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Abstract. Holocene surface-rupturing faults are detected in the Sofia Basin, by means of DTM analysis (90–17 m 
resolution), field observations, shallow resistivity profiling (down to 80 m depth), and hand drilling. Tectonic activity 
tends to migrate from mountain fronts towards basin’s inner parts. Fault lines form a segmented pattern, consisting 
of two main fault groups. One strikes close to 90° and 270°; the other – 110°–135° and 290°–315°. The two groups 
show different morphology and slip distribution. The Sofia Basin could be considered a symmetric graben driven by 
lithospheric extension. The whole northern fault system is the larger one. If it fully ruptures, it might generate close 
to Mw 7 earthquake.
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Честата съвременна фонова сеизмичност и силни-
те земетресения от XVI век, от 1818 г. и от 1858 г. 
(Киров, 1952) в Неоген-Кватернерния Софийски 
басейн предполагат наличието на активни разломи. 
Тук се представят резултатите от анализа на съвре-
менните релефни форми по цифрови модели на ре-
лефа с разделителна способност от 90 m до 17 m, в 
комбинация с данни от теренни наблюдения, плитко 
електросъпротивително профилиране с дълбочина на 
проникване до 80 m и плитко сондиране. Събраната 

информация категорично доказва наличие на холо-
ценски разломни премествания, които достигат до 
земната повърхност, както в северната, така и в южна-
та част на Софийския басейн. Следите на холоценски 
разломи очертават сегментиран рисунък с посока от 
90° до 130° за северните сегменти и от 270° до 315° за 
южните такива (фиг. 1). Разломните следи от вътреш-
ността на басейна са с приблизително същата форма 
като тази на планинските фронтове. Разломите са от 
разседен тип с възможна отседна компонента. 

Фиг. 1. Карта на следите от холоценски 
разломи (червени линии) на повърхността 
на Софийския басейн (показан с точки). 
Релефът е по данни на USGS (2004).
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Следите от северната разломна система се про-
следяват от с. Петърч, от северозапад, до района на 
с. Априлово, от югоизток. Двата края на системата 
се дефинират от зони на синтетични разклонения. 
Отделните разломни сегменти в план са с дължи-
на от 5 km до 13 km, като по правило се редуват 
тези, с посока 90°, с тези, чиято посока е 110–130°. 
Единствено между Нови Искър и Негован е раз-
вита зона на припокриване на два субпаралелни 
сегмента, отстоящи един от друг на около 1 km 
разстояние. Взаимоотношенията между другите 
сегменти са представени от две зони на твърда 
връзка с аналогични сруктури, размери и ориен-
тация, едната – северно от Костинброд и другата 
– северно от Долни Богров, и от две разломни раз-
клонения – западно от Нови Искър и южно от Яна. 
Наличието на твърди връзки, разклонения, зона 
на припокриване с малка ширина и ясно очертани 
разклонения в краищата дават основание всички 
сегменти в северната част на Софийския басейн 
да бъдат отнесени към един сеизмогенен разлом. 
Според емпиричните зависимости на Wells and 
Coppersmith (1994), той може да генерира земетре-
сение с магнитуда по сеизмичен момент около 7.

Следите на холоценски разломни премества-
ния в южната част на басейна като цяло са по-сла-
бо изразени в релефа и холоценските отложения. 
Повечето от разломните сегменти остават с не-
изяснен характер на връзките, като краищата на 
разломите остават също неясни. Поради тези при-
чини не е изяснено дали геометричните сегменти 
принадлежат на един или на повече сеизмични из-
точници. Максималните разседни размествания са 
осъществени по разломния сегмент до Нови хан.

В басейна като цяло се наблюдават две основ-
ни групи разломи. Едната група включва разседи, 

с посока близка до 90° и 270°. Те се характеризи-
рат с издържани проволинейни откоси. Последните 
разломявания достигат земната повърхност по еди-
нични или много близко разположени (няколко m) 
субпаралелни повърхнини. Кватернерната покривка 
в лежащите крила е относително тънка или липсва; 
ерозионният срез е дълбок; във висящите крила пре-
обладава пролувиалната и колувиалната седимента-
ция. Тези наблюдения показват, че дългосрочната 
скорост на разседните премествания в тези участъци 
е относително висока. Към втората група разломи 
причисляваме тези, с посока близка до 130° и 310°. 
За тях са характерни прекъснати откоси в широка до 
няколко стотин m разломна зона, където се разпреде-
ля общото деформационно преместване. Лежащите 
крила са покрити от относително дебели кватернерни 
отложения; ерозионният срез на потоците е незначи-
телен; във висящите крила преобладава речната седи-
ментация на надлъжни реки. От описаните наблюде-
ния следва, че дългосрочните скорости на разсядане 
по най-вътрешните нарушения са по-ниски, в сравне-
ние с тези от първата група.

По аналогия с плитките корови, вътрешноконти-
нентални силни земетресения, долната част на ус-
тановените на повърхността на Софийския басейн 
разломи е развита в интервала от 7–8 km докъм 
14–15 km. При екстраполация на разломните следи 
в дълбочина получаваме стръмно затъващи повърх-
нини със среден наклон от 60° при дълбочина 8 km 
(фиг. 2). Ако допуснем по-дълбоко заложени разло-
ми, общата им конфигурация в напречен срез ще се 
запази, но наклоните трябва да са по-стръмни, по-
ради липсата на достатъчно обем, където разломите 
да бъдат развити. Предвид разседната кинематика 
и факта, че регистрираните разседни земетресения 
в света се случват по разломи с наклон, не по-висок 
от 65–70° (Jackson, 1987), се предполага, че най-ве-
роятната дълбочина на проникване на повечето раз-
ломни сегменти е в интервала 8–10 km. Налична е 
тенденция за по-голяма обща площ на единично се-
измично събитие на цялата северна разломна систе-
ма и по-голям брой, но по-малки по площ, съответно 
магнитуда, източници от южната разломна система. 
Ориентацията на разломите определя Софийския 
басейн като симетричен грабен, развиващ се с воде-
щата роля на литосферна екстензия.
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Фиг. 2. Схематични разрези по профилите на фиг. 1 при предпо-
ложение, че разломите завършват на минимална дълбочина 7–10 
km. С пунктир са означени разседи без установени следи от холо-
ценски премествания. Вертикалният мащаб на съвременния релеф 
(показан над разрезите) е десетократно увеличен.
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