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Резюме. Настоящата публикация има за цел да представи първите резултати от провеждащия 
се 3D мониторинг на предполагаеми разломни структури в района на местността Болата, 
Северно Черноморско крайбрежие. Мониторинговата апаратура бе инсталирана в началото на 
2013 година след полево изследване на опасни геоложки процеси в района по изпълнение на 
проект MIS ETC 641 – MARINEGEOHAZARD, по време на което бяха установени разломни 
нарушения с признаци на съвременни движения по тях. И двата апарата са инсталирани в 
пещерни образувания. Първите резултати, получени след 5-годишни измервания, показаха, 
че и при двата наблюдателни пункта има движения със сходни стойности и механизъм. 
Най-отчетливо е лявоотседното движение в границите 0,060-0,069 mm/а. Установява се и 
потъване на западната част с годишни скорости в границите 0,038-0,065 mm/а. В началото на 
наблюденията бяха установени и резки колебания (импулси) в преместванията, които не могат 
да се свържат с локалната или регионалната сеизмичност. 
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Abstract. This publication aims to present the first results from the ongoing 3D monitoring of 
suspected fault structures near the locality of Bolata, Bulgarian North Black Sea coast. The monitoring 
equipment was installed at the beginning of 2013 after a field survey of hazardous geological 
processes in the area of implementation of project MIS ETC 641 – MARINEGEOHAZARD. During 
the field survey faults with signs of recent movements were identified. Both devices are installed 
in cave formations. The first results, obtained after 5-year measurements, showed that there are 
movements with similar values and mechanism at both observation points. The most distinct is the 
left-lateral strike slip movement in the range of 0.060-0.069 mm/a. We also found subsidence of the 
western tectonic block with annual rate of 0.038-0.065 mm/a. At the beginning of the observations, 
sharp fluctuations (impulses) were also found in the diagrams of displacements, which can not be 
related to the local or regional seismicity.
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1. Въведение
 Получаването на директна информация за скоростите на тектонските движения 
може да бъде осъществено чрез мониторинг със специализирана апаратура 
на специално избрани за тази цел места. Получената информация би могла да 
служи като база за сравнение с геоложките, геоморфоложките и геодезичните 
данни за динамиката на изследваните разломни структури. В научен аспект тази 
информация би могла да помогне да се види доколко установените движения 
съвпадат с геоложките и др. данни, да се изясни механизмът на дадено явление 
или процес, да се изведат зависимости и влияния на различни фактори и пр., 
както в локален, така и в регионален мащаб.
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Идеята за установяване на реални стойности на тектонските движения 
в страната и тяхното наблюдение възниква през 70-те години, когато в ЮЗ 
България започват първите заснемания по нивелачната мрежа по протежението 
на р. Струма (Връблянски, Милев, 1973). Използват се данните от многократните 
нивелации, провеждани до 1970 г. През 1982 г. са инсталирани първите апарати 
за триизмерно следене на разломни движения (3D мониторинг – в района на 
Кресненското дефиле (Аврамова-Тачева и др., 1984; Dobrev, Kostak, 2000). 
Получените успешни резултати дадоха основание за приложения на 3D 
мониторинга и в други активни геодинамични райони в света. Така през 1988 г. 
е създаден и вторият геодинамичен полигон в Чилдара, Таджикистан (Kostak et 
al., 1992). 

През 2011 г. в рамките на проект MIS ETC 641 – MARINEGEOHAZARD бе 
проведено полево изследване на района между нос Калиакра и нос Шабла. В 
района на местността Болата бяха установени пресни деформации по терена, 
които според анализа имат тектонски характер и не са свързани със склонови 
движения. По-късно бе проведено проучване с георадар, което потвърди 
наличието на нарушена (тектонска) зона, успоредна на морския бряг – в същото 
направление, каквото е при Калиакренския разлом. През 2013 година на две 
специално избрани за тази цел места бяха инсталирани 2 апарата ТМ71 за 3D 
мониторинг на съвременните движения. В настоящото изследване за пръв път 
се представят данни за разломни движения, получени в резултат от 5-годишния 
мониторинг посредством тези апарати.
 
2. Геолого-тектонски строеж
 Описанието на литостратиграфските единици, разкриващи се в района на 
Болата, е направено на основата на геоложката карта на България, М 1:100 000, 
картни листове Балчик и Шабла (Чешитев и др., 1995).

Районът на местността Болата е съставен от миоценските формации Одърска 
(odN1

s) и Карвунска (kvN1
s) (фиг. 1). На запад от нос Калиакра по крайбрежието 

се разкрива и ивица от Тополската свита (toN1
s), също миоценска по възраст. И 

трите свити са въведени за пръв път от Попов и Коюмджиева (1987), които дават 
и най-близкия спомагателен разрез на Одърската и Карвунската свита при с. 
Камен Бряг, на около 10 km североизточно от Болата.

Одърската свита в района е изградена от варовици, бели и жълтеникави, 
детритусни, черупчести и оолитни, сред които се срещат рядко песъчливи и 
глинести прослойки. Във варовиците от района на залива Болата е установено 
присъствието на Nubecularia novorossica Karrer & Sinzow, 1877, която като 
скалообразуващ елемент доминира над фораминиферните съобщества и доказва 
сарматската (бесарабската) им възраст (Koleva-Rekalova & Darakchieva, 2017). 
Дебелината на разреза на бесарабските варовици в залива Болата е 20 m. 
Одърската свита в района на Болата предположително заляга трансгресивно 
върху по-стари скали, тъй като контактът тук не се наблюдава, а горната ѝ граница 
е също трансгресивна с Карвунската свита. На запад от Калиакра е възможно тя 
да има и частичен латерален преход в Тополската свита (Попов, Коюмджиева, 
1987).

Карвунската свита е представена от варовици, плътни, захаровидни, 
черупчести (Mactra sp.), а оолитни варовици почти напълно липсват. Тя заляга 
трансгресивно и с размив над Одърската свита. Хиатусът се маркира от тънък 
слой червени глини, отложени по неравна повърхност. На северозапад и север от 
района на Болата тя се покрива от кватернерни седименти (фиг. 1). Дебелината 
на формацията тук не надхвърля 25 m.
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Фиг. 1. Геоложка карта и сборна стратиграфска колонка на района на местността Болата (по Чешитев и 
др., 1995).
Fig. 1. A geological map and a general stratigraphic column of the area of Bolata locality (Чешитев и др., 1995).
 

В тектонско отношение районът е обект на проучване от много изследователи 
(Чешитев и др., 1995; Barka, Reilinger, 1997; Dimitrov, Genov, 2003, 2004; 
Dimitrov et al., 2003, 2005; Genov, 2001, Genov, Dimitrov, 2003, Генов, Димитров, 
2010; Piccardi et al., 2013 и др.). Установен е разломно-блоков строеж на района, 
като основните разломни линии следват направления ЗСЗ-ИЮИ и ССИ-ЮЮЗ. 
Районът на изследване попада в прехода на Шабленско-Българевската грабенова 
зона към Балчишкото понижение – елементи, набелязани по предюрския 
структурен план. Шабленско-Българевската грабенова зона разделя двата хорста 
– Вранинския от запад и Наневския от изток (Чешитев и др., 1995). Южно от 
Интрамизийския разлом са развити серия от разломи и разломни зони със СЗ–
ЮИ ориентация – Чиракманска разломна зона и Батовски разлом, успоредни 
на Предбалканския навлачен фронт (Oaie et al., 2016) (фиг. 1). Субпаралелната 
Чиракманска разломна зона маркира северната и южната граници на изследвания 
район. Блоковият характер на района се предопределя и от развитието на серия 
разломни зони със субмеридионална ориентация, означени от запад на изток като 
Балчишка, Тюленовска и Калиакренска разломна зона. Районът на местността 
Болата попада между Тюленовската и Каликренската разломна зона. Всички 
разломи в района се интерпретират като преобладаващо активни с установена 
активност по редица разломни сегменти. Според Matova (2000) редица мощни 
земетресения (М≥7) се свързват с тези разломни нарушения и техните пресечни 
точки. Най-силното от тях е на 31.03.1901 г. – известно още като Шабленско 
земетресение, чийто магнитуд се оценява на 7,2 (Shebalin et al., 1974). Има 
сведения и за други силни земетресения в този район, довели до разрушения и 
дори до прояви на цунами (Bryant, 2001; Ranguelov et al., 2011, и др.).
 
3. Метод на изследване
 За установяване на реалните стойности на движенията по разломи се използват 
механо-оптичните апарати – екстензометри ТМ-71 (чешко производство – патент 
на д-р Кощяк, Kostak, 1991) (фиг. 2). Екстензометърът е пригоден за постоянно 
следене на бавни движения, които трудно биха могли да бъдат уловени с 
използване на постоянни средства за наблюдение. Наблюденията се извършват 
на място, директно на избраната позиция на даден разлом, с отчитане на 
преместванията по трите пространствени оси X, Y и Z. Измерителният му обхват 
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е 25 mm. Работи на принципа на механо-оптичната интерференция и свързания 
с нея ефект на Моар. Преместванията по трите координатни оси се изчисляват 
чрез тригонометрични формули. Приборът позволява периодично пренулиране 
след натрупване на големи стойности на преместванията. Регистрацията на 
преместванията се извършва на равни интервали от време в зависимост от 
динамиката на наблюдавания процес. Допълнителни отчети се вземат след всяко 
епизодично събитие (напр. земетресение), усетено в района на измерванията.

ТМ-71 е ефектно приложим при измервания на движения по разривни 
нарушения и пукнатини с различен произход (свлачищни, тектонски, по сгради 
и инженерни съоръжения и пр.), не по-широки от 4 m. Точността на прибора 
варира от 0,001 до 0,01 mm в зависимост от ширината на пукнатината (зоната), 
дължината на инсталационните конзоли и изложеността на прибора на директно 
атмосферно влияние като слънчево греене, валежи и др. (Kostak, 1991). Дневните 
и сезонните температурни колебания оказват влияние върху показанията на 
прибора, особено по осите, съвпадащи с направленията на конзолите. По тази 
причина при математическата обработка на резултатите се прави температурна 
корекция на измерените премествания. Приборът има широко приложение в 
практиката: използва се за контрол на движения и деформации както в блоков 
тип свлачища и активни разломи, така и в строителството, при опазването 
на исторически и архитектурни паметници, природни феномени, отговорни 
инженерни съоръжения и др. Разломни движения с този тип прибори понастоящем 
се наблюдават в България, Италия, Перу, Чехия и Полша.

Фиг. 2. Общ вид на 3D екстензометър ТМ71 (Kostak, 1977)
Fig. 2. General view of a 3D extensometer TM71 (Kostak, 1977)

Фиг. 3. Общ вид на оптичния елемент на 3D екстензометър ТМ71
Fig. 3. General view of the optical element of a 3D extensometer TM71
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4. Обект на изследване
4.1. Разломни движения в долината Болата
 Както бе споменато по-горе, регистрацията на микродвижения стартира през 
м. февруари 2013 г. с инсталирането на 2 апарата ТМ71 на предполагаеми 
зони на срязване, разположени в пещерни образувания в местността Болата. 
Номенклатурата на мониторинговите точки е B3 и B4. Местоположенията им са 
показани на фиг. 5, 6 и 7.

Обект на изследване е разломната зона, проследяваща се по протежението 
на бреговата линия от н. Калиакра от юг докъм н. Шабла, след което продължава 
в Черно море. Продължението ѝ в румънската акватория на Черно море съвпада 
с т.нар. Разелмски разлом (Фиг. 4, Oaie et al., 2016). Приблизителната ѝ посока 
е 25°, наклонът е 70° на изток. Той може да се разглежда като субпаралелна 
структура на Калиакренската разломна зона  (Nakov et al., 2013ф). Ширината 
на тази зона се приема, че варира от 1 и 3 km (Andreev et al., 1981). Според 
наличните статии общата дължина варира значително от 80 km (Andreev et al., 
1981) до 208 km (Krastev, Mihova, 1990). 

Фиг. 4. Основни разломи в западната периферия на Черноморския басейн. С виолетов точков пунктир 
са показани сеизмично нестабилните линеаменти. Абревиатури: KRF – Каменар–Русларски разлом, GP 
– линия Галац–Пекя, IT – линия Исакча–Тулча, CT – линия Коджалак–Тополог, BMC – линия Браила–Ма-
чин–Черна (Oaie et al., 2016). 
Fig. 4. Major faults in the western periphery of the Black Sea basin. Seismically unstable lines are shown with 
violet dots. Abbreviations: KRF – Kamenar-Ruslar fault, GP – line Galaţi-Pechea, IT – line Isaccea-Tulcea, CT – 
Cogealac-Topolog line, BMC – Braila-Măcin-Cherna line (Oaie et al., 2016).
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Фокалният механизъм на земетресението от 30.06.1958 г., свързано с 
активизацията на този разлом, показва отседен механизъм на движение (Barka, 
Reilinger, 1997). В района на наблюдение двата апарата са инсталирани на зони 
с предполагаема активност, чиито локални направления са съответно 175° при 
B3 и 36° при B4. Геоморфоложкият анализ на района около мониторинговите 
точки обаче показва, че генералната посока на тази зона е около 20-25°. Зоните 
са вертикални, но на места се наблюдава слабо вариране на наклона и в двете 
посоки.

Фиг. 5. Местоположение на мониторинговите точки в района на Болата, инсталирани през 2013 г. 
Изображенията са взети от сайта https://map.bgmountains.org/wpt.html#map=13/3166524.8/5372963.13/0 
Fig. 5. Location of the monitoring points in the Bolata area installed in 2013. The imagery is taken from the 
website https://map.bgmountains.org/wpt.html#map=13/3166524.8/5372963.13/0

Фиг. 6. Снимка на екстензометъра при наблюдателна точка B3 – Болата
Fig. 6. A view of the extensometer at the monitoring point B3 – Bolata
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4.2. Карстови форми в долината Болата
 Карстът и карстовите форми по Северното Черноморско крайбрежие са 
били изучавани от редица автори още от края на XIX-ти в. (Мумджиев, 1898; 
Попов, Мишев, 1974; Пронин и др., 2013; Kostov, 2014; Kostov, Nikolov, 2013). 
Задълбочена характеристика на условията за развитие на карст в долината Болата 
е извършена от Петров (2010).

Обект на изследване в настоящата статия са две карстови форми, разположени 
в непосредствена близост до помпената станция, в които са инсталирани 
мониторинговите точки B3 и B4.

Пещерата Домуз Маара (B3) представлява суха, неразклонена галерия 
с дължина 28 m. Входът с размери 2,20 х 2 m се намира южно от сградата на 
станцията. Картирана е през 1971 г. от пещерняците В. Стоянов и Н. Георгиев 
от спелеоклуб „Бисер“, гр. Добрич (Фиг. 7). Отложенията в пещерата са 
представени от глинести наслаги с малка дебелина и детритус – срутище със 
значителен размер на скалните блокове и площ над 20 m², което не е нанесено 
на картата от 1971 г. Срутището вероятно е с косеизмичен произход и е свързано 
с Вранчанското земетресение от 1977 г. Деформации от земетресенията Вранча 
1977 г. (М=7,4) и Камен бряг 2009 г. (М=5,0) са описани в карстови форми в 
местността Яйлата – срутени тавани на пещери и обрушване на блокове пред 
скалната черква „Св. Константин и Елена“ (Аврамова, Станчев, 1983; Kostov, 
2014; Kostov, Nikolov, 2013). Предстоящата детайлна картировка на пещерата 
Домуз Маара и съпоставянето на двете карти ще изясни прецизно размера на 
деформациите, което е предмет на бъдеща публикация.

Фиг. 7. План, вход (А-А1) и профил (В-В1) на пещерата Домуз Маара, картирана през 1971 г. от спелеоло-
зите В. Стоянов и Н. Георгиев от пещере н клуб „Бисер”, гр. Добрич (по материали от Главната картотека 
при БФСп, с изменения). Жълтият кръг маркира местоположението на мониторингова точка B3.
Fig. 7. Plan, entrance (A-A1) and section (B-B1) of Domuz Maara Cave, surveyed in 1971 by speleologists V. 
Stoyanov and N. Georgiev from Biser Speleo Club, Dobrich (after the main catalogue of caves at BFS, with 
modifications). The yellow circle marks the location of B3 monitoring point.
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Скалната ниша (мониторингова точка B4) е образувана във венеца над 
пещерата и е с превишение 24 m спрямо входа на Домуз Маара. Дължината ѝ е 
10,4 m, а височината до 2,4 m. Максималната широчина на нишата достига 2,5 
m. Картировката в М 1:100 бе извършена през 2017 г. от К. Костов и Н. Добрев. 
Произходът ѝ е карстово-абразионен и вероятно е свързан със старокарангатската 
морска трансгресия в интерглациала Рис – Вюрм.

Морфостратиграфските нива в долината Болата се привързват към комплекса 
черноморски тераси (Попов, Мишев, 1974; Петров, 2010; Христова, 2011). 
Началото на образуването на скалната ниша и пещерата Домуз Маара може да 
се отнесе към плейстоцена и добре издържаната морфоложки по протежение 
на долината карангатска морска тераса с височина 20-25 m н.в., по която са 
образувани повечето от подземните карстови форми в долината. Антропогенното 
присъствие в пещерите в Болата започва от Енеолита (Tonkov et al., 2011).
 
5. Резултати
 Публикуваните до този момент данни за движенията в наблюдателните пунктове 
касаят периоди до средата на 1999 г. (Аврамова-Тачева и др., 1984; Добрев, 1999; 
Dobrev, Kostak, 2000; Dobrev 2011; Dobrev et al., 2007, 2015, и др.). Както вече 
беше установено и отбелязано в последните публикации, от 1995-1996 г. започва 
рязка промяна в движенията и в двете точки на наблюдение. По тази причина в 
настоящото изследване ще представим анализ на движенията през последните 
10 години от наблюденията.

Първоначалните резултати показват необясними резки движения през първата 
половина от годината (импулси) – в началото на измерванията (февруари-май 
2013 г.) с амплитуди до 1,5 mm и при двете точки (фиг. №№ 8, 9).

Изчисленията за тенденциите в движенията бяха направени на базата на 19 
измервания по време на 5-годишния период на наблюдение и след отстраняване 
на резките амплитуди в периода февруари-май. Резултатите са показани в табл. 1.
Табл. 1. Изчислени скорости на микродвижения в наблюдаваните мониторингови точки за периода 
септември 2013 – август 2017 г.
Table 1. Calculated velocities of micro-displacements established in monitoring points for the period September 
2013 – August 2017

Мониторингова 
точка

Параметър Пространствена ос
X Y Z

В3 дневна скорост, mm/d -0,000016 0,000189 0,000179
годишна скорост, mm/а -0,006 0,069 0,065
коефициент на 
детерминация, r2

0,019 0,632 0,491

В4 дневна скорост, mm/d -0,000170 0,000165 0,000103
годишна скорост, mm/а -0,062 0,060 0,038
коефициент на 
детерминация, r2

0,385 0,399 0,288

И при двете точки се установява първоначално стеснение на зоната. След м. 
март 2013 г. обаче се наблюдава лек тренд на отваряне на пукнатината, като при 
B4 е с около 0,062 mm/а.  

По направление Y, изразяващо отседната компонента на движенията, се 
получават най-отчетливите движения. Те показват ляво движения и при двете 
точки, като за периода от септември 2013 до август 2017 г. изчислената скорост 
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е 0,069 mm/a в точката при пещерата (В3), като коефициентът на детерминация е 
r2=0,632. При по-горната точка В4 скоростта на движение е 0,060 mm/а. 

По другото направление Z, което изразява потъване на западната част (респ. 
издигане на източната част), отново по-високите скорости са установени в 
пещерата, като изчислената скорост е 0,065 mm/а.

Прави впечатление, че и при двете наблюдателни точки тенденциите на 
движения са в едни и същи направления и при трите пространствени оси. 
Изчислените стойности по направления Y и Z са с по-ниски стойности при 
мониторингова точка B4, но също така и коефициентът на детерминация при нея 
е значително по-нисък.
 
Дискусия
 Петте години на мониторинг на тези (предполагаеми) разломи показват, че 
при тях се установяват движения. Те са най-добре изразени чрез отседната 
компонента – левоотседна, където и коефициентът на детерминация r2 е с най-
високи стойности. Въпреки ниските стойности на установените движения тези 
резултати са окуражаващи, имайки предвид и краткия период на наблюдение. 
За по-пълно изясняване на динамиката по тази (предполагаема) разломна зона 
е необходимо не само продължаване на наблюденията, но и разширяване на 
района на наблюдение. 

Фиг. 8. Графика на регистрираните микродвижения в мониторнгова точка B3. Значение на пространствените 
оси: +X – свиване на зоната; +Y – левоотседно движение; +Z – издигане на източния блок
Fig. 8. Graph of microdisplacements registered at monitoring point B3. Meaning of spatial axes: +X – compression; 
+Y – left-lateral slip; +Z – uplift of eastern block
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Фиг. 9. Графика на регистрираните микродвижения в мониторнгова точка B3. Значение на пространствените 
оси: +X – свиване на зоната; +Y – левоотседно движение; +Z – издигане на източния блок
Fig. 9. Graph of microdisplacements registered at monitoring point B3. Meaning of spatial axes: +X – compression; 
+Y – left-lateral slip; +Z – uplift of eastern block
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