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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящите инженерно-геоложки проучвания се извършиха въз основа на сключен договор 

№ РПИ17-ДГ56-152/06.11.2017 г. между “Геозащита” ЕООД - Перник и район „Панчарево“, 

Столична община - Възложител. 

Обект на проучване са общински терени в района на автобусна спирка „Кокалянско ханче“ 

в с. Кокаляне с идентификатори 37914.6844.16 и 37914.6844.17, където стара подпорна стена е 

частично е нарушена и е прекъснат пешеходния достъп до СБДПЛР /Специализирана болница за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация/ „Панчарево”. 
 

 
Местоположение на проучвания терен 

 

Съгласно утвърденото техническо задание е необходимо възстановяване на пешеходната 

пътека, оформена със стълби и укрепване на подпорната стена.  

Целта на настоящите проучвания е изясняване на инженерно-геоложките и 

хидрогеоложки условия в района на проучвания терен за реализиране на укрепването на откоса, 

възстановяване на пътеката и стената. 

  



ИГП за обект: Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на пътека със стълби и 
подпорна стена за пешеходен достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до 
СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община 

 

 

 
2

1. ОБЩА ЧАСТ 

1.1. ОБЕМ И ВИД НА ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

За характеризиране на инженерно-геоложките условия, свързани с проектните решения за 

възстановяване на инженерните съоръжения /стена и стълби/ са използвани Норми за 

проектиране на плоско фундиране/1996 г. и Наредба № РД-02-20-2/2012 г. за проектиране на 

сгради и съоръжения в земетръсни райони.  

Проведени са изследвания, включващи: 

 Направа на разчистки - 2 бр. 

 Динамични пенетрационни изследвания /DPL/ - в 3 пункта. 

 Инженерно-геоложка картировка. 

Полевите проучвателни работи са извършени през ноември, 2017 г. 

Резултатите от проучването са представени в настоящия инженерно-геоложки доклад чрез 

анализ на извършените полеви работи и налични архивни дани, и съдържа графични и таблични 

приложения. 

1.2. ОБЩА ГЕОЛОЖКА, ХИДРОГЕОЛОЖКА И ТЕКТОНСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА 

Геоложка характеристика 

Разглежданият район е разположен върху североизточните склонове на Витоша. Релефът е 

планински с надморска височина 600-1000 m. Прорязан е отдълбоки сухи дерета и речни долини 

със стръмни скатове. 

Докамбрий /P/ 

Диабаз-филитоиден комплекс (ДФК) /P€-€/ 

Комплексът може да се подели на две литоединици (задруги) - долна /празинитова/ и горна 

/филитоидна/, но се разглежда като единен, поради сложната тектонска обстановка, която не 

позволява пълно разчленяване. ДФК се разкрива между Железница и Ярлово предимно в блокови 

структури или силно разкъсан от скалите на Струмската диоритова формация. 

В долината на р. Ведена комплексът се разполага върху скали от гнайсово-мигматитовия 

комплекс с привиден „постепенен преход“, обусловен от метаморфизма на ДФК. В околностите 

на Железница и Панчарево ДФК се разкрива в блокови структури, поради което не се установява 

единна горна граница. С размивна граница се покрива от Байневишката свита, от горнокредни и 
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неогенски седименти и кватернерни образувания. Между Панчарево и Ярлово ДФК е изграден 

предимно от диабази и диабазовипирокластични скали, амфиболитови шисти и редки прослойки 

от филити. Диабазите са плътни мезократни скали с масивна или шистозна текстура и 

реликтовоофитова структура. Изградени са от плагиоклаз, актинолит-тремолит, хлорит, епидот и 

кварц, претърпели различна степен на регионален метаморфизъм и по-късно наложен 

динамометаморфизъм. 

Филитоидните шисти са зелени до синкавозелени, финозърнести, с ясно изразена шистозна 

текстура. Изградени са от амфибол, албит, кварц, биотит, титанит, епидот и цоизит. Шистите 

оформят добре издържани прослойки в южната част на Верилския блок. На север постепенно 

изклинват и се налагат диабазите и диабазовите туфи с тънки неиздържани прослойки от зелени 

и амфиболови шисти с дебелина до 2-3 m. Диабазите са дребно- до среднозърнести масивни 

склали с нематобластична или катакластична структура. Изградени са от амфибол, плагиоклаз, 

кварц, биотит, епидот,цоизит, реликти от пироксен, рутил. 

Възрастта на описаните скали е определена като долен-среден ордовик. 

Силната деформираност на диабаз-филитоидния комплекс не позволява да се определи 

истинската му дебелина, но в разкриващата се част е до около800 m. 

Кватернер /Q/ 

Кватернерните образувания имат значително генетично разнообразие и са привързани към 

определени морфоложки форми. 

Алувиалните отложения изграждат русловите и заливните тераси на реките - Искър, 

Струма, Палакария и др. Представени са от: чакъли, гравий, пясъци, глинести пясъци до 

песъчливи глини с хоризонтално наслоение. Искърската тераса е изградена от валунно-чакълести 

и глинести материали с мощностдо 8-10 m. 

Делувиалните образувания се натрупват в подножието на склоновете и заемат 

междуконусните понижения. Представени са от валуни и ръбести чакъли с песъчливо-глинест 

запълнител. Дебелината им достига 6-7 m. 

Делувиално-пролувиални образувания се натрупват в подножието на оградните скатове или 

са привързани към разломни структури. Изградени са от различно заоблени чакъли и песъчливо-

глинести наслаги, обикновено здраво споени карбонатни брекчи. Мощността им е различна и 

варира от 3-10 до 40-50 m, поради това, че запълват понижения и неравности в скалната 

подложка. 



ИГП за обект: Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на пътека със стълби и 
подпорна стена за пешеходен достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до 
СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община 

 

 

 
4

Хидрогеоложка характеристика 

Районът е дрениран от речната и овражна система. В геоложкия му строеж най-широко 

разпространение имат долнотриаските пясъчници и плиоценските глини, пясъци и въглища, 

запълващи Чукуровския каменовъглен басейн. По-малко разпространение имат седиментите на 

палеозоя, средния триас, юрата, горната креда и палеогена. В хидрогеоложко отношение този 

район се характеризира с пукнатинни, пукнатинно-карстови и малко пластови напорни водив 

плиоценските пясъци. Той е беден на подземни води. 

Главна отводнителна артерия в района се явява близко преминаващата р. Искър. 

Тектонска характеристика 

Тектонският строеж на разглеждания район е сложен и е резултат от значителен брой 

тектонски фази, маркирани от ъглови и структурни несъгласия. 

Неотектонските движения са били с най-голяма амплитуда по Искърският и Лозенския 

разлом, в резултат на което са оформени постседиментационни грабени, многобройни разломни 

нарушения и неотектонски морфоструктури. Основна тектонска структура е Искърската 

дислокация. Тектонските пукнатини и разломи имат обща ориентация северозапад-югоизток. 

1.3. СЕИЗМИЧНОСТ 

Софийската котловина е самостоятелно сеизмично огнище. Генерирането н асеизмична 

енергия става по разломни зони, в резултат на диференциалното движение на земекорни блокове. 

Районът на гр. София е от IX степен на сеизмичност по скалата на Медведев -Шпонхойер-

Карник /MSK-64/ и се характеризира със сеизмичен коефициент KC = 0.27, съгласно Наредба № 

РД-02-20-2/2012 г. на МРРБ за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 
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2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

2.1. ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУСТАНОВЕНИТЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

Въз основа на извършените полеви проучвателни работи и използвани архивни данни за 

района, са обособени следните инженерно-геоложки разновидности: 

А. КВАТЕРНЕР 

Разновидност 1 - Глина, кафява, със скални включения /Qdl-pr/ 

Разновидността е установена в Р1 и Р2, както и по време на пенетрационните изследвания 

във всички изработки с мощност от 1.0 до 1.9 m. Представена е от делувиално-пролувиална 

кафява глина с чакъли. 

Характеризира се със следните нормативни стойности на основните физико-механични 

показатели: 
 

№ Показатели Инд. Дим. Мин. Макс. Средно 

1 Водно съдържание  Wn % 20,66 25,68 23,17 

2 Обемнаплътност n g/cm3 1,83 1,84 1,84 

3 Специфичнаплътност s g/cm3 2,70 2,69 2,70 

4 Границанапротичане Wl % 43,00 48,30 45,65 

5 Границанаизточване Wp % 21,20 26,10 23,65 

6 Показателнапластичност Ip % 21,80 22,20 22,00 

7 Порен коефециент е  0,780 0,837 0,809 

8 Показател на консистенция Iс  1,02 1,02 1,02 
 

Съгласно БДС 676 тази разновидност се класифицира като прахова глина в полутвърда и 

твърда консистенция. 

Якостните показатели на пласта имат следните стойности: 
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Показатели 
Върховаякост 

 c,kPa 

Нормативни 26.30 18.50 

Изчислителни 21.92 11.56 
 

От Норми за ППФ/1996 г. приложение 3, табл. 3.4 е определено изчислително почвено 

натоварване Rо = 0.234 МРа и група на земната основа, съгласно чл. 13 - “Б”. 

Категория на разработване - ІІІ категория /средно земна почва/. 

Разновидност 2 - Диабази, изветрели, напукани /P€-€/ 

Разновидността е установена в целия проучван район, като на отделни места се разкрива и 

на повърхността. В проучвателните изработки Р1 и Р2, както и в DPL-1, DPL-2 и DPL-3 заляга 

непосредствено под разновидност 1 на дълбочина под 1 m. В участъка скалите от Диабаз-

филитоидния комплекс /ДФК/ се явяват ерозионна повърхнина за делувиалните глини. 

Повърхнината е начупена и неравна, поради засилени изветрителни процеси. 

Основните физико-механични показатели на диабазите са представени по архивни данни и 

имат следните стойности: 
 

№ Показатели Инд. Дим. Средно 
1 Водопопиваемост   % 0.15 

2 Обемнаплътност  g/cm3 2.76 

3 Специфичнаплътност  g/cm3 2.82 
4 Обем на порите  n % 2.00 

5 Съпротивление на натиск в сухо състояние   kg/cm2 1600 

6 Съпротивление на натиск във водонапито състояние   kg/cm2 1450 
 

Съгласнотабл. 3.7. от Норми за ППФ/1996 г. е определено: 

 изчислително почвено натоварване R0 = 1.0 MРa. 

Съгласно чл.13 от Норми за ППФ/1996 г. тази разновидност се определя като група ”A”. 

Категориянаразработване - ІX категория /твърдо скална почва/. 
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2.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

Проучваната площадка обхваща части от имоти с идентификатори 37914.6844.16 и 

37914.6844.17, с. Кокаляне, които съгласно АОС № 2445/12.12.2007 г. са общинска собственост. 

Теренът е стръмен и се намира под ул. „Самоковско шосе“, в района на спирка „Кокалянско 

ханче“ и СБДПЛР „Панчарево“. 
 

  
 

 
        

Общ изглед към проучваната площадка 
 

В района на проучване съществува каменно-зидана подпорна стена с дължина около 63 m, 

строена преди повече от 30 години. В резултат на проявени ерозионни процеси стената е напълно 

разрушена в участък с дължина 7 m. Височината на стената в засегнатия участък около 2 - 3 m.   
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    Разрушена каменно-зидана подпорна стена 

 

В геоложко отношение в откоса се разкриват елувиално-делувиални материали, изградени 

от глина с включения от чакъл. Материалите са рахли, със сравнително високи стойности на 

обема на порите, което е причина за високата им водопопиваемост. Този факт води до развитие 

на ерозионни процеси.  

Непосредствено под кватернерните материали се разкрива скален масив, подложен на 

физично изветряне /изменение/, при което се нарушава връзката между отделните минерални 

зърна в скалата и тя се разрушава. Факторите, които влияят на изветрителните процеси са 

температурното колебание, замръзване на вода попаднала в пукнатините на откоса, 

разрушителната дейност на вятъра и дейността на временно течащите води. 

Съществуващият стръмен наклон на откоса под спирка „Кокалянско ханче“ е 

предпоставка за концентриран повърхностен отток, който благоприятства интензивното развитие 

на геоложките екзогенни процеси. Действието на ерозионните процеси и физичното изветряне на 

скалите е довело до разрушаване на подпорната стена и обрушването на земни маси. Прекъснат е 

пешеходния достъп между автобусна спирка „Кокалянско ханче“ и СБДПЛР „Панчарево”.  
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                                  Затрупана пешеходна пътека със стълби 

 

Непосредствено над каменно-зиданата подпорна стена /на около 3 m/ съществуват две 

масивни сгради за търговска дейност, стабилитета на които е застрашен при разширяване на 

процеса.  

 Основни причини за развиващия се процес са: 

  големият наклон на склона и съществуващия геоложки строеж; 

 водонасищане на песъчливите материали, изграждащи откоса, при интензивни 

атмосферни валежи; 

 активно физично изветряне на скалната подложка. 

 

2.3. УСЛОВИЯ НА ФУНДИРАНЕ 

В следващата таблица са отразени по-важните характеристики на строителните почви в 

проучваната територия, които трябва да се имат предвид при проектиране на бъдещите 

съоръжения. 

Нормативните почвени натоварвания са изчислени съгласно НППФ/1996 г. Най-стръмният 

допустим откос на изкопи за строителни ями, изпълнени без укрепване е определен съгласно 

“Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения”, БСА кн.6/1988 г. 
 

Разн. Откос на изкоп до 
3 m  

Изчислителнопочвенонатоварване 
Ro, [МРа] Земна основа 

1 1:0.75 0.234 „Б” 
2 1:0.10 1.0 „А” 



ИГП за обект: Изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на пътека със стълби и 
подпорна стена за пешеходен достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до 
СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община 
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3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

От извършените инженерно-геоложки проучвания и анализиране на получените резултати 

могат да се направят следните изводи и препоръки: 

1. Проучваният участък обхваща части от имоти с идентификатори 37914.6844.16 и 

37914.6844.17, с. Кокаляне, район „Панчарево”, попадащи на склон с източна експозиция и 

среден наклон около 30 - 40о. 

2. Геолого-литоложкият строеж в района е представен от делувиално-елувиално покритие 

от глинесто-чакълести материали върху подложка от изветрели и напукани диабази, които на 

места се разкриват на повърхността. 

3. В проучвания склон могат да се формират временни грунтови подземни води в 

кватернерните отложения на разновидност 1, които се подхранват от инфилтрация на 

атмосферни валежи.  

4. Терените са засегнати от засилени ерозионни процеси, довели до разрушаване на 

каменно - зидана подпорна стена в участък с дължина 7 m. Напълно е прекъснат пешеходния 

достъп между автобусна спирка „Кокалянско ханче“ и СБДПЛР „Панчарево”.  

5. При продължаващо развитие на процеса са застрашени двете масивни сгради и 

площадката на автобусна спирка „Кокалянско ханче“. 

6.  Основни причини за проявените ерозионни процеси са: големият наклон на склона и 

съществуващия геоложки строеж; водонасищане на материали, изграждащи откоса, при 

интензивни атмосферни валежи; активно физично изветряне на скалната подложка. 

7.  За укрепване на засегнатия участък е необходимо възстановяване на подпорната стена и 

пътеката със стълбите за осигуряване на нормален пешеходен достъп.  

8. Поради формирането на концентриран повърхностен отток, който благоприятства 

интензивното развитие на геоложките екзогенни процеси и нарушава стабилитета на изградените 

съоръжения е наложително прилагане на мероприятия за повърхностно отводняване. 

9. Изкопните работи да се извършват в сухи сезони и да бъдат приети от инженер-геолог. 

 

СЪСТАВИЛИ: 

/инж. Здравка Никлина/ 

 
/инж. Мина Канариева/ 


