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Abstract. In this study seismogenic nodes capable to generate earthquakes with magnitudes M ≥ 6 are identified
for the territory of Bulgaria and adjacent areas. Definition of nodes is based on a morphostructural zonation. Pattern
recognition algorithm Cora-3 is applied to identify the seismogenic nodes, characterized by specific geological and
geophysical data. The pattern recognition method is trained on information for 30 seismic events with M ≥ 6 for
the period 29 BC–2020, selected from historical and instrumental Bulgarian earthquake catalogues. As a result, 56
seismogenic nodes are recognized, most of them in southwestern Bulgaria.
Keywords: morphostructural zonation, pattern recognition method, seismogenic nodes.

Увод
Територията на България не е толкова сеизмоактивна, колкото например близките Гърция или Италия,
но това се отнася най-вече за честотата на земетресенията. Магнитудът на някои от най-силните
български земетресения е съпоставим с този на
най-силните земетресения в Европейската част на
Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Основна роля
в определянето на сеизмичната опасност в даден район играе именно точната информация за станалите
земетресения, независимо каква методика за определяне на риска се използва. Целта на тази работа е
да идентифицира и оцени зони с потенциал да генерират земетресения с магнитуд М ≥ 6.
Използваната методология се базира на хипотезата, че епицентрите на силните земетресения са
разположени в морфоструктурни възли, определени посредством специфично морфоструктурно
зониране и разпознати като сеизмогенни (Gelfand
et al., 1972; Rantsman, 1979; Gorshkov et al., 2003).
Дългогодишни изследвания в сеизмичноактивни
зони показват голяма надеждност на методоло-

гията – 86% от земетресенията, случили се след
публикуване на подобно изследване за други райони, попадат в областта на възлите, разпознати
като сеизмогенни (Soloviev et al., 2014; Gorshkov,
Novikova, 2018).
Получената информация за разположението на
възможни силни земетресения в сеизмогенните
възли може да се използва директно в неодетерминистичните процедури за оценка на сеизмичната
опасност (NDSHA), запълвайки възможни липси
в наблюдаваната сеизмичност (Panza, Bela, 2020).
По този начин са построени карти на сеизмичната опасност в няколко района (Peresan et al., 2011;
Gorshkov et al., 2019).

Методология
Методологията за определяне на сеизмогенните
възли се състои от две части: морфострукторно
зониране (МСЗ) и метод на разпознаване (МР).
В първата част се определят морфоструктурните
възли, чрез използване на метода на морфострук-
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турно зониране. Целта на МСЗ е да раздели района
на йерархично подредени зони със сравнително
еднородна топографска и тектонска структура на
земната кора. По този начин се дефинират блокове от различен ранг (първи, втори и трети). Границите между отделните блокове дефинират морфоструктурните линеаменти. Пресечните точки на
тези линеаменти дефинират възли. МСЗ умишлено игнорира наблюдаваната сеизмичност. За всеки
възел се определя набор от геолого-геофизични
характеристики, разделени на 3 групи. В първата
група се включват главно топографски и геоложки
характеристики. Втората група включва различни
параметри, определени от МСЗ, а третата група –
различни геофизични данни като Буге-аномалия и
геомагнитна аномалия. Характеристиките на всеки
възел определят неговия вектор. Във втората част,
дефинираните от МСЗ възли се класифицират с
метода на разпознаване Cora-3 (Gelfand et al., 1972;
Gorshkov et al., 2003). Използват се векторните
характеристики на всеки възел. За да се „обучи“
процедурата се използват данни за наблюдаваните в района земетресения с магнитуд по-голям или
равен на дадена прагова стойност М0. Всички възли, в чиято околност има наблюдавано такова земетресение, се дефинират от клас D. Процедурата
търси възли с подобни характеристики и сред останалите такива. Крайният резултат включва две
групи възли. Първата група от възли са от клас D,
в които могат да се генерират земетресения с магнитуд, надвишаващ дадената граница М0. Втората
група включва възли от клас N, в които могат да се

генерират само земетресения с магнитуд по-малък
от М0. Стойността на граничния магнитуд М0 се
избира според сеизмичния режим в даден регион.

Резултати
Карта на МСЗ на България е показана на фиг. 1.
За съставянето на тази карта са използвани различни топографски, тектонски и геоложки карти,
сателитни снимки, както и данни за геоморфологията, активните разломи и геологията на района
(Dachev, 1988; Kotzev et al., 2001; Yosifov et al.,
2020 и цитирани в тях източници). Районът на България е разделен на 7 блока от първи ранг и множество блокове от втори и трети ранг. Те дефинират
178 възела, като на всеки от възлите е присвоен
вектор с геолого-геофизични характеристики. Източник на информация за различните параметри са
карти в мащаб 1:500 000 от Националния геоложки
фонд на Министерство на енергетиката в Репуб
лика България (www.me.government.bg), както и
базата данни GeoMapApp (www.geomapapp.org).
Отделните характеристики се определят за област
с радиус 25 km около даден възел.
За разделянето на възлите на класове D и N
посредством софтуера за разпознаване Cora-3 се
използва информация за наблюдаваната сеизмичност (Grigorova et al., 1978; Solakov et al., 2020).
Граничният магнитуд М0 е избран да бъде 6, тъй
като събития от такъв порядък се случват сравнително често като нанасят щети и причиняват жертви, които могат да бъдат значителни в гъстонасе-

Фиг. 1. Морфоструктурна карта за района на България и разпознатите сеизмогенни възли, способни да генерират земетресения с магнитуд М ≥ 6. Линеаментите са показани с кафяви линии (дебелите – I ранг; средните – II ранг; тънките – III
ранг; непрекъснатите – надлъжни; прекъснатите – напречни). Червените точки показват епицентрите на земетресения с
М ≥ 6 и годината на съответното земетресение. Белите кръгове означават областта с радиус от 25 km около разпознатите
сеизмогенни възли. Бели кръгове с червен контур означават възлите, асоциирани с наблюдаваната сеизмичност и използвани за „обучение“ на процедурата за разпознаване. С черни точки са означени останалите възли.

175

лени райони. От използваните сеизмични каталози
са избрани 30 събития с М ≥ 6, които са асоциирани с 16 възела, дефинирани автоматично като тип
D (показани на фиг. 1 като бели кръгчета с червен
контур). Тези възли се използват от процедурата
за разпознаване, за да идентифицират и други възможни възли с подобни характеристики. От всички 178 възела, 59 са разпознати като сеизмогенни,
способни да генерират събития с магнитуд М ≥ 6
(показани на фиг. 1 с бели кръгчета).
Анализът на идентифицираните сеизмогенни
възли показва, че с вече наблюдаваната сеизмичност освен първоначалните 16 „обучаващи“ възела, могат да се асоциират и други 20. Някои от
тях могат да се асоциират с наблюдавана сеизмичност, която не е взета предвид при дефиницията на
„обучаващите“ възли. Друга част от тези възли са
близки, но не включват някои исторически земетресения, чието местоположение или магнитуд не
са достатъчно прецизно определени.
Остават около 20 сеизмогенни възела, в чиято
околност не е регистрирана сеизмична активност с
М ≥ 6. Ако се допусне известна неточност в определянето на магнитудите и в анализа на тези сеизмогенни възли включим и земетресения с М ≥ 5.8,
броят на „неактивните“ сеизмогенни възли ще намалее допълнително. Друга част от възлите потенциално могат да се свържат с разломна дейност в
миналото, установена от геоложки изследвания.
Остава една съществена част от сеизмогенни въз
ли, която не може да бъде свързана с никакви сеизмични прояви. Това е признак на възможна бъдеща сеизмична активност в близост до тези възли.
Трябва да се отбележи, че 3 от земетресенията
през ХХ в. не са близо до сеизмогенен възел. Това
може да се дължи на: скрити тектонски структури,
пропуски в МСЗ или на неточно определен магнитуд на станалите земетресения.

Заключение
На територията на България са идентифицирани 59
възела, способни да генерират земетресения с магнитуд М ≥ 6. За целта са използвани морфоструктурно зониране и методология за разпознаване,
тествани успешно върху сеизмична активност от
различни части от земното кълбо. По-голямата част
от сеизмогенните възли са локализирани в Югозападна България. Наблюдаваната сеизмичност (30
земетресения с М ≥ 6) е асоциирана с 16 от тези
възли, използвани като еталон за разпознаване на
сеизмогенни възли от използваната процедура. Има
наблюдавана активност в близост до ~20 от разпознатите като сеизмогенни възли, но в близост до
други 20 такава активност не е наблюдавана. Към
част от тези възли може да се асоциира земетръсна
активност с магнитуд М ≥ 5.8, като се има предвид
неточността в определянето на магнитуда на земетресенията, но остават значителен брой разпознати
сеизмогенни възли, около които не е документирано никакво сеизмично събитие. Тази информация
може да запълни евентуални пропуски в идентифи176

цирани, на базата на сеизмичния каталог на България, активни сеизмогенни зони, и така се подобрява
моделът на сеизмогенните източници. Получените
резултати може да се използват в съставянето на
дългопериодни карти на сеизмичната опасност,
както и да бъдат използвани при неодетерминистична оценка на сеизмичния риск.
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