 
процеси, е избрана следната схема за укрепване на свлачището (фиг. 6). Това 
укрепване се извършва преди изпълнение на мостовата конструкция. 

- Изпълнява се стоманобетонна кутия за корекция на дерето.
- Изпълнява се насип, разположен върху двата бряга на дерето. Последният 

ще служи като контрафорс на свлачището.
Изчисленията са извършени при естествено състояние на терена, както и по 

профили с проектния насип. При това не е взето под внимание задържащата сила 
от стоманобетоновата конструкция за корекцията на дерето. 

При естествено състояние на терена сме приели, че нивото на подземните 
води е на около 1,0-1,5 m от терена, а в зоната на призмата на активен земен 
натиск – на повърхността на терена. Тоест, моделирали сме условия, аналогични 
на тези, описани по време на активизация на свлачището. Преди изграждането 
на насипа се проектират два дренажа, успоредни на надлъжната ос на насипа. Те 
имат за цел да дренират водата от негативните форми на терена и да не допускат 
нейното покачване по-плитко от дълбочина 2,0 m от терена. Конфигурацията на 
контрафорсния насип е дадена на фиг. 6. 

Изчисленията за определяне на коефициента на устойчивост са извършени 
както следва:

- по кръгово цилиндрична повърхнина (метод на Bishop), като зоната на 
изчисления обхваща цялата дължина на централния профил през средата на 
насипа. 

- По плитка, начупена хлъзгателна повърхнина (метод на Sarma), 
съобразена със съвременната хлъзгателна повърхнина.

- По дълбока хлъзгателна повърхнина, съобразена с древното свлачище. 
Използваният лицензиран софтуер автоматично генерира най-неблагоприят-

ната начупена повърхнина на свличане, като започва изчисленията от първона-
чално зададената повърхнина (активната повърхнина, установена от проучване-
то).

Изчисленията са извършени с характеристичните стойности за остатъчната 
якост на всички пластове в зоната на свлачищните процеси и върховата якост 
за терена извън свлачищните процеси. Използвани са две състояния на масива: 
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проектно с коефициенти на безопасност, посочени в БДС EN 1997-1:2005 NA от 
01.2015, и естествено състояние при сеизмично въздействие. 

При сеизмични въздействия сме установили, че земната основа се 
класифицира предимно като група D строителни почви. Съгласно БДС EN 1998-
1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2, референтното ускорение за период на 
повторяемост от 475 години е 0,11g. 

Фиг. 6. Схема за укрепване на свлачището
Fig. 6. Scheme for the landslide stabilization

При първоначалната конфигурация на насипа (означена с червен и син цвят 
на фиг. 6 горе) се установи, че в отделни зони от свлачищния склон, въпреки 
проектния контрафорсен насип, устойчивостта му не е гарантирана. Това 
наложи проектиране на допълнителен насип (означени със зелен цвят на фиг. 6 
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долу). В таблица 1 са дадени резултатите от изчисленията при последната обща 
конфигурация на насипа.

Таблица 1. Резултати от изчислената стабилност на насипите
Table 1. Results of stability calculations of the embankments

Профил № Кръгово цилиндрична 
повърхнина

Начупена повърхнина

без 
сеизмично 

въздействие

при 
сеизмично 

въздействие

без 
сеизмично 

въздействие

при сеизмично 
въздействие

Профил A – през 
средата на насипа, 
естествен терен. 
Стабилност на 
откоса

Недостиг на 
задържащи 
сили 3,4%. 
Недопустима Допустима

Недостиг на 
задържащи 
сили 37,6%. 
Недопустима

Профил A – през 
средата на насипа, 
проектен насип. 
Стабилност на 
откоса

Допустима Допустима Допустима Допустима

Профил В – 
източен край 
на короната на 
насипа, естествен 
терен. Стабилност 
на откоса

Допустима

Недостиг на 
задържащи 
сили 30,4 %. 
Недопустима Допустима

Недостиг на 
задържащи 
сили 25,9%. 
Недопустима

Профил В – 
източен край 
на короната 
на насипа, 
проектен насип. 
Стабилност на 
откоса

Допустима Допустима Допустима Допустима

Профил С – 
западен край 
на короната на 
насипа, естествен 
терен. Стабилност 
на откоса

Недостиг на 
задържащи 
сили 2 %. 
Недопустима

Недостиг на 
задържащи 
сили 1,9 %. 
Недопустима

Профил С – 
западен край 
на короната 
на насипа, 
проектен насип. 
Стабилност на 
откоса

Допустима Допустима Допустима Допустима

От посочените стойности за отношението на задържащите към хлъзгащите 
сили и прегледа на графичните материали се вижда, че по различните геоложки 
профили при сеизмично въздействие устойчивостта на склона не е гарантирана. 
По профил А (начало на мостово съоръжение) устойчивостта на склона не 
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е гарантирана и без сеизмично въздействие. Изчисленията показват кръгово 
цилиндрична повърхнина с минимална устойчивост, разположена в зоната, 
където визуално са установени пукнатини от локален вал на изтласкване на 
съвременно свлачище. 

При понижение на нивото на подземните води с около 1,0–1,5 m и изграждане 
на контрафорсен насип устойчивостта по отделните профили при сеизмично 
въздействие е допустима. 

За понижение на нивото на подземните води са проектирани повърхностни 
отводнителни канавки, както и дренажни ребра по дългата ос на насипа. Те се 
заустват в корекцията на дерето.

При такава конфигурация на насипа е прието фундирането на мостовото 
съоръжение да се извърши със спускащи се кладенци, като се осигури 
разстояние между стената на кладенеца и устоя на съоръжението. Предвидено е 
и изграждането на мониторингова система.
 
7. Заключение
 В настоящата статия се прави анализ на един от типовете свлачищи процеси, 
разпространени на територията на Видинска област. От изложения материал е 
видно, че дълбоките свлачищни процеси обхващат не само Дунавския бряг, но 
и склоновете на вливащите се в р. Дунав реки и дерета. Свлачището е с площ 
повече от 20 000 m2 и максимална дълбочина над 10 m. Съгласно нормативна-
та база се класифицира като свлачище I-ви клас. На фона на древен свлачищен 
циркус е възникнало съвременно потенциално свлачище. То е с ниска скорост на 
придвижване. Активизира се основно при водообилни сезони. Може да се кла-
сифицира като „пълзящ склон“. 

Изчисленията за устойчивостта на съвременното свлачище, извършени по 
различни методи, показват недостиг на задържащи сили между 1,9 и 3,7% при 
естествено състояние на склона. При сеизмично въздействие недостигът на за-
държащи сили достига до 25,9-37,6%. От посочените стойности е видно, че в 
естествено състояние, без сеизмични въздействия, имаме наличие на минимални 
движения на свлачищните маси. Визуално те се изразяват в появата на пукнати-
ни на терена, но не и в големи придвижвания в свлачищния масив. При сеизмич-
ни въздействия склонът е в неустойчиво състояние. Считаме, че една от причи-
ните за възникване на древния свлачищен циркус (поради неговата дълбочина и 
обхват) са именно сеизмичните въздействия, въпреки че такива не са описани в 
литературата.

Наличието на неустойчив склон в зоната на бъдещо транспортно съоръжение 
предизвиква необходимост от проектиране на съответните геозащитни съоръже-
ния. Използвайки конфигурацията на терена, както и на значително количество 
земни маси, които ще се получат при строителството на съоръженията, като метод 
за стабилизиране на свлачището е предложено да бъде изграден контрафорсен 
насип. Той се явява най-евтиният начин за укрепване на свлачищния склон. 
Изграждането на насипа е съпроводено с изграждането и на отводнителни 
съоръжения – дренажни ребра и отводнителни канавки. Предложеният метод 
е възможно да бъде приложен при аналогични условия и при други склонове, 
опасни в свлачищно отношение.
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