
Константинов Б. и др. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА НЕДВИЖИМИТЕ …
50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Годишник, том 46, свитък I, Геология и геофизика, София, 2003, стр. 273-276

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

          Борис Константинов 

Минно-Геоложки Университет
“Св. Иван Рилски”
София 1700, България

          Антонио Лаков

Минно-Геоложки Университет
“Св. Иван Рилски”
София 1700, България
E-mail: lakov_geot@mgu.bg

         Стефчо Стойнев

Минно-Геоложки Университет
“Св. Иван Рилски”
София 1700, България
E-mail: stoynev_geot@mgu.bg

РЕЗЮМЕ
Благодарение  на  географските  и  климатичните  условия  България  има  богато  културно  и  историческо  наследство,  съществена  част  от  което  са 
недвижимите паметници на културата. Доколкото тези паметници се намират в определени геоложки структури и са под въздействието на естествени 
разрушителни  геоложки  и  антропогенни  процеси,  то  въпросът  за тяхното  съхраняване  има пряка връзка с  оценката  и управлението  на рисковите 
геоложки процеси. За съжаление при голяма част от най-ценните паметници на културата геотехническите условия са неблагоприятни. Измененията в 
околната  среда  видимо  ускоряват  разрушителните  природни  процеси.  Най-застрашени  са  скалният  релеф  “Мадарски  конник”,  Ивановските  скални 
манастири, Църквата “Св.Четиредест мъченици” и Стамболовия мост във Велико Търново, Рилският и Преображенският манастир. В една или друга 
степен  тези  паметници  са  увредени,  а  при  някои  от  тях  разрушителните  процеси  са  необратими.  Условията  и  факторите  за  развитието  на 
разрушителните процеси са до голяма степен изяснени и има технически решения за тяхното управление.   Досега не е направено почти нищо за 
съхраняването на това уникално културно наследство. При условие че не се вземат мерки, в обозримо бъдеще голяма част от тях просто ще престанат 
да съществуват. 

Един от най-проблемните паметници е скалният релеф 
“Мадарски  конник”.  Той  е  издълбан  във  варовити 
пясъчници  върху  западният  вертикален  откос  на 
Мадарското плато (фиг.1).

Фигура 1. Изглед към Мадарския конник и контури на 
скалния блок..

Съществуването му е застрашено, както вследствие на 
естествените геоложки процеси, определящи развитието 
на  скалния  откос,  така  и  от  изветрителни  процеси  по 
повърхността  на  откоса.  Развитието  на  откоса  се 
определя от разломна структура (Смядовски разлом), по 
която е станала издигането на платото. В горната част на 

платото  са  установени  три  успоредни  на  откоса 
пукнатини.  При  инженерногеоложката  картировка  се 
установи, че за период от около 6 млн. години скалният 
откос се е отместил на 60  m в източна посока. Съставът 
на делувиалните отложения в основата на откоса показва, 
че  основен  фактор  за  развитието  (разрушаването)  на 
приоткосните  части  на  Мадарското  плато  са 
сеизмогравитационите  процеси.  Механизмът  на 
разрушаването преминава през три фази: в приоткосната 
зона се формират пукнатини от изветряне, които разделят 
масива  на  отделни  блокове  (призми);  процесът  се 
интензифицира  вследствие  на  крипови  явления  под 
основата на откоса, поради инверсния геоложки строеж – 
пластична  основа  (мергели),  над  която  залягат  крехки 
скали (пясъчници); при земетресения в района от откоса 
се  обрушват  отделни  блокове.  За  този  механизъм 
свидетелстват  и  големите  скални  блокове  в  делувия 
непосредствено под петата на откоса.
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Участъкът от масива, върху който е издълбан релефът 
е  завършил  втората  фаза  на  развитие.  Вертикална 
пукнатина,  която  пресича  релефа  се  съединява  с 
пукнатината  на  1  m южно  от  него.  Двете  пукнатини 
оформят напълно отделен от масива блок, който засега 
поради  ефекта  на  “заклинване”  в  съседните  блокове  е 
стабилен.  (Фиг.  2).  При  силно  земетресение  както 
показват стабилитетните изчисления, този блок, заедно с 
по-голямата  част  от  релефа,  ще  се  обруши. 
Необходимата  стабилизираща  хоризонтална  сила  е  от 
порядъка на 2300 KN. Технически възможното решение е 
анкерирането на скалния блок.

Друг,  много  съществен  проблем,  е  биологичното 
изветряне. Изразява се в развитието на микроорганизми,

Фигура 2.. Пространствен модел на скалния блок на  
Мадарския конник..

които  разграждат  повърхностния  слой  на  скалата. 
Процесът е много интензивен, и ако не бъде прекратен в 
близките 1-2 десетилетия, всички други мерки ще бъдат 
излишни.  Според  нашите  изследвания  развитието  на 
микрофлората и микрофауната се дължи на промяна на 
влажностния режим на въздуха и съответно на скалата. 
При направените геофизични проучвания се установи, че 
електрическите  съпротивления  в  долната  четвърт  на 
откоса  са  с  няколко  порядъка  по-ниски  от  колкото  в 
останалата  зона  на  откоса.  Основна  причина  е 
промененото  екологично  равновесие  след  изграждането 
на лесопарка в основата на откоса през 30-те години на 
миналия век.

Като  цяло  геотехническите  условия  на  паметника  са 
много  добре  изучени.  Установен  е  геоложкият  строеж, 
физичните и механичните свойства на масива и неговата 
структурна  нарушеност,  извършват  се  измервани  за 

премествания  по  пукнатините  в  приоткосната  зона, 
направено  е  сеизмично  микрорайониране,  има  моделни 
изследвания  за  статичната  и  динамичната  устойчивост, 
продължително  време  се  работи  по  проблемите  на 
изветрянето.

Съществени проблеми от подобен характер има и при 
Ивановските скални манастири. Комплексът е развит във 
варовиков  скален откос,  оформящ  каньона  на  р.  Черни 
Лом.  Скалните  манастири  (църкви)  са  в  първоначално 
съществуващи  карстови  форми,  които  са  били 
допълнително  разширени  и  оформени.  С  течение  на 
времето се наблюдават обрушвания по тавана и стените 
на  кухините.  В  по-голямата  част  от  скалните  църкви 
процесът  е  необратим.  Има известни  надежди да бъде 
съхранен туристическият обект “Църквата”,  при условие, 
че  се  вземат  необходимите  укрепителни  мерки.  Напра-
вените изследвания показаха, че развитието на масива се 
определя от сеизмогравитационни процеси – обрушване 
на скални блокове при по-силни земетресения в района. В 
практически аспект това означава, че за продължителни 
периоди  от  време  няма  обезпокояващи  деформации, 
докато  при  земетръсно  въздействие  се  наблюдават 
масови обрушвания.

Фигура 3. Изглед към Ивановската скална цълква и  
контури на външния скален блок и геодезичните 

профили.

Изучаването  на  геотехническите  условия  на  Иванов-
ските  манастири  се  намира  в  начален  стадий,  въпреки 
плахите  опити  на  отделни  изследователи  и  колективи, 
датиращи  от  поне  30  години.  При  направените  през 
пролетта  2002  година  сериозни  проучвателни  работи, 
бяха получени ценни данни за основните групи пукнатини, 
размерите  на  елементарните  блокове  от  повърхностите 
части на откоса, някои първоначални данни за физичните 
и механичните показатели на масива и хидрогеоложките 
условия  (фиг.  3).  Необходимите  допълнителни 
изследвания са в областта на якостните характеристики 
на  масива,  сеизмичното  микрорайониране,  моделните 
изследвания  за  оценка  на  статичнита  и  динамичната 
устойчивост.
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Съществени  геотехнически  проблеми  има  Преоб-

раженският манастир и паметникът на културата църквата 
“Успение  Богородично”,  като  част  от  манастирския 
комплекс Църквата е известна със стенописа “Колелото 
на  живота”.  Над нея е  разположена  камбанария  –  кула 
изградена от Кольо Фичето. Самият манастир е основан 
през ХІV в. Разположен е северно от  Велико Търново в 
каньона на р. Янтра върху делувиална заравненост, под 
живописен  варовиков  скален  откос  с  височина  120  m. 
Манастирът  е  бил  частично  разрушен  от  скален  блок, 
обрушен  от  скалния  венец  при  Горнооряховското 
земетресение  през  1913  година.  През  1974  г.  възниква 
свлачище в делувиалния склон, което напълно разрушава 
източното крило на манастира и създава непосредствена 
опасност  за  черквата.  В  последствие  свлачището  е 
укрепено с анкерна стена и дренажна галерия. През 1991 
г.,  вследствие  на  обилни  валежи,  възниква  срутище  в 
скалния  венец,  при  което  около  300  m3 скална  маса 
разрушава  почти  напълно  западните  крила  на 
манастирския комплекс. По една случайност не са дадени 
човешки  жертви.  Случайност  спасява  и  черквата,  след 
като  каменният  поток  е  разделен  на  две  от  дърво  и 
“обтича” черквата от двете й страни (фиг. 4). 

Фигура 4. Изглед към Камбанарията на Преображенския  
Манастир сред срутването през 1991 г.

Геотехническите проблеми на Преображенският манас-
тир  са  много  добре  изучени.  Обхванати  са  практически 
всички страни на проблема: якостни свойства на масива, 
сеизмично  микрорайониране,  статична  и  динамична 
устойчивост  на  откоса,  включително  и  по  метода  на 
крайните елементи. Направена е прогноза за развитие на 
откоса. Има вариантни решения за укрепване, на базата 
на  които  е  съставен  работен  проект.  Независимо,  че  в 
определен  етап  бяха  осигурени  средства,  проектът  не 
беше реализиран.

С  устойчивостта  на  скален  откос  са  свързани  и 
проблемите на  Стамболовия мост  във  Велико Търново. 
Мостът  свързва  централната  част  на  града  с  хълма 
“Света  Гора”.  Построен  е  през  1922  г.  Представлява 
метална дъгова конструкция, лагерувана с по два лагера 
върху  практическите  вертикалните  откоси  на  речната 
долина  на   Янтра.  Има  инструментални  данни  за 
преместване на устоите на моста на левия бряг на реката. 
Видимо  е  слегнало  пътното  платно  и  е  разрушена 
каменната зидария, която осигурява вертикалния откос на 
строителния насип.   Терасата на реката в участъка при 
моста  е  от  ерозионен  тип.  Височината  на  откоса  е  в 
границите 25-28  m. Бреговете са изградени от варовици, 
които  по  якостта  си  на  натиск  се  класифицират  като 
“много  здрави  скали”.  В  приоткосната  част  масивът  е 
нарушен  вследствие  на  неотектонски  и  съвременни 
тектонски процеси, изветряне и техногенни въздействия. 
В  зоната  на  левия  устой  пукнатинните  системи  са  с 
неблагоприятно разположение по отношение на опорните 
реакции. Скалният масив е нарушен от няколко разломни 
зони, установени в проучвателните сондажи. Ширината на 
разломните  зони  варира  в  границите  0.1-0.6  m.  Те  са 
маркирани  от  брекчиране  на  варовиците  и  наличие  на 
тъмносива  тектонска  глина.  Големината  на  опорните 
реакции,  съпоставени  с  деформационните  свойства  на 
напукания  скален  масив  в  приоткосната  зона,  допускат 
реализация  на  премествания  на  устоите  на  моста.  Те 
могат  да  бъдат  критични  при  интензивни  земетръсния 
събития  в  Горнооряховската  огнищна  зона.  Технически 
възможно решение  е  анкерирането  на  скалния  масив  в 
зоната  на  лагеруване  на  моста.  Там анкерите  ще имат 
свойна функция: подобряване на деформационите свойс-
тва на скалната основа до дълбочината на напрегнатата 
зона  и  да  се  предаде  необходимата  монолитност  на 
масива, срещу клиново хлъзгане на блоковете с критични 
размери.

По-различни са проблемите на друг паметник в района 
– църквата “Св. Четиредесет мъченици”. Църквата, заедно 
с  костницата,  е  разположена  в  подножието  на  хълма 
“Царевец”,  на брега на р. Янтра. Църквата е фундирана 
върху  делувиални  почви  (песъчливи  глини),  под  които 
залягат  мергели.  Периодичното  сградата  се  наводнява. 
Направените няколко проучвания през последните години 
до  голяма  степен  изясниха  инженерногеоложките  и 
хидрогеоложките условия на паметника. Установи се, че 
причина за наводненията са подземните води в склоновия 
насип,  които  се  дренират  от  р.  Янтра.  При  по-високи 
водни стоежи в реката се получава подпор на тези води, и 
рязко  повишаване  на  водните  нива.  За  защита  на 
паметника  беше  препоръчана  противофилтрационна 
завеса,  която  така  и  не  беше  проектирана.  За 
безотговорното отношение към паметниците на културата 
свидетелства и последното природно бедствие сполетяло 
паметника  през  януари  2003  г.  Тогава,  вследствие  на 
аварирал водопровод, се разрушава подпорната каменна 
стена над църквата, и материалите от стената, заедно с 
обратният  насип  зад  нея  сериозно  застрашават 
металната скелетна конструкция, към която са закрепени 
носещите колони на църквата.
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Сериозни  са  и  геотехническите  проблеми  на  Рилския 
манастир.  Сегашният  манастирски  комплекс  е  изграден 
върху кватернерни отложения предимно чакъли и валуни 
с  песъчлив  запълнител,  в  които  има  прослойки  от 
пластични глини с дебелина до 3.0-3.5  m. Общата дебе-
лина на кватернерните отложения е в границите 16-45 m. 
Подземните води са на дълбочина 5-9  m под котата на 
терена. Сградите на манстирския комплекс са фундирани 
плитко  –  на  3.0-3.5  m.  Във  вътрешността  на  комплекса 
има насип (културен слой)  с  дебелина до 9  m.  В инже-
нерногеоложко  отношение  площадката  е  много  добре 
изучена.  Направено  е  и  сеизмично  микрорайониране. 
Съвременното  конструктивно  състояние  на  сградите  от 
манастирския  комплекс  е  лошо,  а  в  някои  участъци  – 
близко  до  критичното.  Установените  конструктивни 
нарушения се изразяват в пукнатини  по носещите зидове, 
около  прозоречните  отвори  и  под  горните  корнизи  на 
сградите. В най-голяма степен е засегнат източният ръб 
на южното крило,  където сградата  е  най-висока (28  m). 
Пукнатини  се наблюдават и в  централната  и западната 
част  на  южното  крило  и  северния  край  на  западното 
крило. По-слабо напукано е източното крило. Поставените 
марки показват, че има движения по пукнатините.

Геотехническите  условия  в  района  на  манастира  се 
усложняват  от  високата  прогнозна  и  реализирана  сеиз-
мичност в района. Съгласно НПССЗР прогнозната земе-
тръсна  интензивност  за  1000-годишен  период  е  9о по 
скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.   Максималната 
реализирана сеизмичност е от порядъка на 8.5о. 

За  изясняване  на  факторите  за  развитие  на  деструк-
тивните  процеси  са  анализирани три  работни  хипотези: 
нарушаване на общата устойчивост на терена; проява на 
суфозионни слягания; нарушаване на локалната и общата 
устойчивост  на  земната  основа.  Направените  моделни 
изследвания отхвърлиха първите две хипотези.

Фигура 5. Разпределение на напреженията под южното 
крило на Рилския манастир и геоложкия строеж на 

земната основа (3 - алувиални чакъли и валуни с 

песъчлив запълнител, 3а – меки алувиални пластични  
глини).

Сравняването  на  натоварването  под  фундаментите  с 
носещата способност на земната основа показва, че те са 
близки,  като натоварването е по-високо отколкото дина-
мичната носеща способност  (фиг.  5).  В тази връзка до-
пускаме че конструктивните нарушения в сградния фонд 
на  манастира  се  дължат  на  нарушаване  на  локалната 
устойчивост  на  земната  основа.  Вероятно  първите  кон-
структивни  нарушения  са  били  предизвикани  от  Круп-
нишкото земетресение (1904 г.). След това те са продъл-
жили  вследствие  на  реологични  процеси  в  по-слабите 
прослойки.  През 1934 г.  са  изградени външните контра-
форси от южната и източната страна и по всяка вероят-
ност е имало известна стабилизация. През 60-те години 
част от тях са демонтирани и това е предизвикало нова 
активизация  на  преместванията.  За  стабилизиране  на 
сградите на манастира, преди вземането на каквито и да е 
конструктивни  мерки,  е  необходимо  да  се  намали 
натоварването върху земната основа. Възможните техни-
чески  решения  са  разширяване  на  фундаментите  и/или 
подобряване на свойствата на строителните почви чрез 
микропилоти.

 От  изложеното  следва,  че  в  една  или  друга  степен 
голяма  част  от  уникалните  паметници  на  културата  по 
Българските земи са застрашени от опасни геодинамични 
процеси.  При  някои  от  тях  положението  е  близко  до 
критичното.  Независимо,  че  условията  и  факторите, 
определящи разрушителните процеси, до голяма степен 
са изучени  и  за част  от  паметниците  има технически  и 
технологични  решения  за  укрепване,  досега  не  е 
направено  практически  ни що.   Основна  причина  е  не 
толкова недостигът на средства, колкото недостатъчната 
компетентност в областта на геотехниката на органите и 
лицата,  които  са  оторизирани да  вземат  управленчески 
решения. В този смисъл те не искат да поемат каквато и 
да  било  отговорност  и  практически  с  бездействието  си 
обричат бъдещето на паметниците.
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ABSTRACT
Located in a region with favourable geographically and climatically conditions Bulgaria has a rich historical and cultural heritage main part of which are its cultural 
monuments.  As far  as these monuments  are  situated in certain geological  structures and are submitted to natural  destructive  geological  and anthropogenic 
processes the question of their survival is closely related to the management of the hazardous geological phenomena. Unfortunately the geotechnical conditions at 
the sites of the most important cultural monuments are infavourable. The changes in their environment visibly accelerate the distructive effects on them. The most 
endangered monuments and sites are those of the Madara Horse-man rock bas-relief, the Ivanovo rock churches, the Stambolov Bridge and the “St. 40 Martyrs” 
Church in Veliko Tarnovo, the Rila and the Preobrajenie Monasteries. In certain degrees these monuments are harmed and for some of them the destruction 
processes are irreversible. Although most of the causes for that are clarified and technical solutions for management exist till  now very few was done for the  
preservation of this unique cultural heritage. In such no intervention conditions a great part of them will be lost in the near future.

One of the most endangered monuments is the Madara 
horseman bas-relief. It is carved in the limy sandstones of 
the  western  cliff  of  the  Madara  plateau.  (fig.  1).   Its 
existence is effected by the geological processes related to 
the  natural  development  of  the  cliff  and  to  its  surface 
weathering.

Figure 1. View from the Madara horseman and the 
contours of the rock block.

The cliff development is determined by Smyadovo fault 
structure  along  which  the  plateau  was  elevated.  In  the 
upper section of the cliff were revealed three parallel joints 
systems.  During  the  engineering  geological  site  study  it 
came out that  the rock cliff  traveled for 60 m east for  a 
period of 6 million years. The composition of the deluvial 
deposits from the cliff base revealed that the major factor 
for the development (destruction) of the cliff zones of the 
Madara  Plateau  were  the  seismic  and  the  gravitation 
processes. The destruction mechanism consisted of three 
stages: weathering jointing of the surface zone and shaping 
of separate blocks in the cliff; acceleration or the process 
due to creep movements in the bedrocks due to the inverse 
geologic  structure  –  plastic  base  (marls),  overlaied  by 
fragile rocks (sandstones); separate blocks demolition after 

earthquakes  in  the  region.  This  process  is  proved  by  the  big 
blocks floating in the deluvial deposits from the cliff toe.

The  level  of  the  cliff  bearing  the  bas-relief  had  finished  its 
second stage of development. A vertical fracture that crosses the 
bas-relief joins a neighbour one located at 1 m south. The two 
fractures completely separate a block in the massif  that  being 
interlocked with the adjacent blocks is actually stable (fig. 2). The 
stability calculations reveal that a strong earthquake could loosen 
the block ant it would fall out with a significant portion of the bas-
relief.  The  estimated  total  stabilizing  horizontal  force  is  about 
2300 kN. The technical solution is the anchoring the rock block.

Another  significant  problem is  the biologic  degrading of  the 
rock due to micro-organisms decomposing the surface layer of 
the cliff. The process is quite vigorous and if not stopped in the 
following 1-2 decades all other interventions will  be senseless. 
Our  studies  revealed  that  the  microflora  and  microfauna 
populations are developed due to the changes in the humidity 
regime  of  the  air  and  the  rock  respectively.  During  the 
geophysical electrical  surveys it  occurred that the resistivity  of 
the lower quarter of the cliff is several times lower of those from 
the other  levels  of  the  cliff.  The  change  of  the  environmental 
equilibrium after artificial foresting the toe of the plateau at the 
30-ies of the last century was estimated to be the major cause for 
that.



Figure 2. 3D model of the rock block bearing the Madara 
horseman

In general the geotechnical conditions of the site of the 
monuments are very well studied: the geological structure, 
the physical and the mechanical properties of the rock, the 
cliff  block  structure  were  established;  monitoring  of  the 
interblocks movements is carried out; seismic microzoning 
of  the  site  with  static  and  dynamic  stability  calculations 
were carried out;  the degradation has been continuously 
studied. 

Considerable  similar  problems  exist  at  the  site  of  the 
Ivanovo rock churches. The religious complex was carved 
in the limestone cliff  of the Canyon of Cherni Lom River. 
The rock Monasteries (churches) are located in additionally 
enlarged and shaped karstic caves. With the time blocks 
falling has occurred from the ceilings and the walls. In most 
of  the  churches  the  processes  are  irreversible.  Real 
possibilities exist to preserve the tourist site “The Church” 
only  if  appropriate enforcing intervention is  realized. The 
studies revealed the seismic and gravitation character  of 
the development of the massif – strong earthquake induces 
rock blocks falling down. Practically this means that for long 
time  periods  there  should  not  be  disturbing  movements 
while  during  an  earthquake  a  massive  block  fall  is 
expected.

The study of  the Ivanovo Monasteries is in their  initial 
stages although the first fragmentary studies were carried 
out 30 years ago. The detailed investigations of the site in 
the  spring  of  2002  supplied  valuable  data  for  the  joints 
systems, the dimensions of the rock blocks from the cliff, 
some initial data for the physical and mechanical properties 
of the rock and the hydrogeological conditions (fig. 2). The 
necessary continuation of the studies should be spotted on 

the strength of the massif, the seismic microzoning, the modeling 
of the static and dynamic stability of the cliff.

Figure 3. View to Ivanovo rock church and the contours of the  
external block and survey profiles.

The site of the Preobrajenie Monastery complex including the 
“The  Assu”  Church  as  a  cultural  monument  famous  with  its 
frescoes named “The Circle of Life” and the bell-tower built-up by 
the famous Bulgarian constrictor Koljo Ficheto also is exposed to 
complicated  geotechnical  conditions.  The  Monastery  was 
established in the XIVth century.  It  was located north of Veliko 
Tarnovo on a deluvial plane level at the toe of a picturesque 120 
m  high  limestones  cliff  of  the  canyon  the  Yantra  River.  The 
Monastery was partially destroyed after the falling of rock block 
during  the  Gornooryahovo  earthquake  in  1913.  In  1974  a 
landslide developed in the deluvial  slope completely destroyed 
the eastern  wing of  the complex  and directly  endangered  the 
Church. In consequence the landslide was reinforced by back 
ties and drainage gallery. In 1991 as a consequence of intensive 
rainfalls a 300 m3 rock-fall occurred from the cliff and completely 
destroyed  the  western  wings  of  the  Monastery.  No  casualties 
occurred by chance. The chance preserved the Church when the 
rock flow was divided to two by a tree and run beside its sides 
(fig. 4). 

The geotechnical problems of the Preobrajenie Monastery are 
very well studied. All practical aspects are embraced: strength of 
the massif, seismic microzoning, static and dynamic stability of 
the cliff including with FEM, prognosis for the cliff development 
was stated.  On the base of  variants  studies a  project  for  cliff 
reinforcement  was  designed.  Regardless  of the  fact  that  at 
certain moment the financing was secured the project was not 
realized.

The  geotechnical  problems of  the  Stambolov  bridge  in  Veliko 
Tarnovo are related to the stability of a rock slope. The bridge 
conects the central part of the town with “Sveta Gora” hill. It was 
built  in 1922 and presents a metal arch structure fixed by two 
bearings at both practically vertical Yantra River banks. Survey 
investigations revealed some displacement of the left foundations 
of the bridge where visibly the road was settled and the stone 
masonry confining the left flank embankment partially collapsed. 
The river terrace at the site is an erosional type. The height of the 



bank  ranges  between  25-28  m.  The  slope  consists  of 
limestones, rated by their uniaxial strength as “very strong”. 
The  subsurface  zone  of  the  slope  is  fractured  due  to 
neotectonic  and  contemporary  tectonic  movements, 
weathering and technical activities. At the area of the left 
foundation  the  joints  are  with  unfavourable  orientations 
towards the abutment reactions. Separate fault lines were 
revealed with the boreholes drilling. Their width was in the 
range of  0.1-0.6  m and they were marked by brecciaed 
zones in the limestones and fill of dark grey tectonic clay. 
The  values  of  the  abutment  reactions  related  to  the 
deformation  properties  of  the  fracture  rock  cliff  suppose 
that displacements in the bridge are quite likely. In the case 
of  a  strong  earthquake  from the  Gorno  Oryahovo  focus 
zone  they  could  go  beyond  the  critical  values.  The 
technical solution of the problem is anchoring the slope in 
the area of the abutments where the anchors will  play a 
double role: hardening of the rock foundation to the depth 
of  the active  zone and preventing movements of  loaded 
joint pyramids with critical dimensions.

Figure 4. View to Preobrajenie Monastery bell-tower after  
the rock-fall in 1991

Another cultural heritage monument in region – the “St. 
40 Martyrs”  Church –  suffers  different  kind of  problems. 
The  church  and  the  ossuary  are  located  at  the  foot  of 
“Tzarevetz” hill on the low bank of Yantra River. The church 
foundations are in deluvial soils (sandy clays) lying over a 
bedrock of marls. The building is systematically inundated. 
The recent investigations revealed to  a great  extend the 
engineering  geological  and  hydrogeological  conditions  of 
the site. It became clear that the inundations are related to 
high groundwater in the slope deposits caused by high river 
levels.  To  protect  the  monument  a  grout  curtain  was 
recommended  but  still  not  designed.  The  irresponsible 
attitude towards the monument was revealed with the last 
natural disaster at its site in January 2003. A massive leak 
from a destructed water-supply pipe caused a destruction 

of the ashlar retaining wall above the church and the stone and 
backfill  materials endangered the metal scaffolding bearing the 
structural columns in the church.

Quite  serious  are  the  geotechnical  problems  at  the  Rila 
Monastery site.  The present monastery complex is built  up on 
quaternary  deposits  presented  by  gravels  and  boulders  with 
sandy filling interlayered by plastic clays up to 3.0-3.5 m thick. 
The total thickness of the quaternary deposits is ranging to 16-45 
m with  free groundwater  level  is  5-9  m deep.  The monastery 
buildings are  with  shallow foundations – 3.0-3.5  m deep.  The 
inside  area  of  the  complex  was  filled  up  with  up  to  9  thick 
embankment (cultural layer). From engineering geological point 
of  view the site is very well  studied. Seismic microzoning was 
carried out. The present state of the buildings is bad and at some 
sections  is  critical.  The  revealed  structural  failures  include 
fracturing along bearing walls,  around windows and below the 
top mouldings. Most damaged is the eastern edge of the south 
wing  where  the  building  is  with  maximum  height  (28  m). 
Fractures occur in  the central  and western  sections the south 
wing, less fractured is the eastern wing. The monitoring of the 
fixed marks reveals movements along the fractures.

The geotechnical conditions of the site are complicated by the 
high level of realized and the expected earthquakes in the region. 
According to the Paraseismic Regulations the expected seismic 
activity  for  a  1000  year  period  is  of  9° MSK.  The  maximum 
realized  seismic activity is of 9° MSK.

Three initial hypotheses for the destructing factors were tested: 
overall failure of the stability of the terrain; suffusion settlements 
of the terrain; local and total failure of the bearing capacity of the 
soil (fig. 5). 

Figure 5.  Stress distribution under the south wing foundations 
and the geological structure of the soil base (3 – alluvial gravel  

and boulders with sandy filling, 3a – soft and plastic alluvial  
clays)

   The calculations results rejected the first  two of  them. The 
comparison between the foundations loading and the soil bearing 
capacity  revealed  that  they are  very  close in  range while  the 
foundation loading is higher that the dynamic bearing capacity of 
the  soil.  So  it  was  accepted  that  structural  failures  are 
consequent  to  a  local  stability  failure  of  the  soils  probably 
initiated  from  the  Krupnik  earthquake  in  1904.  Further  they 
continued due to creep processes in the soft clay interlayers. In 



1934  the  construction  of  abutments  at  the  eastern  and 
southern walls probably stabilized the structure. During the 
60-ies parts of them were demolished and that caused new 
activation  of  the  movements.  Before  any  action  for 
reinforcement of the monastery buildings it is necessary to 
decrease  the  loads  on  the  soils.  The  possible  technical 
solutions  include  widening  of  the  foundation  and/or 
meliorating their bearing capacity by micro-piles.

The  conclusion  from  the  present  review  is  that  the 
unique  cultural  heritage  monuments  in  Bulgaria  are 
endangered by unfavourable geological processes some of 
them being  in  critical  situations.  Although  the  conditions 
and the trigger factors of the destructive processes are well 
studied and for son of the monuments technical solutions 
for  reinforcement  exist  practically  no  action  for  their 
execution  is  realized.  The  main  reason  is  no  much  the 
financial shortage as the lack of geotechnical competence 

of the decision taking authorities which results in refusing to take 
any responsibility while their inaction dooms the future existence 
of the monuments.
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