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Резюме. Наличната информация от проведените геолого-геоморфоложки, геофизични 
и геодезични изследвания по Българското Черноморско крайбрежие и прилежащата му 
акватория към настоящия момент не позволява да се установят индикации за предстоящи 
сеизмични проявления. Този въпрос остава нерешен и в световен мащаб въпреки натрупания 
вековен опит и най-новите геофизични и други методи в това направление. Независимо от 
песимизма в сеизмичното прогнозиране, опитите да се осъществи възможността да се 
търсят индикации за предстоящи геокатастрофални събития продължават, в случая чрез 
трансграничния проект „Изграждане и инсталиране на основни компоненти на регионална 
ранно-предупредителна система за морски и гео-опасности по Българското и Румънското 
крайбрежие” - MARINEGEOHAZARD на ЕС, обединяващ усилията на Румъния и България. 
Една от дейностите по изпълнението на проекта се състои в реинтерпретацията на наличната 
геолого-геоморфоложка, геофизична и геодезична информация въпреки съществените ѝ 
недостатъци. Защото ако не позволява директно дълго- или средносрочно прогнозиране, тя 
дава възможност да се очертаят сеизмогенните зони и участъци, в които да се концентрират 
бъдещите по-детайлни изследвания със сеизмотектонска и сеизмоложка насоченост. Освен 
това тя осигурява по-добро мотивиране на пунктовете по дъното за вече монтираните и за 
подбора и инсталирането на бъдещите сеизмографни станции с усъвършенствана апаратура.

Много съществена роля придобива наличната информация за релефа и тектониката на 
брега и прилежащата акватория и в посока на разработването на извънредно актуалния въпрос 
за краткосрочното (оперативното) сеизмично прогнозиране. Това ще се постигне на първо 
време чрез маркиране на дълбочинните разломи и конфигурацията и ориентацията на ареалите 
на разпространение на субмаринните газови източници. При което особено интересни за целите 
на краткосрочното прогнозиране ще бъдат „информативните” газови извори, т.е. тези от тях, 
разположени по дължината на сеизмогенните дълбочинни разломи от типа на Калиакренския 
или Батовския разлом и особено на пресечните им точки. Защото са налице достатъчно 
сведения, че промяната в дебита и скоростта на изтичане на газа от тези извори може да служи 
като надежден индикатор за предстоящо земетресение. 

Шансовете за продължаване и разширяване на проект MARINEGEOHAZARD и в посока 
на краткосрочното прогнозиране разкриват широки перспективи за провеждане на комплексни 
геолого-геоморфоложки и геофизични изследвания на базата на най-новите технически и 
методични постижения в съответните дисциплини, с оглед изработването на специализирани 
разномащабни карти. Освен за ориентация, източници на информация, сравнителни анализи и 
пр., те ще служат и като най-пряко средство за внедряване на научните резултати в практиката 
на сеизмичното прогнозиране и превантивната защита от евентуални геокатастрофални 
събития и предизвиканите от тях негативни промени.
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Abstract. The information available of the carried out geological and geomorphological, geophysical 
and geodetic research on Bulgarian Black Sea coast and adjacent aquatory is not possible to identify 
indications of forthcoming seismic manifestations. This question remains unresolved worldwide, 
despite centuries of accumulated experience and the latest geophysical and other methods. Regardless 
of pessimism in seismic forecasting, the attempts to realize the opportunity to warn the population 
about the upcoming catastrophic events continue. In this regard, the cross-border EU project “Set-
up and implementation of key core components of a regional early-warning system for marine 
geohazards of risk to the Romanian-Bulgarian Black Sea coastal area” – MARINEGEOHAZARD 
has been realized project through uniting the efforts of Romania and Bulgaria. One of the activities in 
the project is to provide an analysis on available geological and geomorphological, geophysical and 
geodetic information despite significant disadvantages.

The available information for relief and tectonics of the coast and the adjacent marine areas 
acquires a very significant role towards the development of short-term (operational) seismic 
forecasting. This will be achieved initially by marking the deepwater faults and configuration and 
orientation of the area of distribution of submarine gas sources. With particular interest for short-term 
forecasting would be “informative” gas springs, ie those located along the seismogenic depth faults 
such as Kaliakra or Batovo faults and especially their points of intersection. Because there are enough 
evidences that the change in flow rate and the rate of gas leakage from these sources can serve as a 
reliable indicator of an impending  earthquake. 

Chances for the continuation and expansion of the MARINEGEOHAZARD project and in the 
direction of short-term forecasting, reveal broad prospects for carrying out complex geological and 
geomorphological and geophysical studies based on the latest technical and methodological advances 
in relevant disciplines with a view to developing specialized maps in various scales. In addition, the 
sources of information, comparative analysis will help as the most direct means of implementation 
of research results into practice on seismic forecasting and preventive protection against possible 
catastrophic events.   
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Въведение
 Изясняването на степента на риска от геокатастрофални събития в обсега на 
Българското Черноморие и преди всичко тяхното дългосрочно и средносрочно 
прогнозиране, е невъзможно без получаването на достатъчно пълна и точна 
информация по някои възлови въпроси в сферата на геонауките. Един от тях 
се отнася до взаимоотношенията между релефа и тектониката, респективно 
неотектониката, в него. При което значението на въпроса от гледна точка на 
сеизмологията нараства с геологическото му подмладяване, т.е. с преминаване от 
палеорелефа към съвременния релеф и от палеотектонските към неотектонските, 
млади и съвременни движения на земната кора, доколкото те отразяват 
съвременните напрежения и трендове в нея. Последните имат най-пряко 
отношение към сеизмотектонските движения и тяхното прогнозиране.

Зависимостите между релефа и тектониката са засягани основно или попътно 
в доста публикации и в известна степен са изяснени (Попов, Мишев, 1974; 
Пърличев, 1976; Дачев, 1977; Кръстев, Михова, 1990; Димитров, 1998; Димитров, 
2003; Димитров, Дончева; 1998; Генов, 2001; Алексиев, 2002, 2009; Керемедчиев, 
2005; Dimitrov, Genov 2003a,b; Genov, Dimitrov 2003; Dimitrov et al., 2005; Шанов, 
2009; Bergerat et al., 2010; Рангелов, 2012 и др.). Тази степен на яснота обаче е 
крайно недостатъчна за установяването на индикации за предстоящи сеизмични 
прояви главно поради обстоятелството, че самите изследвания, с малки 
изключения, не са имали сеизмотектонска и сеизмогеоморфоложка насоченост. 
Освен това морските експедиции са извършвани в различно време, с различни 
цели, на различни плавателни съдове, с различна по качество апаратурна 
екипировка, по различна методика, при различна гъстота на записите, различна 
точност на определяне местоположението на кораба и др. Именно на тази, като 
цяло различна по качество фактологична основа, се базират постиженията и 
представите ни за релефа и тектониката на крайбрежието и особено акваторията 
на Българското Черноморие. Тази основа обяснява различията, а понякога и 
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противоречията между авторите по едни и същи въпроси. Те ни позволяват все 
пак, да направим някои изводи и препоръки в интересуващия ни аспект, с цел да 
бъдат избегнати грешки и набелязани насоките и акцентите на по-нататъшната 
работа по проблема с установяването на индикации за предстоящи сеизмични 
прояви. 
Геолого-тектонски особености на Българското Черноморие
 Досега неотектонските, млади и съвременни движения на земната кора са системно 
и целенасочено изучавани на сушата и вече разполагаме с твърде добра, макар и 
в някои отношения противоречива представа за техните прояви и тенденции. По 
понятни причини, те са и най-интересни от гледна точка на сеизмотектониката 
и сеизмологията. Тъкмо затова, особено перспективно направление, по което 
се работи (McClusky et al., 2000; Kotzev et al., 2001, 2006; Dabovski et al., 2002; 
Алексиев, 2002, 2009; Bergerat et al., 2010, и др.), е установяването на зависимости 
между неотектонската и съвременната динамика на отделните морфоструктури и 
разграничаващите ги разломи (фиг. 1). 

Тези изследвания за сушата са преминали своя начален етап и имат своите 
постижения. През 70-те години в района на Северното Черноморие бяха 
инсталирани високоточни екстензометри за наблюдение на бавни движения 
на дълбоки свлачища (фиг. 2, 3) (Kostak, Avramova Tacheva 1981; Avramova-
Taceva et al, 1998). Резултатите от дългогодишните наблюдения на динамиката 
на дълбоки свлачища по Северното Черноморие показват стабилни скорости на 
пълзене в посока към морето (Dobrev, Avramova-Tacheva, 1997). Изчислените 
скорости на движение за дълбоките свлачищата при Русалка (Тауклиман) и 
Златни пясъци са в границите 0,4-0,5 mm/год. Установяват се и влияния от 
земетресенията в района на Вранча (Румъния) и Измит (Турция). През 2013 г. 
бяха инсталирани нови екстензометрични точки за наблюдение на разломни и 
бавни свлачищни движения в участъка между н. Калиакра и местността Яйлата, 
като първоначалните резултати също показват динамика на наблюдаваните 
процеси (Dobrev et al., 2015). Този пример показва, че такъв тип изследвания 
трябва да бъдат продължени, детайлизирани и осъвременени на базата на най-
новите технически и методически постижения.

Досегашните изследвания установиха, че Българското Черноморско 
крайбрежие, шелфът и континенталният склон пред него се изграждат от 
разновъзрастни и хетерогенни тектонски структури, определящи при последна 
сметка съществените черти на орографията и особеностите в развитието на 
релефа, като всички основни тектонски единици на сушата продължават и на 
шелфа (фиг. 4). Освен това дешифрирането на зависимостите между релефа и 
тектониката е в състояние да хвърли светлина и върху тенденциите на младите и 
съвременни движения на земната кора, а чрез тях и на генетично свързаните с тях 
бързи сеизмогенни движения, поне в дългосрочен и средносрочен прогностичен 
аспект.

Експозицията и конфигурацията на бреговата линия на Българското 
Черноморско крайбрежие са твърде информативни морфоложки елементи 
относно тектонските структури и движения в него. Зависимостите между тях и 
съответните тектонски структури от различен характер, в някои случаи спорни, 
са многократно разглеждани в съответните публикации и няма смисъл да бъдат 
повтаряни. Предвид сеизмо-прогностичната насока на бъдещите изследвания, по-
резултатно ще бъде да се посочат онези участъци от брега и акваторията, които 
са доказано или предполагаемо сеизмогени и следва да станат първи обекти на 
бъдещите специализирани изследвания. 

Безспорно най-интересният участък от крайбрежието е между н. Шабла 
и н. Калиакра. Той се определя и като един от най-вероятните сеизмогенни 
и цунамигенни участъци в нашата акватория (Димитров, Пърличев, 2014). 
Необходимо е изследванията да се насочат както на север-североизток в 
румънската, така и на юг-югозапад в нашата акватория по дължината на 
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Фиг. 1. Карта на разломите по крайбрежната и морската зона (червени линии), получени на базата на 
сеизмоакустични данни (съгл. Dimitrov et al., 2005 с допълнения от Иван Генов).
Fig. 1. Map of faults (red lines) of coastline and onshore areas based especially on seismoacoustic data (modified 
from Dimitrov et al., 2005 with additions of Ivan Genov)

 
Фиг. 2. Местоположение (вляво) и профил (вдясно) на свлачището при Русалка-Тауклиман (Dobrev, 
Avramova-Tacheva, 1997): 1 – омесени свлачищни материали; 2 – пясъци; 3 – варовици; 4 – глини в 
пластична консистенция; 5 – глини с ненарушен пласторед; 6 – мониторингова точка.
Fig. 2. Situation (left) and profile (right) of Rusalka-Taukliman Landslide: 1 – mixed landslide deposits (Dobrev, 
Avramova-Tacheva, 1997): 2 – sands; 3 – limestones; 4 –clays in plastic state; 5 – intact clay layers; 6 – monitoring 
point.
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Фиг. 3. Диаграма на движенията при мониторингова точка TM-1 при Тауклиманското свлачище. Резултатите 
показват бавно пълзене и земетръсни въздействия (съгл. Avramova-Taceva et al., 1998 с допълнения): +x - 
отваряне на пукнатината, +y - плъзгане на блока на изток, +z - потъване на блока.
Fig. 3. Displacement diagram of the monitoring point TM-1 at Taukliman Landslide. Results are dominated by 
creep and earthquake effects (modified after Avramova-Taceva et al., 1998): +x - horizontal opening of crack, +y 
- horizontal slip movement of block to East, +z - subsidence of block.
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Фиг. 4. Времеви разрез на сеизмоакустичен профил XVIII и разломи, принадлежащи към вътрешната 
разломна зона (Dimitrov, Genov, 2004). Разположението на профила е показано със синя линия на фиг. 1.
Fig. 4. Time section of seismic-acoustic profile XVIII and faults belonging to the internal fault zone (Dimitrov, 
Genov, 2004). The profile location is shown with a blue line on figure 1.
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Калиакренския сеизмогенен разлом, за да се доизясни сеизмичната му активност 
при съвременното методично и техническо ниво на морските геофизични, 
сеизмотектонски и сеизмогеоморфоложки изследвания. Несъмнено в него 
трябва бъдат съсредоточени основните сили и средства в близко бъдеще и от 
наша и от румънска страна с цел да се даде задоволителна оценка на рисковете и 
опасностите, които могат да се очакват за крайбрежието на двете страни от тази 
обща за тях зона.

Специално внимание заслужава и една новооткрита група разломи (т. нар. 
„Вътрешна разломна зона“), разположена в континенталния склон източно и 
югоизточно от Варна. Фиксираните разломи са били активни през последните 
150 000 години (Dimitrov, Genov, 2004; Dimitrov, Vasilev, 2016). Основателно се 
предполага, че тази разломна зона е била източника на цунамито, опустошило 
Варненското крайбрежие през 543 г. сл. н. е. (Никонов, 1997; Bryant, 2001; 
Димитров, Пърличев, 2014).

Доколкото бъдещите комплексни морски експедиционни изследвания ще 
разкриват възможности за изследване и на останалите части на Българското 
Черноморие, добре би било да се набележат от гледна точка на съвременните ни 
познания основните проблеми, които биха могли да се решават при бъдещите 
експедиции. 

По крайбрежието остават все още недоизяснени въпросите за броя, хипсо-
мeтричното ниво и възрастта на денудационните повърхнини и крайбрежни-
те морски тераси и техните взаимоотношения с речните тераси на по-големи-
те реки на наша територия, въпреки че досега в тази насока са хвърлени най-
големи усилия. По тази причина без тях не могат да бъдат решени и въпросите 
за неотектонските, млади и съвременни диференцирани движения на земната 
кора, които най-плътно ни доближават до разбирането на бързите и внезапни 
сеизмогенни движения. Тези денивелации на заравнените повърхнини и морските 
тераси следва да се обвържат и с резултатите от разновременните геодезични 
измервания по крайбрежието, за да се получи пълната картина на морфо- и 
тектодинамиката на земната кора по него, вкл. степента на унаследеност на 
съвременните движения и трендове, които биха ни доближили плътно до раз-
бирането на сеизмичните прояви в наше време. Така например последните 
изследвания на свлачищните явления по Северното Черноморско крайбрежие 
показват разположение на свлачищата на три нива (Евлогиев, Евстатиев, 2012). 
Тяхното образуване е свързано с геоморфоложките етапи в развитието на района. 
Приема се, че най-високото ниво е било активно във времето дак–ранен роман и 
днес е стабилизирано. Средният етаж е образуван през ранния среден плейстоцен 
и свлачището се приема за условно стабилизирано. Ниският етаж води началото 
си от късния среден плейстоцен (Евлогиев, Евстатиев, 2012). Предполага се, 
че за възникването и развитието на свлачищата важно значение има високата 
сеизмичност на района (Евлогиев, Евстатиев, 2013). Например откъсването от 
платото на големите свлачищни блокове между Балчик и Каварна да е станало 
при силни земетресения. 

Зоната на подводния брегови склон непосредствено продължава в т.н. зона 
на прибрежния склон до дълбочина 70–75 m както на север от н. Калиакра, така 
и пред Странджанското крайбрежие. В релефа на тези зони са запазени следи 
от субаералното им развитие през кватернера, главно потопени абразионни 
и абразионно-акумулативни терасни нива. Установени с някаква степен на 
достоверност са и техни денивелации както на север от н. Калиакра (Пърличев, 
1974), така и пред Старопланинското крайбрежие (Мишев и др., 1971). Тези 
изследвания трябва да продължат и да бъдат пълноценно използвани за целите на 
неотектонските корелации.

За зона на прибрежното понижение може да се говори само на запад от н. 
Калиакра до към к.к. Златни пясъци, както и пред Варненския и Бургаския залив, 
където дъното му представлява плоско коритовидно понижение, изпълнено със 
съвременни тинесто-алевритови наслаги. В останалата част оста на понижението 
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маркира ясната граница между акумулативните Калиакренски и Странджански 
валове на изток и подводния брегови склон и прибрежния склон на запад и не е 
тектонски предестинирана.
Газопроявления по Българското Черноморие
 Специално внимание трябва да бъде отделено на подводните газови източници 
и прeди всичко на онези по разломите, извеждащи към повърхността на дъното 
природни газове (предимно въглеводороди) от по-дълбоките хоризонти на земната 
кора. Това внимание е мотивирано от наличните сведения, че промените в дебита и 
скоростта на изтичане на газовете от тези газови извори могат да се разглеждат като 
най-надеждните засега прогностични индикатори за предстоящо земетресение. 
Именно тези газови извори определяме като „информативни”, за разлика от 
много други, чиито газови еманации по различни причини нямат прогностично 
значение. Сведенията за вече известните и особено за новооткритите газови 
източници ще имат голямо значение не само за целенасоченото ориентиране на 
изследванията, но и за най-целесъобразното локализиране на бъдещите подводни 
сеизмологични полигони в акваторията на нашия шелф.

Калиакренският и Еминският (Странджанският) вал, холоценски по възраст, 
са многократно описвани (Попов, Мишев, 1974, Чочов, 1984, Кръстев, Михова, 
1990 и др.) и създават сериозни трудности за изследване на по-старите геоложки 
формации. Трудности ще създават и многобройните газопроявления, особено 
когато трябва да се изяснява генезисът им – дали идват от дълбочина или са 
продукт на значителните натрупвания на органична материя в газонаситенитe 
утайки, предизвикващи т.н. акустични аномалии, например в Южното 
Черноморие (Димитров, Дончева, 1998). За сметка на това е налице една добре 
геоморфоложки изразена тектонска структура, която ще улеснява бъдещите 
сеизмотектонски, геофизични и геоморфоложки изследвания – Калиакренският 
дълбочинен разлом.

На изток от Калиакренския разлом, от север на юг в батиметричния диапазон 
60–105 m е разположена дълбоководната част на шелфа – обширна, силно 
разширяваща се на север от н. Калиакра хълмиста равнина, изпълнена най-
вече с валове с обща ориентация север-юг, изградени от черупчест детритус и 
пясък, ненадвишаващи височина 8 m, с широки 300–600 m понижения между 
тях (Пърличев, Михова, 1990, и др.). Установено е, че това са „стари брегови 
линии” с различна възраст и с недоизяснени условия на формиране. Между тях са 
разположени заравнени площи без валове и понижения, чието присъствие засега 
не е задоволително обяснено. От гледна точка на неотектониката тези валове 
са интересни преди всичко като репери, позволяващи да се установят знакът, 
интензитетът и размахът на диференцираните движения на земната кора през 
късния кватернер.

От същата гледна точка интерес представлява и т.н. периферна шелфова тераса, 
чиито неотектонски денивелации (Пърличев, 1976) в южната част на шелфа са 
обвързани с по-късните геофизични и сеизмоакустични изследвания (Димитров, 
2003), но за северната това не е направено. Освен това тези денивелации трябва 
да бъдат допълнени и с нови данни за тях от несъмнено съществуващите по-стари 
тераси в горната част на континенталния склон (Пърличев, 1974), както и с данни 
за евентуално запазените върху тях остатъци от акумулативни покривки.

Темата за континенталния склон на Западното Черноморие като дълбочинен 
разлом е също отдавна разработвана, най-вече от Т. Кръстев (Крыстев и др., 1990 
и др.) Ролята му на основен сеизмогенен и цунамигенен фактор предстои да се 
доизяснява. Същото се отнася и за континенталното подножие и дълбоководното 
дъно като основни структурни елементи на Черноморската котловина, чийто 
размах на пропадане надвишава 2500–3000 m. 

Независимо от всичко казано, вниманието основно трябва да бъде насочено 
към изследването на подводните газови източници и преди всичко на онези 
по разломите, извеждащи природните газове (смеси от въглеводороди) към 
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повърхността на дъното от дълбоките хоризонти на земната кора. Това внимание е 
мотивирано от наличните сведения, че промените в дебита и скоростта на изтичане 
на газовете могат да се разглеждат като най-надеждните засега прогностични 
индикатори за предстоящо земетресение. Информацията за известните и 
новооткрити подводни газови извори и особено за „информативните” между 
тях ще бъде от решаващо значение не само за целенасоченото ориентиране на 
изследванията, но и за най-целесъобразното локализиране на бъдещите подводни 
сеизмоложки полигони в акваторията на шелфа. В акваторията на нашето 
Черноморие газовите източници са концентрирани в участъците, намиращи се 
изток-югоизточно от района н. Шабла – н. Калиакра (Димитров, 1998), източно и 
югоизточно от района между гр. Варна и н. Емине (Dimitrov, Vasilev, 2016) и юг-
югоизточно от н. Емине (Димитров, Дончева, 1998). Те представляват продълговати 
площи, обхващащи периферната част на шелфа и горната част на континенталния 
склон. Болшинството от тях са разположени на склона. Тектонската обстановка 
в тези площи е различна. Несъмнено едно детайлно изследване и сравнителен 
анализ на резултатите за тези участъци би ни доближило по-бързо към изясняване 
възможностите на газовата сеизмопрогноза. 

Така маркирани най-общо геоморфоложките и тектонските проучвания 
трябва да се съпътстват със също толкова детайлни литоложки, стратиграфски, 
сеизмотектонски, сеизмоакустични и всички други проучвания, възможни чрез 
бъдещите комплексни експедиции, условия за които се разкриват в рамките на 
продължаването на проект MARINEGEOHAZARD. Те трябва да завършват с 
изготвянето на специализирани карти в мащаб примерно 1:100 000, а в отделни 
участъци и по-едромащабни, които не само ще отразят бъдещия по-висок етап 
в нашите познания за същността на геокатастрофалните събития в Западното 
Черноморие, но ще положат и солидната научна основа на бъдещото дълго-, 
средно- и близкосрочно сеизмопрогнозиране. 
Изводи и препоръки
 Краткият преглед на зависимостите релеф – тектоника в сеизмо-прогностичен 
аспект, направен въз основа на съществуващата информация от геолого-
геоморфоложките, геофизичните и геодезичните изследвания на Българското 
Черноморие, позволява да се предложат някои изводи и препоръки от значение за 
по-нататъшната разработка на въпросите, а именно:

1. Налице е значителна геолого-геоморфоложка, геофизична и геодезична ин-
формация за крайбрежието и акваторията на Българското Черноморие, получена 
както от геолого-геоморфоложките проучвания и сеизмоложките стационарни 
наблюдения на крайбрежието, така и от многобройните морски експедиционни 
изследвания през последните десетилетия. Тя дава възможност да се добие обща 
представа за проявите и причините на сеизмичната активност на Шабленската 
земетръсна област, а донякъде и в останалата наша акватория. Изтъкнатите в на-
чалото обстоятелства, които снижават стойността на морските експедиционни 
изследвания, обясняват разногласията между авторите по редица въпроси и не 
позволяват да се правят уверено еднозначни изводи по толкова сложни и деликат-
ни проблеми като степента на сеизмичния риск, силата и мястото на предстоящи-
те сеизмични прояви, очаквания негативен ефект и пр. Всичко това оправдава за 
момента провеждането на краткосрочни превантивни мероприятия.

2. Очевидна е необходимостта от разработване на методика за специализира-
ни геоложки (стратиграфски, тектонски, литоложки, газометрични, геохроноло-
гични и др.), геофизични (геотермични, сеизмостратиграфски, сеизмоакустични 
и др.), геоморфоложки, неотектонски, геодезични и др. проучвания, задължител-
на през следващия етап на проекта за румънската и българската страна, която да 
се прилага от смесени колективи чрез научноизследователските кораби на двете 
страни, снабдени с една и съща апаратура, в предварително подбрани участъци от 
акваториите им, за да се разчита на точни и съпоставими данни.

3. Шабленската земетръсна зона обхваща крайбрежието и акваторията и на 
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двете страни, а Калиакренският сеизмогенен разлом продължава и в румънската 
акватория на Черно море. Това позволява от двете страни на морската граница 
да бъдат създадени по дължината на разлома на първо време два подводни на-
учноизследователски полигона върху два газови извора, снабдени с една и съща 
апаратура, при една и съща методика за обработка и интерпретация на данните. 
Паралелно с Шабленската сеизмична зона българската страна трябва да се заеме 
и с изследването на новооткритата разломна зона източно и югоизточно от Варна.

4. Газовите източници (газопроявленията) в българската акватория са концен-
трирани в участъци, които са посочени по-горе в настоящата статия. Спомена-
тите участъци имат различен тектонски строеж, но сходна геоморфоложка пози-
ция. Тяхното детайлно изследване и сравнителен анализ на резултатите биха ни 
доближили по-бързо към изясняване възможностите на газовата сеизмопрогно-
за в нашата акватория. Първите резултати от такива изследвания вече са налице 
(Dimitrov, Vasilev, 2016).

5. Интересните резултати от геолого-тектонските, геофизичните, геодезични-
те и геоморфоложките изследвания на прилежащата суша, получени през послед-
ните десетилетия, трябва да бъдат най-тясно обвързани с досегашните и особено 
с бъдещите изследвания на българското със съседните румънско и турско край-
брежие и акватории на Черно и Мраморно море с цел изясняване поведението и 
взаимодействията на морфоструктурните блокове във Вранчанската, Шабленска-
та и Североанадолската сеизмична област. 

6. Разположението на Шабленската сеизмична зона почти на еднакво разстоя-
ние от сеизмичната зона Вранча на румънска територия и от Североанадолския 
разлом на турска територия и в акваторията на Мраморно море прави перспек-
тивно и наложително трансграничното сеизмоложко сътрудничество между три-
те съседни държави. В перспектива то трябва да се ориентира към включване и 
на други черноморски и средиземноморски страни, което би увеличило възмож-
ностите за проникване в сложните закономерности на геокатастрофалните съби-
тия в безспорно сеизмичния регион – Югоизточна Европа.
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