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В западната част на Черно море през периода 1993–
2010 г. са извършени значителен обем неотектонски изследвания на основата на сеизмостратиграфията. Изследвани са кватернерните седименти и
част от неогенските седименти. Интерпретирани
са времевите разрези на сеизмоакустичните профили, направени по метода Непрекъснато сеизмично профилиране. Използвани са също и някои
профили, направени по метода Обща дълбочинна
точка. Първоначално е извършено детайлно сеизмостратиграфско разчленение на гореспоменатите седименти в южната половина на българския
шелф, в Долнокамчийското понижение и в южната
част на Мизийската плоча. Определени са сеизмопакетите, фиксиращи седиментите, утаени по време на 9 значими промени на морското ниво през
Кватернерния период (Димитров, 1994). След сеизмостратиграфското разчленение са определени
разломите в отделните сеизмопакети. Установено
е, че в източната периферна част на шелфа и в прилежащата горна част на континенталния склон има
множество разломи. Определено е кои от разломите са конседиментационни, кои са постседиментационни и кои са съвременно-активни. Установено
е и през кои геохроноложки времена отделните
разломи са били активни (Dimitrov, Genov, 2004).
Доказва се, че в южната половина на българския
черноморски шелф и в прилежащата горна част на
континеталния склон, през целия Кватернерен период е имало активна тектонска дейност (Dimitrov,
et al., 2005; Генов, Димитров, 2010).
В източната, периферна част на шелфа, е определен един главен разлом и придружаващите
го сателитни разломи. Всички те имат направление североизток–югозапад Проследяват се от найдолните сеизмопакети и продължават до горните
слоеве на последния формирал се сеизмопакет (новоевксин-холоценски), но не достигат повърхността на морското дъно, т.е. не са съвременно-активни. В участъка от Долнокамчийското понижение,

обхващащ горната част на континенталния склон,
е установено наличието на разломна зона, като и
тук разломите имат направление североизток–
югозапад. Те също достигат до горните слоеве на
новоевксин-холоценския сеизмопакет, но някои от
тях достигат и до морското дъно, т.е. част от разломите са и съвременно-активни (Dimitrov, Genov,
2004). Над някои от разломите, достигащи морското дъно, се фиксира интензивно газоотделяне.
Ползвайки данните за установените разломи,
на основата на сеизмостратиграфията, а също и
друга налична геотектонска информация, е направен Сеизмотектонски модел на българския сектор
на Черно море (Dimitrov, et al., 2005). Направена
е обвръзка на определените като активни разломи
с епицентрите на земетресенията в изследваната
част от акваторията.
Обобщаващият извод е, че през Кватернерния
период в българския сектор на Черно море е имало активна тектонска дейност. Установено е и че
активна тектонска дейност, респективно и активна разломна дейност, е имало и през последните
150 000 г., което е твърде важно за сеизмотектонските и сеизмологичните анализи.
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