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Резюме: 
При комплексното изследване на зоната на земетресенията от април 1928 г. Чирпан – Пловдив се реализираха 
съвместно с Кралската обсерватория на Белгия прецизни гравиметрични и геомагнитни измервания. Направен е 

анализ на резултатите от проведените изследвания в тектонски контекст и е потърсена връзка със съвременната 

инструментална сеизмичност. Получените резултати показаха геофизични аномалии, които могат да се свържат 

с главните разломи, активирали се при трусовете от 14 и 18 април 1928 г. Ярка гравиметрична аномалия 

маркира Поповишкия разлом,  по който  се наблюдава и най-активната съвременна  сеизмичност в района. 

Чирпанският разлом се маркира със значима магнитна аномалия. Съвременната инструментална сеизмичност 

1981-2013 г. потвърждава връзка й с главните разломи, активирали се през 1928 г. и cъс значимите геофизични 

аномалии в зоната. 
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Geophysics anomalies in Upper-Thracian valley and their connections with the main faults 
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Abstact: 
Some precise gravimetric and geomagnetic measurements were made in common with Belgium Royal Observatory 

during the complex investigations of the zone of very strong 1928’Chirpan-Plovdiv earthquakes. Unpublished results of 

some modern geotectonic and seismological analysis of these investigation аrе proposed in this paper. The obtained 

results show some geophysics anomalies which could be associated with the main faults from 14 and 18 April 1928 

very strong seismic events. Recent relatively weak or moderate seismic activity (1981 – 2013) confirm decisive role of 

the main 1928 faults. Very clear gravimetric anomaly marks the Popovitsa fault, which is associated with the most 

active nowadays weak seismicity. Significant magnetic anomaly marks the second big seismotectonic lineament in the 

region – the Chirpan fault. 
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