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Abstract. In the present work, only some of the results obtained from a comparative analysis of the known seismolog-
ical data and the data from the new archaeoseismological studies are described. Earthquake deformations have been 
found on structures from the earliest (Eneolithic) era, to effects on better-preserved medieval archaeological sites.
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Въведение
Новите данни са получени в резултат на съв-
местна българо-руска експедиция, проведена 
по северния бряг на черноморското крайбре-
жие през 2019 година (Ranguelov, 2019). Ме-
тодологията на археосеизмологичните изслед-
вания е подробно разгледана в Korzhenkov et 
al. (2021a). В настоящата работа са описани 
само някои от резултатите, получени от срав-
нителния анализ на известните сеизмологични 
данни (основно каталожна информация за зе-
метресенията в България) и новите археосеиз-
мологични изследвания. Обърнато е особено 
внимание на деформациите, документирани 
върху няколко археологически паметници, 
изследвани във Варна, като са привлечени 
и данни от изследванията край Дуранкулак 
(Korzhenkov et al., 2020). Времевият интервал 
на новополучената информация е в рамките на 
4–5 хилядолетие преди новата ера до 1444 го-
дина включително, като основните нови данни 
се отнасят за времето 3 в. пр.н.е. до 6–7 век сл. 
н.е., като изключението е за земетресението 
от 1444 година, за което досега съществуваха 
само писмени данни, а сега вече това сеизмич-
но събитие е потвърдено и с археосеизмоло-
гичните изследвания. 

Геотектонската обстановка в района се доми-
нира от сеизмичната активност на земетръсното 
огнище Шабла-Калиакра, като за една част от 
силните земетресения има основания да се счи-
та, че са с епицентри в морската акватория. Има 
данни и за активни геодинамични процеси и на 
сушата (Dobrev, 2011; Avramova-Tacheva et al., 
1998), като основни източници на сеизмични 
събития са разломните структури, подробно из-

Фиг. 1. Местоположения на археосеизмологично изследва-
ните обекти във Варна (Dimitrov et al., 2022)
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следвани от Ranguelov & Dimitrov (2021). Дати-
ровката на новоустановените сеизмични ефекти, 
дължащи се най-вероятно на относително силни 
земетресения (само те са в състояние да предиз-
викат деформации в археологическите обекти) 
е извършена въз основа на археологически съо-
бражения за времето на застрояване на различ-
ните построени структури – Епископската Бази-
лика във Варна (Minchev et al., 2020), Римските 
терми, югозападната врата на древния Одесос, 
крепостните стени открити на площад ,,Екзарх 
Йосиф“ във Варна (Dimitrov et al., 2022), мана-
стирският комплекс в местността Джанавара 
(Korzhenkov et al., 2021b).

Данни, извлечени от 
археосеизмологичните изследвания  
на Епископската базилика, намираща  
се на улица ,,Хан Крум“ във Варна
– Земетресение в началото на V век след н.е. 
(най-вероятно е да е събитието от 543 (542–545) 
година, предизвикало разрушаването и на храма 
на Кибела в Балчик, както и известното оттогава 
цунами (Ranguelov et al., 2008). 

– Земетресение през втората половина на V 
век след н.е. – неизвестно от каталожните данни. 
По-слабо по сила от това от 543 г. Може би се 
отнася за афтершок.

– Земетресение в началото на VI век след н.е. 
– неизвестно от каталожните данни. По-слабо 
по сила от това от 543 г. Може би се отнася за 
афтершок. 

Горенаписаните земетресения образуват 
клъс тер от три сеизмични събития в рамките 
на 150 години, вероятно генерирани от едно и 
също огнище (Шабла-Калиакра).

Данни от Раннохристианския манастир  
в местността Джанавара край Варна
На този археологически обект са установени че-
тири етапа на строителство:

Първият етап е втора половина на V век. 
Вторият етап е началото на VI век. 
Третият етап е края на VI век.
Четвъртият етап е началото на VII век.
Точното датиране на втория, третия и чет-

въртия етап на строителство е твърде неточно. 
Освен това, след като манастирът е престанал да 
съществува като такъв, до началото на XX век, 
местните жители са взимали камъни от стените 
и са ги ползвали за строителство на други сгра-
ди. Това създава допълнителни трудности при 
определяне на точната възраст на деформациите 
на стените. При тази ситуация може само при-
близително да се датира времето на сеизмични-
те събития.

Фиг. 2. Земетръсни ефекти, установени при изследванията на югозападната врата на древния Одесос (Minchev et al., 2020)
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– Едно сеизмично събитие е станало в края на 
V или началото на VI век. 

– Фиксирани са още две такива събития. Вре-
мето кога са се случили не е определено точно. 
Счита се, че и двете са станали след горепосо-
ченото сеизмично събитие, но преди 614–615 г. 
след н.е. 

Данни за сеизмични деформации  
в древния Одесос 
– Земетресение в началото на I век след н.е. (спо-
ред някои автори – 3 в. пр. н. е., известно като 
„земетресението Каварна“), в резултат на което 
е разрушена крепостната стена на древния Оде-
сос, която е изградена през късния елинизъм.

– Фиксираният клъстер от три сеизмични 
събития на Епископската базилика във Варна е 
фиксиран и на Римските терми (големите и мал-
ките). 

– Земетресението през 1444 г. (XV век) след 
н.е. За това събитие се знае само от описание-
то на битката между турците и армията на Вла-
дислав Варненчик през ноември същата година. 
Някои автори изказват предположение, че може 
би това земетресение е било с огнище Вранча 
(Румъния).

Заключение
Проведените разширени археосеизмологични 
изследвания по северния бряг на българското 
черноморско крайбрежие от специализирани 
експедиции, съставени от геофизици, геоморфо-
лози, сеизмолози, археосеизмолози, археолози и 
други експерти, дефинират широк интердисцип-
линарен профил на изследователския екип. В 
резултат на комплексните проучвания в полеви 
и лабораторни условия са убедително установе-
ни земетръсни деформации върху структури от 
най-ранна (енеолит) епоха, до ефекти на сред-
новековни по-добре запазени археологически 
обекти. Интерпретацията на събраната инфор-
мация е затруднена особено по отношение на 
датирането на сеизмичните събития, но получе-
ните резултати подсказват големия потенциал 
на подобен подход за територията на България. 
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