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1.Въведение  
Геотехническото инженерство е основно направление в научните изследвания, 

проучването, проектирането и изпълнението на строителните конструкции и съоръжения. Като 
университетска специалност, Geotechnical Engineering е малко позната у нас, но тя е развита в 
почти всички инженерни колежи, където висшето образование е изградено на основата на 
квалификационни :нива (САЩ, Англия, Япония, Скандинавски страни, Индия, Египет и. др.).  

В геотехническото инженерство се обединяват отделим научни направления и строителни 
дейности, кои,о имат различна теоретична основа. Като основно направление се счита 
Геомеханиката, чийто предмет е количествената оценка на механическите процеси, настъпващи 
в земната кора вследствие на едромащабната строителна дейност на човека (т.н. антропогенни 
фактори).  Към нея се включват основни научни дисциплини като Земна механика, Скална 
механика, Механика на органическите маси и др. 

В практически аспект геотехническото инженерство включва: анализа, проектирането и 
изпълнението на земни (язовирни степи, диги, пътни и железопътни насипи), укрепителни, 
подземни и фундаментни конструкции; оценка на движението на подземните води и неговото 
влияние върху конструкциите; оценка на взаимодействието на конструкциите със земната 
основа; оценка на поведението на почвените масиви при динамични и сеизмични въздействия; 
числено моделиране в земната и скалната механика; проектиране и строителство на фундаменти 
и подземни конструкции в сложим инженерногеоложки условия; оценка на влиянието на 
строителната дейност на човека върху околната среда и др. 

 
 

2. Историческо развитие на геотехническото инженерство  
На Единадесетата международна конференция ПО земна механика и 

фундиране през 1985г. в Сан Франциско е отпечатан т.н. Golden Jubilee Volume, където в три 
уникални статии на световно известните специалисти Jean Kerisel (Франция), А. W. Skempton 
(Англия) и Ralf. В. Peck (САЩ), се разглежда детайлно история та на геотехническото 
инженерство. По-долу е направен кратък преглед на тази история.  
 
__________________________________________________ 
1 Ръководител катедра "Геотехника" - УАСГ 
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 Историята на геотехническото инженерство може да се разгледа в три основни периода:  
 - до началото на 18 В., когато се появяват първите научни публикации, свързани с 
почвите и земните съоръжения;  
 - от 1717 до 1927 г., - период, в който познанията за почвите и земните конструкции 
навлизат в строителната практика; 

- след 1927 г., когато се появява първата книга по земна механика на k. Terzaghi и се слага 
началото на формирането на научните основи на съвременната земна механика и  
геотехническото инженерство 

 
2.1. Геотехническото инженерство до началото на 18 век 
До края на 17 век геотехническото инженерство се развива в практически и 

експериментален аспект, без това да има научен характер. Като първи геотехнически 
конструкции се посочват построените по времето на вавилонския цар Hammurabi, когато 
слабата земна основа по поречието на р. Ефрат създава сериозни затруднения при фундирането 
на сградите. По тази причина в този период е действувал законът ."око за око",според който, ако 
сградата се разруши, нейният собственик може да поиска смъртта на строителя. Твърде 
поетично звучат правилата на Manasara Shipashasra, написани на санскрит от неизвестен автор. 
Тяхната възраст е неизвестна, но се предполага, че датират от преди 7 век. Относно 
фундаментите са записано следните изисквания:  

- точният архитект ще измие изкопа с 5 продукта от крава; 
- той ще носи фина дреха и ще предложи на, Господа и Вселената тамян и цветя и ще 

ги съзерцава;  
- главният архитект ще използува "мъжки" тухли за строителство на храмове и ще 

извърши божествен о освещаване на тухлите;   
- изкопът ще се копае през нощта, а тухлите ще се редят през деня.  
 

 Китайският закон Ying Zao Ра Shi. написан за период от 30 години и завършен през 1103 . 
съдържа 3555 клаузи, главно за проектиране на дървени конструкции, включително и 
фундирането. Опитът от строителството в Египет довежда до появата в Кайро през 13 век на 
книгата Кitab аl Ipadan Wal I'tibar. Тя е едно ръководство. Съдържа предупреждения и включва 
описания на процедури за строителство на фундаменти под вода. 

По време на Ренесанса в Европа също се появяват определен брей публикации, като най-
известна е тази на Filibert de l'Orme, отпечатана през 1561 г. със заглавието "Investigations for 
Good Construction, and Low Cost". Тя включва проучване на кесонни фундаменти и сводови 
конструкции под вода в морски басейни. 

Накрая, през 18 век, във Франция е публикувана книгата "Les Oisivites" от Marechal de 
Vaban, където от 12 глави, разглеждащи укрепването на големите градове, 11 са посветени на 
земните работи. 

По-горе бе направен бегъл преглед на древната литература, свързана с геотехническото 
инженерство. Геотехническите конструкции обаче, датират от по-дълбока древност. Без да се 
прави пълен анализ, могат да бъдат отбелязани някои от уникалните геотехнически съоръжения. 

Първите земни конструкции се предполага, че датират от дълбока древност, когато за 
направа на изкопи са използувани'каменни сечива или животински рогове. В по-следващите 
етапи се откриват полезни строителни съоръжения, като напоителни канали, предпазващи от 
наводняване конструкции и индивидуални къщи, насипи и траншеи за пътища и тяхното 
укрепване. Уникални древни сгради като: Хеопсовата пирамида в Египет, пирамидата 
"Терепара" в Мексико, пагодата Phra Pathom Chedi в Тайланд, кулата "Св. Катерина" в Хамбург, 
кулата в Пиза и редица други, са фундирани с плитко заложени фундаменти, независимо от 
това, че те предават огромни (несъизмерими с днешните конструкции) натоварвания върху 
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земната основа. 
Известно е, че от дълбока древност се използуват дървени пилоти за фундиране на 

жилищни сгради. Машини за набиване на пилоти са използували в древна Гърция. Кесони и 
фундиране под вода на мостове и морски съоръжения, подпорни стени за укрепване на древни 
конструкции са използувани в Месопотамия, Гърция и други европейски страни, Америка и др. 

 
С откриването на закона на Архимед за водния подем и неговото развитие от Галилей 

(1562-1642) се свързва началото на геотехническото инженерство в райони с открити водни 
басейни. За този период се построяват геотехнически конструкции, като: дренажи, подземен 
воден транспорт, артезиански кладенци, аквадукти, отводнителни канали и др. В този период са 
построени също и редица древни геотехнически съоръжения за жилищни сгради, работилници и 
други с "индустриално" предназначение. Интересно е да се отбележи, че в Китай, Гърция и 
други са открити древни сгради' с противоземетръсни фундирания. Без наличието на научни 
постижения много от древните сгради учудват с перфектното си изпълнение' и конструиране. 
Например египтяните насочват осовото натоварване в пирамидите надолу с цел предпазване на 
откосите от разрушение. Гърците, чрез изучаване на характеристиките на материалите за 
обратна засипка около сградите, редуцират натоварванията върху фундаментите. Историческите 
сведения дават информация за редица древни уникални геотехнически съоръжения, на 
изпълнението на които може да завиди днешният строител. 

 
2.2. Геотехническото инженерство в периода 1717-1927 r 
В този период се появяват първите научни публикации, свързани със свойствата на 

почвите и тяхното поведение при различни въздействия. В хронологичен аспект тук се оформят 
следните периоди: 
 а) Докласически период (началото на 18 век), характеризиращ се с появата и развитието 
на емпиричната теория за земния натиск.  

Първата книга в тази област е на френския специалист Henry Cautier (1717), където в 
частта, отнасяща се до подпорните стени, той разделя насипните материали на пясъци, 
обикновени почви и глини. 

По нататък могат да се посочат работите на Bernard Forest de Belidor (1729), Francois 
Gadroy (1746) и Jean Rodolphe Perronet (1969).  

В книгата на Belidor "La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fогtifiсаtiоп et 
d'architecture civil", се дава определение за специфичен земен натиск, като коефициентът Ка се 
приема 0,5. Теорията на земния натиск се развива на основата на една перфектна класификация 
на строителните почви. Belidor разделя почвите на: скали (лесно разпознавани по тяхното 
голямо съпротивление при изкоп); пясъци (твърди и уплътнени с обемна плътност 1,66-1,84 
g/сmЗ); почва (earth) ) обикновена - в сухи райони, мека почва - представена от глини и пясъци с 
ниска якост, която може да се ползува за фундиране след заздравяване; глина, добра за 
фундиране; торф - неподходяща за фундиране. 

Gadroy доразвива теорията за земния натиск, като провежда първите моделни 
изследвания и доказва възможността за приемане на равнинна плъзгателна равнина при 
несвързани почви. Perronet от своя страна изучава проблема за устойчивостта на откосите, като 
доказва, че разрушаването на откосите при свързани почви се дължи на водата, намаляваща 
големината на кохезията. 

б) Класическа земна механика, включваща времето от Соиl0mЬ до Rankine и по-
следващите капитални трудове на Darcy (1856), Boussinesq (1883), Atterberg (1911), Fellenius 
(1927) и др. 
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Основата на класическата земна механика се поставя от Charles Augustin Coulomb (1736-

1806), с публикацията "Essais sur une application des regles de maximis et minimis а quelques 
problemes de statique, relatif а l'architecture" По-нататък теорията за земния натиск се доразвива в 
трудовете на французите Gaspard Ргоnу (1802), Jeacque Francais (1820), Jean Poncelet (1840) и 
англичаните Неnrу Moseley (1843), Charles Норе (1845), William Rankine (1862). 

Експериментални изследвания, свързани с водопропускливостта и устойчивостта на 
пясъците през този период се извършват от Henry Darcy (1856), George Darwin (1883), Joseph 
Boussinesq (1883) (през 1885 г. е публикуван неговият труд за определяне на напреженията и 
деформациите в еластично изотропно полупространство), Obsorne Reynolds (1887), John 
Beresford (1902) и др. 

Извършената от Albert Atterberg класификация на глините през 1911г. и до днес е 
включена като основна в редица стандарти, в това число и у нас. Изследвания за определяне на 
характеристиките и поведението на глините се извършва и от Wolmar F'el1enius и неговите 
колеги от Швеция (19161926). Специално Fellenius дава  числено решение за изследване на 
устойчивостта на откоси, като неговият метод се използува и сега в редица страни.  

През 1919 г. К. Terzaghi започва изследователска работа по земна механика, като първите 
му експериментални изследвания са опитите на консолидация на глинести образци с водно 
съдържание на границата на протичане. Създадената от него теория на едномерната 
консолидация е публикувана за първи път през 1923г. Основните принципи на земната механика 
той публикува през следващите години във Виена (1925) и Ню Йорк (1926). 

 
2.3. Съвременната земна механика и геотехническото инженерство от Terzaghi до 
наши дни   
Книгата Erdbaumechanik, издадена във Виена, се счита като начало на модерната земна 

механика. Чрез нея понятието земна механика вече е включено в терминологията на 
строителното инженерство. В следващите години К. Terzaghi развива свои те идеи, работейки в 
САЩ. Под негово ръководство през 1936 г. в Харвард (САЩ) се провежда Първият 
международен конгрес по земна механика и фундиране. В него участвуват около 200 
специалисти от 21 странно Интересно е да се посочат заглавията на докладите, публикувани в 
трудовете на конгреса, което показва широкия обхват на проблемите и тяхната актуалност: 

∗ Якост на срязване и ефективни напрежения. 
∗ Ненарушени проби, включително от пясък. 
∗ Опити in-situ и по-специално датският конус. 
∗ Опити с центрофуга и зависимости при моделните изпитвания 
∗ Влияние на преуплътняването при оценка на слягането. 
∗ Използуване и развитие на теорията за, консолидацията. 
∗ Проучване и проектиране на основа та На вторичната консолидация.  
∗ Развитие на решението за разпределение на напреженията в еластичното 

полупространство с цел използуване в практиката. 
∗ Регионални слягания. 
∗ Претоварване с цел подобряване на носещата способност и ограничаване на 

слягането; измервания на порния натиск; пясъчни дренажи. 
∗ Заздравяване на почвите: инжектиране на емулсии и електроосмоза.  
∗ Проектиране срещу разрушаващия ефект на набъбващите почви.  
∗ Сводов ефект при земния натиск. 
∗ Замразяване на почвите. 
∗ Динамика на почвите: земетресения, втечняване при сеизмични въздействия, машинни 

 10



вибрации, вълново уравнение при забиване на пилоти. 
∗ Методи за наблюдения. 
∗ Указания в земната механика; съдържание на учебните курсове. 
Вторият международен конгрес по земна механика и фундиране се  провежда 12 години 

по-късно в Ротердам, 1948 г. В него участвуват вече 600 специалисти. 
В годините между двата международни конгреса земната механика се утвърждава като 

неразделна част от строителното инженерство. В различни страни се развиват лаборатории, 
повишава се умението на специалистите компетентно да решават практически геотехнически 
проблеми. В този период се публикуват и много книги, които имат фундаментално значение в 
геотехническото инженерство. Могат да се посочат: "Основы динамики грунтовой массы" (М. 
Н. Герсеванов, 1934); "Основы механики грунтов" (Н. А. Цытович, 1934); "Equilibre des Massifs а 
Frottement Interne" (А. Caquot, Франция, 1934); "Drückverteilung im Baugrunde" (О. К. Fгöhliсh, 
Австрия, 1934); "Die Theorie der Setzung von Tonschichten" (К. V. Terzaghi, О. К. Fröhlich, 
Австрия, 1936); "Erddruck, Erdwiderstand und Tragfahigkeit des Baugrundes" (Н. Кгеу, Германия 
1936); "Основы механики мёрзлых грунтов" (Н. А. Цытович, 1937);, "Engineering Properties of 
Soils" (Hogentogler, САЩ, 1937); "Soil Mechanics and Foundations" (Е. L. Plummer and S. М. Door, 
САЩ, 1940); "Soil Mechanics" (А. S. К. Buisman. Холандия, 1941); "Theoretical Soil Mechanics" 
(К. Terzaghi, 1943) "Soil Mechanics in Engineering Practice" (К. Terzaghi, and R. В. Peck 1948); 
"Теоретические основы механики грунтов" (М. Н. Герсеванов, 1948); "The Mechanics of 
Engineering Soils" (Р. L. Capper and W. F. Cassie. Англия, 1948) и др. 

На Втория международен конгрес се учредява Международната организация по земна 
механика и фундиране (International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering). Чрез 
нея се организират следващите международни конгреси; които се провеждат редовно всеки 4 
години: Цюрих - 1953, Лондон - 1957, Париж - 1961, Монреал - 1965, Мексико - 1969, Москва - 
1973, Токио - 1977, Стокхолм - 1981, Сан Франциско - 1985, Рио де Жанейро - 1989. 
Тринадесетият конгрес ще се проведе през януари 1994 г. в Делхи. 

Не е възможен пълен анализ на историческото развитие на геотехническото инженерство 
от времето на Terzaghi до днес. През този не голям исторически период в световната 
геотехническа практика и наука продължава развитието на традиционните методи за определяне 
на якостта на срязване, компресионните свойства, водопропускливостта, вземането на 
ненарушени почвени проби, проектирането на лабораторна апаратура и инсталации за 
изследване in-situ. Специално внимание се отдел я на точността и автоматизиране обработката 
на резултатите от изследванията. Утвърдиха се много авторитетни научни центрове като: 
Laboratorie Central des Ponts et Chaussees (Paris), Earthquake Engineering Research Center 
(University of California, Berkeley). Swedish Geotechnical Institute (Stockholm), НИИ по основания, 
фундаменты и подземные сооружения (Москва) и др. Научни школи по земна механика и 
фундиране се формират от последователите на К. Terzaghi. Нека само да споменем А. Skempton 
и А. Bishop, усъвършенствали триосовите изпитвания, А. Casagrande (дългогодишен консултант 
в U. S. Army Corps of Engineering), Н. В. Seed (създател на американската школа по динамика на 
почвите и земетръсно инженерство). Не могат да бъдат отминати учениците и последователите 
на М. Н. Герсеванов и Н. А Цытович, като Д. Д. Баркан, Б. И. Далматов, С. С. Вялов, Ал. 
Гольдин, Ю.К. Зерецкий, чиито фундаментални книги са издадени на английски език от 
издателството А.А Balkema. 

Едновременно с изучаването на свойствата на почвите, особено в последните години, 
развитие получиха новите тенденции в земната механика, проектирането и строителството на 
геотехническите конструкции и съоръжения. Широко приложение намира компютърната 
техника както за обработка на експериментални резултати, така и за решение на теоретически 
проблеми. Тук обаче следва да се при помни твърдението на К. Terzaghi, че колкото една теория 
е по-сложна, толкова по-малка е нейната приложимост в земната механика. Това твърдение се 
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основава на следните причини:  
а) Свойствата на реалните почвени и скални масиви са твърде сложни и комплексни и 

най-често трудно определими, така че грешката, натрупана при численото решение, е много по-
голяма от точността на самата теория. 

б) Математическите решения са също много сложни, така че понякога е неразумно да се 
изразходват време, усилия и средства за това. Дори и най-сложният математически модел не 
може едновременно да отчете реалните свойства на масива, влиянието на водата върху 
свойствата, граничните условия, анизотропията на средата, взаимодействието с конструкцията, 
прогнозирането на поведението във времето и т.н.  

Методът на крайните елементи позволява Да се решат много теоретически и практически 
геотехнически проблеми, при условие, че входната информация отразява реалните свойства на 
почвения масив и съществуващите гранични и начални условия. Един метод за изпълнение на 
това условие е сравнението на резултатите от теоретичното решение с реалното поведение на 
геотехническото съоръжение и прилежащия към него земен масив. Пример за това е анализът, 
извършен от Н. В. Seed и неговите сътрудници на деформациите на язовирната стена Upper San 
Fernando след земетресението в Калифорния през 1971 г. 

Важно значение за развитие на изследванията в областта на геотехническото инженерство 
имат световните международни конгреси, където се събират специалисти от цял свят, а 
докладите се. публикуват в няколко тома. Освен тях се провеждат конференции по континенти 
(през 1991 г. бе проведена Х европейска конференция във Флоренция), на всеки 4 години се 
провеждат конференции на Дунавските европейски страни (през 1990 г. в Будапеща бе 
проведена IХ конференция). Такива конференции се провеждат и. в останалите региони. Чрез 
международната организация по земна механика и фундиране се провеждат и много 
конференции със специализирана тематика, където се обсъждат много по-тесни направления на 
геотехническото инженерство. 

За илюстрация ще посочим докладите от последните конференции. На ХII световна 
конференция в Рио де Жанейро (1989), в З тома са публикувани 481 доклада с общо 2100 стр. 
(формат А4). На Х европейска конференция във Флоренция (1991) броят на докладите е 216 с 
1100 стр., а на Х Дунавско-европейска конференция - Будапеща (1990) - 74 доклада с 540 стр. 

В момента в International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering членуват 
18500 специалисти от 61 странни. 

Очевидно, в рамките на този доклад е невъзможно да се разгледат всички актуални 
проблеми на геотехническото инженерство. Представа за съвременното състояние може да даде 
тематиката, предвидена за обсъждане на XIII Международен конгрес по земна механика и 
фундиране в New Delhi. дадени по-долу. 

1. Главни сесии 
А. Свойства на почвите. 
1. Напрежения, деформации, якост, водопропускливост. 
2. Оценка на резултатите от полепи и лабораторни опити, влияние на обработката на 
пробите. 
В. Фундиране. 
1. Анализ и проектиране на плитки и дълбоки фундаменти.  
2. Изследван  на взаимодействието на основа.  
3. Моделни изследвания и интерпретация.  
4. Насипи върху слаби почви.  
5. Машинни фундаменти.  
С. Проектиране и изпълнение на укрепителни и сондажни конструкции. 
1. Проблеми на земния натиск - подпорни стени, шпунтови стени, преградни 
конструкции, тунели в меки почви, сондажни конструкции.  
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2. Дълбоки изкопи, включително дренажен контрол. 
D. Насипни язовирни стени и тяхното фундиране. 
1. Устойчивост и деформации .на земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени  
2. Филтрация и нейният контрол, използване на геосинтетика, проектиране и изпълнение 
на филтри. 
3. Суфозия и образуване на пукнатини, хидравлично пукнатинообразуване,  
проблеми на дисперсните глини и измервания по време на строителството.  
Е. Намаляване на природния риск.  
1. Геотехнически проблеми. свързани с масови земни движения: земетресения; свлачища; 
кални потоци; пропадания; кални вулкани. 
2. Геотехнически проблеми. свързани с проливни наводнения, урагани и тайфуни. 
 
II. Теми за дискусионни секции. 
1.1. Заздравяване на почвите. 
1.1.1. Уплътняване - статично и динамично. 
1.1.2. Химично заздравяване, варови пилоти - метод за дълбочинно полагане на смеси. 
1.1.3. Каменни пилоти, микропилоти, пилоти в насипи. 
1.1.4. Геосинтетици и естествен и тъкани. 
1.2. Втечняване.  
1.2.1. Потенциал и оценка.  
1.2.2. Проектни решения.  
1.2.3. Проучвани случаи. 
1.3. Геофизични методи. 
1.3.1. Нови концепции и развитие. 
1.3.2. Методи за интерпретация и корелация. 
1.4. Професионална практика. 
1.4.1. Професионална етика. 
1.4.2. Законови аспекти. 
1.4.3. Сфери на действие и задължения, професионален съвет и управленчески риск. 
2.1. Приложение на компютри в геотехническото инженерство. 
2.1.1. Числени, точни и вероятностни методи. 
2.1.2. Проектиране с помощта на компютри. 
2.1.3. Експертни системни 
2.2. Фундиране на стари конструкции и монументи. 
2.2.1. Проучвания. 
2.2.2. Реставрация. 
2.2.3. Усилване на фундаменти. 
2.3. Обучение по геотехническо инженерство. 
2.3.1. Концепция за обучение по геотехническо инженерство. 
2.3.2. Помощни компютърни инструкции. 
2.3.3. Инструкции за лаборатории и полеви опити и наблюдения.  
2.4. Почви в райони със сух климат 
2.4.1. Тропически почви (латерити). 
2.4.2. Набъбващи почви. 
2.4.3. Алувиални прахови почни. 
2.4.4. Гипсови и засолен и почви. 
3.1. Геотехнология и околна среда. 
3.1.1. Влияние на замърсяванията върху якостта на почните. 
3.1.2. Фундаменти за морски конструкции. 
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3.1.3. Оценка, използване и премахване на химични, минни и индустриални отпадъци и 
хвостахранилища.  
3.2. Подводна морска геотехнология. 
3.2.1. Отложения по морското дъно. 
3.2.2. Фундаменти на морски конструкции. 
3.2.3. Тръбопроводи, подводни морски откоси. 
3.3. Строителство, измервания и поддържане. 
3.3.1. Шлицови стени, почвени анкери и подземни изкопи. 
3.3.2. Фундаменти, земни и укрепителни конструкции, откоси. 
3.4. Пътища и ж.п.линии. 
3.4.1.Поведение при вибрации и повтарящи се товари  
3.4.2. Стабилизиране на основата на ж.п..линии, включително използване на естествени и 
индустриални отпадъци. 
 
 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО В БЪЛГАРИЯ 
 
3.1. Историческа справка.  
3.1.1. Исторически опит. 
В нашата страна от древни времена също са запазени редица исторически сгради и 

съоръжения, които показват гения на българския строител. Като уникални строителни 
съоръжения могат да се посочат: фундаментите на много сгради в градовете Плиска и Преслав; 
Аспаруховият вал; фундирането на църквата "Св. Петка Самарджийска" в София; шпунтовата 
дървена ограда от 19 век на р.Искър, близо до Ч. Бряг; Църквата "Св. Троица" в Свищов; 
прочутият мост на р. Янтра край гр. Бяла от майстор Кольо Фичето и др.  

Като се говори за исторически опит, не може да не се спомене оценката, която историкът 
и художникът Феликс Каниц (австроунгарски поданик) дава в своите летописни бележки (в три 
тома) "Дунавска България на Балканите" (1862-1874). В тях четем: "Как е било възможно 
мръсната, кална Янтра да бъде съоръжена с този извънредно внимателно изработен каменен 
мост от плътен варовик, дълъг 276 m, 9т широк, с 14 сводови отвара и хубаво скулптурирани 
5,4 т дебели стълбове". По-нататък Каниц описва своята лична среща с Кольо Фичето през 1872 
г.: "Там, в голямата къща на хана, стоеше Никола Фичоолу, един скромен българин от 
Балканите, който по носия и обноски не се различаваше от останалите селяни. Въпреки това, 
той говореше с оправдано самочувствие за строежа си... при това слабо съзнаваше, че... е 
създал постройка, която прави чест на видни европейски техници". 

Могат да се изброят и други древни уникални постройки в България, правещи чест на 
българския строител. 

Приложението на съвременната земна механика в строителното инженерство у нас се 
свързва със създаването на Държавната политехника. В този смисъл, за начало на земната 
механика в България се счита издаването на едноименната книжка на д-р Балуш Балушев през 
1942 г. С нея той популяризира съдържанието на тази нова за тогава научна дисциплина сред 
техническата общественост у нас. 

Използването на методите .на съвременната земна механика при проектирането на някои 
хидротехнически обекти се извършва за първи път през 1947г.., когато във Виена и в Москва се 
правят лаборатории изследвания за язовир Росица. 

Широко използване на земно-механичните изследвания в строителната практика започва 
през 1948 Г., когато към Държавната политехника и Министерството на строежите и пътищата, 
под ръководството на проф. Георги Стефанов, се създава първата лаборатория по земна 
механика. Освен за обучение, тогава единствено в тази лаборатория се извършват лаборатории 
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опити за нуждите на строителството. Независимо от създадените по-късно много други 
лаборатории за определяне свойствата на строителните почви, развитието на други научни 
звена, все пак най-многобройна и извършваща най-голям обем научни изследвания е 
преподавателската група по земна механика и фундиране и инженерна геология. 
Преподавателите от катедрата участват като главни експерти и консултанти при решаването на 
геотехническите проблеми за почти всички строителни обект и у нас. 

 
3.1.2. Основатели и преподавателски състав на катедра "ГЕОТЕХНИКА"  
През 1944г. започва преподаването по земна механика от д-р инж. Балуш Енчев Балушев, 

извънреден професор към катедра "Пътища и железници" - ръководител проф. инж. Хр. Цонев. 
В 1945 г. се изнасят първите лекции по фундиране от хон. доц. В. М. Минков. В 1947 г. се 
формира катедра"Пътища и земна механика", ръководена от проф. инж.Б. Е. Балушев с 
асистенти Владимир Терзиев (1945) и инж. Георги Стефанов (1946), към която се зачислява и 
доц. В. Минков (1950, професор 1954) с дисциплини "Фундиране" и "Водоснабдителни 
строежи". В края на 1953 г. тази катедра се разделя на "Пътища" с ръководител доц. Л. Манчев и 
"Земна механика и фундиране" с ръководител проф. Б. Балушев. През 1961 г. към катедра 
"Земна механика и фундиране" се зачислява дисциплината "Инженерна геология", която преди 
се е числяла към катедра "Пътища и земна механика", но е била преподавана от хонорувания 
преподавател доц. д-р Еким Бончев (СДУ) и щат.ните - проф. Васил Арнаудов (1944-46), 
асистент геолог Стефан Бошев, след него - доц. Атанас Демирев. Редовни асистенти по земна 
механика и фундиране са били инж. Борис Каменов (1952-1957), инж. Любен Златков (1953-
1959). През 1958г. като асистенти постъпват сегашните професори Ангел Алексиев и Весели'н 
Венков. След напускането на проф. А. Демирев като асистент по Инженерна геология и 
хидрология, през 1963 г. постъпва инж. Лиляна Маринова, а като доцент - през 1966 г. - Иван 
Пенков Иванов. 

През 1961 г. се пенсионира проф. Валериан Минков,но остава хооноруван преподавател 
до 1965 г. След него дисциплината "Пристанищно строителство" се преподава от Т. Етимов. 
През 1963 г. в катедрата постъпва доц. Георги Дингозов (от 1970 г. професор). През 1953 г. доц. 
Георги Стефанов преминава временно във ВМГИ, където оглавява катедра, става професор 
(1960) и се завръща в катедра "Земна механика, фундиране и инженерна геология" във ВИАС 
(1966). През 1967 г. се пенсионира проф. Б. Балушев и за професор, ръководител на катедра е 
избран проф. Георги Стефанов. Същият е ръководител на катедра до 1.Х.1986 г. След него, 
последователно, катедрата се ръководи от проф. Георги Дингозов (до 1.Х.1988 г.) и проф. 
Веселин Венков (до 1.Х.1989 г.). През декември 1989 г. за ръководител на катедра е избран доц. 
Трифон Германов.' 
 С решение на Академическия съвет, (Протокол No 5/6.Март.1991 г.) катедрата е 
преименувана "ГЕОТЕХНИКА". 
 Към 1.VII.1992 г. в катедрата работят следните щатни преподаватели (по реда на 
постъпването):  

1. Проф. дтн.инж. Теодор Георгиев Етимов (1963). 
2. Проф. кмгн инж.геол. Никола Велков Косев (1964). 
3. Проф. ктн инж. Илия Николов Кръстилов (1965). 
4. Доц. ктн инж. Енчо Балуш Балушев (1968). 
5. Гл. ас. инж. геол. Кольо Маринов Филипов (1968). 
6. Доц. ктн инж. Трифон Славчов Германов (1970). 
7. Доц. ктн инж. Желю Димитров Желев (1972). 
8. Доц. ктн инж. Георги Костадинов Илов (1973). 
9. Доц. ктн инж. Борислав Любомиров Киров (1975). 
10. Гл. ас. инж. геол. Николина Николова Гълъбова (1975). 
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11. Доц. кмгн инж.геол. Юлии Франц Страка (1975) 
12. Доц. ктн инж. Добрин Денев Денев (1976). 
13. Гл. ас. инж. геол. Росси Димитров Софев (1984). 
14. Сто ас. инж. Владимир Иванов Костов (1987). 

 
  3.2. Основни направления на изследователската работа в катедра  
  "ГЕОТЕХНИКА". 
 

Преподавателите от катедра "Геотехника" са участвували в разработването на много 
нормативни документи (правилници, стандарти, указания), свързани с проучването и 
проектирането на геотехническите, съоръжения. Написани са много монографии и книги, 
стотици научни трудове и статии. 

Към доклада на проф. Г. Стефанов, във връзка с 40-годишнината 'на ВИАС, е приложен 
списък на повече от 1000 заглавия на литература, свързана с геотехническото инженерство. Към 
настоящия доклад се прилага списък на публикациите само на членовете на катедра 
"Геотехника" за периода след 1982 г. Тук не си поставяме за цел да се направи подробен анализ 
на научните постижения на членовете на катедрата, а в най-общия план да бъдат' посочени 
направленията на изследователската работа, което ще позволи на читателя да направи сравнение 
със световните тенденции. По-пълна информация за изследванията в последните години може 
да се получи, като се проследи приложеният списък на публикациите.  
 По преценка на автора на доклада, изследователската работа на катедрата се развива в 
следните направления: 
 а) Определяне на физико-механическите свойства на почвите и скалите. 

Разработени са апарати и методики за: определяне на границата на протичане (Стефанов); 
чисто срязване (Алексиев); определяне на силата на набъбване (Алексиев, Кръстилов); 
определяне на коефициента на страничен натиск в покой (Венков - за пясъци). (Германов - за 
глинести водонаситени почви); определяне на плътността на почвите чрез ултразвуков апарат 
(Алексиев); определяне на параметрите на пълзене при уплътняване (Германов); разработени са 
рецептури на водоразтворими полимери за подобряване на физико-механичните свойства на 
песъчливи почви (Гълъбова); определяне на якостта на срязване на скални масиви в естествен и 
условия (Косев, Илов, Филипов); определяне на якостните и деформационните свойства на 
почвите от морския шелф (Киров); оценка на степента на напуканост на скални масиви (Косев); 
изследване на деформационните свойства на земната основа чрез опити -in situ-. (Етимов. 
Желев); динамични и статични пенетрационни изпитвания (Денев); определяне на динамичните 
характеристики на свързани и несвързани почви (Костов) и др.  

Поради важността на проблема за определяне на реалните свойства на почвите, без 
претенции за пълнота, по-горе са изброени разработките само на членовете на катедрата. 

б) Напрегнато и деформирано състояние на почвени и скални масиви. 
Устойчивост.  

Извършени са: моделни и теоретични изследвания на граничното напрегнато състояние 
на зърнеста среда и определяне на носещата способност на земната основа (Балушев); моделни 
изследвания на напреженията под пясъчни възглавници и изследвания in situ на слягането и 
деформациите в дълбочина на двупластова земна основа под щампа и едроразмерни 
фундаменти (Етимов); едромащабни опити за определяне на напрегнатото състояние под корави 
фундаменти върху пясъчна и естествена основа чрез специално разработена апаратура, 
тензометри и методика на изпитването (Желев); изследвания на нестабилизираното напрегнато 
и деформирано състояние намасиви от глинести ПОЧЕМ в процеса на тяхната консолидация 
(Германов); изследвания на напрегнатото състояние на земната основа под насипи (Кръстилов); 
изследвания на факторите, влияещи върху устойчивостта на скални откоси и методика за 
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проучване и статическо оразмеряване (Илов. Косев); графичен метод за определяне на устойчив 
откос (Стефанов); устойчивост на глинеста земна основа в нестабилизирано състояние 
(Германов, Кръстилов. Михова); оценка на напрегнатото и деформирано състояние и 
устойчивост на земната основа при отчитане на взаимодействието й с конструкциите (Етимов) и 
др. 
 в) Фундаментни конструкции и взаимодействието им със земната основа. 

Първите публикации за изчисляване на земната основа и фундаментните конструкции 
при плитка и дълбоко заложени фундаменти при различни почвени условия са на проф. В. 
Минков. По нататък могат да се посочат изследванията за: усъвършенствуване на методите за 
оразмеряване на пилотните системи (Дингозов, Илов); оразмеряване на сглобяеми фундаменти и 
фундаментни конструкции за подсилване и възстановяване на съществуващи сгради и 
съоръжения (Венков, Балушев); разработване на обобщен модел, дефиниране на изчислителните 
характеристики и създаване на нови методи за оразмеряване на елементите на системата 
"конструкции, фундаменти и земна основа" (Етимов); изследвания върху взаимодействието на 
насипите със земната основа (Кръстилов); усъвършенстване на методите за проектиране на 
плоски фундаменти върху набъбващи почви (Алексиев); и др. 

г) 3емен натиск и подпорни съоръжения. 
 3начителни по обем и съдържание са приносите на проф. В. Венков за изясняването на 
проблемите на земния натиск и проектирането на подпорните съоръжения. Други изследвания в 
тази област са: земен натиск при стръмни терени (Етимов); оразмеряване на подпорни стени от 
армирана почва (Кръстилов, Желев, Петкова); усъвършенстване и практическо приложение на 
класическата теория за земния натиск (Денев); оразмеряване на анкери и анкерни устройства 
(Илов, Денев) и др. 
 д) Фундиране в сложим условия.  
 Разработени са методи за изчисляване на пропадането и за фундиране в льосови почви 
(Стефанов, Кръстилов). Изяснено е влиянието на свойствата на набъбващите почви върху 
начините на фундиране (Дингозов, Алексиев, Кръстилов, Киров). Извършени са: изследвания за 
поведението на тините и торфовете и са предложен и методи за изчисляване на земната основа и 
нейното заздравяване (Дингозов, Етимов, Киров); серия от изпитвания и разработване на 
нормативни документи за инженерно-геоложко проучване на почвите от морския шелф (Киров); 
изследвания за влияние на замърсяването върху свойства та на почвите и подпочвените води 
(Киров, Страка); оценка на възможността за втечняване на водонаситени пясъци при сеизмични 
въздействия (Германов, Костов) и др. 
 е) Числени методи в приложната геомеханика. 
 Приложението на компютърната техника в проектирането и научните изследвания 
създаде условия за решаването на комплексни проблеми в земната и скалната механика. В 
последните години с помощта на числени методи са решен и някои задачи, като: 
автоматизирано изчисляване на фундаментни и строителни конструкции при отчитане на 
взаимодействието им със земната основа (Етимов, Рашкова); приложение на метода на крайните 
разлики при изчисляване на шпунтови стени и стоманобетонови траверси (Кръстилов, Нешева); 
изчисляване на напреженията и деформациите в насипи и земна основа при отчитане на 
консолидацията (Германов, Михова); изследване на напрегнатото състояние на армирана почва 
(Желев, Петкова); изчисляване на устойчивостта на скални откоси (Илов) и др.  
 До тук са посочени само направленията на изследователската работа на преподавателите 
от катедра "Геотехника" без претенции за изчерпателност. 
 Членовете на катедрата участвуват активно и в работата на International Society for Soi! 
Mechanics and Foundation Engineering и са допринесли за завоюването на заслужен авторитет на 
българските специалисти в чужбина. Показателна за това е справката по-долу за участие с 
доклади на различните конференции: 
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- Трудове на Дунавско-европейски конференции по земна механика и фундиране 
(DECSMFE): III DECSMFE Будапеща, 1971 - 1 доклад; IV DECSMFE, Блед 1980 - 1; V 
DECSMFE, Братислава 1977 - 5; VI DECSMFE, Варна 1980 - 4; УН DECSMFE, Кишинев 1983 - 
2; VIII DECSMFE, Нюрнберг 1985 - 4; IX DECSMFE, Будапеща 1990 - 2. (Всичко 19 (бр.) 

- Трудове на Европейски конференции по земна механика и фундиране (ECSMFE): V 
ECSMF'E, Мадрид 1972 - 1 доклад; VI ECSMFE, Виена 1976 - 1; VII ECSMFE, Брайтън 1979 - 3; 
VIII ECSMFE, Хелзинки 1983 - 1; IX ECSMFE, Дъблин 1987 - 4; Х ECSMFE, Флоренция 1991-1. 
(Всичко 11бр.). 

- Трудове на Световни конгреси по земна механика и фундиране (/CSMFE): IV ICSMFE, 
Лондон 1957 - 1 доклад; V ICSMFE, Париж 1961 -2; VI ICSMFE, Монреал 1965 - 1; VII ICSMFE, 
Мексико 1969 - 1; VIII ICSMFE, Москва 1973 - 2; IХ ICSMFE, Токио 1977 - 2; Х ICSMFE, 
Стокхолм 1981 - 2; ХI ICSMFE, Сан Франциско 1985 - 2; ХН ICSMFE, Рио де Жанейро 1989 - 2. 
(Всичко 16 бр.). 
 Членове на катедрата са изнасяли генерални доклади и са били председатели на секции на 
международни конференции.  

Катедрата е домакин на Българското дружество по земна механика и фундиране и 
организира национален семинар всеки месец, където се обсъждат актуални проблеми на 
геотехническото инженерство у нас и в чужбина.  

 
3.3. Проблеми на подготовката на специалисти по геотехническо инженерство. 
Имайки' предвид разнообразието на строителните територии у нас, необходимостта да се 

строи в райони с различни геоложки условия, основателно изниква въпросът за подготовката на 
специалисти по геотехническо инженерство. В развитите страни, където е възприета степенна 
структура на обучение, такива специалисти се подготвят в магистърските и докторските 
степени. в други страни, с по-общ профил на строителния инженер, значително е увеличена 
подготовката в тази област. ' 

у нас в продължение на редица години системно е съкращаван обемът на дисциплините 
по земна механика и фундиране, за да се стигне до парадокса, когато проектирането на 
фундаментните конструкции да се изучава заедно със строителната механика и други 
общотехнически дисциплини и то в обем, далеч под необходимия минимум. За илюстрация ще 
дадем една сравнителна справка. 
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Геотехнически дисциплини 

 
Семестър 

Часове 
(лекции) 

(упражнения)
I. Калифорнийски университет в Бъркли    
А. Задължителни в основания курс    
- Инженерна геология 5 24 
- Земна механика и фундиране  5 48 
Б. Избираеми в основния курс    
- Инженерна геология (разширение)  7,8 36 
- Въведение в скалната механика  7,8 36 
- Подземни води и филтрация  7,8 36 
- Земна механика и фундиране (разширение)  7,8 36 
- Свойства на почвите в приложение 7,8 24 
В. Специализирани в курса за магистри Геотехническо  инженерство    
- Земна механика за напреднали 9,10 72 
- Лабораторни – земна механика 9 24 
- Заздравяване на почвите 9 24 
- Поведение на почвите  10 36 
- Динамика на почвите 10 36 
- Земнонасипни стени  9 24 
- Теоретична земна механика 10 24 
- Скална механика  9 36 
II. Технически университет – Виена   
А. Задължителни дисциплини  седмично 
- Геология  1 1,5 
- Геология - упражнения 3 2 
- Практика по геология 4 1 
- Геология на скалите  5 1 
- Земна механика и фундиране  5 3 
- Земна механика и фундиране 6 3 
- Земна механика и фундиране (проект)  6 1,5 
- Строителство в скали  7 1,5 
- Фундиране II част 8 3 
Б. Свободно избираеми   
- Скална механика   
- Инжектиране в земната основа    
- Устойчивост на скални терени    
- Приложна скална механика    
- Геология на Виенското пространство   
- Геология на масовите движения   
- Динамика на почвите   
- Хидрогеология за строителни инженери   
- Геология на Австрия   
- Други   
III. ВИАС през учебната 1952/53, специалност ПС  седмично 
- Инженерна геология 3 4+2 
- Земна механика 5 2+2 
- Земна механика 6 2+2 
- Земни работи 7 2+1 
- Фундиране 7 2+0 
- Фундиране 8 2+0 
IV. ВИАС през учебната 1991/92, специалност ПГС   
- Инженерна геология 3 2+2 
- Земна механика и фундиране 5 3+1 
- Земна механика и фундиране  6 2+4 

 

 19



 
Оставяме горната справка без коментар. тъй като тя достатъчно нагледно илюстрира 

състоянието на геотехническото образование в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия. 

С цел отстраняване на тази аномалия в подготовката на строителните инженери катедра 
"Геотехника" предложи на Строителния, Хидротехническия и Транспортния факултети 
въвеждането на изборно обучение по геотехнически дисциплини още при сегашните учебни 
планове за студентите от последния курс. Очакваме положително отношение към това 
предложение.  
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРСТВА 
 
Т. Германов 
 
РЕЗЮМЕ 

 
Представлен обзор актуальных проблем геотехнического инженерства. Дано краткое 

описание исторического развития геотехнического инженерства с древних времен до наших 
дней. На основании докладов J. Kerisel, А. W. Skempton, R. В. Peck на XI международной 
конференции по механике грунтов и фундаментостроению в Сан Франциско в 1985 году в 
хронологическом порядке, рассматривается история геотехнического инженерства следующих 
периодов: . 

* Геотехническое инженерство до начала 18 века, когда были построены уникальные 
древние здания и сооружения, которые по выполнениюи конструктивному решению не имеют 
современных аналогов; 

* Развитие геотехнического инженерства с начала 18 века до 1927 года, рассмотрено как 
период класической механики грунтов, когда появляются первые публикации о грунтах как об 
основаниях и материалах для земляных сооружений, в том числе классическая теория бокового 
давления Ch. Coulomb и его последователей до появления первой книги К. Terzaghi 
"Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grund\age". 

* Период после первой книги К. Terzaghi, с которой начинается формирование научных 
основ современной механики грунтов и геотехническогоинженерства, связанного с созданием 
Международной организации по механикегрунтов и фундаментостроению (ISSMFE), имеющей 
важный вклад в развитиегеотехнической науки и практики. 

Чтобы подчеркнуть актуальность проблем проведено сравнение между темами l-вой 
мировой конференции в 1936 году (в Гарварде, США), с теми, которые предстоит обсудить на 
13 мировой конференции в 1994 году (в Дели, Индия). 

Развитие геотехнического инженерства в Болгарии рассмотрено только в связи с 
созданием и развитием кафедры '"Геотехники" (бывшей "Механика грунтов, 
фундаментостроение и инженерная геология"). Дано краткое описание истории кафедры и 
основных направлений исследовательской работы преподавателей. В приложении дан список 
пебликаций членов кафедры "Геотехника" после 1982 года. В конце поставлена проблема о 
подготовке специалистов по Геотехническому инженерству, причем состояние подготовки в 
Болгарии сравняется с состоянием в Калифорнийском университете в Беркли и Техническом 
университете в Вене. 
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HYSTORY AND GENERAL ASPECTS OF' GEOTECHNICAL ENGENEERING 

 
Т. Germanov 

 
SUMMARY 

 
А review of the current problems of Geotechnicall engineering is presented. А brief description 

is given of the historic development of Geotechnicall engineering from antiquity to the present. In 
brief, on the basis of the reports by J. Kerisel, А W. Skempton, Ralph Peck submitted to the ХI 
International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering in San Francisco in 1985, the 
history of geotechnical engineering is considered chronologically in the following. periods:  

* Geotechnical engineering up to the beginning of the 18th century when unique ancient 
buildings and structures were erected, which have no рагаllеl in modern times from the point of view 
both of structural design and execution.  

* The development of geotechnical engineering from the beginning of the 18th century up to 
1927 considered as the period of classical soil mechanics, when the first publications on soils as 
foundation and material for earth structures appeared, including the classical theory of earth pressure of 
Ch. Coulomb and his followers, up to the publication of the first book by К. Terzaghi 
"Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage".  

* The period after the first book by К. Terzaghi which set the beginning of the formation of the 
scientific basis of contemporary soil mechanics and geotechnical engineering, is linked to the creation 
of the International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) which has an 
important contribution to the development of. geotechnical science and practice.  

In order to stress the importance of the problems, а comparison is made between the themes 
discussed at the I International Conference in 1936 in Harvard, USA and those to be discussed at the 
ХIII International Conference in 1994 in New Delhi, India. The development of geotechnical 
engineering in Bulgaria is considered in connection with the establishment and development of the 
Department of Geotechnics (former Soil Mechanics, Foundation Engineering and Engineering 
Geology) at the University of Architecture, Civil .Engineering and Geodesy in Sofia. 

The history of the Department and the basic trends in the research work of its lecturers is briefly 
described. А list of the papers published by the members of the Department of Geotechnics after 1982 
is given. 

Finally the problems of the training of specialists in geotechnical engineering are considered. 
The situation in Bulgaria is compared to that in the University of California at Berkeley and in the 
Technical University in Vienna. 
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