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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ТЪНКАТА НИШКА
ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОПОРА НА
ПИЛОТНА УКРЕПИТЕЛНА ОГРАДА
Елена Демирева 1

Резюме
Статията разглежда укрепване на изкопи с пилоти. Главите на пилотите са обединени с
греда подпряна напречно. Поемането на усилията от обединяващата греда се описва по
теорията на тънката нишка. Дадена е обща формула за изчисление на максималните усилията
в гредата. Показани са примери от практиката, доказали приложимостта на формулата.

THE APPLICATION OF THE THEORY TO THE THINLY
TREAD FOR CALCULATING THE SUPPORT OF
PILOT BECOMING STABILIZED FENSE
Elena Demireva 1

Summary
In this article is examined one idea for a passive support. Idea development on a base of the
theory of the thinly tread stalled of propped up in the both ends in which the stretched effort is
shown at the presence of movement. The shown are object that this idea is used on.
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1. Въведение
Конзолите като статическа схема на работа прехвърлят в мястото на запъване усилията
от натоварването и съответно са най-неблагоприятно натоварените конструктивни елементи
с най-големи премествания. Стремежът да се намалят преместванията и да се преразпределят
усилията води до поява на опора, която не винаги е желателно да бъде видима. Стига се до
идеята за окачени, вантиви и предварително напрегнати конструкции.
Знаем, че натоварването е обратно-пропорционално на преместването. В теорията на
земния натиск, когато се търси спадане на земния натиск от покой до активен земен натиск,
минималните свободни премествания са желателни, а предварителното натягане предизвиква
допълнителни товарни диаграми (почвен отпор) и допълнителни напрежения. Т.е. желателно
е втората опора да се задейства при мобилизиране на натоварване и реализиране на макар и
минимални премествания.
2. Идея за опора
В подземното строителство идеята за пасивна опора е позната и разработена на основа
точково подпиране във вид на пасивен анкер, който се проектира да заработи при тенденция
за преместване в точката на опиране. Минимални премествания биха се реализирали при
обиране на луфтове в опората.
Тук искаме да акцентираме на една по-различна идея за пасивна опора. Идея,
разработена на основата на теорията на тънка нишка, запъната и/или подпряна в двата края, в
която опънно усилие се появява при наличие на преместване. В случая става дума за дълга
греда (a.L>3,5), която разглеждаме като тънка нишка. Запъната в двата си края, гредата играе
роля на опора, поемаща опънни (и минимални огъващи) усилия пропорционални на
преместването, а от там и на натоварването.
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фиг.1 Пилотен ред в откопаната си част с
обединителна греда

фиг.2 Деформации при конзолно
укрепване

3. Теретична постановка
Примерната схема показана на фиг.1 – пилотен ред с обединителна греда с дължина L
обединява главите на n броя пилоти. Тази дискретна система от отделни вертикални
елементи, всеки от които има своя тенденция да се премести е обхваната от обща греда. Като
приближение, нека приемем, че опънното усилие в гредата е постоянно и е следствие от
преместване със стрелка f.
F = ∆Хi.
За да се реши диференциалното уравнение за равновесие на тънка нишка- закрепена
струна-елестична греда се използва Принципа на Даламбер, като се задават някои начални
условия- например непрекъснатост на втората производна на уравнението.
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Търси се връзка между усилието в струната, амплитудата и еластичните характеристики
на струната. Когато върху греда, запъната в двата си края действа осов натиск,
диференциалното уравнение на трептене на струната [1] има вида:
2
d 4Y
p( x )
2 d Y
+
α
=
2
4
EJ
dX
dX

(1)

Към него трябва да се добавят инерционните характеристики на нишката.
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И крайни условия – колебанието на закрепената струна
u
u
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=0
=0

N
е коефициент отчитащ усилието, разпределено на единица коравина.
EJ

Търси се решение от вида:
Y ( X .t ) = ϕ ∑ a i ( t ).e − β T − cos( ω i .t + ϕ )

(3)

Амплитудата на трептене се променя по закона

a i = a o .e − βT

(4)

където a o е началната стойност на амплитудата
Коефициентът на затихване (логаритмичен декремент) β се определя с помощта на
релацията
1
a (t )
β = ln
(5)
t a (t + T )
формулата за собствените честоти ωi е

ωi =

i 2 .π 2 .EJ
[ s-1]
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(6)

Основната собствена честота ωо (първия обер тон) се получава при I = 1,0.
Ойлеровата критична сила [2] за проста натисната греда е

i 2 .π 2 .EJ
No =
L2

(7)

Където L е дължината на гредата между опорите.
Търси се критичната опънна сила
Диференциалното уравнение на малки премествания от огъване и опън има вида
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Общия интеграл на това уравнение
Y = C 1 shαx + C 2 chαx + C 3 x + C 4 + Y н ( x )

cъдържа хиперболични функции и може да се преобразува по метода на началните
параметри.
Тъй като формулите за определяне на усилието и преместването на опънат и огънат
елемент, са идентични със съответните формули за натиснат и огънат прът, на основата на
прости преобразувания може да се заключи:
Ако параметъра на натоварването на натиснат прът означим с
p = N / EI l , то той е свързан с параметъра на натоварване на натиснатия прът q в
съотношение p 2 = − q 2 . От тук се получават следните условия на прехода

За натиснат и огънат прът q _ sin q _ cos q _ tgq
За опънат и огънат прът

ip _ i _ shp _ chp _ i _ thp

В резултат на преобразуването на която и да е формула символа на мнимата единица
i = − 1 се изключва.
Преместванията на опънат и огънат прът нарастват много бавно с увеличаване на
натоварването.
Загуба на устойчивост е невъзможна при опънат и огънат прът.
4. Анализи и изводи
Колкото гредата е по-дълга, толкова възможността тя да поеме опънни усилия е помалка. Този извод логично се налага имайки предвид теорията на тънката нишка. При
стоманобетонни греди, ширината на гредата е ограничена в рамките на диаметъра на пилота.
Анализът на последната формула показва, че за правоъгълна греда най-съществен принос
при определяне на носимоспособността и отвора на гредата има нейната ширина – тя е на 3
степен. На второ място, на втора степен, обратно пропорционална е дължината на гредата и
на първа степен са височината на гредата и марката на бетона.
При стоманени греди във формулата влиза инерционният момент на профила и Е
модула на метала.
Обединителната греда не изчерпва ролята си само с факта, че може да поеме част от
усилията от земен натиск. Тя изравнява и ограничава преместванията и води до
преразпределение на земнен натиск при нееднородни пластове, поява на течове и
локализирани слаби почвени пластове.
При статическото изчисление на пилотната система може да се получи по-голяма сила в
опората – статическо изчисляване на подпряна укрепителна ограда. Оптимизирането на
конструктивното и статическо решение е баланс между дължината на гредата, нейните
геометрични напречни размери или материал. Например може да се съкрати полето с
напречни пилоти (и/или вътрешни колони, изпълнени като пилоти), така че да се получи
междинно Т запъване на греда.
Изпълнението на стоманобетонната греда, след армиране и кофриране от повърхността
на терена може да бъде прекъсвано като бетониране в зоната на колони или глави на шайби.
5. Примерни решения
За стоманобетонна греда с размери: ширина 35 см и височина 70 см, и бетон клас В20
Ойлеровата критична натискова сила се получава
No = 12.3,142. 0,353.0,7.205000/12.L2
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No = 5055/L2
Възможността на гредата да понесе натискови сили е
22,47 kN – при подпиране на 15 м
12,63 kN – при подпиране на 20 м или 1,26 t и
8,09 kN – при подпиране на 25 м.
Нека приемем, че гредата е армирана с 4N14 – опънна армировка със сечение Fa = 4x1,
34 = 6,16 cm2 AIII. Максималното опънно усилие за армировката е Fa.R = 6,16.38,5 = 237 kN,
т.е. гредата се армира конструктивно.
При ширина на гредата 62 см и височина 80 см, и бетон клас В20 критичната сила се
получава:
No=12.3,142. 0,623.0,8.205000/12.L2
No=622196/L2
Възможността на гредата да понесе опънни сили е
2765 kN – при подпиране на 15 м
1550 kN – при подпиране на 20 м или 155 t и
Ако приемем за база максималната носимоспособност на армировката на опън като
максимална сила в тънката нишка 237 кN, за отвор на гредата по формулата за критична сила
се получават значително по-малки стойности. В конкретния пример пълната
носимоспособност на опън е при отвор 4,62 м.
Или като по-строг критерий остава критерият за допустимост на силата в гредата.
Тук ще приложим примери на реализирани укрепвания за дълбочини на строителната
при едно и две подземни нива.
И двата обекта са на територията на град София, в район с дълбоки подземни води.
Особено удачно конструктивно решение е изпълнението на стоманобетонна греда на
границата на парцел, на който има плитки каменни основи на стари сгради или огради.

фиг.3 Пилотно укрепване с обединителна греда
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фиг.4 Шлицови Т стени
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ПО – ОСОБЕНИТЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ФУНДИРАНЕТО НА МНОГО ВИСОКИ СГРАДИ В СОФИЯ
Чавдар В. Колев 1

Резюме
Най-характерно за земната основа в София е, че скалната основа е на голяма дълбочина
– 300 до 400 m. Основните трудности при проектирането на много високите сгради се
предизвикват от големите напрежения, които не съответстват на земната основа.
Динамичният анализ показва големи премествания при върха поради сравнително меката
земна основа и невисоките скорости на разпространение на сеизмичните вълни. Етапите на
проучване и проектиране са разгледани от геотехнически аспект и са предложени пътища за
подобряване на изходните параметри и облекчаване на проектирането.

MORE SPETIAL GEOTECHNICAL REQUIREMENTS
FOR THE FOUNDATION OF VERRY HIGH BUILDINGS IN SOFIA
Chavdar V. Kolev 1

Abstract
The most characteristic feature of the soil under Sofia is the very deep rock level: 300 –
400 m. The main difficult for the designers very high buildings is to overcome the greet tension on
the soil. The results of the Dynamic analyses present an inadmissible horizontal shifting at the top,
related the soft soil in comparison. The velocities of the seismic waves are not high enough too. The
stages of design and investigation are presented from geotechnical aspects. Ways of statement and
protection of the soil parameters during the designing are proposed.
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Увод
В сегашния период на върхово развитие на строителното предприемачество у нас дойде
ред и на осъществяването на проекти за много високи сгради, подобни на небостъргачи.
Тяхното изграждане е най-вече въпрос на престиж за инвеститорите, но едновременно с това
се изисква приложение на най-модерните познания и умения на проектантите и
технологичния напредък на изпълнителите.
От гледна точка на геотехниката главните проблеми при фундирането на подобни
сгради в София се свеждат до следните:
1. Земната основа не е скална и нейната носеща способност е недостатъчна за плоско
фундиране. Пилотното фундиране е изход, но с редица утежнени обстоятелства;
2. Територията е наситена с разломи – активни и неактивни.
3. Висока степен на сеизмичност.
При много високите сгради логично са меродавни проверките от особените товарни
съчетания, в случая от сеизмичната сила. Във всеки случай изредените обстоятелства
утежняват изпълнението на сградите и затова в доклада ще бъдат споделени някои
впечатления и препоръки от началния опит в това отношение.
І. Характерни особености на геоложките условия и произтичащи проблеми
Най-характерно за земната основа в София е, че скалната основа е на голяма дълбочина
– 300 до 400 m. Върху нея са отложени плиоценски и кватернерни глини, пясъци и чакъли.
Теренът е пресечен от няколко реки с широки тераси и алувиални водоносни пластове по
тях. Съществуват и блатни наслаги с ниски якостни характеристики. Геоложките разрези от
кватернерния период са изпъстрени с редуващи се тънки пластове от свързани и несвързани
почви, а подземната вода в тях понякога е и напорна. Разбира се, не можем да оприличим
направо тази картина на профила на Мексико сити, защото якостните параметри у нас са
далеч по-високи, но известна съпоставка ще бъде от полза при анализа.
•

За много високите сгради ( на 40 и повече етажа) е необходимо в земната основа да
бъдат предадени нормални напрежения от порядъка на 800 kPa и повече. Ако
сградата е фундирана плоскостно (дори и с плоча), ще се появи значително
увеличение на натиска, както и проблем в опънната зона. От друга страна
условното почвено съпротивление не надхвърля 300 до 350 kPa. Отначало е ясно,
че трябва пилотно фундиране. Но при 300 до 400 m дълбока скална основа е много
важно да се достигне до подходящ здрав пласт на обозрима дълбочина и паралелно
с това да са изпълнени и други геотехнически изисквания, каквото е например това
за общата устойчивост. Голямата дължина на пилотите очевидно оскъпява
значително строежа. От тази гледна точка практическата липса на скална основа за
строителството е ограничение за височината на сградата.

•

Следващите особености са свързани най-вече със сеизмичното въздействие.
Наличието на разлом под строителната площадка не е проблем, ако се докаже, че
той е неактивен. Определението за неактивен разлом в случая се свежда до липса
на деформации през кватернерния период. Когато разломът е действащ, то върху
него не бива да се строи, съгл. [1]. Проблемът е, че процесът на доказване, дали
разломът е активен или не е сложен и не винаги еднозначен. Опасността от активен
разлом най-просто се свежда до загуба на обща устойчивост на основата и
прекомерно наклоняване на сградата.

•

Наличието на пластове от водонаситен прахов равнозърнест пясък в терасите на
реките (Владайска, Перловска и др.) крие опасност от тяхното втечняване при
земетръс. Макар пилотите да преминават безпрепятствено през тях, тези пясъци
локално усилват сеизмичното въздействие върху фундамента.
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•

Блатните утайки имат подобен ефект, както плаващите пясъци, но най-често
дебелината на тези пластове е по-голяма и допринасят за нарастване на
деформациите.

•

Честата смяна на пластовете, наклоните им и нееднородността на показателите
върху по-голяма по площ площадка изискват по-голям обем на проучвателната
дейност.

ІІ. Мерки за преодоляване на геотехническите проблеми
Акцентите в етапа на геотехническите изследвания, с които могат да се преодолеят
споменатите проблеми са основани на приетите и широко използвани у нас нормативни
постановки, съгл. [4]. Особеностите се свеждат до вниманието, което трябва да се отдаде и да
се извършат няколко допълнителни дейности:
1.

Проучването на площадката за много висока сграда неминуемо ще бъде свързана
с направата на достатъчно голям брой сондажи с лабораторни и полеви
изследвания. Практиката показва, че при обработването на резултатите от опитите
не се прави нормативно регламентираното статистическо обработване, а се дават
само средно-аритметичните стойности или най-често се представя диапазонът на
стойностите: от – до. Оставя се на конструктора да взема решение, кои стойности
да използва за материя, която той не е изследвал. Това е очевидно неправилно и в
крайна сметка води до преоразмеряване. За съжаление подобно преоразмеряване
при динамичния анализ на конструкцията и контакта й със земната основа не води
задължително в посока на сигурността.

Пълната статистическа обработка на опитните резултати помага да се отделят
разновидности на пластове, които привидно са едни и същи, но с различно местоположение.
2.

Освен полевите геотехнически изследвания (с пенетрометри, пресиометри, щампи
и др.) много полезни са геофизичните изследвания, които всъщност могат да
бъдат част от сеизмично микрорайониране.

Разновидностите на сеизмичните методи са изключително полезни, особено, когато са
изпълнени от наличните сондажи. Те не само доизясняват стратиграфията, но могат да
определят периода на собствената честота на земната основа. Чрез този показател пряко
може да се следи за избягване на резонанси при динамичния анализ на конструкцията. В
помощ на същото е и прякото измерване на скоростите на разпространение на сеизмичните
вълни.
Трудно преодолимо е, обаче да се осигурят условия за такива измервания в централната
градска част – необходима е тишина, която не може да бъде осигурена през никой период от
денонощието поради непрестанното движение на превозни средства.
3.

Методът на електротомографията е съвременно средство за изобразяване на
геоложкия разрез според специфичното електросъпротивление. Имено чрез
електротомографията може да се докаже наличието или не на срезове от разломи
в кватернерните слоеве.

4.

Най-ценните лабораторни изследвания, необходими за динамичния анализ са тези
за динамично срязване на почвата. Крайния продукт е динамичният модул на
срязване, залегнал като параметър за изчисление и в Еврокод 8.5. За съжаление, у
нас все още няма такава работеща апаратура и те трябва да бъдат извършвани в
чужбина.

Нарастналите мащаби на строителството са предпоставка и у нас да бъде внесена
такава апаратура.
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ІІІ. Някои основни теоретични постановки, свързани с динамичния анализ на
земната основа
Много удобен за анализ и оценка е критерият на Медведев [5] за усилването на
сеизмичното въздействие от по-слабите геоложки пластове:
∆n1 = 1,67.[lg(ρV) – lg(ρ1V1)],
където:
ρ = обемната плътност на еталонна гранитна скала;
V = скорост на сеизмичните вълни за еталонна гранитна скала;
ρ1 = обемната плътност на изследвания пласт;
V1 = скорост на сеизмичните вълни за изследвания пласт.
От формулата ясно личи, че колкото по-разуплътнена е контактната земна основа под
сградата, толкова повече се усилва сеизмичното въздействие. Следователно, слабите
пластове във всеки случай влошават условията за антисеизмично строителство.
Произведението ρV е наричано “сеизмична коравина” [6] на средата или материала.
При сложни топографски форми, върху каквито са свлачищните склонове, описанието чрез
плоскопаралелни хоризонтални слоести среди е неподходящо за определяне на параметрите
на сеизмичното въздействие. “Сеизмичната контрасност” на средата влияе съществено върху
нивото и продължителността на въздействията. Явленията отражение и пречупване на
вълновите лъчи при наклонени пластове в горната част на профила получават усложнени
конфигурации и водят до по-неочаквани резултати. Под “сеизмична контрасност” се разбира
отношението на сеизмичната коравина на по-горния пласт към основния: ρ1V1/ρ0V0.
Смисълът и стойностите на динамичния коефициент β от НПССЗР [1] и [3] е найинтересен при изчислението на Еs от НПССЗР. В него рефлектират всички особености на
земната основа на строителната площадка. Съгл. същите Норми той се определя по формули
или графично в зависимост от периода Т на собствените колебания на конструкцията и вида
на земната основа, класифициран таблично.
Съгл. чл.10(4) при разнородна земна основа β се определя като средно – тежестна
величина за почвените пластове до скалната основа. При голямата дълбочина на пилотния
фундамент за много високи сгради (60 ÷ 70 m) осредняването не винаги е най-подходящо и
води до по-големи неточности. Под върховете на пилотите се очаква да има по-здрава почва.
Следователно, условният плосък фундамент може да бъде, например от III група почви, а
пластовете под него в най-добрия случай са от II група.
Най-добре в подобни случаи е да се съобразим с чл.10(9) и да извършим измерване с
геофизична апаратура на скоростите на разпространение на сеизмичните вълни Vp и Vs,
както и на периодите на собствените колебания Тi, за да оптимизираме в най-висока степен
нашето решение.
IV. Възможности за строителство на много високи сгради върху нескална земна
основа
Строителството на много високи сгради върху нескална земна основа от гледна точка
на сеизмичните въздействия би било облекчено, ако се намерят възможности за намаляване
на преместванията на конструкцията. Известно е, че сеизмичното въздействие постъпва към
конструкцията от земната основа чрез фундамента. Свързаните нескални почви имат помалка плътност и усилвата сеизмичното въздействие. Създават се условия за реализиране на
по-големи хоризонтални премествания в основната поскост, които чрез завъртанията се
увеличават значително до корниза на сградата. От друга страна собствената честота на
глинестите почви е по-ниска от тази на скалните и е по-близо до малката собствена честота
на много високите сгради, т.е. повишава се опасността от резонанс. Конструктивните мерки
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за вкоравяването на земната основа ще повишат скоростите за разпространение на
сеизмичните вълни Vp и Vs, ще се пропуснат и част от по-високочестотните вълни в
диапазона над 5 Hz, ще се намалят хоризонталните премествания на нивото на фундамента и
ще се намали нуждата от много корави преградни стени.
Ако предприемем пилотно фундиране, то трябва да се съобразим с чл.10(5) от
НПССЗР, където е регламентирано, че динамичният коефициент β се определя като средно –
тежестна величина за носимоспособните пластове, в които навлизат пилотите. Създаденият
пилотен фундамент подобрява носимоспособността и плътността на земната основа,
понижава неговия собствен период Т, особено ако пилотите са набивни, а не изливни. Ясно
е, че набивните пилоти уплътняват средата около себе си, създават "условен плосък
фундамент" и в крайна сметка подобряват също и сеизмичните параметри: нарастват
скоростите на разпространение на вълните, както и собствената честота.
Медведев [5] предлага количествен критерии за оценка на ефективността на
изкуственото подобряване на земната основа и съответното намаляване на сеизмичната
интензивност. Този критерий е познат у нас [10] и има следния вид:
∆n = ∆n1 - ∆n2 = 1,67.[lg(ρ2V2) – lg(ρ1V1)],

(13)

където:
ρ2 – по-висока обемната плътност на подобрената среда;
V2 – по-висока скорост на сеизмичните вълни за подобрената среда;
ρ1 – обемната плътност на изследвания пласт;
V1 – скорост на сеизмичните вълни за изследвания пласт;
∆n2 – нарастване на сеизмичната степен;
∆n – намаляване на сеизмичната интензивност.
Очевидно е, че условният плосък фундамент, т.е. пилотите и ангажираната около тях
почвена пирамида създават по-висока плътност и еластичност на средата под ростверка. Така
сеизмичната интензивност на основата под сградата се понижава.
При подобряването на земната основа следва да се отдаде голямо внимание и на друг
важен фактор – Якостта на срязване на водонаситена свързана почва. Тази якост рязко
намалява при динамични въздействия. Съгласно принципа на Terzaghi за ефективните
напрежения, формулираният в масива порен натиск редуцира ефективните напрежения и
намалява граничното съпротивление на срязване на почвата. При фундиране върху наклонен
терен геометричните и физико-механичните характерестики на склона, както и товарите, са
други важни фактори. Над определено ниво на напреженията при това състояние може да се
достигне до загуба на обща устойчивост на склона или съоръженията върху него. Това
твърдение се споделя и от Hutchinson. Той е категоричен в доказателството си, че при
нарастването на порния натиск от земетръсните сили се образуват повърхнини на срязване,
респ. свлачищни повърхнини.
Поведението на свързаните водонаситени почви при сеизмични въздействия е
сравнително малко изучавано. У нас са познати разработките на Германов [7], които дават
основните насоки за работа при такива почви. Съществено тук е определянето на
динамичната якост на срязване при водонаситените почви, за които стана ясно, че все още
нямаме работеща апаратура в България. Единствените нормативни изисквания в това
отношение са за редуциране на якосните параметри.
След извършен динамичен анализ от натурно изследване Cancelli и Romani [8]
категоричното твърдят, че добре развитата дренажна мрежа във водонаситена среда е найефикасното противодействие при сеизмично натоварване.
Интегрална оценка за понижението на сеизмичната активност на подобрената земна
основа може да се даде чрез измерване на скоростите на разпространение на сеизмичните
вълни преди и след подобренията.
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Съгласно Еврокод 8.5 главен параметър за коравината на земната основа при земетръс е
Модулът на срязване G:
G=

γ

g

.V 2s ,

(14)

където:
γ – обемното тегло на почвата;
g – земното ускорение;
V s – скорост на напречните вълни.
Това всъщност е т.н. [7] плътност на еластичната енергия (I):
I = Iк + Iп ,
където:

(15)

Iк – кинетичната енергия;
Iп – потенциалната енергия.
От израза (15) ясно личи ролята на уплътнената среда за увеличената скорост на
вълните и подобряване на земната основа.
V. Изводи
От извършения кратък анализ на най-общите особености за фундиране на много високи
сгради в София могат да се направят следните изводи и заключения:
1. Голямата дълбочина, на която се намира скалната подложка в Софийската
кутловина изисква непременно пилотни фундаменти при строителството на много високи
сгради, с които да се подобрят сеизмичните характеристики на земната основа.
2.

Практическата липса на скална основа е ограничение за височината на сградите.

3. В етапа на проучване е полезно да се направят, както лабораторни опити за
динамично срязване на почвата, така и геофизични полеви измервания за скоростта на
разпространение на сеизмичните вълни и даже за измерване на собствената честота на
земната основа.
4. Наличието на много разломи изисква и преки геофизични измервания за тяхното
наличие и разположение на строителната плрощадка и прецизна оценка за тяхната активност
през кватернера.
5. Оценката за опасността от втечняване на пясъчната основа може да се изследва по
процедурата на Еврокод 8.5.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Резюме
Разгледани са сложните условия за фундиране в райони с високо ниво на подземната
вода: в терасите на реките, край морския бряг и др. Вниманието е насочено към
систематични пропуски в етапа на геоложкото проучване и проектирането. Анализирана е
нормативната база по въпроса. В критичен план са разгледани съвременните технологии за
фундиране в такива условия. Предложени са показатели за оценка на технологичните
варианти, чрез които да се направи подходящ избор при определените условия на
строителната площадка.

COMPERATIVE ANALYSIS OF THE MODERN TECHNOLOGIES
FOR FOUNDATION UNDER HIGH LEVEL OF THE GROUND WATER
Chavdar V. Kolev 1, Martina Perikliyska 2

Abstract
The report presents the difficult conditions for foundation in areas with high level of
underground water: near the rivers, on the see cost etc. It is paid attention for systematic omission in
the stage of investigation and designing. The codes and standards about the problem are analyzed.
The modern technologies for foundation in these conditions are presented from critical point of
view. Special indicators for estimation of the technologies variants are presented. By these
indicators it can make a respective choice for technology for the special conditions of the place.
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І. Обект на анализа
Съвременното интензивно застрояване на морските и планински курорти, както и в
редица градове вече редовно се нуждае от укрепени дълбоки изкопи, които осигуряват
значително подземно пространство за сградите и удобства за фундирането.
Особен проблем в тези райони е високото ниво на подземната вода и песъкливата
почва. Много често водата е напорна, има опасност от суфозия, притокът на вода е обилен и
т.н. В много случаи геоложкият доклад е до голяма степен формален и организацията на
строителството не съответства на природните условия, стига се до диспропорция между
реалните и договорените разходи по изпълнението.
В теорията и практиката са познати не малко технологии за фундиране при високо
водно ниво, но оценката на ситуацията и приемането на оптимално решение е специалната
техническа задача, която така и следва да бъде конкретно решена.
ІІ. Оценка на геоложките и хидрогеоложките условия
Често пъти геоложките доклади за строителните обекти са формални, без достатъчно
конкретни изследвания и задълбочаване в специфичните особености. Още по-лаконични са
хидрогеоложките раздели, задоволяващи се предимно до статичното водно ниво и
агресивността на водата. Когато става дума за водонаситени терени, обаче хидрогеоложките
проблеми взимат превес и се отразяват на цялата геоложка картина. Наложителни са пробни
водочерпения, анализ на зърнометричния състав, хидроизохипси, динамично водно ниво,
проверки за суфозия, за втечняване на пясъка и т.н.
Например, при започване на изкопните работи за ново ваканционно селище, състоящо
се от няколкоетажни сгради със сутерени и подземни гаражи би могло да се констатира, че
при високото ниво на подземната вода изкопните работи в песъкливата, немного плътна
земна основа са особено затруднени: механизацията потъва – при вибрация втечнената
пясъчна основа губи якостта си на срязване, дълбоката вода в ямите е опасна за работниците,
откосите постоянно се свличат, проявяват се суфозия, воден прорив, размиване, получават се
големи разлики между проектните количества за земните работи и действителните, което е в
ущърб на изпълнителя. Тези факти са причина за противоречие между интересите на
участниците в инвестиционния процес на обекта. От друга страна това са опасности за
работниците, ако не са предвидени подходящи мерки в Плана за безопасност и здраве и в
технологичния проект.
При подобни условия модулите на обща деформация са ниски: 10МРа ÷ 15 МРа, което
съответства на слаби почви. Ето защо е по-добре да има изпитване (с плоча или
компресионен опит) за проверка на стойностите и трябва да се заостри вниманието на
проектантите да вземат специални мерки срещу деформациите на сградата.
Често пъти общата част на докладите, където се излагат географски и хидрогеоложки
особености на района е приемана формално от проектантите, защото не съдържа конкретни
параметри за изчисляване на конструкциите и системите. Поради тази причина такъв раздел
в много случаи липсва. За обектите на брега на река или на морето този раздел предопределя
насоката на търсене при проучването и проектирането.
При разработването на специалната част от доклада предварително е ясно на
проучвателя, че ще се фундира във водонаситения пясък. Когато пясъкът е равнозърнест,
хипотезата за "плаващи пясъци" непременно трябва да бъде проверена.
Съществено важно е в хидрогеоложкия раздел да се предупреди за опасност не само от
капилярно покачване в бъдещата сграда, но за суфозията в изкопа при фундиране в пясък
под вода, както и за голямата подемна сила на водата ("Архимедова сила") при изграден
празен сутерен.
В случаите, когато се строи в заливната тераса на река, която не е коригирана в
участъка, трябва да се напомни за необходимостта от брегозащита срещу разливане на реката
при високо водно ниво.
Изброеното дотук е предпоставка за важни препоръки към проектантите за изграждане
на специална инфраструктура на строителната площадка, включваща отводнителни системи
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за подземната, за повърхностната и за битовата вода, евентуално за сондажни кладенци,
иглофилтри и др.
ІІІ. Кратък анализ на Нормативната база, отнасяща се до случая
Съгл. чл.12 от Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране [1], при проектиране
на фундаменти, разположени под нивото на почвените води се предвиждат необходимите
мерки за защита на земната основа.
Според чл.14 от същата Наредба: Когато се очаква възможно заливане на
фундаментите или избените помещения, в проекта се предвиждат технически мерки срещу
неблагоприятни последствия (кладенци, дренажи, хидроизолационни покрития и др.).
В Нормите за проектиране на плоско фундиране (ДВ. бр.85/1996 г.)[2] е записано:
Чл.7... Инженерно – геоложкият доклад трябва да съдържа... всички необходими за
проектирането данни за почвите и почвените води.
Чл.9. При сложни инженерно – геоложки и хидрогеоложки условия... проектирането
задължително се предхожда от геотехническа експертиза. Експертизата трябва да съдържа
анализ на условията за изграждане на обекта и да дава мнение и препоръки за:
1. Строителните качества на земната основа;
2. Влиянието на почвените води;
3. Възможните изменения на свойствата на почвите и хидрогеоложките условия по
време на строителство и експлоатацията;
4. Вида на фундаментите и дълбочината на фундирането;
5.
Начина за изпълнение на строителния изкоп.
Раздел ІV – Почвени и повърхностни води
Чл. 60(1). При проектиране на фундаменти и други подземни части на сгради и
съоръжения, разположени под нивото на почвените води се предвиждат мерки срещу воден
прорив, суфозия, размиване и др.
Чл.61(1). При песъчливи почви понижение на водното ниво се изисква най-малко до
0,5m под дъното на строителния изкоп.
Чл.62. Когато пластовете около фундаментите са подложени на въздействието на
повърхностна вода, способна да размие почвата, а така също и в случаите, когато в
песъчливата земна основа е налице филтрация, предизвикваща суфозионно изнасяне на
почвени части, в проекта се посочват мерки за защита на земната основа.
Чл.64. Ако при съществуващото или прогнозно ниво на почвената вода е възможно
заливане на фундаментите или избените помещения, в проекта се посочват мерки за
антикорозионна защита, недопускаща разрушение на фундаментите, настилките и почвата.
Според Правилата за приемане на земни работи [3] от някогашния ПИПСМР
(ДВ.,бр.45/1988 г.):
Чл.27(2), т.2: Изпълнението на изкопи при наличието на воден поток със скорости,
които причиняват разрушаване на почвата и извличане на почвени частици, да не се допуска
до построяването на водонепропусклива ограда (шпунтова стена), изградена според
изискванията на Правилника за приемане на земната основа на фундаментите;
т.3: Изпълнението на изкопи с високо ниво на подпочвените води да не се допуска до
построяването на система от водопонизителни съоръжения (кладенци, иглофилтри и др.) и
пускането на съответните помпи в действие до понижаване на нивото на подпочвените води
под проектната кота на дъното на изкопа.
ІV. Най-често прилаганите технологии
Можем да се спрем само на ония технологии, които се прилагат у нас понастоящем.
Преди всичко трябва да констатираме, че технологичната въоръженост на строителните
фирми у нас се разви особено интензивно през последните четири – пет години в
закономерно съответствие с интензивността на строителството. Внесена е съвременна нова
механизация, влагат се материали според предлагането на Европейския пазар.
Геотехническата механизация в това отношение има по-различна история и степен на
- 337 -

развитие у нас. Обективната причина е в признаването на неприкосновеността на
собствеността, ограничаването на изкопите в рамките на парцела и в съответния естествен
стремеж към пълноценно оползотворяване на подземното пространство. Именно поради тази
причина през последните години масово започнаха да навлизат технологиите за укрепване на
дълбоки изкопи в градски условия.
Въпреки потребността от този вид технологии, не всички възможни технологии за
фундиране при високо ниво на водата се прилагат у нас, главно поради конюнктурни
пазарни съображения. Така, например филтрационните завеси си остават приоритет главно
за язовирното строителство; иглофилтерните системи сравнително много рядко се прилагат
поради високите си експлоатационни разходи; забивните пилоти все още не могат да
възвърнат широкото си разпространение поради шума и вибрациите в градската среда. Найфрапираща е липсата на шпунтови стени, които са безспорен фаворит в Западна Европа и
другаде. Шпунтовите стени са най-подходящото технико – икономическо решение за такива
случаи по простата причина, че след края на нулевия цикъл те се изваждат и се забиват на
друг обект, т.е. имат многократна употреба (6 ÷ 7 пъти).
Така в крайна сметка у нас най-широко започнаха да се прилагат шлицовите стени при
наличие на висока подземна вода. Високата носеща способност на шлицовите стени и за
вертикални натоварвания позволява често пъти те да бъдат интегрирани пряко към връхната
конструкция на сградите, а не само да остават с оградно предназначение. За съжаление,
често пъти през местата на фугите между ламелите на шлицовете протича вода, което
компрометира идеята за водоплътност и прави въпроса за трайната хедроизолация на
сутерена проблематичен. Разбира се, когато шлицовата стена е предназначена само за
оградна конструкция, този проблем не е така тежък.
Недостатъците на шлицовата стена са преодоляни при т.н. секантни пилоти, където
изливните пилоти се застъпват един с друг и наистина създават водоплътна преграда при
това с не по-малки възможности за понасяне на вертикален товар при включване към
конструкцията на сградата. Стойността на строежа, обаче е възможно да се окаже с около
20% по-висока. Срокът за изпълнение също не е по-къс от този за шлицовата стена.
Прилагането на комбинации от пилоти и армиран торкрет или на т.н. Берлинска стена
най-често е неподходящо при висока подземна вода поради суфозията, предизвикана от
напора и поради трудното сондиране без обсадна тръба в чакъл или пясък под вода. В
случай, че няма напор или водата е относително ниско спрямо дъното на изкопа,
Берлинската стена и пилотите с торкрет са възможни решения, но неминуемо изискват
водочерпене. Тогава към общата сметка трябва да се прибавят разходите за работа на
помпите.
V. Показатели за сравнение
Технико – икономическите показателите за сравнение на технологичните варианти са
познати: водонепропускливост, размери в план и в профил, статическа схема, необходимост
от водочерпене, срок на изпълнение, сметна стойност. При сравнението могат да се дават
оценки според отделните показатели и крайната оценка да се формира като сума или
произведение от тях. Баловете за оценките по всеки показател могат да се подразделят
субективно според характера на съответния показател. Ето едно примерно подразделяне на
оценките по показатели:
Табл.1: Оценка за размерите в план и в профил
профил
план
Дебелината е по-голяма от
тази на сутеренната стена
(Оценка 1)
Дебелината е в рамките на
сутеренната стена
(20÷30cm)
(Оценка 2)

Плитко забито укрепване
Оценка 1

Хидравлично оразмерена
дълбочина на забиване
Оценка 2

1

2

2

4
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Забележка: В таблица 1 не е отчитано наличие на анкери или не.
Табл.2: Оценка за водоплътност
Степен на водоплътност
Без водоплътност
Пропуска вода през оградата
Пропуска вода през дъното на изкопа
Пропуска вода през фугите
Не пропуска вода

Оценка
0
2
5
7
10

Табл.3: Оценка за наличие на анкери или подпори
Наличие на анкери или подпори
няма
има

Оценка
5
1

Забел.: В нашия пример е прието, че всичките варианти са без анкери.
Табл. 4: Оценка на необходимост от водочерпене
Степен на необходимост от водочерпене
Непременно
Евентуално
Няма необходимост

Оценка
1
3
5

Табл. 5: Оценка според възможността за включване към сградната конструкция
Степен на възможността за включване
Няма възможност
Частично
Изцяло е възможно
Напълно замества сутеренната стена

Оценка
1
3
4
5
Табл. 6: Оценка за срока на изпълнение

Разлика спрямо варианта с най-къс
срок (%)
0 до 10%
10% до 50%
50% до 100%
над 100%

Оценка
4
3
2
1
Табл. 7: Оценка според сметната стойност

Стойността по низходящ ред
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариант №4
Вариант №5
Вариант №6

Оценка
1
3
5
7
9
11

Забележка: Точната оценка по табл.7 е възможна само след остойностяване на
конкретните проектни варианти.
Общата оценка на варианта може да се получи чрез събиране на отделните оценки и
така да се направи класацията. Ето примерната класация:
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Табл. 8: Обща оценка и класиране на вариантите
Варианти
Шлицова стена
Секантни пилоти
Пилоти с торкрет
Пилоти един до друг
Берлинска стена
Шпунтова стена

І
2
2
2
2
2
4

Оценки по показателите от
Обща
оценка
таблиците №№ 1 ÷ 7
ІІ
ІІІ ІV
V
VІ VІІ
7
5
5
5
1
3
28
10
5
5
5
1
1
29
5
5
1
4
2
7
26
7
5
3
4
1
5
27
0
5
1
3
3
9
23
10
5
5
3
4
11
42

Класиране
3
2
5
4
6
1

От общата оценка се вижда явното преимущество на шпунтовите огради, заради подобрите им качества във всяко отношение. За съжаление, днес те все още не се практикуват у
нас. Логично от наличните технологии най-подходаща за случая е тази със секантни пилоти,
следвана от шлицовите стени. Останалите разновидности могат да се ползват, но само при
определени обстоятелства и затова те заемат втората половина от класирането.
VІ. Особености при фундиране след изграждане на траншейна дренажна система
Класическото решение с траншейни дренажи има ограничено приложение в подобни
ситуации. Траншеите не могат на практика да са по-дълбоки от 2,50 ÷ 3.00 m, а дълбочината
на изкопа може да е 4,00 ÷ 7,00 m или повече. Дори при плитък изкоп в песъклива почва
водата под действие на напора преминава под дренажа и достига до изкопа. В зависимост от
водопропускливостта на почвата този ефект е по-голям или по-малък.
Разполагането на дълбоки траншейни дренажи в речни тераси възпрепятства тяхното
гравитачно оттичане, а при по-високо речно ниво устията се подприщват. Помпеният
вариант усложнява решението не само с ппо-високите си експлоатационни разходи, но и с
необходимостта от надеждна високотехнологична автоматизация.
VІІ. Заключения и препоръки
1. Несъответствие на проучването и проектирането с действителните природни
условия на площадката довежда неминуемо до противоречия в инвестиционния
процес.
2. Наличната Нормативна база задоволява потребностите за проектирането и
изпълнението на фундиране при тежки хидрогеоложки условия.
3. Най-доброто водоплътно укрепване на изкопа се постига чрез шпунтови стени. То
удовлетворява всички технико – икономически изисквания.
4. Според оценките в геотехническата експертиза е много вероятно да се приеме от
проектантите и възложителя вариант за ограда от шлицова стена или секантни
пилоти, която да се интегрира към връхната конструкция.
5. Когато е възприето фундиране под защита от дренажи, трябва да се изготви проект
за отводняване в строителния и в експлоатационния период. Съдържанието му
трябва да включва защитни мерки срещу заливане на площадката от реката,
постоянно действаща и високонадеждна дренажна система и дъждовна
канализация, оптимизирани помпени отводнителни съоръжения за подземната вода,
осигуряване на сух строителен изкоп с устойчиви откоси, без да се пречи на
технологичните процеси на строителството.
6. Сложните условия за строителство изискват задълбочен План за безопасност и
здраве, съобразно който да бъдат предвидени допълнителни средства за мерките по
безопасност на площадката.
VІІІ. Използвани нормативни документи
[1]. Наредба №1 от 01.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране, МТРС,
(ДВ. бр.85 от 08.10.1996 г.).
[2]. Норми за проектиране на плоско фундиране (ДВ. бр.85/1996 г.).
[3] ПИПСМР – Правила за приемане на земни работи (ДВ. бр.45/1988 г).
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Резюме
Силният техногенен натиск върху Черноморската крайбрежна зона, появата на абразия
и свлачища, развитието на туристическата индустрия и водния транспорт създадоха трайни
тенденции на разрастване на морското хидротехническо строителство. Това наложи, наред
със Закона за устройство на територията, създаването и на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, с който се постави основата на нова държавна политика за
устойчиво развитие на Черноморския регион, на нова стратегия за защита на брега и на
обновяване на вътрешната нормативна уредба и хармонизирането й с тази на страните от
Европейския съюз. В настоящото изследване е направен анализ на съществуващите
технически правила и норми у нас и в чужбина от гледна точка на съвременните виждания за
брегозащита, показани са характерните черти и особености на нормативните уредби във
водещи морски страни, като е обърнато внимание на отсъствието на единна нормативна
система за страните от Европейския съюз и е подчертан основния принцип върху който
следва да се актуализират българските норми за проектиране и строителство на
брегозащитни и пристанищни хидротехнически съоръжения в морски условия.

HARMONIZING OF BULGARIAN TECHNICAL REGULATIONS AND
RULES FOR DESIGN OF COASTAL PROTECTIVE AND HARBOR
STRUCTURES WITH THE EUROPEAN TECHNICAL
STANDARDS AND BULGARIAN LEGISLATION
Jordan Marinski 1, Gergana Droumeva 2
Abstract
The power technogenous impact on Bulgarian Black sea coastal zone, the appearance of
scouring, landslides and recession of shoreline, the development of tourist industry and water
transport has lead to extending of maritime construction works. The Black Sea Coast Development
Act, effective 1.01.2008 stated a basis of new government politics for development of maritime
domain, a new strategy for protection of coast and imposed harmonizing of native legislative rules
and technical regulations and standards. In present investigation an analysis of existing technical
regulations and rules in Bulgaria and in the world was made, showing the modern visions on coastal
protection in European countries and USA. It was paid attention on characteristic features of
technical standards and instructions of leading sea countries. The main principle for updating of
national technical regulations and rules connected with design and construction of harbor and
coastal protective structures have been suggested.
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1. Въведение
Актуализирането на нормативната база, която би следвало да регламентира и
подпомага проектирането и строителството на брегозащитни и воднотранспортни
съоръжения в морски условия, се налага от реалностите, даденостите и процесите, свързани с
Българското черноморското крайбрежие – развитие на туристическата индустрия и водния
транспорт, поява и активизиране на абразия и свлачища, (Брегоукрепване ..., 1998),
настъпили промени в законодателната система у нас и в Европейския съюз, (Закон за
устройство на черноморското крайбрежие, 2007; Ангелиева, 2006), съществуваща до сега
практика на брегозащита у нас и необходимост от запазване и възстановяване на природните
ресурси по Българското крайбрежие чрез нова стратегия за защита на брега (Мотиви към
ЗУЧК, 2007; Stancheva & Marinski, 2007; Брегоукрепване ..., 1998; Марински, 2004), както и
от необходимостта да се отразят съвременните достижения в бреговото инженерство. Важно
място в обновяването на нашата нормативна уредба имат както Закона за устройство на
територията (ЗУТ), така и дългоочакваното разширение на ЗУТ за черноморския регион Законът за устройството на Черноморското крайбрежие, влязъл в сила от 1 януари 2008. В
него се определят основните насоки и направления за защита и опазване на Черноморското
крайбрежие, като природен и рекреационен ресурс на страната, включително и за запазване и
възстановяване на неговия естествен ландшафт. Посочените приоритети не са отразени в
нормативни документи за проектиране на брегозащитни и воднотранспортни съоръжения у
нас, а освен това в повечето случаи досегашната строителна практика по нашето крайбрежие
не е в съответствие с тях.
Целта на настоящия доклад е да се обобщи състоянието на нормативната уредба за
проектиране, строителство и експлоатация на брегозащитни и пристанищни съоръжения в
България и по света и въз основа на получените резултати, на базата на възприетите
приоритети в българското законодателство, да се изведат основните критерии и принципи,
върху които следва да бъде обновена вътрешната нормативна уредба.
2. Състояние на нормативната уредба за регулиране на проектирането и
строителството на хидротехнически съоръжения в морски условия у нас
Основният действащ нормативен акт, който се отнася до проектиране и строителство на
брегозащитни съоръжения, разглеждащ ги като част от обща геозащитна комплексна дейност
за територията на цялата страна, включително при реки и водни басейни, е Наредба № 1 от
1994 г. за геозащитната дейност. В приведената дефиниция (чл.2 и чл.3) се посочва, че
геозащитната дейност е компонент от опазване на околната среда и включва комплекс от
дейности и мероприятия по проучване, проектиране, експлоатация и поддръжка на засегнати
територии от оврази, срутища, свлачища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни
техногенни процеси. В наредбата не се пояснява какво точно трябва да се разбира под
„неблагоприятни техногенни процеси”, (чл.2). В чл. 4 на документа се дефинира понятието
„геозащитни съоръжения” като „отводнително-брегоукрепителни” и „брегозащитни”, но не
се дават пояснения, правила и нормативи по проектиране и изграждане на отделните
брегозащитни съоръжения.
С постепенното въвеждане на еврокодовете в нашата страна проектирането на една
част от защитните съоръжения е хармонизирано с европейските стандарти. От 2005 година
действа БДС EN 1997-1:2005. Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни
правила, който има непосредствено отношение към брегоукрепителните съоръжения.
Втората част на БДС ЕN 1997-2:2007, Еврокод 7, Геотехническо проектиране,Част ІІ:
Изследване и изпитване на земната основа, предстои да бъде преведен.
Към изграждането на брегозащитни системи и пристанища има отношение и Наредба
№ 2 от 1995 г. за териториално-устройственото планиране на Черноморското крайбрежие.
Територията на бреговата зона е обособена в две зони. В зона „А”, успоредна на бреговата
линия зона с 200 метрова ширина, се допуска изграждането на брегозащитни и
брегоукрепителни съоръжения, пристанища и пристани. Този нормативен акт би трябвало да
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бъде отменен с влизането в действие на ЗУЧК, който постановява, че ширината на зона „А” е
100 метра. Освен това, практиката показва, че Наредба № 2 в тази й част (чл.3, ал.1, т.1) не се
спазва, защото съществуващи вече положения от законодателната уредба в страната са в
противоречие с този казус и той може да бъде правно оспорван.
Проектирането на брегозащитни съоръжения в морски условия би трябвало да бъде
регламентирано достатъчно точно и ясно в съществуващите “Норми за проектиране на
хидротехнически съоръжения. Основни положения” от 1985 г., но в чл.1, ал.2 се посочва, че
този нормативен документ не разглежда морските хидротехнически съоръжения, с
изключение на тяхната класификация, която обаче е непълна, несистематизирана и без да
дава необходимото тълкуване на въведени понятия като например: „основни товари”,
“кейови стени, подложени на интензивно вълново въздействие”, “висок бряг”, “устройство
за предпазване на корабите от удар”.
Появата на „Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от
вълни, лед и плавателни съдове” през 1988 г. попълва много важна празнина в проектирането
на хидротехническите съоръжения като цяло и най-вече в проектирането на ХТС в морски
условия. Поради своята давност тези норми също се нуждаят от актуализиране и следва да
бъдат поставени в съответствие със съвременните научни достижения в бреговото
инженерство. Освен това в тях е отразен главно опита в проектирането, строителството и
експлоатацията на ХТС на територията на бившия СССР.
Отделен специализиран нормативен акт за проектиране на пристанища и пристанищни
хидротехнически съоръжения отсъства, но пристанищната дейност, видовете пристанища,
изискванията към тях и генералните планове са регламентирани в Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВПП, обн. ДВ, бр. 12 от 2000 г.), Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за
експлоатационна годност на пристанищата и Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и
съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение.
За проектирането и строителството на брегозащитни съоръжения у нас се използва и
Генералната схема за брегозащита на Черноморското крайбрежие, (Ресулов, 1990), която е
изготвена през 80-те години в Научно-производствения комбинат за борба със свлачищата и
абразията, днес държавна фирма „Геозащита” към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Този документ не е публикуван в официални издания, но е от
решаващо значение за брегозащитната дейност, тъй като представлява дългосрочна
изпълнителна план-програма за извършване на тази дейност. Характерното е, че Планпрограмата определя къде и какъв точно тип брегозащитни съоръжения следва да се
проектират и строят, за да се защити Черноморското крайбрежие по цялото му протежение
от 378 километра. Този нормативен документ не се упоменава в Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие или ЗУТ-а, но е одобрен и обезпечен финансово от
министерства, общини, включително и със заеми и средства от европейските фондове и
програми (чрез програмата ISPA, например, се финансира строителството на дигата „АлбенаБалчик”). Прилаганият подход на проектиране и строителство на брегозащитни съоръжения
чрез предварително приета в началото на 80-години Генерална схема за брегозащита не
позволява да се търсят алтернативни виждания и решения, съобразени с новостите в
брегозащитното инженерство.
Актуализирането на нормативната уредба за проектиране и строителство на
брегозащитни и пристанищни строежи би трябвало да се съобрази с основните принципи на
Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), влязъл в сила от 1.01.2008 г,
който засяга както строителството на брегозащитни съоръжения, така и на пристанищни.
Основните цели, които Закона поставя като нова държавна политика това са създаване на
условия за опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси при защита
на морския бряг от абразия и свлачищни процеси, както и възстановяване и опазване на
естествения ландшафт, (чл. 2, т.т. 1, 3, 4, 5, 6). В мотивите към закона се констатира, че не са
регламентирани условията за рационално използване, опазване и възпроизводство на
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природните ресурси, незаконно се застрояват плажове и дюни, голяма част от найкачествените рекреационни ресурси са усвоени безконтролно и са застрашени от деградация.
В Закона за устройство на Черноморското крайбрежие има редица понятия и празнини,
които засягат брегозащитната дейност, и които би трябвало да се изяснят, регламентираш и
уточнят в подзаконов нормативен акт. Те са свързани с определянето на границите на
морските плажове и дюни във връзка с тяхната идентификация като площ и вид, на тяхната
минимална ширина при паспортизацията им като брегозащитно съоръжение, с отразяването
на техния пространствено и времеви динамичен характер, с функционалното проектиране и
точно дефиниране на брегозащитните съоръжения, Marinski et al. (2008). В мотивите към
Закона за устройство на Черноморското крайбрежие се подчертава, че новата държавна
политика по отношение на крайбрежието изисква нова адекватна нормативна уредба, която
предстои да бъде изготвена и която ще отмени съществуващата.
3. Европейски и международни нормативи в областта на проектиране и
строителство на брегозащитни и пристанищни ХТС в морски условия
Съществуващите международни нормативи и стандарти са анализирани от гледна точка
на това доколко те се покриват или са в съзвучие с целите и насоките на защитата и опазване
на черноморския бряг и доколко последните научни достижения в тази област са приложими
към конкретните условия и дадености на нашето крайбрежие.
Нормативна база в Русия (СССР) за проектиране на хидротехническите съоръжения в
морски условия, която дълго време беше най-популярна и достъпна за българските
инженери, включва главно СНиП II-51-74 и СНиП II-57-75. Никъде в нея не се упоменава
като цел на брегозащитата опазването на околната среда и плажовете. Брегозащитата се
третира като бетонно или скално-отломъчно покритие върху брега, което спира абразията.
Такава гледна точка не отговаря на новата ни държавна политика по отношение на
Черноморското крайбрежие, но онези положения в нормите, които се отнасят до руския опит
при изграждане на пристанищни съоръжения имат безспорно важно значение за практиката
у нас.
Бреговото инженерство в САЩ и съответната нормативната уредба се базират главно
на три документа – програмна стратегия за Управление на бреговата абразия (Managing
Coastal Erosion, NRC, 1990; Закон за управление и смекчаване на последствията от опасните
процеси по крайбрежието – наводнения и абразия (“The National Flood Insurance, Mitigation,
and Management Act of 1991”) и новата версия на Ръководството по брегозащита (Shore
Protection Manual (SPM), USACE, 1984) под заглавието Ръководство по брегово инженерство
или Coastal Engineering Manual (СЕМ), CERC, 2002. Последният документ (СЕМ) със своите
няколко хиляди страници има по-скоро характер на учебно пособие и не се възприема като
норматив или правила. Тези три документа в САЩ си поставят целта значително да
променят отношението и начина на мислене в брегозащитната дейност. Под намаляване
темпа на абразия се разбира осигуряване на по-широка зона на акумулация на пясък между
брега и морето за погасяване на вълновата енергия. Приема се, че пълен и цялостен контрол
на абразионните процеси е нереален и се акцентира върху тяхното управление и
ограничаване в приемливи граници. Понастоящем насипването на плажове (beach
nourishment) и на динамични системи от пясъчни обеми като неагресивно алтернативно
решение за брегозащита се възприема като основен метод. Освен това акцентът в
управлението на разрушителните брегови процеси се поставя върху неинженерните решения
включващи изменение на атропогенната система в зависимост от степента на риска (фиг.1),
като адаптиране – повдигане на сградите, задължително застраховане, ограничаване на
новото строителство в близост до бреговата линия при наличие на дълговременна абразия; в
краен случай отдръпване чрез изселване, изоставане или разрушаване. Три федерални
правителствени агенции (FEMA, CORPS, NOAA) финансират с предимство проекти с
използване на неинженерни алтернативи и научно-приложни изследвания.
От гледна точка на техническото законодателство най-добре е изградена нормативната
база във Великобритания, изготвена от Британския институт по стандартизация (BS 6349). Тя
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се състои от 8 части, даващи инструкции и препоръки, засягащи критериите при планиране,
проектиране, строителство и поддържане на хидротехнически съоръжения в морска
окръжаваща среда както и методи на изследване на природните фактори и количествена
оценка на последствията от тях. Тези стандарти обслужват водния транспорт, включително и
изграждането на корабостроителни и кораборемонтни морски хидротехнически съоръжения,
но не разглеждат хидротехническите съоръжения и методи за защита на бреговете (буни,
подпорни стени, изкуствени плажове и нанософормиращи насипи и други методи).

Фиг. 1. Райониране на крайбрежната ивица в зависимост от степента
на риска от разрушения, (MCE,1990)
Нормативната база в Испания за проектиране и строителство на морски ХТС има
характер на препоръки (Recommendations for Port Works, ROM) като аналогично акцентът се
поставя основно върху пристанищните съоръжения.
В Италия са издадени Технически инструкции за проектиране на морски
хидротехнически съоръжения (Technical Instructions for The Design of Maritime Dikes, 1996),
които засягат само съоръженията, подложени на вълново въздействие и имат характер на
препоръки и указания без силата на стандарт или код,
В Германия нормативната база за проектиране и строителство на морски ХТС е с
препоръчителен характер – EAU 1990, 1993, Recommendations of the Committee for Waterfront
Structures, Harbours and Waterways, (English translation of the 8th German ed.) за пристанищни и
ЕAK 2002 за брегозащитни съоръжения.
Нормативната база в Япония в областта на пристанищното инженерство се основава на
Technical Standards for Port and Harbour Facilities in Japan, 1991, но макар заглавието да е
преведено на английски като “стандарти”, в действителност тези норми също имат характер
на указание и ръководство за проектиране на морски хидротехнически съоръжения.
4. Изводи и констатации
1.
2.

Нормативната уредба за проектиране на брегозащитни и пристанищни
хидротехнически съоръжения трябва да способства за максималното опазване на
Черноморското крайбрежие като естествена природна среда.
В страните от Европейския съюз няма единна нормативна база за проектиране и
строителство на хидротехнически строежи в морски условия.
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НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА
В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Сусич Н. 1, Докович К. 2
Резюме
Необходимостта от поддържащи конструкции за поемане на нарастващия страничен
натиск от дадено свлачище в една ограничена област възниква много често, особено в
урбанизирани треритории. Това става възможно благодарение на геоконструктивна система,
състояща се от два компонента:
1. Непрекъсната подпорна стена и
2. Шпунтов ред пилоти.
Размерите на подпорната стена, пилотите и разстоянието между тях зависят от
страничния натиск на почвената маса, която трябва да бъде поддържана и стабилизирана.
Построяването на подпорната стена върху пилотите представлява геоконструктивната
система. Нейната функция се осъществява като подпорната стена и пилотите поемат своята
част от страничния земен натиск. В резултат се получава намаляване на размерите на
подпорната стена и на пилотите и нарастване на устойчивостта им срещу по-голям страничен
земен натиск.
Намалените размери на подпорната стена и пилотите дават възможност по-лесно да се
получи оптимална конструкция на поддържащите съоръжения, както от инженерна, така и от
икономична гледна точка, особено в урбанизирани територии, където условията за
строителство са ограничени.

SOME CASE EXAMPLES FOR LANDSLIDE REMEDIATION
IN URBANIZED AREAS
N.Susic 1, K.Djokovic 2
Abstract
The need frequently arises, especially in urbanized areas, for a supporting structure to receive
ever-greater lateral pressure from landslide within a limited area. This has been made possible now
by a supporting system, which consists of two components: continuous retaining wall and sheet
piling. The result is the reduced size of the retaining wall and the piles and the resistance to a
greater side pressure of earth. Smaller size of the retaining wall and the piles enables an easier and
optimum construction, from both engineering and economic aspects, of supporting structures,
especially in urban areas where the construction conditions are limiting. In this paper we have
shown remedial measures for a landslide “Partizanski put” in Belgrade, Serbia.
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1. INTRODUCTION
To finding a solution to a problem improvements of slide using different project adorning.
Choice project does not adorn depends only from the cause of sliding, already and from the way and
possibilities of execution remedial works. This limiting factor is most predominant in urban centers.
Here because of the limitedness of space, presence of number of different underground installations,
neighboring objects, needs for the continuous proceeding of traffic other must will be kept counts
about conditions and way of execution of work.

Figure 1. Layout of designed landslide remediation works
2. DESCRIPTION OF SUPPORTING CONSTRUCTION
This has been made possible now by a supporting structure, which consists of two
components: continuous retaining wall and sheet piling. Sizes of the retaining wall, piles and space
between piles will depend on the lateral pressure of the mass of soil that has to be retained,
stabilized. Building a retaining wall on top of the piling forms a geostructural system. It functions
by having the retaining wall and the piles each receive a part of the side earth pressure. The result is
the reduced size of the retaining wall and the piles and the resistance to a greater side pressure of
earth.
Retaining wall of acceptance lateral pressures grounds like subhorizontal the force and has
carried on the piles like vertical. Rest subhorizontal forces receiving piles. On this way total
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subhorizontal force which rolls from the slide or from the ground behind the construction, not must
that accepts the alone retaining wall or piles, how so far become usual the practice, already every
from them acceptances along one part this force.
The such system of supporting construction was successful the realize by the improvement
slides “Partizanski put” in the Belgrade, Serbia.
3. EXAMPLE TO APPLY IN PRACTICE A SUPPORTING CONSTRUCTION
A landslide has developed on the left side of the street “Partizanski Put” – “Beograd put”
public utility company yard in Belgrade, which affected the street traffic. A repair plan was to
include work of the street restauration to its former capacity and stability of the Belgrade
Waterworks structures at the slide pediment.
Based on this project assignment and using data of soil mechanics tests, laboratory tests and
geostatical slope stability analysis has been planning a described the system of supporting
construction.
Retaing structures are located on the left side of the street, across the Beograd Put public
utility company yard. There are three retaining structures:
- two (upper and lower) retaining structures made of pile,
- a retaining wall with counterfort (at slide pediment)
The upper retaining structure of pile PK-S-1, determined by points A and B, is level with the
street at the slide face (Fig.1). This structure consists of:
- reinforced-concrete piles, and
- head beam
The upper retaining structure consists of thirty RC drilled piles axially spaced at 2 m. Each
pile is made of RC Class 30, 1000 mm in diameter and 12.54 m to 19.15 m in length (Fig.2). The
piles are reinforced with ribbed irons 31 dia. 28 RA 400/500 and spiral irons dia. GA 240/360. The
piles pass through:
- brown silty clay mixed with backfill
- yellow marly clay
- compact grey-blue marl
A reinforced-concrete head beam connects the piles into a unified retaining structure. The
head beam consists of a continuous RC wall with a counterfort (Fig.2). The designed wall height is
5 m, and buttress width is 4 m. The wall is made of RC Class 30, reinforced with ribbed iron dia.
19-28 PA 400/500.
The line of the lower retaining structure of piles PK-S-2 is determined by points D and E at
the level of the pavement and the storehouse plateau of the Belgrade Waterworks in the slide
pediment (Fig.1)
The lower retaining structure consists of 25 RC piles axially spaced 2 m apart. Each pile is
made of RC Class 30, has 800 mm in diameter and 11.7 m in length (Fig. 2). Pile reinforcement is
of ribbed irons dia. 16 mm and 19 mm PA 400/500 and spiral iron dia. 10 mm GA 240/360. A RC
head beam joins all piles into one retaining structure. The beam size is 0.8/0.80 m, made of RC
Class 30 and reinforcement of ribbed irons dia. 19 mm RA 400/500 (Fig.2).
The wall panel between two piles is 5 – 12 cm thick, hand-gunited. The external wall face is
throwelled and floated. Retaining wall PK-Z is positioned between points C and D, flush with the
pavement and the storage area of the Belgrade Waterworks, in the slide pediment (Fig.1). The
retaining wall and counterfort have a total length of 70 m. The wall is 5 m high, and the counterfort
is 1.5 m wide. The wall is designed of RC Class 30, reinforcement of ribbed irons dia. 10 – 19 mm
RA 400/500.
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Figure 2. Characteristic cross section 1-1
4. CONCLUSION
To apply a presented the supporting construction reduces dimensions of elements, retaining
wall and piles where by gets the simpler construction. The usage of conventional methods and equip
for the execution makes possible: performing and economically lighter and more optimal way of
execution of supporting construction, functionally is exceptionally, reliable and sure, larger is the
saving in the time, improving the work safety, very lasting durations. The supporting construction
satisfies strict standards for constructions this type and purpose. Because of relative short
production price this system are and economically very profitable. In urban centers where are
conditions going for a ride object very are limited, execution this system is because of remind
advantages very suitably.
5. REFERENCES
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ
ЯЗОВИРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
Ганчо Тенев 1, Георги Георгиев 2
Резюме
Докладът описва липсата на подземни води с необходимите качества за водоснабдяване
на Централната и Южна част на Черноморското крайбрежие, необходимостта от
допълнително водоснабдяване с питейна вода и възможностите да се осигурят тези
допълнителни количества от язовири.
Отбелязани са перспективи за допълнително питейно водоснабдяване на Централното и
Южното Черноморие чрез изграждане на съоръжения за пречистване на води от язовири
„Цонево”, „Ахелой” и „Порой”.
За допълнително водоснабдяване на териториите южно от Бургас, докладът дава
перспективи за изграждане на язовири „Инже войвода” и „Младеж”, проектиране и
изграждане на нови язовири с пречиствателни съоръжения на реките Велека и Резовска и
също перспектива за изграждане на язовирна стена „Раков дол”.
Докладът представя виждането на авторите относно необходимостта от срочно
проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения, изграждане на незавършените
язовири и проектиране и строителство на нови язовири, като превенция на недостиг на вода
при суши и прекъсване на водоснабдяването през туристическите сезони.

PROSPECTS FOR ADDITIONAL POTABLE WATER SUPPLY
FOR THE BULGARIAN BLACK SEA COAST FROM DAMS
Gancho Tenev 1, Georgi Georgiev 2
Abstract
The report describes the absence of underground waters with the necessary quality for water
supply of the Central and South parts of the Black Sea Coast, the need of increasing the potable
water supply and the opportunities for providing these additional quantities from dams.
It indicates perspectives for additional potable water supply for the central Black sea Coast
through construction of facilities for purification of the waters from “Tzonevo”, “Aheloy” and
“Poroy” dams.
For the additional water supply of the territories south of the town of Burgas, the report gives
prospects for further construction of the dam facilities at “Indge Voivoda”, construction of dam
facilities at “Mladej”, design and construction of new dams with purification facilities at the rivers
Veleka and Rezovska and also further construction of “Rakov dol” dam.
The report presents the visions of the authors on the necessity of timely beginning of design
and construction of purification facilities, further construction of unfinished dams and design and
construction of new dams. The objective is prevention from insufficiency of water supply at
drought, interruption of water supply and spoiling the tourist seasons.
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Териториите на Бургаска и южната половина на Варненска области са изключително
бедни на подземни води годни за питейно-битово водоснабдяване. Количеството на
наличните подземни води не може да покрие и 10 % от нуждите за питейно водоснабдяване
на населението в Бургаска област. Това налага рационално и изключително пестеливо
използване на наличните запаси от повърхностни води за гарантиране на питейно-битовото
водоснабдяване на съществуващите населени места и курорти по централното и южното
Черноморие. С постоянно разрастващото се строителство на нови и нови курортни селища,
хотели и други обекти по Черноморското крайбрежие нуждата от питейна вода в близко
бъдеще ще нараства многократно.
Съществуващите повърхностни водоизточници за водоснабдяване – язовирите
“Камчия”, “Ясна поляна”, “Ново Паничарево” и водохващане на р. Зелениковска
понастоящем осигуряват необходимия воден ресурс за водоснабдяване на централното и
южното Черноморие в нормално валежни години. В сухи и много сухи години с
недостатъчни валежи водните запаси в язовирите намаляват драстично и опасността от воден
режим за крайбрежието става реална.
Вземайки в предвид глобалното затопляне на планетата и отражението му върху
климата и намаляващото общо количество на валежите в нашата страна може да се очаква,
че недостига на воден ресурс тепърва ще се задълбочава. Възможностите за увеличаване на
запасите на питейна вода от повърхности водоизточници за Черноморското крайбрежие са
следните:
А/ ЗА СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Поради липсата на реки с достатъчен отток и неподходящи геоложки и топографски
условия е невъзможно изграждане на язовири и използване на водите им за водоснабдяване.
В тази част на Черноморското крайбрежие се разчита само на подземни води.
Б/ ЗА ЦЕНТРАЛНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
1. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения на язовир “Цонево”
за пречистване на водата за гр. Варна и варненски регион
Град Варна и южната част на Варненска област получават за водоснабдяване около
45 % от водите на язовир “Камчия” в размер на около 40 – 45 млн.куб.м. годишно. В сухи и
много сухи години тези водни количества липсват и няма как да се вземат от язовир
“Камчия”.
Поради тази причина през 2002 – 2004г беше изградена водопроводна връзка от язовир
“Цонево” /бившия “Георги Трайков”/ – Варненска област и деривация “Камчия” минаваща
край него. Връзката включва – водопровод с дължина около 1 км. и диаметър 1100 мм,
помпена станция и инсталация за хлориране на водата с общ капацитет на съоръженията – до
1000 л/сек.
Понастоящем е предвидено изградената връзка да се ползва само в случай на крайна
нужда за аварийно водоснабдяване на гр. Варна чрез смесване на водата от язовир “Цонево”
с водата от язовир “Камчия” в деривация “Камчия” и смесване с вода от изворите
“Марциана” във водоемите на гр. Варна за да стане годна за пиене.
Но това не е достатъчно. Необходимо е проектиране и изграждане на надеждни
пречиствателни съоръжения за да могат гарантирано ежегодно да се подават до около 30
млн. куб.м. питейна вода за гр. Варна и разрастващото се строителство на курортни селища и
обекти по централното Черноморско крайбрежие южно от гр. Варна до гр. Обзор. Част от
освободените по този начин водни количества от язовир “Камчия” да се насочат към бързо
застрояващия се и гъсто заселващия се район на група Несебър, състояща се от – гр. Несебър
– к.к.Слънчев бряг – Св. Влас – Елените – Кошарица – Равда – Ахелой, където лятната
консумация на вода като количество скоро ще надмине водните количества подавани за гр.
Бургас.
Обемът от 30 млн.куб.м. е голям воден резерв за крайбрежиетоу който язовир “Цонево”
може спокойно да осигури тъй като язовирът е със заверен обем състоящ се от
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330 млн.куб.м. Понастоящем от него съществува само гарантирано водопотребление в
размер на около 45 млн.куб.м./годишно за промишлено водоснабдяване на заводите в
гр. Девня, ТЕЦ Варна и промишлеността на гр. Варна. За усвояването на този голям воден
резерв не се искат много инвестиции, тъй като всички съоръжения са изградени с
изключение на пречиствателните.
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2. Изграждане на пречиствателни съоръжения на язовир “Ахелой” за пречистване
на водата за гр. Бургас и група Несебър.
Язовир “Ахелой” се намира в близост до деривация “Камчия” транспортираща водата
от язовир “Камчия” до Несебър – Сл. Бряг – Влас – Кошарица – Равда – Ахелой, Поморие,
Сарафово и Бургас. Язовирът е публична държавна собственост, а експлоатацията му се
осъществява от поделение на “Напоителна система” Бургас. Понастоящем малка част от
водата на язовир “Ахелой” се използва за напояване.
По основния проект на язовира е предвидено в случай на нужда от язовир “Ахелой” по
деривация “Камчия” за нуждите на гр. Бургас да се подават до 400 л/сек вода за питейни
нужди. Съществуват изградени тръбни връзки и помпена станция, които са в активите на “В
и К” Бургас. Има учредена Санитарно-охранителна зона. Съществували са пречиствателни
съоръжения собственост на “Слънчев бряг” АД, но са демонтирани и понастоящем питейна
вода от този язовир не може да се подава. Необходимо е да се изградят надеждни,
съвременни пречиствателни съоръжения за да може да се ползва водата от язовир “Ахелой”
за питейни цели в размер до около 10 млн.куб.м. годишно. Това водно количество ще може
да се ползва както за водоснабдяване на селищата от група Несебър, така и за
водоснабдяване на гр. Поморие и гр. Бургас чрез деривация “Камчия”.
Язовир “Индже войвода” се изгражда на р. Даръ дере” – ляв приток на р. Факийска
вливащ се в нея при с. Зидарово в северните склонове на Странджа планина. По основният
проект е предвидено водите на язовира да се използват само за питейно-битови цели. Във
водосбора на язовир “Индже войвода” няма разположени населени места.
Язовирната стена е проектирана като земно насипна с височина от основата 47м., като
насипа на стената в размер на 300 000 куб.м. още не е започнат. Изградени са зъба на стената
с противофилтрационната завеса на около 90 %, отбивната галерия на около 90 %, основите
на водовземната кула, част от преливника и др. Понастоящем обекта е изоставен с обща
степен на изграждане около 40%.
Някои от параметрите на Хидровъзела са следните:
- общ завирен обем – 12,130 млн.куб.м.
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полезен обем – 10,470 млн.куб.м.
средно годишен приток в язовира – 11,060 млн.куб.м.
пречиствателна станция – за 310 л/сек – частично изградена
довеждащ водопровод от язовира до преч. станция – L = 6 900 м, ф = 800 мм –
изграден
водопровод от пречиствателната станция до съществуващата деривация “Ропотамо”
– L = 1290 м, ф = 600 мм – изграден
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Схема на съоръженията при
язовир "Ахелой"

язовир "Ахелой"

Б/ ЗА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
1. Доизграждане на Хидрокомплекс “Индже войвода”.
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деривация "Ясна поляна - Средец" /"Ропотамо"/

90 %
изграден на

водопровод
Ф800

р. Даръ дере

mm

ПСПВ
/в строеж/

Схема на съоръженията при
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Строителството на язовир “Индже войвода” заедно с пречиствателната станция е
спряно поради липса на средства през 1992г. Водното количество изтакано от язовира
постоянно целогодишно е определено да бъде в размер на 310 л/сек., което да се пречиства с
подязовирна пречиствателна станция и да се подават към консуматорите. При наличие на
завършен хидрокомплекс “Индже войвода” за област Бургас ще бъдат осигурени около
10 млн. куб.м. питейна вода в средно годишен план, колкото се източва ежегодно
понастоящем от язовир “Ясна поляна”. Това ще бъде един сериозен резерв за разрастващото
се курортно строителство по южното Черноморие.
При наличие на доизграден хидровъзел “Индже войвода” ще могат да се водоснабдяват
гравитачно по изградени водопроводи населени места от Средецка и Созополска общини,
както и ще може да се прехвърлят води с помощта на помпена станция за нуждите на
селищата по южното Черноморие също по изградени водопроводи.
В случай на нужда /аварийни проблеми по хидровъзел “Ясна поляна” или недостатъчен
обем в язовир “Ясна поляна”/ хидровъзел “Индже войвода” ще може изцяло да замести
хидровъзел “Ясна поляна” и да доставя необходимите водни количества за периода от
м.ноември до м.април /без курортния сезон/.
Необходимото време за доизграждане на съоръженията от Хидровъзела е около 3 – 4
години, а необходимите средства – около 15 млн. евро.
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2. Изграждане на язовир “Младеж”.
Язовир “Младеж” е предвиден за изграждане като втори етап на водоснабдителна
система “Ясна поляна”. Той ще се изгражда на р. Младежка, южно от с. Бяла вода, Община
Малко Търново в Странджа планина.
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Някои от параметрите на язовира са :
общ завирен обем – 41,000 млн.куб.м.
полезен обем – 38,350 млн.куб.м.
нетно потребление – 23,300 млн.куб.м.
кота дъно 152 м
кота НВРВН – 191,50 м
кота ННРВН – 163,00 м
приток в средна година – 32,230 млн.куб.м.
Проектирана е каменно насипна язовирна стена с вертикално глинено ядро с височина
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от терена – 44,40 м и дължина по короната 209,0 м. По основния проект на Хидровъзела е
предвидено водите на язовир “Младеж” да се прехвърлят през билото на планинския рид
Босна с помощта на два подема помпени станции във водосбора на язовир “Ясна поляна”.
Обемът на прехвърляното по този начин средно годишно водно количество възлиза на
21 млн.куб.м. вода, която ще гарантира потребление от 18,840 млн.куб.м. питейна вода от
язовир “Ясна поляна” за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас и селищата от южното
Черноморие. Предвидено е и помпажно водоснабдяване на гр. Малко Търново и села от
същата община с брутно водно количество от 100 л/сек или 2,300 млн.куб.м. годишно.
Съществува и техническа възможност за изграждане на под язовирна Пречиствателна
станция и гравитачен тръбопровод по долините на р. Младежка и на р. Велека до брега на
морето и включване на водните количества директно в деривация “Ясна поляна” при
с. Синеморец.
Във “В и К” Бургас за хидровъзел “Младеж” съществува техническа документация в
две фази – Предварителни проучвания и Технически проект. Липсва работен проект.
Строителството на хидровъзела не е започнато.
Необходимото време за изграждане на хидровъзела /без времето за изграждане на
деривацията към яз. “Ясна поляна”/ възлиза по календарен план-график на 3,26 години.
Общата стойност на целия хидрокомплекс с обезщетенията за земята, с деривацията за яз.
“Ясна поляна”, пречиствателната станция и тръбопровода за гр. Малко Търново възлиза на
стойност около 34 млн. евро по цени от 1988г.
БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
Понастоящем водните количества които “В и К” ЕАД Бургас използва ежегодно за
водоснабдяване на Бургаска област са :
около 60 млн.куб.м. от язовир “Камчия”
около 10 млн.куб.м. от язовир “Ясна поляна”
около 5 млн.куб.м. от подземни водоизточници.
Общо – около 75 млн.куб.м./година.
От въвеждането на нови водоизточници за водоснабдяване:
от язовир “Камчия” – около 15 млн.куб.м. в повече в следствие включването в
схемата на язовир “Цонево”, като останалите 15 млн.куб.м. /от общо 30/ вероятно
ще останат за Варненски регион за водоснабдяване на крайбрежието от гр. Варна
до гр. Обзор.
10 млн.куб.м. от язовир “Ахелой”
10 млн.куб.м. от язовир “Индже войвода”
20 млн.куб.м. от язовир “Младеж”
Общо – 55 млн.куб.м./година
Според проучване на Световната Здравна Организация /СЗО/ към ООН оповестено през
2003 г. населението на Р. България към 2050 г. ще бъде около 4.5 млн. души, като около
половината от това население ще живее по брега на Черно море. В сравнение със
съществуващото население понастоящем това е ръст от 2,5 пъти. По аналогия –
необходимите водни количества за това завишено население би следвало да са в размер на –
75 х 2,5 = 190 млн. куб.м./година /без да се взема в предвид разрастването на курорта/.
От изброените допълнителни обекти биха могли да се добиват около
55 млн.куб.м./година. Получава се дефицит от 190 – 75 – 55 = 60 млн.куб.м./година.
Отчитайки фактора глобално затопляне и намаляване оттока в реки през предстоящите
десетилетия този дефицит вероятно ще бъде още по-голям. Вземайки в предвид
местоположението на съществуващите и бъдещи язовири, мащабите на бъдещото развитие
на курортното строителство по централното и южното Черноморие то дефицитът на водни
маси за питейно водоснабдяване ще бъде неизбежен. От къде да бъде набавен този дефицит ?
Язовир “Порой”
На първо време ще бъде целесъобразно да се използват съществуващи съоръжения
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изградени в близост до магистрални водопроводи. Такъв е язовир “Порой” изграден на р.
Хаджийска, Община Несебър, отстоящ в западна посока на около 7 км от курортен комплекс
Слънчев бряг.

язовир "Порой"
за

Схема на съоръженията при
язовир "Порой"
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По основния проект е предвидено водите му да се използват за мелиоративни нужди.
Няма проектирани и изградени пречиствателни съоръжения.
Язовирът е публична държавна собственост, а експлоатацията му се осъществява от
поделение на “Напоителна система” Бургас.
Язовир “Порой” е със завирен обем – 45 млн.куб.м. и понастоящем водите му се
използват единствено за производство на електроенергия, като след ВЕЦ-а се изливат в
реката и не се оползотворяват.
Поради раздробената собственост на земята и скъпата помпажна вода за напояване, от
него вода за мелиоративни цели понастоящем не се подава.
Това състояние на водния баланс на обекта може да осигури свободни водни
количества около 15 млн.куб.м. в годишен план.
Тези води пречистени с бъдеща подязовирна пречиствателна станция е възможно да
бъдат насочени помпажно към деривация “Камчия” отстояща на около 8 км от язовирната
стена, и/или прехвърлени директно към водоемите на група Несебър отстоящи на около
10 км от стената.
Ще бъде необходимо и проектиране и учредяване на Санитарно охранителна зона на
язовир “Порой”.
На юг от гр. Бургас
На юг от гр. Созопол няма подходящи големи реки с големи водосбори в ненаселени
и/или рядко населени райони и с подходящи речни долини за строителство на язовири в
близост до морския бряг с изключение на р. Велека и р. Резовска. По хидроложки данни
водосборните области на р. Велека и р. Резовска до устията им са в размер по около
1000 кв.км. и формират отток при заустването си в морето по около 12 куб.м./сек.
Единствено техните водни запаси формирани от големи водосбори и разположени в чисти
почти незаселени територии намиращи се в по-голямата си част в природен парк Странджа
биха могли да осигурят бъдещия остър недостиг на питейна вода по Южното ни
Черноморско крайбрежие. Това може да се реализира чрез изграждане на язовири по техните
поречия и изграждане на пречиствателни съоръжения при съществуващи възможности за
гравитачно питейно водоснабдяване на крайбрежието. Използването на водите им за каквито
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и да било други цели е неоправдано, недалновидно и недопустимо.
Доизграждане на язовир “Раков дол”.
Язовир “Раков дол” се изгражда на р. Факийска, като язовирната стена се намира на
около 3 км в северозападна посока от с. Габър, Община Созопол в северните склонове на
Странджа планина. Водосборната му област е около 600кв.км., като цялата е залесена.
Според съществуващите проекти за язовира на първи етап е предвидено да се изгради
каменно насипна стена с вертикално глинено ядро с височина на стената около 50 м. Общият
завирен обем на язовирното езеро ще бъде около 240 млн.куб.м.
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Изравнителен водоем

В многогодишен план ще може да се разчита средно до около 90 млн.куб.м. вода
годишно за изтакане и полезно използване от язовира. Използването на водите на язовир
“Раков дол” за питейно водоснабдяване на гр. Бургас и региона не е предвидено по основния
проект на язовира. По основния проект е предвидено 83% от водите му да се използват за
промишлено водоснабдяване на “Промет “ – Дебелт, “Лукойл Нефтохим” и промишлеността
на гр. Бургас. А 17% от водите му са предвидени за напояване.
От извършени предварителни проучвания за качествата на водата в река Факийска до
створа на язовирната стена е установено, че съществува завишено количество на манган,
желязо и органични примеси над нормите, което прави водата неподходяща за питейни цели.
Поради конкретните теренни особености дължината на язовирната стена е голяма и обема на
насипните работи ще бъде много голям – около 3 млн.куб.м. насип /за съпоставка насипът на
яз. стена “Камчия” е 1,4 млн.куб.м./. Понастоящем е изпълнено общо едва около 7 – 8 % от
строителството по язовира.
Вземайки в предвид извършеното до момента строителство, за завършване на язовир
“Раков дол” по приблизителна оценка ще са необходими около 90-100 млн. евро. За
изграждане на подязовирни пречиствателна станция и помпена станция, и довеждащи
водопроводи до водоемите на гр. Бургас и деривация “Ясна поляна” ще са необходими
вероятно още толкова средства колкото за изграждането на язовирната стена. Водата от този
язовир във всички направления ще бъде помпажна, т.е. допълнително оскъпена и оскъпяваща
се с прогресивното нарастване на цената на ел. енергията.
На този етап продължаване изграждането на хидрокомплекс “Раков дол” и
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преоформянето му за питейни цели е изключително скъпа инвестиция с неосигурена
възвръщаемост за дълъг период от време при съществуващата цена на питейната вода.
Доизграждането на този хидрокомплекс е възможно да се реализира на следващ етап
при изчерпване на гореизброените възможности за увеличаване на водните количества за
водоснабдяване на Черноморското крайбрежие от язовири. Вероятно технологиите за
пречистване на вода за питейни цели до тогава ще станат още по надеждни и констатираните
увеличени стойности на някои от показателите на водата в бъдещия язовир “Раков дол” не
биха били проблем за пречистването.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение ние считаме, че завършване изграждането на посочените от нас в доклада
хидротехнически обекти и изграждането на нови за осигуряване на водни количества за
допълнително водоснабдяване на Черноморското крайбрежие ще бъде абсолютно
необходимо.
Вземайки в предвид бурното разрастване на строителството по крайбрежието въпрос на
малко време е възникване на остър дефицит на питейна вода, който ще бъде провокиран
дори само от 1-2 поредни сухи години.
За да се изпревари този дефицит и за да не се допусне въвеждане на режимно
водоподаване по Българското Черноморско крайбрежие и проваляне на туристически сезони
според нас е необходимо да се започне реализация на мероприятия по проектиране и
изграждане на хидротехнически съоръжения по обектите в последователността, в която сме
ги описали в настоящия доклад.
За реализация на обектите по осигуряване на допълнителни водни количества ще бъдат
необходими стотици милиони евро, но те ще се влагат постепенно и успоредно с
нарастването на нуждите от питейна вода по крайбрежието.
Средствата могат да се набавят чрез финансиране от българската държава, от
присъединителните фондове към Европейския съюз, от частни инвеститори от страната и
чужбина чрез публично частни партньорства и др.
Но не бива да се отлага повече изграждането на посочените в доклада хидротехнически
обекти защото за реализацията им е необходимо не малко технологично време през което
време строителството по Българското Черноморско крайбрежие ще продължи да се
разраства, а с това да се увеличават и нуждите от питейна вода.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ЯЗОВИРИ ЗА ПИТЕЙНО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Димитър Тошев 1, Тоньо Чолаков 2, Пламен Никифоров 3

Резюме
Авторитетни източници класифицират страната сред страните от Европа с много ниски
водни ресурси на глава от населението. Тези особености водят до голяма неравномерност в
речния отток, като в повечето случаи 60 – 70% от годишния отток се формира в период от
няколко месеца по време на снеготопенето. През летните месеци, когато потреблението на
вода е най-голямо, оттока на реките е значително по-малък.
Всички тези проблеми налагат регулиране на повърхностния отток с цел поефективното му използване.
В доклада се прави преглед на необходимостта от изграждане на язовири за питейно
водоснабдяване и предстоящото финансиране на строителството на три язовира и
рехабилитация на един язовир, както и завършване на четири пречиствателни станции за
питейни води.

FINANCING DAMS FOR WATER SUPPLY IN BULGARIA
D. Toshev 1, T. Cholakov 2, P. Nikiforov 3

Abstract
Authoritative resources rate Bulgaria among the European countries of the lowest water
resources per capita. These specifics bring about irregular river runoff, so that in most cases 60 – 70
per cent of the annual runoff is formed within a period of several months during snowmelt. In the
summer months, when water consumption is at its highest, the runoff is considerably weak.
All these problems require regulation of the surface runoff with the purpose of more efficient
use of available resources.
This paper includes a review of the necessity of dam construction for water supply and the
impending financing of three dams and reconstruction of another one, as well as the completion of
four treatment plants.
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Климатът на Република България се характеризира със силно изразени периоди на
пълноводие по време на снеготопенето, силно изразени периоди на маловодие при лятното
засушаване, неравномерност във влажността на отделните години, като се наблюдават
поредици или отделни години с по-голяма влажност,както и преобладаващо сухи. Над 95%
от реките в България извират на българска територия и след като формират изцяло или
частично своя отток напускат територията на страната. Авторитетни източници
класифицират страната сред страните от Европа с много ниски водни ресурси на глава от
населението[Шламанов, 1991] (фиг.1).

Фиг.1. Водни ресурси на глава от населението на държави в Европа
Тези особености водят до голяма неравномерност в речния отток, като в повечето
случаи 60 – 70% от годишния отток се формира в период от няколко месеца по време на
снеготопенето. През летните месеци, когато потреблението на вода е най-голямо, оттокът на
реките е значително по-малък. Всички тези проблеми налагат регулиране на повърхностния
отток с цел по-ефективното му използване.
В периода 1950 – 1970 г. са изградени значителен брой язовири, предимно с цел
енергодобив и напояване. От изградените в този период язовири приоритетно за
водоснабдяване е предназначен единствено яз. “Студена”, който се използва за гр. Перник.
По-късно яз. “Искър” с общ обем 655.106 m3 става основен източник на питейна вода за
столицата, въпреки че първоначалната идея е била главно за оползотворяване на
хидроенергийния потенциал на рилските води.
След 1965 – 1970 г. започва проектирането и изграждането на голям брой язовири с
основна цел водоснабдяване на населените места. В този период са изготвени проекти на:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЯЗОВИР ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
”Камчия”
„Ясна поляна”
„Христо Смирненски”
„Йовковци”
„Асеновец”
„Боровица”
„Черни Осъм”
„Мокра Бяла”
„Индже Войвода”
„Ново Паничарево”
„Младеж”
„Среченска бара”
„Кюстендил”
„Нейковци”
„Жълти бряг”
„Раянци”
„Литаково”
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НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр.Варна и гр.Бургас
Южно Черноморие
гр.Габрово
гр.Велико Търново
гр.Сливен
гр.Кърджали
гр.Ловеч, гр.Плевен и гр.Троян
гр.Севлиево
Южно Черноморие
Южно Черноморие
Южно Черноморие
гр.Монтана и гр.Враца
гр.Кюстендил
гр.Трявна
гр.Котел
гр.Перник
гр.Ботевград

Част от тези язовири са изградени и въведени в експлоатация в периода до 1990 г.
Тяхното използване дава възможност градовете Варна, Бургас, Кърджали, Сливен, Перник и
част от селищата по Южното Черноморие да имат необходимите количества вода през
всички сезони на годината.
Друга част от посочените язовири макар и с много по-бавни темпове продължават да се
строят и след 1990 г. Основните причини за забавяне на строителството са свързани с
дълбоките икономически промени в страната, настъпили в периода 1990 – 2000г. и
значителното намаляване на финансовите ресурси.
В този период продължава строителството на язовирите „Кюстендил”, „Нейковци”,
надграждане на стената на язовир „Христо Смирненски”, „Мокра бяла”, „Индже Войвода”,
„Раянци”, а в края на 90-те години и на яз.”Пловдивци”.
През 2001 година финансирането на тези обекти изцяло е спряно, поради липса на
достатъчно средства и поради недостатъчна убеденост, че тяхното значение, като източници
на питейна вода ще се увеличава.
Настъпилите екстремни ситуации през последните 4 – 5 години са характерни с
проливни валежи, водещи до наводнения с тежки последици за населението и икономиката
на страната, както и с продължителни засушавания. Те бяха предпоставка да се направи
преоценка на значението на язовирите за регулиране на оттока на реките, от една страна за
предпазване от вредното въздействие на водите и от друга, като източници на питейна вода.
Във връзка с това през 2006 г. Българското правителство подписа меморандум с
Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/ за реализацията на
Проект за развитие на общинската инфраструктура. Проектът включва три основни
компонента:
1. Подготовка на проекти, които ще се финансират чрез оперативните програми от
фондовете на Европейския съюз.
2. Реконструкция и развитие на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация в
области на страната и пречиствателни станции.
3. Довършване на три язовири за питейно водоснабдяване (язовири „Пловдивци”
„Нейковци” и „Луда Яна”) и рехабилитация на един язовир за питейно
водоснабдяване, както и довършването на четири пречиствателни станции за
питейни води.
ЯЗОВИР „ПЛОВДИВЦИ”
Язовир „Пловдивци” се изгражда в долината на р. Пловдивци непосредствено над с.
Пловдивци, на 14 km южно от гр. Рудозем. Предназначението на язовира е да акумулира
вода за питейно водоснабдяване на градовете Мадан, Рудозум, Смолян и редица населени
места с население 41 754 жители в района на Родопите.
Първоначалният проект е разработен от „Водоканалпроект” през 1985 г. Изпълнението
на обекта започва през 1998 г. и е прекъснато през 2001 г. Основните части на стената са
отбивен яз, отбивна галерия, водовземна кула със шахтов преливник, основен изпускател и
пречиствателна станция.
Язовирната стена се изгражда от скален насип. Водоплътният елемент е
асфалтобетонова диафрагма (АБД). Отбивният яз е модел на язовирната стена –
каменнонасипен с асфалтобетонова диафрагма.
Геоложкият строеж е представен от гранитни гнайси, средно до леко изветрeли и
алувиални отложения в коритото на реката. Геоложките условия се оценяват като много
добри.
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Основни параметри на язовир „Пловдивци”
Тип на стената
Каменнонасипна с АБД
Максимална височина
47,35 m
Дължина по короната
224,71 m
Средни откоси на стената:
1:1,80
−воден
1:1,70
−въздушен
Общ обем на насипа
454 000 m3
Общ завирен обем:
2,45. 106 m 3
Полезен обем
1,84.106 m 3
Мъртъв обем
0,22.106 m 3
Неизползваем обем
0,61.106 m 3
Водосборна област:
13,55 km2
Средна надморска височина
1325 m
Залесеност на водосборната област
90%
Средногодишен приток
15,20.106 m
Залята площ до кота 840
160,60 дка
За безопасно провеждане на високите води е изграден шахтов преливник върху
водовземната кула разположена пред входа на отбивната галерия. Оразмерен е за водно
количество 189,00 m3/s с период на повторение на 10 000 години при преливна височина
1,81 m.
Височината на съоръжението е 40 m, диаметърът на преливното тяло 12,00 m и
диаметърът на шахтата 4,00 m (фиг.2.). Прелелите водни количества се отвежда чрез
отбивната галерия до гасител зад язовирната стена.

Фиг.2. Преливна и водовземна кула на язовир „Пловдивци”
За изтакане на язовира е предвиден основен изпускател стоманена тръба Ø 630/7 mm
извън галерията, положен в бетон кожух. В края на изпускателя в шибърна шахта са
монтиране затвори Ø325/5 mm Изпускателят може да изтака водохранилището за 16,9
денонощия при максимално водно количество 2,44 m3/s.
В тялото на преливната кула са формирани три водовземни отвора на три нива.
Водовземното водно количество е 356,40 l/s.
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Насипът в стената е изпълнен до височина около 17 m. Скалният насип е положен на
пластове с дебелина 1,00 m. Изцяло са изградени конструкциите на отбивния яз с
асфалтобетонова диафрагма на кота 894,00, отбивната галерия с правоъгълно
стоманобетонно напречно сечение, водовземната кула/преливната шахта с водовземни
отвори на три хоризонта, основния изпускател без входна решетка, шибърната шахта без
затворните органи и енергогасителя в края на галерията.
ЯЗОВИР „НЕЙКОВЦИ”
Язовир „Нейковци” се изгражда в долината на р. Нейковска на 2 km над с. Нейковци,
община Плачковци, в централната част на страната. Язовирът акумулира вода за питейно
водоснабдяване на гр. Трявна и населени места в района. Първоначалният проект е
разработен през 1979 г. от „Водоканалпроект” Строителството е започнало през 1986 г. с
бавни темпове и е спряно през 2001 г. Извършено е първоначално от „Хидрострой” – Велико
Търново, а в последствия от „Хидрострой” – Габрово.
Основните съоръжения на хидровъзела са каменнонасипна язовирна стена, отбивен яз
насипен тип, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател,
инжекционна галерия, челен преливник на левия скат и пречиствателна станция. Площадката
на пречиствателната станция е непосредствено над гр. Трявна.
Язовирната стена се изгражда от скален насип положен на пластове с дебелина 1 m.
Скалният материал се добива от кариера „Суходоле” – гр. Плачковци. Водоплътният елемент
е асфалтобетонна диафрагма (АБД) в оста на язовирната стена. Изгражда се върху
инжекционна галерия 2,40/3,50 m с обща дължина 215 m.
Основни параметри на язовир „Нейковци”
Тип на стената
Каменнонасипна с АБД
Максимална височина
42 m
Дължина по короната
201 m
Ширина на короната
6,00 m
Откоси на стената:
1:1,5
−воден
1:1,30 ÷ 1:1,50
−въздушен
Общ завирен обем:
5,30.106 m 3
Полезен обем
4,30.106 m 3
Мъртъв обем
1,00.106 m 3
Залята площ
325 дка
Геоложкият строеж е представен от пясъчници с глинени прослойки, силно напукани на
повърхността и алувиални отложения в коритото на реката. Геоложките условия се оценяват
като сложни. Предвидено е инжектиране на скалата, което ще се извърши от инжекционната
галерия.
За безопасно провеждане на високите води е предвиден челен преливник с дъгово
очертание, преходен участък, бързоток и изхвъргач разположен на десния скат и оразмерен
за водно количество с повтаряемост на 1000 години.
За изтакане на язовира е предвиден основен изпускател разположен в отводяща
галерия, по която се отвеждат водите на реката по време на изграждането на стената.
Изгражда се цилиндрична водовземна кула разположена пред отбивния яз.
Геоложките условия са подходящи за изграждане на насипна язовирна стена.
Предвидено е изпълнение на дълбока инжекционна галерия. Инжектирането ще се извърши
от дъното на инжекционната галерия. Насипът в стената е изпълнен до височина около 16 m.
Скалният насип е положен на пластове с дебелина 1,00 m. Водният откос се покрива с
каменна броня, а въздушният – с трошен камък. Изпълнен е отбивния яз насипен тип и
отводяща галерия на десния бряг на реката с дължина 199,50 m с напречно сечение
2,90/2,90 m. Предстои в края на галерията да се изпълни открит канал с дължина 17 m и
широчина 2,90 m, шибърна камера и енергогасител с дължина 15 m и широчина също 2,90 m.
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Останалите съоръжения са частично изпълнени. Стоманобетонната конструкция на
водовземната кула е изградена до височина около 1/3 от височината на стената. Армировката
в горната част на кулата не е защитена от атмосферно въздействие;

Фиг.3. Язовирна стена „Нейковци” в строителство
ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА”
Язовир “Луда Яна” се изгражда на около 3 км североизточно от гр. Панагюрище. По
проект и изпълнение това е комплекс от хидротехнически съоръжения за питейно
водоснабдяване, напояване, енергодобив, водни спортове и риболов, които образуват
цялостна екосистема с цел осигуряване на равновесие на нарушената околната среда в
района.
Водосборния басейн има планински характер, като обхваща площ от 100 км2 от найвисоката част на Средна гора /Същинска Средна гора/, има продълговата форма с
югозападно изложение. Съгласно данните в язовира ще се влива вода средно около
33 хил. м3/денонощие. От тях: 20 хил. м3 ще се отвеждат за поддържане нивото на р. Луда
Яна и напояване на 62 000 дка поливни площи; 8 хил. м3 ще се заделят като резерв за
регулиране нивото на язовира, а 5 хил.м3 ще се пречистват от пречиствателна станция с
капацитет до 300 л/сек. Приоритетно в това комплексно решение е водоснабдяването на
населението. В съответствие с направените разчети, основани на ефективни цифри от
статистиката, след въвеждане в експлоатация, водоснабдителна система “Луда Яна” чрез
собствена водоснабдителната верига ще осигурява питейна вода за 50 000 жители от
общините Панагюрище, Стрелча и Пазарджик. На тази база е определено минималното
средномесечно потребление на питейна вода – Wср.м. = 100 000 м3/мес., респективно
минималното среднодневно потребление – Wср.дн. = 3 334 м3/дн.
Главните съоръжения на хидровъзела са язовирна стена с водовземна кула, отбивен
тунел, преливник, инжекционна галерия в основата на ядрото, както и пречиствателна
станция и ВЕЦ.
Язовирната стена се изгражда от баластрен насип с вертикално глинено ядро, защитено
двустранно с обратни филтри. Ядрото лежи върху инжекционна галерия до изградената
височина на стената, а в двата ската над тази кота – върху бетонна плоча, от която е
изпълнена дълбока инжекционна завеса.
Стената е проектирана от ИПП "ВОДПРОЕКТ" – София през 1985 г. Строителните
работи са започнали през 1986 г. с прекъсване в периода 1990 – 1995 г. През 2000 г.
строителството е преустановено.
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До прекъсване на строителството са инвестирани около 5 470 452 лева ( 2 796 998
EUR) по индексирана стойност и изградени около 2/3 от язовирната стена – до кота
568,25 м., инжекционната галерия, отбивния тунел, отбивния яз, водовземната кула –
строителната част, трафопост, 70% от противофилтрационните мероприятия, други
спомагателни или временни подобекти.
Основни параметри на язовир „Луда Яна”
Тип на стената
Насипна с глинено ядро
Максимална височина
51,00
Дължина по короната
450 m
Обща кубатура на насипа
613 000 m3
Общ завирен обем:
19,94. 106 m 3
Залята площ
1420 дка
Кота било (корона)
585,60
Геоложките условия на мястото на язовирната стена са добри. Глиненото ядро е
положено върху скална основа представена от здрави сиенити, на повърхността слабо
изветряли. В речното легло са разкрити алувиални отложения, които са отнети в рамките на
глиненото ядро. За редуциране на филтрационните загуби на вода през основата на стената е
предвидено от инжекционната галерия в централната част на стената и от бетонна плоча в
двете крила на стената да се изпълни дълбока инжекционна завеса.
За безопасно отвеждане на високите води с повтаряемост на 10 000 години е
проектиран челен преливник с криволинейно очертание и бързоток с изхвъргач.
Преливникът е разположен на левия бряг на язовира.
За контролиране на водното ниво в язовирното езеро е предвиден основен изпускател,
стоманена тръба монтирана в отбивния тунел предназначен да провежда водите на реката по
време на строителството.
Проектирана е водовземна кула с отвори на няколко хоризонта, фундирана на входа на
отбивния тунел.
Стената е изградена до кота 568,25 m (до височина 30 m), положен е около 2/3 от общия
насип на язовирната стена. Изпълнени са отбивният яз в петата на водния откос на стената,
отбивният тунел, инжекционната галерия и подходните напречни галерии на двата ската,
водовземната кула – само строителната част, трафопост, 70% от противофилтрационните
мероприятия и други спомагателни или временни подобекти. В петата на въздушният откос
е изградена дренажна призма. Въздушният откос е затревен, не са изпълнени изцяло
отводящите канавки по бермите, при което при обилни дъждове насипът се оводнява и
водонасища. Изпълнен е изкопът за преливника и бързотока разположени на левия скат.
Изградено е стеблото на водовземната кула без машинното помещение и оборудване.
Състоянието на стоманобетонната конструкция на кулата е добро;
Основни дейности необходими за завършване на трите язовира са:
• Преглед и актуализация на наличните проекти за стените и съоръженията, вкл.
екзекутивни чертежи за извършените строително-монтажни работи по стената и
съоръженията;
• Преглед и анализ на лабораторните резултати за плътност и влажност на вложените
материали (асфалтобетоново или глинено ядро, обратните филтри, баластра и
скален насип);
• Преглед на документацията от извършените инжекционни работи;
• Преоценка на размера на високите води с отчитане на хидроложките данни от
последните 20 години и актуализиране на котата на короната на стената в
зависимост от необходимия запас (freeboard);
• Провеждане на микросеизмични проучвания за определяне на сеизмичния хазарт на
площадката на язовирната стена;
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•

Отнемане на горния слой от глиненото ядро, филтрите и насипа от баластра до
достигане на материал с проектна плътност и водоплътност;
• Допълнително опробване за оценка на изчислителните геотехнически показатели на
насипа;
• Проверка на запасите от материали за насип в използваните кариери или нови
кариери с подходящи качества съгласно проектните изисквания;
• Проверка на състоянието на вложените контролно-измервателни устройства и
актуализация на проекта за КИС;
• Заснемане на изпълнените хидротехнически съоръжения, актуализация на проекта
за преливника в съответствие с настъпили промени в проектния дебит;
• Оценка на състоянието на бетонните съоръжения (водовземна кула, отбивен тунел,
бетонни плочи под глиненото ядро на двата бряга) и рехабилитация на бетонните
повърхнини при необходимост.
Общата стойност на проекта е 110 милиона евро, като заемът от Световна банка е
88,2 милиона евро. Част от средствата в размер на 51,5 милиона евро са предвидени за
доизграждане на язовирите „Пловдивци”, „Нейковци” и „Луда Яна” и рехабилитация на яз.
„Студена” в т. ч. 35.9 мил. евро от Световна банка и 15.6 мил. евро от местно финансиране.
Те са разпределени за съответните обекти въз основа на предварителна оценка за оставащото
строителство, необходимо за окончателното им завършване и въвеждане в експлоатация и са
както следва:
• яз.”Нейковци“ – 11.1 мил.Евро
• яз. “Пловдивци“ –16.5 мил. Евро
• яз. “Луда Яна” – 19.4 мил. Евро
• яз. ”Студена” – 1,5 мил. Евро
Предвидените средства са за извършване на строително монтажните работи, доставка
на необходимото оборудване с машини и съоръжения и разходите за надзор по време на
строителството. Окончателните финансови параметри на обектите ще се определят след
приключване на тръжните процедури. Предвидени са и 3.0 мил. Евро за подготовка и
актуализация на проектите и организация на изпълнението.
Съгласно изискванията на Световната банка е определен и екип от високо
квалифицирани експерти в областта на язовирното строителство, които ще извършват
цялостна оценка на проектите и извършваните строителни дейности с оглед намаляване
степента на риска и повишаване на сигурността на съоръженията.
Очакваните ползи от реализацията на проекта са:
• премахване на водния режим, който се налага на потребителите на вода за 163 хил.
жители;
• производство на ел. енергия – 14 мил.кВт.ч. годишно;
• подобряване на качеството на питейната вода за 240 хил. жит.
Споразумението за заем между Правителството на Република България и Световната
банка ще бъде подписано през м. юли. Към настоящия момент се извършва оценка на
състоянието на проектите и на извършеното строителство на язовирите.
Очакванията са до края на настоящата година да бъдат проведени тръжните процедури
и необходимата подготовка, а през 2009 г. да започне строителството.
Срокът на реализация на обектите, заедно с пречиствателните станции за питейна вода
е 2012 година.
Освен посочените обекти, страната ни включва в своите инвестиционни планове
изграждане на още четири язовирни стени за питейно водоснабдяване в периода до 2015
година. Тяхното финансиране ще бъде осигурено чрез средства от Държавния бюджет и чрез
кредити от международни финансови институции.
Обсъждат се възможности за изграждане на някои от обектите чрез осъществяване на
публично-частно партньорство и осигуряване на частни капиталови инвестиции.
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ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНОТО
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР „КАМЧИЯ”
Димитър Тошев 1, Николай Лисев 2, Тоньо Чолаков 3, Сава Тачев 4

Резюме
Каменнонасипната язовирна стена „Камчия” с височина 80 м е основно съоръжение във
водоснабдителната система на градовете Варна и Бургас и населените места по Южното
Черноморско крайбрежие. Наводненията през 2005 година показаха необходимостта от
преоценка на формата и размерите на съоръженията за пропускане на високите води. С
моделни хидравлични изследвания се потвърждава риска от преливане през оградните стени
на бързотока при водни количества под проектните, както и изравяне след трамплина в края
на бързотока.
В доклада се представят резултати от моделни хидравлични изследвания и се предлага
техническо решение за реконструкция на бързотока и трамплина.

TECHNICAL SOLUTION FOR IMPROVEMENT OF THE HYDRAULIC
PERFORMANCE OF KAMCHIA DAM SPILLWAY
Dimiter Toshev 1, Nikolay Lisev 2, Tonyo Cholakov 3, Sava Tachev 4
Abstract
Kamchia rockfill dam with height of 80 m is a main structure in the water supply system of
Varna and Bourgas cities, as well as in the towns and villages at the Black Sea southern coast. The
floods in 2005 show the necessity of the form and size reassessment of the river runoff evacuation
structures. The model hydraulic researches confirm the risk of spill over at the enclosing walls in
the chute with water discharge weaker than the designed, as well as the wash away behind the flip
bucket at the end of the chute.
This paper presents the results of model hydraulic researches and the suggestion for a
technical solution of chute and flip bucket reconstruction.
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1. Основни данни за язовир “Камчия”
Язовир “Камчия” е изграден на р.Луда Камчия в източна Стара планина. Язовирната
стена се намира в непосредствена близост до шосето Карнобат – Шумен, в теснина на
р. Луда Камчия, на 3 km над с. Камчия и на 7 km от с. Прилеп. Язовирът, проектиран от
проектантски институт “Енергопроект” е предназначен за питейно водоснабдяване на
градовете Бургас и Варна и Централните Черноморски курорти от Златни пясъци до Бургас,
както и редица селища по главните водоснабдителни деривации. Водно количество в размер
до 5,50 m3/s се подава гравитачно в пречиствателна станция, разположена на левия бряг на
р.Луда Камчия, на около 3 km под язовира.
Деривационната система след пречиствателната станция се състои от 25 километрова
безнапорна деривация за 5,10 m3/s с два клона: първият, с дължина 70 km, подава вода за гр.
Бургас и вторият, 110 km – за водоснабдяване на гр. Варна.
Язовирната стена е каменнонасипна с вертикално глинено ядро. Изпълнена е от
строителна организация “Хидрострой” в периода 1965 – 1974 г., като насипните работи са
извършени от 1969 до 1972 г. Стената е изградена върху скална основа, представена от
дребно до средно зърнести пясъци. Връзката стена-основа под ядрото е осъществена
посредством зъб и инжекционна галерия, от която са изпълнени противофилтрационна
завеса и дренажна система.
Хидровъзел “Камчия” се състои от язовирна стена с открит траншеен преливник,
водовземна кула, отбивен тунел, инжекционни и дренажни съоръжения, изпълнявани от
инжекционна галерия под ядрото и помощни сгради. В преустроения отбивен тунел е
положена водовземна тръба, която служи и за основен изпускател.
В проекта са използвани данни от хидрометричните станции при с. Бероново и
с.Аспарухово, допълнени с тези по р. Голяма Камчия, общо 31 годишна редица от
хидрометеорологични наблюдения.
Основните хидроложки параметри за створа на яз. “Камчия” са:
• площ на водосборната област
F = 792,6 km2;
• средна надморска височина
563 m
• средномногогодишен отточен модул
М0= 7,45 l/s.km2;
• средногодишно водно количество
Q0 = 5,91 m3/s;
• коефициент на вариация
cv=0,54;
• коефициент на асиметрия
cs=2;
• воден отток с обезп. р=95%
W95%= 57,8.106 m3;
• воден отток с обезп. р=75%
W75%= 112,2.106 m3;
• воден отток в средна година р=50%
W50%= 186,0.106m3;
• воден отток с обезп. р=25%
W25%= 240,1.106m3.
При геоложките проучвания са разкрити гравитачни пукнатини с дълбочина до 15 m
под терена. Това е наложило изграждане на противофилтрационни елементи – зъб и
инжекционна завеса с дълбочина 50 m.
Створът на язовирната стена е в теснина на р. Луда Камчия, на 3 km над с. Камчия.
Топографските условия и наличието на скални кариерни материали са предопределили типа
на язовирната стена – каменно насипна, с къс тунел за отбиване на водите по време на
строителството.
Основните характеристики на стената са:
1. Височина на стената
от основата на ядрото
73,50 m
от основата на инжекционната галерия
80,00 m
2. Дължина по короната
355 m
3. Широчина на короната
10 m
4. Кота корона
257,50 m
5. Кота връх ядро
257,00 m
6. Кота парапет
258,70 m
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7. Кота НВРВН
8. Кота НВВН по проект
9. Кота най-ниско работно водно ниво (М.О)
10. Общ обем на насипа (без контранасипите)
11. Общ обем на езерото
12. Полезен обем
13. Мъртъв обем
14. Залята площ при НВРВН
15. Залята площ при ННРВН (М.О)
16. Кота дъно река

253,00 m
256,70 m
225,00 m
1,375.106 m3
233,55.106 m3
157,55.106 m3
76,00.106 m3
9 600 дка
3 600 дка
190,50 m

В оста на стената, под глиненото ядро, е изградена контролна инжекционна галерия с
напречни размери 2,40/3,00 m и дебелина на стените 0,80 m в централната част и 0,50 m в
страничните части. Дължината на галерията е 287,50 m хоризонтално.
2.Състояние на съоръженията за евакуация на високите води
Преливното съоръжение, траншеен тип, с обща дължина 409,64 m, е разположено на
левия скат. Състои се от преливно тяло с дължина 100 m, преливна траншея, отводящ канал
и бързоток, завършващ с изхвъргач. По цялата си дължина е фундирано върху пясъчници.
Преливникът, оформен по безвакумен профил, е бил изграден до кота 253,00. При
преливна височина 3,15 m провежда 1 145 m3/s водно количество с обезпеченост 0,1%, а при
преливна височина 3,70 m водно количество 1 470 m3/s с обезпеченост 0,01%.

Фиг.1. Схема на провеждане на високите води
По проект от 1998 г. преливното тяло е било надградено с 0,50 m, без да се надгражда
короната. Това води до увеличение на полезния обем с 4,750.106 m3.
Траншеята е с ширина в началото 9,50 m и в края 15,00 m и надлъжен наклон 3%.
Ширината на отводящия канал и бързотока е 15,00 m. Облицовани са с бетонова облицовка
на дъното 0,60 m и бетонни стени по откосите с наклон 5:1. Надлъжният наклон на
отводящия канал е 3%, а на бързотока както следва: първи участък с дължина 78,92 m – 33%
и втори участък с дължина 74,86 m – 16,1%.
В участъка в хоризонтална крива, дъното на бързотока е изпълнено на три надлъжни
нива (фиг.2.). За разпръскване на изтичащото водно количество и по ефикасно гасене на
излишната кинетична енергия, изхвъргачът в края на бързотока е изпълнен също на три нива
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Фиг.2. Напречен разрез на бързотока
Преливното съоръжение е работило многократно при малки водни количества и за
първи път в началото на 2005 г. провежда нерегистрирана досега висока вълна, макар и с
много по-малък връх от оразмерителното водно количество.
В началото на 2005 г. се съчетават редица фактори, които стимулират пълноводие:
Валежи от сняг и дъжд на 25 – 27.01.2005 г в размер на 104 l/m2 , при норма 50 l/m2 , падат
върху водонаситена почва във водосборната област. Формира се преливно водно количество
280 m3/s, рекордно за 30-годишната експлоатация на язовира. За няколко денонощия
преливат 230 000 000 m2, колкото е общият обем на водохранилището. Преливната височина
достига 1,38 m. Наблюдава се прехвърляне на водна струя през лявата оградна стена в края
на надлъжните стъпала и изравяне на речното легло след трамплина (фиг.3.).

Фиг.3. Провеждане на високите води (27 януари 2005г.
- 371 -

3. Техническо решение за преустройство на бързотока и трамплина с цел
подобряване на хидравличното им действие
Проведеното в лабораторията на катедра „Хидрология и хидравлика” „Хидравлично
моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води през преливника на
язовир „Камчия”, ЦНИП при УАСГ, март 2007 година показа необходимостта от промени в
конструкцията на съществуващия преливник. С него се потвърдиха опасенията за преливане
на вода през оградните стени на бързотока, както и неефективен режим на работа на
гасителните тела в края на бързотока.
3.1. Преустройство на бързотока
Изследвани са два основни варианта за преустройство на бързотока с цел преодоляване
на лъкатушене и преливане през оградната стена.
Вариант 1: Напречен праг с височина 1,50 m в профил средна хоризонтална крива СКх
и допълнителни напречни прагове в средното и дясното стъпало на бързотока. Основният
замисъл е чрез формиране на по-голяма грапавина в най-дълбоката част от напречното
сечение на бързотока да се редуцират скоростите на течението за по-плавно обтичане в
криволинейния участък на бързотока.
Вариант 2, който предлагаме за реализация включва изграждане на:
• Напречен праг върху дъното на бързотока в напречен профил СКх за подобряване
на хидравличния режим в бързотока (фиг.4.).
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Фиг.4. Напречен праг в профил СКх
•

Надлъжна разделителна (направляваща) стена между профил СКх („среда
хоризонтална крива”) и профил 12 от надлъжния профил на преливника (фиг.5.).
Предвижда се стоманобетонна стена с дебелина 50 cm и променлива височина в
рамките на 3,30 m, анкерирана към дъното на бързотока. С нея се коригира посоката
на течението и се защитава лявата оградна стена от директен хидродинамичен
натиск и преливане през нея.
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Фиг.5. Преустройство на бързотока по вариант 2 (с надлъжна стена)
Надлъжната стена е с максимална височина 3,30 m, дебелина 0,50 m и двустранни
стъпки по 0,50 m (фиг.6.). Ширината в контактната фуга е 1,50 m. Фундирана е в бетонната
облицовка по дъното на бързотока след предварително почистване. Стената е изследвана на
ексцентричен натиск при отчитане на собствено тегло, вертикален воден натиск, воден подем
и надлъжна и напречна хидродинамична сила. Оразмерени са дюбели N 16 през 50 сm в края
на стъпките, на 10 сm от външния им ръб, за анкериране на стената към облицовката на
бързотока.
Прагът е осигурен срещу хлъзгане с два зъба (горен и долен) и 4 броя дюбели N 16 на
квадратен метър.
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Фиг.6. Напречен профил на надлъжната стена
3.2. Преустройство на трамплина в края на бързотока (фиг.7.)
Преустройството на трамплина с цел подобряване на хидравличните условия за гасене
на енергията в края на бързотока включва частично запълване с бетон върху дъното на
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бързотока и ново оформяне на долната част на бързотока с цел коригиране посоката на
изхвърляната от трамплина водна струя.
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Фиг.7. Преустройство на трамплина в края на бързотока
При трамплина в края на бързотока се предвиждат дюбели N 16 по 4 бр/m2 по цялата
повърхнина на новата плоча включително и в участъците, където трябва да се разбие
повърхността на плочата до 35 cm под новата нивелета.
3.3. Конструктивно решение и оформяне на три разсейвателни тела в края на
трамплина
Съгласно моделните изследвания разсейвателните тела са с ширина горе 1,10 m,
променлива височина и разстояние помежду им 1,60 m (фиг.8.). Първото тяло е на
разстояние 1,57 m от лява оградна стена. Светлото разстояние между трите тела достига горе
2,10 m. Тяхното предназначение е да подобрят гасенето на излишната кинетична енергия и
да ограничат изравянето на речното дъно непосредствено след трамплина.
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Фиг.8. Разсейвателни тела в края на трамплина
- 374 -

188.50

4. Оразмерителни водни количества за преливника
Съгласно последния хидроложки доклад, съставен от доц. д-р инж. Стефан Модев през
март 2007 г. по поръчка на “В и К” Бургас, характерните водни количества с отчитане на
ретензията, които трябва да преминат през съоръженията за отвеждане на високите води на
яз. “Камчия” при различните обезпечености са:
•
p = 0,01% с гарантирана поправка – Qmax =1752 m³/s
•

p = 0,01% (веднъж на 10 000 год.) – Q0,01% =1566 m³/s

•

p = 0,1% (веднъж на 1000 год.) – Q0,1% =1095 m³/s

За конструктивното оразмеряване на проектните съоръжения (напречен праг, надлъжна
направляваща и регулираща стена и 3 бр. разсейвателни тела) е прието водно количество
Q0,1% =1095 m³/s, при което силовото въздействие от хидродинамичен натиск върху
разделителната стена и прага е най-неблагоприятно.
Заключение
На базата на резултатите от хидравличните моделни изследвания и вариантни
изследвания препоръчваме да се извърши реконструкция на преливното съоръжения на
язовир „Камчия” като се изградят напречен праг и надлъжна направляваща стена в
криволинейния участък на бързтока, преустройство на трамплинния участък с допълнителни
разсейвателни тела и надстрояване на лявата оградна дига в криволинейния участък на
бързотока и на дясната стена в трамплинния участък.
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