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МЕТОДИКАТА, РАЗРАБОТЕНА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ RISK EU (EVK 
4-CT-2000-00014, 2001-2004) 
Методика за създаването на сеизмични сценарии, съобразени с особеностите градовете 
на Европа, е разработена по Европейски проект Risk EU (EVK4-CT-2000-00014, 2001-
2004), финансиран от European Economic Commission по 5та Рамкова програма 
(представена в работите на Faccioli et al., 2004; Faccioli, 2006).  
Съгласно тази методика създаването на земетръсен сценарий (който отчита и оценява 
само сеизмичната опасност, т.е. природната даденост, която не може да бъде 
контролирана от човека) трябва да включва следните основни етапи: 

• Създаване на сеизмотектонска база данни за разглеждания регион (обикновено 
област с радиус около 150 км около разглежданото селище); 

• Анализ на регионалната сеизмотектоника; 

• Инженерно геоложко райониране на населеното място; 

• Оценка на сеизмичния хазарт; 

• Сравнение и верификация на резултатите. 
Най-обща представа за необходимата входна информация, използваните средства и 
крайните резултати се дава с блок схемата, представена на Фиг.2 (съгласно Faccioli et 
al., 2004; Faccioli, 2006). 
За генериране на земетръсни сценарии се прилагат два подхода: детерминистичен и 
вероятностен анализ на сеизмичността (съответно DSHA и PSHA). 
ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН ПОДХОД (DSHA) 
Детерминистичният сценарий постулира появата на земетресение с определена сила и 
конкретно местоположение (обикновено активен разлом). Детерминистичната оценка е 
най-високото ниво на сеизмични земни движения, предизвикани от най-силните 
земетресения, реализирани в най-близките до селището точки от съответните 
сеизмични източници. Този подход не прогнозира вероятността за случване на даденото 
събитие през определен период от време. Вероятността за надвишаване на това ниво не 
може да се изчисли директно и се оценява след вероятностен анализ на сеизмичния 
хазарт.  
Детерминистичният подход включва следните етапи: 

• Индентификация и местоположение на сеизмичните източници, които могат да 
предизвикат значими сеизмични въздействия върху селището;  

• Определяне на “референтно” земетресение (максималното историческо или 
максимално потенциално земетресение с определен период на повторяемост), 
специфицирано с магнитуд или епицентрална интензивност;  

• Избор на подходящи закони за затихване на земните движения;  

• Отчитане усилващи ефекти на конкретните инженерно-геоложки условия; 
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Фиг.1 Блок-схема за създаване на земетръсен сценарий 
ВЕРОЯТНОСТЕН ПОДХОД (PSHA) 
Вероятностните подходи обединяват всички детайли и особености на регионалната 
сеизмотектоника. При анализа на сеизмичния хазарт е необходимо да се отчитат 
неточностите и интервалите на вариране на елементите в сеизмичния вход. 
Математичният модел използван във вероятностния анализ на сеизмичния хазарт, 
предложен от Cornel (1968), понастоящем е стандартизиран. Вероятностната оценка на 
сеизмичните въздействия се извлича директно от изследването на сеизмичния хазарт.  
Съществен момент в развитието на PSHA е разработката на компютърната програма 
EQRISK, (McGuire, 1976). Програмата е широко разпространена и е най-използваният 
софтуер за оценка на сеизмичния хазарт. Понастоящем, съществуват редица 
компютърни програми за вероятностен анализ на сеизмичния хазарт. Версия на 
програма EQRISK (McGuire, 1976) е разработена и се използва в практиката за 
вероятностна оценка на сеизмичния хазарт в България (прдставена напр. в Solakov et 
al., 2001). Разработената за България програма се основава главно на EQRISK (McGuire, 
1976), като са използвани някои изчислителни процедури от SEISRISKIII (Bender and 
Perkins, 1987). Най-обща представа за необходимата входна информация, приложеното 
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моделиране и използваните методики, при вероятностна оценка на сеизмичния хазарт 
се дава с блок схемата, представена на Фиг.2. 
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Фиг.2 Блок-схема за оценка на сеизмичния хазарт 

 
Трябва да се отбележи, че Геоложката база данни включва информацията от геолого-
тектонските, геоморфоложките, геофизичните и геодезични изследвания, за 
съответната територия. 
Представената методика е приложена за оценка на сеизмични сценарии за по-големи 
градове в България. 
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ГЕНЕРИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ СЦЕНАРИИ ЗА ЗОНИТЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 

ЗЕМЕТРЪСНИ СЦЕНАРИИ ЗА ГРАД РУСЕ  
Русе е 5-тият по големина пристанищен град в България. Той е сред най-важните 
икономически, административни и стопански центрове на България. В района му се 
намира „Дунав мост“, което е първото съоръжение от подобен тип в българо-
румънския участък на река Дунав. 
Централната част на града е известна с уникалната си архитектура от края на 19ти и 
началото на 20ти век. Стилът на много от тях е повлиян от виенската архитектура, 
поради което градът често е наричан „Малката Виена“.   

Регионални сеизмотектонски характеристики  
Град Русе е разположен в източната част на Мизийска платформа, която е фрагмент от 
Евроазиатската континентална литосферна плоча и включва Дунавската равнина на 
Българска и Румънска територия (Dachev et al., 1995; Dabovski et all., 2002). 
Мизийската платформа представлява област със стабилно тектонско развитие през 
периода след Триас, която запазва своята специфична динамика и през неотектонския 
етап. Неотектонската и сеизмичната активност се концентрира в маргиналната част на 
Мизийска платформа. Активните разломи се разполагат в пределите на Алпийския 
орогенен пояс, разположен около платформата.  
Северната маргинална част на Мизийската платформа, потъваща под Карпатите, е 
реактивизирана през неоген/кватернерния период. С висока активност се характеризира 
депресията Фокшани - Одобешти - зоната на максимално потъване. В тази област се 
реализират силни междиннофокусни земетресения с дълбочина до 90-230 km 
(сеизмична зона Вранча) с обширна област на макросеизмично въздействие. Най 
силните, документирани събития, реализирани в зоната са земетресенията от 1802 г., 
1940 г. и 1977 г. (с магнитуди  съответно МS=7.4/MW=7.9, МS=7.3/MW=7.7 и МS 
=7.2/MW=7.5, оценките на MW са съгласно ROMPLUS, 2007). Максимални въздействия 
върху територията на България са генерирани от земетресенията, реализирани през 
1940 г. (с MW=7.7) и 1977 г.(с MW=7.5). 
В южната периферия на Мизийска платформа е разположен донеотектонският 
Предбалкански (Южномизийски) разлом, отделящ платформата от Предбалкана. Важна 
зона на реактивизация на Предбалканския разлом е разположена около град Горна 
Оряховица – сеизмогенна зона Горна Оряховица. Сеизмичната активност на зоната е 
концентрирана в дълбочинен интервал от 5 до 25 км. Най-силното известно събитие, 
реализирано в тази зона, е земетресението от 1913 г. (I0=IX-X MSK, МS=7.0/МW=6.8) 
В източната периферия на Мизийската платформа е разположена разломна система с 
ССИ-ЮЮЗ направление, която е свързана с формирането на Западно-Черноморския 
заддъгов маргинален рифтогенен басейн - сеизмогенна зона Шабла. Генерираните 
силни земетресения се свързват с активността на Калиакренския разлом, 
идентифициран по данни от сондажи и сеизмично профилиране на Черно море. 
Силните земетресения реализирани в сизмогенна зона Шабла са корови и се реализират 
основно на дълбочини от 10 до 20 km. Най - силното документирано събитие в зоната 
през 20ти век е събитието от 1901 г. с I0=IX-X MSK и МS=7.2/MW=7.1.  
В северната периферия на Северобългарското издигане, в близост до град Дулово, през 
1892 г. (на 14.10.1892 г.) е генерирано силното сеизмично събитие с максимална 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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интензивност Imax=VIII MSK и приблизително определени хипоцентър и магнитуд. 
Магнитудната оценка МS варира между 6.9 и 7.3 в различните каталози.  
Ннай-силните, документирани сеизмични въздействия (с интензивност по MSK от VIта 
и по-висока степен) върху територията на гр. Русе, са от земетресения, генерирани в 
огнище Вранча, Румъния (събитията от 10.10.1940 г. и 04.03.1977 г.). 
Силното (MW=7.5), междиннофокусно земетресение, реализирано през 1977 г, в огнище 
Вранча, Румъния (на разстояние превишаващо 200 km от река Дунав) предизвиква 
значителни разрушения в някои градове на северна България (Фиг.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3 Разрушения в северна България от земетресението през 1977г. (MW=7.5), 
генерирано в огнище Вранча, Румъния 

Закони за затихване на земните движения 
Затихването на сеизмичните вълни се представя чрез съответни криви (наричани 
прогностични релации, закони, модели) на затихването, които са функция на магнитуда 
М и на разстоянието до източника. Прогностичните релациите за земните движения 
(Ground Motion Prediction Equations - GMPEs) са средство за прогнозиране нивото на 
земните движения заедно с техните неопределености в зависимост от магнитуда, 
разстоянието земетръсен източник-площадка, локалните почвени условия, механизма 
на земетресенията и др. Прогностичните релации оказват съществено влияние върху 
оценката на сизмичния хазарт.  
Обикновено законите на затихване се получават от статистически анализ на данни за 
силни движения и/или на макросеизмични данни. За райони, в които данните за 
силните движения са недостатъчни (каквато е територията на България) се прилагат 
емпирични закони за затихване, получени въз основа на богата и хомогенна база от 
инструментални данни за райони със сходни сеизмологични, геоложки и 
сеизмотектонски характеристики. Съществено е избраните релации да бъдат 
верифицирани с данни от директни наблюдения и макросеизмична информация – да се 
покаже, че моделите за затихване, приложени за оценка на сеизмичната опасност, са в 
съответствие с регионалните особености на сеизмогенния процес на територията на 
България. 
За територията на България избраните закони за затихване от плитки и 
междиннофокусни земетресения, са в съответствие с предварително дефинирани 
критерии и ограничения.  
За плитки, корови земетресения са избрани следните 6 GMPEs: Abrahamson et al. (2014), 
Boore et al. (2014), Campbell and Bozorgnia (2014), Chiou and Youngs (2013, 2014) и 
моделите Akkar et al. (2014 a,b), Cauzzi et al. (2015).  
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За междиннофокусните земетресения, рализирани в района на Вранча, Румъния са 
избрани законите, представени в работи на Youngs et al. (1997), Abrahamson et al. (2016) 
и Vacareanu et al. (2015).  
За количествена оценка на разликата между прогнозираните и наблюдаваните силни 
движения е използван методът, предложен в Scherbaum et al. (2009), който е един 
критерий за оценка близостта на наблюденията до даден модел.  
Изборът на GMPEs за плитки и междиннофокусни земтресения е подробно представено 
в работите Solakov et al. (2019) и Солаков и др. (2019). 
За генериране на земетръсни сценарии за град Русе са приложени шесте избрани закона 
за плитки земетресения и релацията на Vacareanu et al. (2015) за междиннофокусните 
земетресения, генрирани в огнище Вранча, Румъния. 

Инжинерно геоложки условия 
В Rangelov et al. (2020) за град Русе са отделени 4 блока (представени на Фиг.4 в 
съответствие с представеното в Solakov et al., 2020) базирани на скални разновидности, 
ниво на подпочвени води, мощности на слоевете, минерален състав, оводненост и 
данни от геофизичните проучвания.  

Фиг.4 Стойности на VS30 за град Русе съгласно Rangelov et al. (2020) 
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За оценка на евентуални свличания, срутища и други склонови гравитационни процеси 
е използван дигитален модел на релефа, представен в Rangelov et al. (2020). Съгласно 
този модел (представен на Фиг.4) разположението на град Русе е в равнинна област с 
преобладаващи денивелации между 20 и 60 m. Само в югоизточната част има хълмист 
релеф, достигащ 120-140 m. При динамични натоварвания от различни по интензивност 
и вид сеизмични вълни, грунтовата основа може да бъде подложена на втечняване, 
пясъчен вулканизъм и местни, локални свличания.  

Фиг.5 Стойности на VS30 за град Русе от USGS slope-based global map 
Допълнително за определяне на инжинерно геоложките условия на град Русе са 
използвани данни за VS30 от USGS slope-based global map 
(https://earthquake.usgs.gov/data/vs30). Моделъ е представен на Фиг. 5 (Solakov et al., 
2021). 

 
ДЕТЕРМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ГРАД РУСЕ 
Детерминистичният сценарии за град Русе е в съответствие с сеизмологичната история 
на града и сеизмотктониката на региона. Генерираният детерминистичен сценарий е за 
земетресение с MW7.5, реализирано в огнище Вранча, Румъния на дълбочина 94 km и 
на хипоцентрално разстояние 240 km от града (представен в Solakov et al., 2020a и 
Solakov et al., 2021). В сценария на Фиг.6 са отчетени инжинерно голожките условия, 
представени на фигури 4 и 5.  
Земните движения в PGA са изчислени, използвайки GMPE - VAC, представен в 
Vacareanu et al. (2015). Изчислните максимални ускорения са конвентирани в 
интензивност, използвайки следните релации (Ardeleanu et al, 2020): 

https://earthquake.usgs.gov/data/vs30
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375.0)log(146.3 max += PGAI     (1)
 

731.0)log(058.3 += gmPGAI     (2) 
където PGAmax е в максималната от двете хоризонтални компоненти, а PGAgm е 
геометричното средно от двете хоризонтални компоненти в cm/s. 

 

Фиг.6 Детерминистичен сценарий за град Русе в макросеизмична 
интензивност 

ВЕРОЯТНОСТЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ГРАД РУСЕ 
Модел на сизмичните източници  
Моделът на сеизмичните източници е конфигурация на източниците, в които се 
генерират земетресения. Моделът на сеизмичните източници е схематично представяне 
на сеизмотектонския модел, позволяващо директното му прилагане в изчисленията на 
сизмичния хазарт. 
Сеизмичен източник е област, характеризираща се с подобие на геоложкия строеж и 
реализирана сеизмичност. Сеизмичните източници се определят на основата на 
сеизмотектонския модел, създаден за съответния регион. Елементите на модела се 
представят като сеизмичен източник от определен тип със съответна геометрия 
(източниците могат да бъдат площни, линейни, смесен тип и точкови) За уточняване 
геометрията на източника се оценява и дълбочинното разпределение на земетресенията 
в него. 
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За всеки източник се определят максимален магнитуд (Mmax) на очакваните 
земетресения и минимален магнитуд Мmin на регистрираните земетресения, използвани 
в изчисленията.  
Сеизмичността, генерирана в 200 km регион около град Русе се асоциира към 12 
сеизмични източника. Регионалният модел на сеизмичните източници е представен на 
Фиг. 7 и специфициран в Талица 1. Създаденият модел включва всички сеизмични 
източници с влияние върху оценката на сеизмичния хазарт за града. Тук представеният 
модел е извадка от модела на сеизмичните източници, представен в Солаков и др. 
(2019). 

Параметри на сеизмичността 
Статистическите параметри на сеизмичността се дефинират чрез определяне на 
магнитудно-честотна зависимост, характеризираща се с годишна сеизмична скорост на 
поява (броят земетресения с магнитуд между Mmin и Mmax), a (активност), стойността на 
параметъра b (от експоненциалната релация на Gutenberg-Richter, Gutenberg, Richter, 
1944), минимален магнитуд Mmin и максимален възможен магнитуд Mmax.  

 
Фиг. 7 Модел на сеизмичните източници (модифициран от Солаков и др., 2019) 

Параметрите на комулативната магнитудно-честотна релация, Mmin и Mmax (минималният 
и максималният очакван/наблюдаван магнитуд) за всеки сеизмичен източник в 200 km 
регион около град Русе, които са използвани в анализа на сеизмичния хазарт са 
представени в Таблица 1 (детайли са представени в Solakov et al., 2021).  
 
 
 



Проект „РП.I.10 Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 
последствията от тях“ 

 
НИГГГ – БАН • Научен отчет по Договор № ДСД-4/25.02.2019 г. 11 
 
 

Таблица 1. Параметри на сеизмичните источници 
Източник Gr* Mmax Mmax 
 a b наблюдаван оценен 
1 1.83 0.8 5.2 7.0 
2 2.52 0.8 6.0 6.9 
3 1.84 0.8 4.4 7.0 
4 2.18 0.8 6.8 7.1 
5 2.25 0.8 5.0 7.1 
6 1.84 0.8 5.7 6.2 
7 2.03 0.8 6.3 7.2 
8 2.02 0.8 4.9 6.2 
9 3.66 1 6.4 6.9 
10 2.9 0.94 5.4 6.5 
11 3.81 0.9 6.8 7.5 
12 4.5 0.85 7.9 8 

Gr* – оценени параметри на релация на Gutenberg-Richter 
Mmax –оценен максимален магнитуд. 

Моделиране на неточностите във входните данни 
Отчитането на неточностите в сеизмичния вход е ключов елемент в анализа на 
сеизмичната опасност. 
Във вероятностния анализ на сеизмичния хазарт за град Русе епистемичните 
неточности в сеизмичния вход са отчетени чрез подхода на логическото дърво. 
Използваното логическото дърво се състои от 4 нива: ниво на моделите; ниво на 
сеизмичните източници; ниво на законите за затихване; ниво на VS30: 
Level 1 –Модел на сеизмичните източници  
В настоящото изследване е използван моделът на сеизмичните източници, представен 
на Фиг.7;  
Level 2 – Сеизмични източници  
За всеки източник е генерирано логическо дърво с 4 поднива:  

1. Параметри на магнитудно-честотната зависимост;  
2. Максимален магнитуд;  
3. Решение на механизмите; 
4. Ъгъл на залягане.  

Level 3 – GMPE с две поднива  
1. GMPEs за плитки земетресения с тегла изчислени по метода, представен в 

Delavaud et al.(2012);  
2. За междинофокусни земетресения с GMPE - VAC, представен в Vacareanu et al. 

(2015)– с тегло 1. 
Level 4 – Инженерно геоложки условия с две поднива, представени на Фиг. 4 и Фиг. 5 
Вероятностният сценарии за град Русе е генериран, използвайки модела на сеизмичните 
източници, представен на Фиг. 7 и специфициран в Таблица 1. За оценка на земните 
движения са приложени 6 GMPEs - закона за плитки земетресения и VAC релацията за 
междиннофокусни събития.  



Проект „РП.I.10 Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 
последствията от тях“ 

 
НИГГГ – БАН • Научен отчет по Договор № ДСД-4/25.02.2019 г. 12 
 
 

Генерирани са вероятностни сценарии в PGA и интнзивност (I) за периоди на 
повторяемост 95 и 475 години (представени в Solakov et al., 2021). Вероятностните 
оценки за PGA и I за периоди на повторяемост са 95 и 475 години са дадени в Таблица 
2. На Фиг. 8 е представен вероятностният сценарий в максимално ускорение (PGA) за 
град Русе за период на повторямост 475 години.  

 
Фиг. 8 Вероятностен земетръсен сценарии за град Русе в максимално ускорени (PGA) 

 
От фигурата се вижда, че оценените максимални ускореня (PGA) за град Русе за период 
475 години варират между 0.175 - 0.25 g.  

Сравнение на детерминистичния и веоятностния сценарии за град Русе 
В Табл. 2 са дадени вариациите на максималните ускорения и интензивностните от 
детерминистичната и вероятностните оценки. От таблицата се вижда, че 
детерминистичните оценки за максимално ускорениe (PGA) и интензивност (I) са в 
интервала на вероятностните оценки, получени за период на повторямост 95 години. 

Таблица. 2 Детерминистични и вероятностни оценки за град Русе 

 
Детерминистична 
оценка за 
земетресение с MW7.5 

Вероятностна оценка за 
период 95 години 

Вероятностна оценка 
за период 475 години 

PGA (g) 0.11 0.10 – 0.14 0.17 – 0.25 

I 6.5-7.5 6.7 -7.1 7.4 -7.9 
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СРАВНЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ С НАБЛЮДАВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
Таб. 3 Наблюдавани и прогнозирани въздействия в град Русе от междиннофокусните 

земетресения, реализирани в огнище Вранча Румъния  

Дата Mw Iobs I pr Iobs-Ipr 

22.10.1940 6.5 5 5.2 -0.2 

10.11.1940 7.7 7 6.8 0.2 

4.3.1977 7.5 7 6.9 0.1 

30.8.1986 7.23 6 6.5 -0.5 

30.5.1990 6.95 6 6.0 0.0 

Таблицата илюстрира много добро съвпадение на прогнозираните и наблюдаваните 
въздействия – до половин (0.5) интензивностна единица. 
 

Ефекти от земетресението на 10.11.1940 в 03h 40min (LT) I0=IX MSK и MW7.7 
При земетресението най-силно пострадали са централната и крайдунавската част на 
град Русе. Установени са въздействия от VI до VII степен по скалата MSK. 
Разпределението на сеизмичните въздействия върху град Русе от земетресението са 
илюстрирани на Фиг. 9. Високите интензивности (VII степен MSK 64) са основно в 
крайбрежните части на града. Най-силно пострадали от земетресението са централната 
и крайдунавската част – от Захарна фабрика до Флотата, като на масивните сгради е 
въздействано от VI до VII степен по MSK (Фиг. 9).  

Ефекти от земетресението на 04.03.1977 в 21h 24min (LT) I0= VIII MSK и MW7.4 
Разпределението на сеизмичните въздействия от земетресението през 1977 г. върху 
град Русе са илюстрирани на Фиг. 10. Високи интензивности (VII-VIII по MSK) се 
наблюдават в запад-югозападната част на града, застроен върху речната тераса на р. 
Русенски Лом, чиято широчина достига до 1.7 km и крайдунавската част където 
интензивността достига до девета MSK) (Фиг. 10).  
При сравняване на генерираните (детерминистичен – Фиг. 7 и вероятностен – Фиг. 8) 
сценарии с наблюдаваните въздействията (Фиг. 9 и Фиг. 10) в град Русе се установява, 
че наблюдаваните и прогнозираните ефекти са с най-висока интензивност по 
крайбрежните части на града. Силни ефекти са наблюдавани както в западната, така и в 
централната част на града. Най-общо се подтвърждава изводът направен в Solakov et al. 
(2009) – въздействията от земетрсенията намаляват с отдалечаване от брега на река 
Дунав. 
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Фиг. 9 Сеизмични въздействия върху град Русе от земетресението през 1940 г. 
 (I0= IX MSK и MW7.7) 

 
Фиг. 10 Сеизмични въздействия върху град Русе от земетресението през 1977 г. 

I0= VIII MSK и MW7.5) 
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ЗЕМЕТРЪСЕН СЦЕНАРИЙ ЗА БЛАГОЕВГРАД  

Благоевград е разположен в Благоевградската котловина между планините Рила и 
Влахина и е в непосредствена близост до Пирин планина. Градът се характеризира с 
предимно планински и котловинен релеф. Благоевград е селище с богата история, 
Първите сведения са за тракийско селище, възникнало около 300 г. пр.н.е. 
Понастоящем градът е икономически, културен и образователен център на Югозападна 
България. 

Регионални сеизмотектонски характеристики  
Благовград е разположен в югозападна България, характеризираща се със сравнително 
високи стойности на съвременните хоризонтални движения (4-5 mm/година, напр. в 
Солаков и др., 2019). Това е най-активният в тектонско отношение район на България. 
Съвременната тектоника на Западна България се определя от неотектониката на района, 
в която доминират процесите на екстензия с генерална посока север-юг, в резултат на 
което, създадените aктивни разломни структури имат посока изток-запад. В 
исторически план разглежданият район е най-активен в сеизмологично отношение.  
На фигура 11 са представени съвременно активните разломи в и около Благоевград. 
Активен е разлом, по който се установяват или предполагат, с висока степен на 
достоверност, премествания по геоложки, геоморфоложки, геофизични, геодезични, 
екстензиометрични и други методи. Възникването и дейността на активните разломи е 
в резултат на геодинамичната обстановка и разпределението на напреженията в земната 
кора. Представените разломи са дефинирани в проект SHARE (Basil et al, 2013). 
Установено е много добро съвпадение на тези структури с активните разломи, 
дефинирани в отчети ГФИ 2008 и НИГГГ 2018.  
От сеизмологична гледна точка Благоевград е разположен в сеизмогенна зона Кресна. 
Високата сеизмична активност в тази зона се свързва със Струмската разломна система. 
Две от най-силните земетресения, станали в Европа през ХХ век, са генерирани в тази 
зона – земетресенията от 4 април 1904 г. (MW=6.8 и MW=7.6). Първото земетресение, 
реализирано 21 минути преди второто се приема за форшок. Второто земетресение е 
осезаемо е усетено в Будапеща, а очевидци в София говорят за наблюдавани вълни по 
земната повърхност. Силно засегнати са Крупник, Брежане, Симитли, Кресна и много 
други селища (Вацов, 1905). Следи от земетресението могат да бъдат видени и сега в 
Кресненското дефиле. В зона Кресна, където мощността на земната кора е значителна 
(под западната част на Родопския масив тя достига до дълбочина 40-50 km), са 
генерирани относително най-дълбоките земетресения в България.  
Епицентрална карта на земетресенията в района на Благоевград е представена на 
Фиг.11. Сеизмичността е в добро съответствие с разломните структури в близост до 
града и южно от него. Наблюдава се ясно изразена концентрация на земетресения в 
източната част на най-близкия разлом. Най-силното историческо земетресение от 1904 
г. и форшока му могат да се свържат със същия разлом. Историческите земетрсения с 
магнитуд до 6.0 са диспергирани между дефинираните активни разломи. Съвременната 
(инструментална) сеизмичност проследява най-близкия разлом. С висока сеизмична 
активност се откроява източната част на тази структура. Посочените особености на 
пространствената картина обосновават използването на сеизмичния потенциал 
(максимален магнитуд 6.5) на най-близкия активен разлом за генриране на 
дитерминистичен сценарий за града. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/300_%D0%B3._%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
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ФИГ. 11 Епицентрална карта на земетресенията (исторически и инструментални) с 

MW>3.0 и активните разломи около Благоевград 

Закони за затихване на земните движения 
Прогностичните релациите за земните движения (Ground Motion Prediction Equations - 
GMPEs) са средство за прогнозиране нивото на земните движения заедно с техните 
неопределености в зависимост от магнитуда, разстоянието земетръсен източник-
площадка, локалните почвени условия, механизма на земетресенията и др. 
Прогностичните релации оказват съществено влияние върху оценката на сеизмичния 
хазарт.  
За територията на България избраните закони за затихване са в съответствие с 
предварително дефинирани критерии и ограничения. Изборът на GMPEs е подробно 
представено в работите на Solakov et al. (2019) и Солаков и др. (2019). 
За плитки, корови земетресения са избрани 6 закона, получени за тектонски активни 
региони. Избрани са следните релации: Abrahamson et al. (2014), Boore et al. (2014), 
Campbell and Bozorgnia (2014), Chiou and Youngs (2013, 2014) и моделите Akkar et al. 
(2014 a,b), Cauzzi et al. (2015). Избраните релации са верифицирани, т.е. установено е 
сътветствието на 6-те модела с регионалните особености на сеизмогенния процес. 
За количествена оценка на разликата между прогнозираните и наблюдаваните силни 
движения е използван методът, предложен в Scherbaum et al. (2009), който е един 
критерий за оценка близостта на наблюденията до даден модел.  
За генериране на земетръсни сценарии за Благоевград са приложени шестте избрани 
закона за плитки земетресения. 

Инженерно геоложки условия 
Инженерно геоложки условия за Благоевград, представени на Фиг. 12, са в 
съответствие с резултатите, получни в работата на Rangelov et al. (2020). Инжинерно 
геоложки условия за града се дефинират чрез VS30 – средна скорост на S-вълна в 
горните 30 m на профила почва/скала. Фигурата илюстрира наличие на значителни 
вариации в стойностите на Vs30 от 230 до 1100 m/s. 
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Фиг. 12 Средна скорост на S-вълна в горните 30 m на профила почва/скала.за 
Благовград  

ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ ЗА БЛАГОЕВГРАД 
Детерминистичният сценарий за Благоевград е в съответствие с сеизмологичната 
история на града и сеизмотектониката на региона. Генерираният детерминистичен 
сценарий е в съответствие със сеизмогенния потенциал на разломите, дефинирани в 
проекта SHARE. Сценарият за Благоевград (Фиг. 13), в PGA и макросеизмична 
интензивност I, е оценен за земетресение с MW6.5, реализирано на най-близкия до града 
разлом. Детерминистични сценарии за Благоевград за три земетресения с магнитуди 
MW6.5, MW6.6 и MW7.2, реализирани на най-близките до града разломи са оценени и 
представени в Solakov et al. (2020b).  
Епистмичните неточности в релациите за затихване на земните движения са отчетени 
чрез прилаган на 6-те избрани модела за плитки земетресения в активен тектонски 
режим с тегла оценени по метода представен в Delavaud et al.(2012).  
Земните движения в PGA и I се изчисляват по релацията: 

),(),( 6
1 yxgwyxGM ii i∑= =         (3) 

където GM(x,y) е оцененото земно движение в точка с координати (x,y;, gi(x,y)  
медианната стойност на земното движение прогнозирано от i-то GMPE; и wi е 
съответното оценено теглоht. 
В сценариите, представени на фигура 13 са отчетени инженерно геоложките условия, 
представени на фигурa 12. 
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Фиг. 13 Детерминистични сценарии за Благоевград в: 

 а) макросеизмична интензивност и б )максимално ускорение 

 
ВЕРОЯТНОСТЕН СЦЕНАРИЙ ЗА БЛАГОЕВГРАД  
Модел на сеизмичните източници  
Моделът на сеизмичните източници е схематично представяне на сеизмотектонския 
модел, позволяващо директното му прилагане в изчисленията на сеизмичния хазарт. 
За всеки източник се определят максимален магнитуд (Mmax) на очакваните 
земетресения и минимален магнитуд Мmin на регистрираните земетресения, 
използвани в изчисленията.  
Сеизмичността, генерирана в 200 km регион около град Благоевград се асоциира към 19 
сеизмични източника. Регионалният модел на сеизмичните източници е представен на 
Фиг. 14 и специфициран в Таблица 4. Създаденият модел (Фиг. 14), от 19 източника, 
включва всички сеизмични източници с влияние върху оценката на сеизмичния хазарт 
за града. Тук представеният модел е извадка от модела на сеизмичните източници, в 
Солаков и др. (2019). 
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Фиг. 14 Модел на сеизмичните източници (модифициран от Солаков и др., 2019) 

Параметри на сеизмичността 
Статистическите параметри на сеизмичността се дефинират чрез определяне на 
магнитудно-честотна зависимост, характеризираща се с годишна сеизмична скорост на 
поява (броят земетресения с магнитуд между Mmin и Mmax), a (активност), стойността на 
параметъра b (от експоненциалната релация на Gutenberg-Richter, Gutenberg, Richter, 
1944), минимален магнитуд Mmin и максимален възможен магнитуд Mmax. Параметрите 
на 19 сеизмични източника са представени в Таблица 4. 
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Таб. 4 Параметри на сеизмичните източници 

Източник Gr* Mmax Mmax 
 a b наблюдаван оценен 

1 2.27 0.8 6.1 7.0 

2 2.39 0.8 6.5 7.2 

3 2.03 0.8 6.3 7.0 

4 2.63 0.8 7.1 7.5 

5 1.83 0.8 5.2 7.0 

6 3.44 0.9 7.6 7.8 

7 3.02 0.9 5.4 7.0 

8 2.91 0.9 5.7 6.4 

9 2.50 0.9 4.7 7.0 

10 2.50 0.9 6.5 7.2 

11 1.84 0.8 4.4 7.0 

12 2.64 0.9 5.3 7.0 

13 3.9 1.0 6.0 7.5 

14 2.44 0.8 7.1 7.5 

15 2.64 0.8 6.8 7.7 

16 3.6 0.88 6.5 7.7 

17 3.0 0.8 7.1 7.7 

18 4.1 1.0 6.6 7.7 

19 3.3 1.0 6.4 5.9 

Gr* – оценени параметри на релация на Gutenberg-Richter 
                          Mmax –оценен максимален магнитуд. 

Моделиране на неточностите във входните данни 
Отчитането на неточностите в сеизмичния вход е ключов елемент в анализа на 
сеизмичната опасност.  
Във вероятностния анализ на сеизмичния хазарт за Благоевград епистемичните 
неточности в сеизмичния вход са отчетени чрез подхода на логическото дърво. 
Използваното логическото дърво се състои от 4 нива: ниво на моделите; ниво на 
сеизмичните източници; ниво на законите за затихване; ниво на параметъра VS30: 

Level 1 –Модел на сеизмичните източници  
В настоящото изследване е използван моделът на сеизмичните източници, представен 
на Фиг.14;  

Level 2 – Сеизмични източници  
За вски източник е генерирано логическо дърво с 4 поднива:  

1. Параметри на магнитудно-честотната зависимост;  
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2. Максимален магнитуд;  
3. Решение на механизмит; 
4. Ъгъл на залягане.  

Level 3 – GMPEs  
Законите за 6те плитки земетресения с тегла изчислени по метода, представен в 
Delavaud et al.(2012);  

Level 4 – Инжинрно геоложки условия с две поднива, представени на Фиг 4 и Фиг. 5 
Вероятностният сценарий за Благоевград е генериран използвайки модела на 
сеизмичните източници, представен на Фиг. 14 и специфиран в Таблица 4. За оценка на 
земните движения са приложени 6те закона за плитки земетресения  
На Фиг.15 са представени вероятностните сценарии в максимално ускорение (PGA) и 
макросеизмична интензивност (I), за Благоевград за период на повторяемост 475 
години.  
 

 

Фиг. 15 Вероятностни сценарии за Благоевград за период на повторяемост 475 години 
в: a) максимално ускорение, PGA и b) макросеизмична интензивност, I 
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Фиг. 16 Вероятностeн сценарий за Благоевград, в PGA, за период на повторяемост 

1000 години 
Наблюдаваната картина и при трите сценария е идентична - най-уязвената част на 
Благоевград е запад – югозападната част от града. При период на повторяемост 1000 
години уязвената територия нараства и достига до най-южните части на града. 

 
СРАВНЕНИЕ НА ДЕТЕРМИНИСТИЧНИЯ И ВЕРОЯТНОСТНИЯ СЦЕНАРИИ ЗА БЛАГОЕВГРАД 

Таб. 5 Детерминистични и вероятностни оценки за град Русе 

 Детерминистична 
оценка за земетресение с 
MW6.5 

Вероятностна оценка 
за период 475 години 

Вероятностна 
оценка за период 
1000години 

PGA (g) 0.29 – 0.45 0.23 - 0.34  

I МШК 8.0 – 8.8 7.7 - 8.5 8.2 – 8.8 

От таблицата се вижда, че максималната детерминистичнa оценка за интензивност 
(I=8.8) съвпада с максималната вероятностна оценка за период на повторямост 1000 
години. 
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СРАВНЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ С НАБЛЮДАВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ. 
За въздействията от земетресенията, реализирани прeз април 1904 г. Спас Вацов (1905) 
пише „ Мъже, жени и деца съ писъкъ избягаха по улиците….,, Всички къщи безъ 
изключени много повредени, няколко полусрутени.“...„Земетресението било силно и 
разрушително и около Джумая“...... „Много постройки и джамии въ Джумая също 
съборени“ (Джумая старото име на Благоевград).  
Описанито на Спас Вацов съотвтства на оценките (9та степен МШК64) на 
въздействията от двете земетресения върху Благовград, представени в 
макросизмичните карти за събитията (Shebalin, et al., 1974). Тези оценки съвпадат с 
прогнозираните детерминистична (за земетресение с MW6.5) и вероятностна (за период 
на повторяемост 1000 години) оценки (Таблица 5). 
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ИНЖИНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 
Получени са оценки на site-ефекта за станциите от сеизмичната мрежа на НОТССИ, 
изчислени по данни от близки и далечни земетресения в региона. Анализирани са 
записи на S-вълни от 20 местни и регионални земетресения. Бяха получени стойностите 
на A0 - сайт-ефект и f0 - резонансна честота (таб.6).  

Таб.6 Оценки на f0, A0(f0) и Aaverage на анализираните сеизмични станции, s-стандартно 

отклонение ( ) 
 

Според вида на получените криви на H/V-отношение, изследваните сеизмични станции 
от мрежата NOTSSI могат да бъдат разделени на две групи. Първата група включва 
станции със стабилни амплитудно-честотни характеристики на сеизмичния сигнал - 
PRD, PLN, PLD, KDZ, MMB, KKB и VTS1- получените криви на съотношението H/V са 
близки до прави линии с амплитуда от единица (фиг. 17). Втората група сеизмични 
станции са станции със средно ниво на усилване (2-3 пъти) - SZH, TRAN и PSN (фиг. 
18). Най-високото усилване за тези станции е при честоти от 4 до 4,5 Hz, което 
вероятно е доказателство за нисък импедансен контраст между основата и отлаганията. 
Представен е поляризационен анализ за сеизмични станции, за да се изследва 
влиянието на местоположението на източника (т.е. азимута от източника до обекта) 
върху нивото на усилване на движението в повърхностния слой на локалното 
място(фиг. 18). Получените резултати дават основание за извода, че повечето станции в 
мрежата са "добри" - т.е. не се наблюдава увеличение на амплитудите на записаните 
сигнали поради резонансни явления.  

 

Station 
code 

f0±s A0(f0)±s Aaverage and standard deviation 
without 

base 
station 

with base 
station 

without 
base 
station 

with base 
station 

without  
base station 

with  
base station 

VTS1  2.15±0.46  1.44±0.26  0.88±0.11  
SZH  4.22±0.52 4.29±0.28 5.55±0.90 6.93±1.25 2.16±1.30 2.49±1.47 
PRD  7.01±0.99 7.58±0.53 1.43±0.25 1.60±0.28 1.40±0.39 1.61±0.51 
PLN  2.57±0.40 2.55±0.16 2.41±0.56 3.60±0.72 1.67±0.57 1.89±0.59 
PLD  3.79±0.40 3.99±0.32 1.92±0.29 2.20±0.34 1.33±0.20 1.54±0.32 
PGB 11.81±1.22 12.11±0.71 4.73±2,40 4.80±2.80 2.14±1.04 2.48±1.27 
KKB  4.51±0.42 4.51±0.28 2.62±0.78 3.12±0.93 1,58±0.33 1.80±0.45 
KDZ 17.11±0.83 17.11±0.26 1.93±0.35 1.93±0.44 1.40±0.39 1,66±0.67 

TRAN  4.40±0.41 4.40±0.20 3.80±0.89 4.55±1.05 1.62±0.75 1.85±0.83 
MMB  4.56±0.88 4.40±0.25 1.70±0.23 2.28±0.32 1.57±0,26 1,82±0.38 
PSN  0.82±0.10 1.00±0.04 3.87±0,76 4.50±0.74 1.67±0.80 1.88±0.80 
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Фиг.17 Пример за станция от първа група (VTS1) и нейната полярна диаграма 
 
 
 
 
 
 

Фиг.18 Пример за станция от втора група (SZH) и нейната полярна диаграма 

Изследвани са сезонните промени на амплитудно-честотните характеристики на 
микросеизмичния шум по данни от сеизмичните станции от мрежата на НОТССИ (таб. 
7). За изходни данни  са използвани три-компонентни непрекъснати 24-часови 
сеизмични записи от 11-те сеизмични станции.  

Таб. 7. Оценки на f0 и A0(f0) на анализираните сеизмични станции за различните 
сезони и коефициенти на корелация между получените H/V спектрални съотношения 

между различните сезони. 
Получени са криви на H/V отношението за четирите сезона (зима, пролет, лято и есен), 
характеризиращи амплитудно-честотния състав на микросеизмичните колебания в 
честотен диапазон от 0,5 до 20 Hz. Получените криви на H/V-отношението условно са 
разделени на две групи – стабилни и криви със слаби сезонни вариации. Към първата 
група може да се включат сеизмичните станции VTS1, PSN, PRD, PLD, MMB и KDZ, 
които имат устойчиви амплитудно-честотни характеристики на микросеизмичния 
сигнал независимо от сезона (фиг.19). Като цяло кривите от първата група са лесни за 
интерпретиране и представляват плавни криви незначително усложнени от екстремуми 
с относително малка амплитуда. 

 
 
 

Statio
n code 

f0 A0(f0) Коефициенти на корелация 
 

зима пролет 
лято 

есен зима пролет лято есен зима 
пролет 

зима 
есен 

зима 
лято 

пролет 
лято   

лято 
есен 

пролет 
есен 

VTS1   5.36 2.75 2.75 2.75 1.78 1.15 1.17 1,18 0.86 0.96 0.94 0.98 0.98 0.94 

KDZ 18.43 17.98 18.43 17.54 1.50 1.61 1.43 1.55 0.91 0.67 0.92 0.96 0.66 0.76 

PLD   1.81  1.90  1.76 1.76 1.41 1,43 1.46 1.41 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

PGB 18.43 17.98 16.69 1.81 5.07 5.64 7.42 1.20 0.97 0.98 0.97 0.98 0.95 0.98 

MMB   1.64  0.74  0.73 0.76 2.16 2.42 2.60 2.47 0.86 0.90 0.84 0.99 0.89 0.91 

KKB   4.74  4.19  4.40 4.40 1.86 2.34 2.43 2.38 0.71 0.69 0.78 0.97 0.98 0.98 

PSN   0.67  0.73 0.73 0.71 2.30 2.09 2.14 2.32 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

SZH   4.29  4.62 4.51 4.74 3.64 3.46 3.56 3.83 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 

PLN 13.37  13.04 1.64 1.56 1.86 2.05 1.96 1.76 0.88 0.86 0.87 0.84 0.97 0.81 
TRAN   4.09  3.89 3.99 3.99 3.57 2.29 3.38 3.34 0.98 0.99 0.96 0.98 0.98 0.99 
PRD   6.53  14.39 6.69 6.53 1.14 1.13 1.10 1.16 0.96 0.99 0.97 0.97 0.98 0.96 
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Фиг.19 Пример за станция (PLD) от първа група. 

 
Към втората група спадат станции, за които получените криви на спектралното H/V 
отношение има значими сезонни вариации: KKB, PGB, PLN, SZK, TRAN. Получените 
криви на H/V отношението имат относително по-големи изменения спрямо първата 
група (фиг. 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.20 Пример за станция (PGB) от втора група. 

Съпоставянето на местоположението на сеизмичните станции с получените криви H/V 
показва зависимост на амплитудно-честотните характеристики на микросеизмичния 
сигнал от локалните условия. 
Сравнени са получените резултати за site-ефекта за станциите от сеизмичната мрежа на 
НОТССИ, по данни на сеизмичния шум  и земетресения (таб.8).  
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Таб. 8 Оценки на f0, A0 (f0), стандартното отклонение на микросеизмичния 
шум/земетресение, както и коефициентите на корелация на H/V отношението на 

анализираните сеизмични станции 

Анализирани са данни от 20 локални и регионални земетресения и повече от 1300 
шейсет секундни записи на сеизмичен шум. Първоначалните данни са 2-часови записи 
на сеизмичен шум и 60 - секундни записи на S - вълни на земетресения. Направено е 
сравнение на станционните корекции, получени въз основа на анализа на сеизмичния 
шум и земетресенията Оценени са станционните корекции на станциите по сеизмичен 
шум в диапазон от 0,5 до 20 Hz и S - вълните на земетресенията - в диапазона от 0,5 до 
20 Hz. За една част от станциите - VTS1, PSN, KKB, KDZ, SZH, TRAN и PRD кривите 
на спектралните отношения са идентични. За пет от станциите - KKB, MMB, PLD, PRD 
и  VTS1 H/V спектралното отношение се колебае в диапазона 0.6-3(фиг. 21), докато за 
станции KDZ, PGB, PSN, SZH и TRAN то се изменя в диапазона 0,4-6 (фиг. 22). 
Получени са стойностите на А0 (f0) – фактор на усилването (site-effect) и f0 - 
резонансната честота. Направено е сравнение на  кривите на спектралните H/V - 
отношения  получени по двата начина. Получени са коефициентите на корелация за 
кривите на спектралните H/V - отношения получени по различните методи. 

 

Station 
code 

f0 A0(f0) Standard 
deviation  

microseism
ic noise/  

earthquake
s 

 

microseismic 
noise earthquakes microseismic 

noise earthquakes 

Correlation 
coefficient 

VTS1 2.75 2.15 1.17 1.44 0.11 0.43 
KDZ 17.97 17.11 1.52 1.93 0.22 0.60 
PLD  1.81  3.79 1.42 1.92 0.20 0.50 
PGB 17.54 11.81 5.82 4.73 1.03 0.92 

MMB   0.74 4.56 2.37 1.70 0.29 0.16 
KKB   4.40 4.51 2.23 2.62 0.38 0.57 
PSN   0.71 0.82 2.21 3.87 0.76 0.71 
SZH   4.51 4.22 3.60 5.55 1.16 0.97 
PLN 13.04 2.57 1.86 2.41 0.42 0.27 

TRAN  3.99 4.40 3.14 3.80 0.71 0.94 
PRD   6.69 7.01 1.12 1.43 0.31 0.22 
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Фиг.21 Пример за станциите със спектрално отношение H/V в диапазона 0,6-3. 

 

 
Фиг.22 Пример за станциите със спектрално отношение H/V в диапазона 0,4-6 

Тествани са възможностите на метода HVSR за окончателно сеизмично микрозониране, 
базирано на оценката на коефициента на усилване, чрез измервания на микротремори. 
Създадени се карти на основните честоти f0 (фиг.23) и коефициента на усилване A0 
(фиг.24) за територията около корпусите на три института на БАН (Институт по 
информационни и комуникационни технологии, Национален институт по геофизика, 
геодезия и география и Институт по механика) . Тези карти не показват потенциално 
опасни микрозони на изследваното поле. 
Представени са разликите в върховите амплитуди на HVSR и коефициентите на 
усилване на сеизмичната реакция на полето. Доказано е, че методът на HVSR е 
способен, бърз и икономически осъществим метод за оценка на коефициента на 
усилване на полето по отношение на пиковата амплитуда на HVSR.  

Фиг.23 Карта на основната честота f0. 
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Фиг.24 Карта на фактора на усилване А0 
 
Въз основа на резултатите получени в (4) са изчислени стойностите на съотношението 
на Vp/Vs и коефициента на Поасон за 19 точки (таб. 9) на територията около корпусите 
на три института на БАН (Институт по информационни и комуникационни технологии, 
Национален институт по геофизика, геодезия и география и Институт по механика) 
(фиг.25). Съотношение на Поасон над 0,25 и отношение Vp/Vs над 1,73. Определени са 
стратиграфските слоеве с повищена порестост на изграждащия материал. определи 
нивото на водонаситените слоеве и е създаде 3D модел за изследваната територия (фиг. 
26). Установено е че, съотношенията Vp/Vs и стойностите на коефициента на Поасон 
могат да са достоверен фактор за определяне на  перспективите водонаситени пластове. 
3D моделирането на водоносни хоризонти въз основа на Vp/Vs и съотношението на 
Поасон е успешно проведено, като са  определени стойностите на Vp/Vs в диапазона от 
1.5 до 4 и коефициент на Пуасон в диапазона от 0.20 до 0.47. Предполага се, че 
водоносен хоризонт е разположен навсякъде под изследваната площадка от 
повърхността до дълбочини вариращи от 20 до 70-80 m. От скоростният Vs 3D  модел е 
получена дебелината на седиментната покривка - h, средната скорост на S-вълната на 
утаечният слой - VS и средната скорост на S-вълната в най-горните 30 m - Vs30, което е 
ключов параметър, използван за класификация на почвите. За изследваната площадката 

изчислените стойности са съответно h=40-54 m, 240≤ VS≤ 430 m/s и =244 m/s, което 
се вписва в обобюения модел на Vs30 за г.София  построен по Проект „РП.I.10 Оценка 
на опасностите от катастрофални земетресения и последствията от тях“ (фиг.27).  
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точка № Longitude Latitude f0 
(Hz) 

A0 h, m 

1 23,3690900 42,6762500 1,25 1,59 160 
2 23,3694070 42,6759970 1,21 1,53 165 
3 23,3697200 42,6758800 1,20 1,31 167 
4 23,3685010 42,6761550 1,24 1,30 161 
5 23,3687600 42,6759800 0,92 1,56 217 
6 23,3690400 42,6760400 1,26 1,45 159 
7 23,3691900 42,6759000 1,61 1,24 124 
8 23,3694800 42,6756700 1,18 1,46 169 

10 23,3697000 42,6756100 1,11 1,40 180 
11 23,3701800 42,6759700 0,83 1,29 241 
12 23,3701870 42,6757030 1,24 1,30 161 
13 23,3705700 42,6757900 1,06 1,38 189 
14 23,3704500 42,6760600 0,88 1,31 227 
15 23,3698930 42,6763910 0,87 1,44 230 
16 23,3695300 42,6763900 1,17 1,21 171 
17 23,3691450 42,6765420 1,00 1,82 200 
18 23,3687800 42,6765700 1,18 1,92 169 
19 23,3683700 42,6767600 1,05 1,91 190 

Таб.9 . Географски координати и получени стойности - f0, A0 и h(m) за всяка от 
изследваните точки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 25 3D илюстрация на скоростните модели и плътността. 
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Фиг. 26 3D модел а) изчислени стойности на съотношението Vp/Vs; б) на 
коефициента на Поасон 

 

 
Фиг. 27 Разпределение на Vs30 за град София (обобщен модел) 

 

Карта на нивото на подпочвените води за град София 
Нивото на подпочвените води играе важна роля за определяне на сеизмичните 
въздействия. В Медведев, 1962 е дадена връзка между нарастване на интензивността с 
дълбочината на подпочвените води относно еталонните почвени условия: 

  
204.0 hKeI −=∆         (4) 

където K=1 за глинести и песачливи почви и 0.5 за груби почви с песъчливо-глинести 
инертни материали най-малко 30% и силно изветрени скалисти почви.  
На Фиг. 28 е дадена карта на подпочвените води за София свалена от сайта на Столична 
община (https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft/planove/OUP-2009_All_2009-08-
10/06.pdf). 

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft/planove/OUP-2009_All_2009-08-10/06.pdf
https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft/planove/OUP-2009_All_2009-08-10/06.pdf
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Фигура 28 Ниво на подпочвените води за гр. София 

Картата е геореферирана по характерни кръстовища в гр. София и въведена в 
GIS среда. Най-големите зони с ниво на подпочвените води до 3 м се разполагат 
в североизточния край на Софийското поле около с. Чепинци, в район Сердика 
(жк. Зона Б-5, жк. Красна поляна) и района на Южния парк, кв. Кръстова Вада и 
жк. Гоце Делчев. В останалите части на гр. София нивото на подпочвените води 
е между 3 и 8 м, като има и райони, в които дълбочината е повече от 8 м. На Фиг. 
29 е представена зоните с ниво на подпочвените води до 3 м.  

 
Фигура 29 Зони с ниво на подпочвените води до 3м 
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