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Abstract 

The archaeoseismology is a new emerging discipline in Bulgaria during the last decades. Its subject is to study the seismic 
effects generated by earthquakes to the archaeology artefacts – monuments, buildings, churches, bastions, etc., as well as 
to the settlements and ancient cities and villages, port facilities, etc.  As a country with a lot of existing archaeology 
objects, located in areas influenced by local and regional seismic events, many effects is possible to be detected by 
specialists. The paper deals with the observed and studied seismic effects to single or multiple ancient facilities. New 
results established during the last-years Bulgarian-Russian field expeditions together with the high professionals in the 
field of archaeoseismology revealed many new and unexpected data and information about ancient seismic events and 
their parameters – predominantly time of occurrence, magnitude and less accurate location of their sources. Combining 
the information from different disciplines like archaeology, geodynamics, neotectonics and seismology a lot of useful 
data was extracted thus providing new input about the seismic zoning of Bulgaria. 
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Резюме 
Археосеизмологията е нова дисциплина за България, която се развива през последните десетилетия. Нейна 
основна цел е изучаването на земетръсни ефекти върху археологически обекти – паметници, сгради и 
съоръжения, църкви и обредни храмове, крепости и др., както и на селища, древни градове и села, пристанищни 
съоръжения и др. Като страна с богато археологическо наследство разположено в области попадали под 
въздействието на локални и регионални сеизмични източници, може да се очаква, че запазени сеизмични ефекти 
ще бъдат открити от специалистите-археосеизмолози. Предлаганият обзор се занимава с наблюдаване сеизмични 
ефекти върху единични или многопланови археологични обекти. Много нова информация е получена в резултат 
на съвместните Българо-Руски полеви експедиции проведени с висококласни специалисти от Русия и България. 
Те разкриват нови и неочаквани данни за древни земетресения и позволяват определянето на основни техни 
параметри – време на реализация, сила, и с по-малка точност – местоположение на сеизмичния източник. Като 
се комбинира информацията от множество дисциплини от науките за Земята – археология, геодинамика, 
неотектоника и сеизмология се получават данни, които могат да послужат за нова оценка на сеизмичната 
опасност в страната.  
 

 
Въведение 
 
Археосеизмологията е нова научна дисциплина, занимаваща се с изучаването на сеизмичните (често и 
на други геодинамични) явления и процеси върху археологичните паметници, както по време на 
тяхното съществуване, така и след „погребването“ им под пластове натрупана впоследствие почва и 
всичко това е станало през историческите времена на съществуване на човечеството, след създаването 
на писменост – т.е. историческия период на антропоцена. Обект на изследванията, са въздействията 
върху останки от селища, отделни сгради и съоръжения и отделни артефакти. Палеосеизмологията 
(друг клон от групата на науката сеизмология) обхваща доста по-дълги периоди от време, както от 
холоцена, така и преди него. Понякога, палеосеизмологични реконструкции достигат хиляди и по-
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