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Abstract. The study covers a coastal slope along the northern Bulgarian Black Sea coast near Cape 
Kaliakra, Zelenka locality. The slope is composed of Miocene (Sarmatian), unconsolidated aragonite 
sediments with limestone interbeds (Topola Formation) and a steep limestone rock ridge (Karvuna 
Formation). Water flows along the surface of the slope, attached to the karstified and cracked 
limestones of the two formations. An assessment was made of the material eroded from the slope, 
composed of aragonite sediments of the Topola Formation, for the period from September 2018 to 
October 2022. The quantities of this material were measured and laboratory tests of the aragonite 
sediments were carried out. Their classification characteristics have been determined - grain size 
composition and plasticity index. Geotechnical studies and mapping of the coastal slope showed that 
erosion processes in the studied area represent a real geological hazard and can affect the stability of 
the slope, as well as the integrity of the road.

Keywords: erosion, landslides, aragonite sediments, coastal zone, Cape Kaliakra, Black Sea 
Coast.

Резюме. Проучването обхваща крайбрежен склон по северното българско Черноморие в 
близост до нос Калиакра, местността Зеленка. Склонът е изграден от миоценски (сарматски), 
неконсолидирани арагонитни седименти с варовикови и глинести прослойки (Тополска 
свита) и стръмен варовиков скален венец (Карвунска свита). По повърхността на склона се 
стича вода, привързана към окарстените и напукани варовици на двете свити. Направена е 
оценка на ерозиралия от склона материал, съставен от арагонитни седименти на Тополската 
свита, за периода от септември 2018 г. до октомври 2022 г. Измерени са количествата на този 
материал и са извършени лабораторни изследвания на арагонитните седименти. Определени са 
класификационните им характеристики – зърнометричен състав и показател на пластичност. 
Геотехническите проучвания и картирането на крайбрежния склон показаха, че ерозионните 
процеси в изследвания район представляват реална геоложка опасност, могат да повлияят на 
стабилността на склона, както и на целостта на пътя.

Ключови думи: ерозия, свлачища, арагонитни седименти, брегова зона, нос Калиакра, 
Черноморско крайбрежие.
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Въведение
Ерозията на крайбрежните скали все повече създава сериозни геоложки рискове 
за крайбрежните райони. Процесите на ерозия и абразия на тези скали могат 
да причинят значителни проблеми за обществената безопасност, културните и 
природните забележителности и инфраструктурата. Това е от особено значение 
за северното българско Черноморие, тъй като скалите съставляват повече от 60 
процента от бреговата линия. Настоящото изследване обхваща брегови склон 
по северното българско черноморско крайбрежие при град Каварна, района на 
нос Калиакра. Склонът се намира на около 4 km югозападно от нос Калиакра. 
Този район е изграден от миоценски (сарматски) седименти, представени от 
Евксиноградската, Тополската и Карвунската свита. Често по стръмните откоси 
се наблюдават обрушвания на скални късове с  различна големина. Целта на 
проучването е да се установи съвременното състояние на откоса, да се направи 
инженерногеоложка характеристика на изграждащите го седименти, както и на 
падналия ерозирал материал. Въпреки че в изследвания района няма проявени 
големи активни свлачища, това изследване е важно за оценката на геоложките 
опасности (рискове) и тяхното разпределение по бреговата линия в тази част на 
българското Черноморие.

Геоложка характеристика на района на изследване
Проучваният район се намира в Североизточна България в границите на Ми-
зийската платформа и по-точно в границите на Добруджанското плато, на 2,8 
km югоизточно от село Българево, община Каварна, в защитената живописна 
местност „Зеленка” (фиг. 1). През средния и късния миоцен във Варненско-Бал-
чишката депресия са натрупани арагонитни, глинести и варовити седименти. 
Тези седименти са разделени на няколко формални литостратиграфски единици, 
от които в изследвания район са представени Евксиноградската, Тополската и 
Карвунската свита. Те са описани от различни автори (Popov, Kojumdgieva, 1987; 
Koleva-Rekalova, 1994, 1997, 1998; Slavova et al., 2016; Koleva-Rekalova, Dobrev, 
2019; Yaneva et al., 2019; Koleva-Rekalova et al., 2020).

Дебелината на Евксиноградската свита достига 100–110 m между село 
Кранево и град Балчик. Горната част на Евксиноградската свита е представена 
от редуване на сиви до тъмносиви диатомитно-спонголитни глини и прахови 
песъчливи глини. Глините варират от неясни до финослоести. Тези седименти 
не се разкриват в изследвания район.

Седиментите на Тополската свита залягат върху глините на Евксиноградската 
свита и са покрити от варовиците на Карвунската свита. Тополската свита е 
изградена предимно от арагонитни седименти, наричани от Колева-Рекалова 
„арагонитити” (Koleva-Rekalova, 1994). Тези скали са сиво-бели до жълтеникави, 
слоести в горната част и масивни в основата на профила. Те са неконсолидирани 
и микроламинирани (дебелините на ламините варират от 0,5 mm до 2–3 mm). 
Арагонитовите седименти съдържат странично устойчиви и тънки (от 20–30 cm 
до 1 m) слоеве от бели, кремави и бледосиви микритни варовици, които играят 
укрепваща роля и са ключов фактор за съществуването на вертикални склонове 
в незасегнати от свлачищни процеси разкрития на Тополската свита (Evlogiev, 
Evstatiev, 2013; Lakov, Stoynev, 2013; Nankin, Krastanov, 2017; Lakov, 2018). 

Карвунската свита (12–15 m дебелина) е съставена от здрави, плътни или 
шуплести, често черупчести варовици с Mactra, които образуват скалния венец 
на платото.

Одърска свита – фораминиферни, рифови и биокластични варовици (Kole-
va-Rekalova et al., 2022). Не се разкриват в разглеждания район, а на самия нос 
Калиакра и североизточно от него по морския бряг.
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Фиг. 1. Геоложка карта на изследвания район (по Cheshitev et al., 1991)
1 – Льос (eQp2-3), 2 – Карвунска свита (kvN1

s), 3 – Тополска свита (toN1
s), 4 – Одърска свита (odN1

s), 5 – 
разлом.
Fig. 1. Geological map of the studied area (after Cheshitev et al., 1991)
1 – Loess (eQp2-3), 2 – Karvuna Formation (kvN1

s), 3 – Topola Formation (toN1
s), 4 – Odartsi Formation (odN1

s), 
5 – fault. 

Едни от най-големите свлачища на територията на България са формирани 
в седиментите на Тополската свита, които се разкриват от района южно от с. 
Кранево до гр. Каварна на северното българско Черноморие (Varbanov et al., 1997; 
Avramova-Tacheva et al., 1998; Frangov et al., 1998; Koleva-Rekalova et al., 1999; 
Berov et al., 2002, 2013; Lakov et al., 2002; Konstantinov et al., 2003; Bruchev et 
al., 2007; Evlogiev, Evstatiev, 2013; Nikolov, Atanasova, 2016; Evstatiev et al., 2017; 
Atanasova, Nikolov, 2019, 2021; Nankin, Ivanov, 2019; Nankin et al., 2020; Ivanov 
et al., 2020, 2022; Nikolov et al., 2020). Характеризират се с дълбоки хлъзгателни 
повърхности (около 80 m), повечето от които са в условно стабилизирано 
състояние. В последно време отлични възможности за измервания с висока 
точност на Българското черноморско крайбрежие за целите на картографирането 
намират прилагането на безпилотните летателни системи (БЛС) (Prodanov et al., 
2020).

Срутищата са често срещани в няколко сектора на брега. Срещат се предимно 
между гр. Каварна и нос Калиакра, както и северно от нос Калиакра (с. Камен 
бряг). Някои скални срутвания в този район вероятно имат сеизмичен произход, 
предизвикани от мощни земетресения с магнитуд над 7 (Iliev, 1973; Konstantinov 
et al.,  1992; Iliev-Broutchev, 1994).

Тектонската обстановка на северното българско Черноморие е предпоставка 
за висока сеизмичност (Watsof, 1903; Dimitrov, Genov, 2004). Историческите 
източници съобщават за големи земетресения, случили се през Античността и 
Средновековието и предизвикали свлачища, каменопади, наводнения и цунами 
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(Iliev, 1973; Dimitrov, Parlichev, 2014; Dimitrov et al., 2017; Evstatiev et al., 2021). 
Последните големи бедствия са свързани със земетресението от 1901 г. с I = IX 
степен по MSK, чийто епицентър е източно от нос Калиакра на дълбочина 8 
km. Причинява големи разрушения в гр. Каварна и околните села. Ефектите от 
земетресението във Вранча от 1977 г. върху свлачищата в района на Северното 
Черноморие са разгледани от Brankov (1983). Активни разломи от кватернера 
има и при град Шабла и нос Калиакра. Те са свързани със сеизмичната активност 
в тази част на брега (Parlichev, 2014; Dimitrov et al., 2017; Parlichev, Vasilev, 2021). 
Според „Карта за сеизмично райониране на Република България за 1000-годишен 
период” стойността на сеизмичния коефициент е 0,27.

Проучваният район (съставен от варовици и арагонитни седименти) се 
характеризира с ниска до средна скорост (интензивност) на ерозията на скалите. 
За района между Калиакра и Каварна скоростта на ерозия е 0,01–0,20 m/a. 
Средната височина на ерозионния клиф е 50 m, а относителното количество 
ерозирал материал е 0,5 m3 годишно (Shuisky, Simeonova, 1982). Факторите, 
формиращи типа ерозионен клиф в този район, са денудация (изветряне, ерозия) 
и в по-малка степен вълнова активност (Shuisky, Simeonova, 1982; Castedo et al., 
2017; Shuisky et al., 2022). Под действието на невълновите фактори слабоспоените 
арагонитни седименти на Тополската свита достигат стръмен, почти вертикален 
профил. Стената на скалата се отдръпва не само поради вълновата ерозия, но и 
от процесите на изветряне и ерозията, причинена от водата, протичаща през нея. 
При развитието на този тип клиф ролята на линейната абразия е подчинена на 
действието на невълновите процеси, поради което брегът се абрадира с ниска 
скорост. В местността Зеленка е изградено крайбрежно геозащитно съоръжение 
(каменни блокове и подпорна стена) за защита на брега от морска абразия.

Геоложките и хидрогеоложки данни за неогенските седименти в СИ България 
позволяват да се уточни структурата и разпространението на сарматския 
водоносен хоризонт. Долносарматският водоносен хоризонт се свързва с 
песъчливите седименти на Франгенската свита, докато горносарматският 
водоносен хоризонт се отнася към варовитите формации на Одърската и 
Карвунската свита, съдържащи пукнатинно-карстови води (Spasov, Pavlova. 
2015; Benderev, Gerginov, 2020). 

Разглежданият водоносен хоризонт е покрит от Мактровите варовици от 
Карвунската свита. Характеризират се с по-голяма пористост и по-силна степен 
на карстови форми (Spasov, Pavlova, 2015). Това обуславя директното проникване 
на повърхностните води във водоносния хоризонт и неговата уязвимост към 
антропогенно въздействие.

Характеристиките на климата са от особено значение за оценка на 
изветрителните и ерозионните процеси в района. За периода от декември до 
февруари средните минимални дневни температури са около нулата и малко под 
нулата. Средните максимални дневни температури са 5–7 ºC. През студените 
нощи температурата е от –10 ºC до –11 ºC. Съответно валежите през тези месеци 
са средно 40–50 mm месечно. Преобладаващите ветрове в района са от север и 
североизток, които през зимата достигат скорост от 15–20 m/s.

Метод на изследване
Извършено е инженерногеоложко картиране в района на местността Зеленка. 
Измерено е количеството на срутените скални и земни маси, принадлежащи 
към седиментите на Тополската свита. Обемът на тези материали е определен за 
периода от септември 2018 г. до март 2019 г. (четири теренни наблюдения през 
септември, октомври 2018 г. и март, април 2019 г.) и за периода септември 2019 
до октомври 2022 г. (пет теренни наблюдения през септември 2019, септември 
2020, февруари 2021 и март, октомври 2022 г.). Извършено бе заснемане с 
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дрон (септември 2020 г.). Бяха определени някои физични и класификационни 
характеристики на тези материали като зърнометричен състав, пластичност 
и специфична плътност, съгласно БДС EN. За сравнение показателят на 
пластичност е определен и по БДС 648 и 676. Същите параметри са определени 
и за ненарушен материал от откоса.

Резултати
При направените измервания на срутените земни и скални маси по бреговата 
ивица (фиг. 2) с дължина около 680 m е установено, че засегнатите зони са с 
обща дължина 172,7 m, разделени на осем сектора и обем на срутените маси 
възлизащ на 488,7 m3 за периода 2018–2019 г. (Ivanov et al., 2019) и 508,0 m3 
за целия период 2018–2022 г. (Таблица 1).  По-значително обрушване на нов 
материал беше отбелязано през пролетта на 2022 г. с обем около 16 m3.

Фиг. 2. Разположение на падналите ерозирали скални и земни маси в подножието на склона (сектори с 
номера от 1 до 8) – местност Зеленка.
Fig. 2. Location of the fallen eroded rock and earth masses at the foot of the slope (sectors with numbers from 1 
to 8) - Zelenka locality.

При картирането през септември 2018 г. в изследваната територия е 
установена зона на изтичане на подземни води в ската на абсолютна кота 36 
m (фиг. 3) (Krastanov et al., 2020). Водата от този район се стича по склона, 
образувайки живописен водопад. Тези води се концентрират в основата на 
склона и се оттичат през метална тръба под пътеката към риболовния кей. В 
устието на тази метална тръба през септември 2018 г. започна мониторинг на 
дебита, температурата, pH и вземането на водни проби за химичен състав на 
водата. Поради трудния терен пространственото разположение и дълбочината 
на водното ниво на извора се определят чрез геофизични измервания на база 
промени в електромагнитното поле на геоложката среда (Krastanov et al., 2020). 
Установеният дебит на извора за този период варира в границите от 1,1 до 3,0 
L/s, което го характеризира към извори със среден дебит. Водата от извора се 
класифицира като хидрокарбонатно-калциево-магнезиево-натриева, което е 
характерно за други извори в района с преобладаване на хидрокарбонатни 
аниони във водата.
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Фиг. 3. Геоложки профил (местоположението е показано на фигура 2).
1 – варовик от Карвунската свита (kvN1

s); 2 – варовик от Тополската свита (toN1
s); 3 – арагонитни седименти 

от Тополската свита (toN1
s); 4 – арагонитни седименти и варовити глини от Тополската свита (toN1

s); 5 – 
паднали ерозирали скални и земни маси; 6 – пътен насип; 7 – ниво на подземни води.
Fig. 3. Geological cross-section (location is shown in Figure 2).
1 – limestone from the Karvuna Formation (kvN1

s); 2 – limestone from the Topola Formation (toN1
s); 3 – arago-

nite sediments from the Topola Formation (toN1
s); 4 – aragonite sediments and calcareous clays from the Topola 

Formation (toN1
s); 5 – fallen eroded rock and earth masses; 6 – road embankment; 7 – groundwater level.

No Координати (WGS 
1984), deg

Дължина Ширина Височина Обем 2020-2022 г. 2018-2022 г.

m m m m3 m3 m3

1. 43,38494 28,43092 13,4 6,4 2,2 94,8 2,8 97,6

2. 43,38488 28,43190 20,8 3,4 1,5 53,1 2,0 55,1

3. 43,38459 28,43368 30,5 0,9 1,0 13,7 1,1 14,8

4. 43,38430 28,43457 32,0 2,5 2,0 80,4 2,6 83,0

5. 43,38419 28,43497 30,0 2,5 1,9 72,0 2,5 74,5

6. 43,38411 28,43538 32,0 5,2 2,1 174,7 3,3 178,0

7. 43,38492 28,43125 7,2 0,9 0,8 - 2,6 2,6

8. 43,38482 28,43241 6,8 0,8 0,9 - 2,4 2,4

                              Общо: 172,7 - - 488,7 19,3 508,0

Таблица 1. Обрушени земни и скални маси в изследвания район от септември 2018 г. до 
октомври 2022 г.
Table 1. Collapsed earth and rock masses in the study area from September 2018 to October 2022.
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Фиг. 4. Общ изглед на м. Зеленка, снимки от дрон, септември 2020 г. 
Fig. 4. General view of Zelenka locality, drone photo, September 2020.

Концентрацията на свлачищни и ерозионни процеси в зоните на оттичане на 
подземни води довежда до извода, че най-вероятната причина за обрушването е 
замръзването на водите в празнините на седиментите на Тополската свита, което 
води до ерозия на склоновата повърхност. Ерозираните сектори са неравномерно 
разпределени по крайбрежната ивица, повечето от които се простират в зони с 
обилна и непрекъсната течаща вода и образуват малки водопади на две места. 
Падналият материал баражира отводнителната канавка на крайбрежния път 
(фиг. 3, 4, 5), създавайки условия за задържане на вода. Това от своя страна води 
до навлизането на тази вода в масива под пътя и неговото преовлажняване, което 
от своя страна може да доведе до нарушаване целостта на пътя.

Резултатите от лабораторните изследвания за падналия ерозирал материал и 
материала, събран от склона, показват, че класификацията на почвата, базирана 
само на класификация (БДС EN ISO 14688-2), и за двете почви е Прах (Si) 
(Ivanov et al., 2019). Количеството на фракцията с размер <0,063 mm е 92,3% за 
падналия ерозирал материал и 95,4% за материала, взет от ската. Коефициентът 
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Фиг. 5. Ерозирал материал в основата на склона – м. Зеленка, снимки март 2022 г. 
Fig. 5. Eroded material at the base of the slope – Zelenka locality, photo March 2022.
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на разнозърнестост Uc е съответно 2,8 за падналия ерозирал материал и 8,1 за 
материала, взет от ската. Падналият ерозирал материал е разнороден, смесен, 
включващ чакъл и по-едри скални късове. Показателят на пластичност Ip = 
17,6% за падналия ерозирал материал и Ip = 34,1% за материала, взет от ската 
(БДС-EN ISO/TS 17892-12).

Класификацията на почвите по отменения вече стандарт БДС 676-85 и 
за двете почви е песъчлива глина. Този стандарт също така взема предвид 
зърнометричния състав и пластичността на почвата. Показателят на пластичност 
(БДС 648) Ip = 11,7% за падналия ерозирал материал и Ip = 16,3% за материала, 
взет от откоса.

Заключение
Настоящото изследване показва, че за периода от септември 2018 до октомври 
2022 г. количествата на измерените ерозирали наноси от откоса, съставени от 
седименти на Тополската свита в района на местността Зеленка, е 508,0 m3. 
Дължината на засегнатия участък е около 680 m, а общата дължина на падналите 
маси е 172,7 m.

Лабораторните изследвания показват, че ерозиралият материал има по-ниски 
пластични свойства от материала, взет от ската. Класификацията на почвата по 
БДС EN ISO 14688-2 е Прах (Si). Класификацията на почвата, според отменения 
БДС 676-85, е песъчлива глина.

Падналият ерозирал материал блокира дренажната канавка в основата на 
ската. Ако не бъде отстранен своевременно, тези процеси могат да повредят 
асфалтовата настилка, което може да доведе до затваряне на пътя през някоя от 
следващите години.
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