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Това е традиционно за секцията направление, основано преди повече от 50 години от 

проф. Д. П. Зидаров. Под негово ръководство са разработени методи за решаване на 

обратните задачи на потенциалните полета с елементарни източници (положителни и 

отрицателни точкови маси, токови контури и др.). 

Решаването на обратни задачи в геофизиката означава по данните от измерените 

геофизични полета да се определят параметрите на източниците, които ги създават. 

На базата на тези методи могат ефективно да бъдат проучвани разпределенията на 

гравитационни и геомагнитни нееднородности от различен тип (локални, регионални и 

глобални) във вътрешността на Земята. Получените решения дават информация за 

вътрешния строеж на Земята и могат да бъдат използвани както за очертаване на отделни 

структури, така и за търсене и проучване на полезни изкопаеми. В последните години, 

геофизичните методи широко се използват за дефиниране на разломни структури в 

горната част на литосферата при оценката на сеизмичния хазарт. 

 

Основни научни резултати и проблематика: 

 

Определяне на наличието на структури в земната кора и горната мантия за целите 

на тектонски изследвания и интерпретации. 

  

 

 

 

Получена е карта на дълбочините на 

точката на Кюри за България по 

геомагнитни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите показват, че за изследваната територия границата на Кюри варира в 

интервала между 14 и 35 км. Мизийската платформа се характеризира с дълбочини 

между 28 и 32 км, което е типично за областите на млади платформи. В тази зона се 

наблюдава и най-добро съответствие между границата на Мохо и долната граница на 

магнитоактивния слой. В южната част от територията на страната, Кюри изотермата се 

издига до минимална дълбочина от порядъка на 14-16 км с относително висок градиент. 

Областите, с високи стойности на топлинния поток около Смолян, Кърджали и 

Свиленград са отчетливо разположени в региони с максимален градиент на дълбочините. 

Там се намира и границата между Рило-Родопския блок и Източни Родопи, чиито 



характер все още не е изяснен. На някои места дълбочината на долната граница на 

магнитния слой се определя от промяната на доминиращия в скалите магнитен минерал 

вместо от промяна на температурата в разреза. Това се наблюдава в районите на Доспат 

и Кърджали. 

 

Интерпретация на гравитационни и магнитни данни за нуждите на сеизмичните 

анализи и геотермалните проучвания 

 

- Използвани са гравитационни и магнитни данни при компилацията на 

сеизмотектонски модел за оценка на сеизмичния хазарт. 

 

 

 

Карта на установените 

линеаменти по 

геофизични данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Създадена е методика за числено интегриране на различни типове данни за 

оценка на съвпадението в проявите на различни характеристики (геоложки, 

геофизични, сеизмологични и т.н). 

 

 

 

 

Карта, показваща 

пространственото 

съвпадение между 

геофизични и 

сеизмологични данни  
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