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1 ОБХВАТ НА ПРОЕКТИРАНЕ 

Настоящото проектиране са извършава въз основа на сключен Договор № 

РПИ17-ДГ56-152/06.11.2017 г. между “Геозащита” ЕООД - Перник и район 

„Панчарево“, Столична община - Възложител. Проекта касае разработването на 

мерки за отводняване и възстановяване на пътеката за достъп и подпорна 

стена, осигуряващи пешеходен достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче” 

дo СБДПЛР „Панчарево”, с. Кокаляне. Основната задача на проектирането е да 

бъдат осигурени удобното и безопасно преминаване на пешеходци, както и 

устойчивостта на съоръженията и прилежащия терен. 

2 ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

Строителната площадка обхваща стръмен склонов участък с източна 

експозиция и среден наклон в зоната на укрепителните мероприятия  30о – 40о. 

Аварирала е част от съществуващата зидана подпорна стена след период на 

интензивно снеготопене и критично водонасищане на масивите. Дължината на 

засегнатия участък е ~ 7m. 

Основни причини за проявените геодинамични процеси са: големия наклон на 

склона, критично водонасищане на терена от атмосферни валежи и активно 

снеготопене, нерегулиран повърхностен отток. 

Тъй като склона става неустойчив при водонасищане особено внимание е 

обърнато на повърхностното отвеждане на атмосферните води и дрениране на 

инфилтрираните подземни води. 

Проектните мерки предвиждат възстановяване на падналия участък суха 

зидария и усилване на участък с дължина 23.13m чрез изливане на нова ст.б. 

облицовка анкерирана на две нива със скални анкери тип IBO. 

Между новата ст.б. облицовка и старата подпорна стена през 2m се предвижда 

поставяне на ивици от дренажен геокомпозит и барбакани Ф100. По короната 

на стена се предвижда изграждане на армирана бетонирана ивица (пътека), 

която да предпазва обратните засипки от оводняване и отвежда 
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повърхностните води към градински канал АСО V100 или екв.. Канала при 

короната на стената се зауства в канала следващ трасето на самите стълби. За 

временно стабилизиране на почвените масиви по време на изграждане е 

предвидено армиране на масивите чрез набиване на армировъчни железа N25 

в растер през 1m. 

3 ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

За изясняване на инженерно – геоложките и хидрогеоложките условия e 

направено общо проучване на свлачищната зона. Направен е оглед, и, 

разчистки 2 бр., 3 бр. динамични пенетрации. За обекта е изготвен инженерно – 

геоложки доклад от инж. геолог Здравка  Никлина. 

Геоложките пластове се подреждат в рамките на проучвателните разработки 

както следва: 

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 ρn g/cm3 1,83 1,84 1,84 

3 Специфичнаплътност ρs 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 
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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: 

3.1 Върховаякост 
 

Показатели 

ϕϕϕϕ°°°° 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: 
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№ Показатели Инд. Дим. Средно 

1 Водопопиваемост   % 0.15 

2 Обемнаплътност ρν g/cm3 2.76 

3 Специфичнаплътност ρσ 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”. 

Категория на разработване - ІX категория /твърдо скална почва/. 

4 ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

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”. 

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; 
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� водонасищане на песъчливите материали, изграждащи откоса, при 

интензивни атмосферни валежи; 

� активно физично изветряне на скалната подложка. 

5 ТОВАРНИ КОМБИНАЦИИ 

Проектирането е извършено за следните товарни въздействия: 

• Собствено тегло на конструкциите и земните масиви; 

• Натоварване от теглото на складирани материали или полезен товар 10 

kN/m2; 

• Сеизмични въздействия. 

Характеристиките на тези товарни въздействия са определени съгласно 

действащата нормативна база и натрупан експертен опит от проектирането на 

подобни строежи. 

Като метод за проектиране е избран трети комбинативен метод (DA3). 

5.1 Основни комбинации по първа група гранично състояние 

1) ΣγG,j.Gk,j +  γQ,1.Qk,1 

където: 

γG,j – частен коефициент на постоянното въздействие “j”; 

Gk,j – характеристична стойност на постоянното въздействие “j”; 

γQ,1 – частен коефициент на преобладаващото променливо въздействие “1”; 

Qk,1 – характеристична стойност на променливо въздействие “1”; 

В процеса на изследване e разгледана една основна товарна комбинация за 

проверки по първа група гранични състояния: 

земен натиск от собствено тегло + товар разпределен на повърхността 

Коефициентите на натоварване са както следва: 
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γG,j = 1.0 – за всички статични натоварвания от почва (определени с 

изчислителните стойности на „γ”, „φ” и „с”); 

γQ,1 = 1.3 – за товарите от складирани материали или преминаващи превозни 

средства. 

5.2 Основни комбинации по втора група гранично състояние 

1) ΣGk,j + Qk,1 

5.3 Особени комбинаци 

1) ΣGk,j “+”  AEd 

AEd – изчислителна стойност на сеизмичното въздействие (AEd = γI AEk); 

AEk – характеристична стойност на сеизмичното въздействие; 

γI – коефициент на значимост; 

Параметрите на сеизмичното въздействие са както следва: 

ag = 0.15g – изчислително ускорение на земна основа тип „А”; 

S = 1.15 – почвен коефициент; 

γI = 1.0 – коефициент на значимост за свлачища категория „В”; 

q = 2.0 – коефициент на поведение на почвения масив. 

6 РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИТЕ 

Статическите изчисления за оценка носещата способност на конструкциите и 

масивите са проведени чрез използване на изчислителен метод на Г.М. 

Шахунянц. 
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6.1 Проверки на основните конструктивни елементи 
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7 ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ 

7.1 Земни работи 

Извършването на земните работи за площадката се извършва по следните 

методи: 

• Механизиран за масовия изкоп; 

• Инжекционно сондиране за анкери по технология; 

• Ръчен изкоп за оформяне на изкопа за фундиране и дренажи. 

Поради стръмния терен изкопните и уплътнителните работи следва да се 

извършат чрез: 

• Използване на кобиниран багер 8-9 t с обратна лопата имащ съответния 

работен обхват; 

• Използване на краново средство с контейнер за преместване на 

падналата маса камъни за зидария за възстановяването на авариралия 

участък; 
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• Анкерите от 1-ви и 2-ри ред е предвидено да се изпълнят с лека анкерна 

машина до 4 t (напр Bohler TC110), опериращa от изградено скеле и 

имащa съответния работен обхват; 

• В зоната до 1m от съоръжението следва да се използват ръчни 

трамбовки „пачи крак” и самоходни вибрационни плочи. 

Изборът на земекопна машина се извършва въз основа на обема и на земните 

маси и възможност за вместване на машината. За настоящият случай 

целесъобразно е да се избере багер с обратна лопата. Изкопите са масови и 

траншейни. 

7.2 Кофражни, армировъчни и бетонови работи 

За обезпечаване нормалното извършване на посочените видове работи да се 

спазват следните изисквания: 

• Контрол на скелетата и други помощни средства за извършване на 

работите; 

• Не се разрешава ползването на кофражи от различни системи (при 

работа с модулни кофражи); 

• Кофражните форми се укрепват надеждно за поемане натоварването от 

бетоновата смес; 

• Преминаване на колички за полагане на бетонова смес се извършва по 

пътеки, разположени на разстояние 1.5 m от контура на сградата; 

• Забранява се складирането на кофражни форми и материали в местата 

за преминаване на хора; 

• Забранява се хвърлянето на кофражни форми от височина; 

• При извършване на СМР се спазват изискванията на Глава 7 от ПБТ при 

СМР (Д-02-001/1998г.). 
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7.3 Монтажни работи 

За недопускане на аварии и инциденти при извършване на Монтажи работи по 

стоманената конструкция на армировъчните скелети да се спазват следните 

изисквания: 

• Не се допуска изпълнение на монтажни работи в една и съща секция с 

други СМР; 

• Всички елементи, подлежащи на монтаж се укрепват в монтажно 

състояние; 

• При монтаж на конструктивни елементи се спазват изискванията на ПИП 

СМР. 

8 ТБХТ 

При изпълнение на СМР се спазват изскванията на НАРЕДБА No 2 от 22 март 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

8.1 Земни работи 

За осигуряване техническата безопасност при земни работи се спазват 

следните изисквания: 

• Не се допуска наводняване на изкопите; 

• Не се допускат изкопни работи в близост до подземни електрически и 

водопроводни инсталации; 

• Изкопи с дълбочина по-голяма от два метра се сигнализират и ограждат 

с временна ограда; 

• Преди началото на изкопните работи повърхностните води да се отведат 

по надежден начин с канавки; 

• Придвижването на хора и машини става в зони, извън зоната на срутване 

на откосите (2.0 м от ръба на откоса); 
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• Не се допуска преминаването на хора в близост до работещи земекопни 

машини. 

8.2 Кофражни, армировъчни и бетонови работи 

За обезпечаване нормалното извършване на посочените видове работи да се 

спазват следните изисквания: 

• Контрол на скелетата и други помощни средства за извършване на 

работите; 

• Не се разрешава ползването на кофражи от различни системи (при 

работа с модулни кофражи); 

• Кофражните форми се укрепват надеждно за поемане натоварването от 

бетоновата смес; 

• Преминаване на колички за полагане на бетонова смес се извършва по 

пътеки, разположени на разстояние 1.5 m от контура на сградата; 

• Забранява се складирането на кофражни форми и материали в местата 

за преминаване на хора; 

• Забранява се хвърлянето на кофражни форми от височина; 

• При извършване на СМР се спазват изискванията на Глава 7 от ПБТ при 

СМР (Д-02-001/1998г.). 

8.3 Монтажни работи 

За недопускане на аварии и инциденти при извършване на Монтажи работи по 

стоманената конструкция на армировъчните скелети да се спазват следните 

изисквания: 

• Не се допуска изпълнение на монтажни работи в една и съща секция с 

други СМР; 

• Всички елементи, подлежащи на монтаж се укрепват в монтажно 

състояние; 
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• При монтаж на конструктивни елементи се спазват изискванията на ПИП 

СМР. 

8.4 Противопожарна безопасност 

Съгласно приложимите противопожарни изисквания за строителната площадка. 

9 ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Вид СМР Мярка Колич. 

1.  Просичане и подготовка на склона m
2
 250.00 

2.  Възстановяване на суха каменна зидария m
3
 25.00 

3.  Доставка и уплътняване на местни почви за възстановяване m
3
 48.00 

4.  Бетон С30/37 Вв0.6 Вм150 за укрепителни съоръжения и настилка m
3
 40.00 

5.  Кофраж за укрепителни съоръжения m
2
 142.00 

6.  Армировъчна стомана за укрепителни съоръжения kg 5137.30 

7.  Армировъчна стомана за почвени гвоздеи 82бр. kg 632.00 

8.  Бетон С10/12 - за подложен бетон m
3
 3.00 

9.  Скални анкери IBO R25N поцинковани L=6m, корона тип EXX Ø42mm m
’
 78.00 

10.  Скални анкери IBO R25N поцинковани L=4m, корона тип EXX Ø42mm m' 60.00 

11.  Дренажен геокомпозит нарязан на ивици по 50cm m
2
 30.00 

12.  Фондулин за защита на дренажния геокомпозит m
2
 30.00 

13.  Тръба PVC за барбакани по 50cm m
’
 6.00 

14.  Отводнителен улей ACO V100 или екв. за съоръжение m
3
 35.00 

15.  Нов стоманен парапет по детайл L=29.2m за съоръжение m
’
 29.20 

16.  Изграждане за две нива на временно скеле с ширина 3m и 

носимоспособност до 4t за маневриране на анкерна машина бр. 1.00 

17.  Конструкционна стомана S275JR и S235JR kg 238.18 
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10 НОРМАТИВНА БАЗА 

[1] БДС EN 1990 Еврокод: Основи на проектирането на строителни 
конструкции; 

[2] БДС EN 1990/NA Еврокод: Основи на проектирането на строителни 
конструкции. Национално приложение (NA); 

[3] БДС EN 1990:2002/A1/NA Еврокод: Основи на проектирането на 
строителни конструкции. Изменение А1. Национално приложение (NA); 

[4] БДС EN 1991-1-1 Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла 
и полезни натоварвания в сгради; 

[5] БДС EN 1991-1-1/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла 
и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение (NA); 

[6] БДС EN 1991-2 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 
Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове; 

[7] БДС EN 1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради; 

[8] БДС EN 1992-1-1/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за 
сгради. Национално приложение (NA); 

[9] БДС EN 1997-1 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни 
правила; 

[10] БДС EN 1997-1/NA Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: 
Основни правила. Национално приложение (NA); 

[11] БДС EN 1998-1 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите на сеизмични 
въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила 
за сгради; 

[12] БДС EN 1998-1/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите на 
сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и 
правила за сгради. Национално приложение (NA); 

[13] БДС EN 1998-5 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите на сеизмични 
въздействия. Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически 
аспекти; 

[14] БДС EN 1998-5/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите на 
сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и 
геотехнически аспекти. Национално приложение (NA); 

[15] Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи; 
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[16] Наредба № 12 от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, 

сгради и съоръжения в свлачищни райони 

[17] Ръководство по геотехника, 2012; 

[18] Противосвлачищни конструкции, Е. Тошков и М. Стакев, 1988 г.; 

[19] NAVFAC Design Manual 7.01 – Soil Mechanics, 1986; 

[20] NAVFAC Design Manual 7.02 – Foundations & Earth Structures, 1986; 

[21] Landslides in Practice, D. Cornforth, 2005’; 

[22] TRB SR 247 Landslides – Investigation and Mitigation, US NRC, 1996’; 

[23] Soil strength and Slope Stability, M. Duncan & St. Wright, 2005’. 
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