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Abstract 
For the better management of the ocean and sea resources, the most important is to understand the structures, the relief, 

and shapes of the seabed, as well as the rate of the distribution of the benthos habitats. Such cartography is essential to 

improve our understanding of ecosystem dynamics and the links between biota and habitats. In recent years, huge 

investments in the development of hydrographic technologies have made it possible to map large areas of the continental 

shelf. Basic remote techniques allow the measurement of depth and other physical characteristics to assess and analyze 

the roughness and hardness of the seabed over large areas. With the accession of the Republic of Bulgaria to the European 

Union, our country has undertaken a number of commitments related to full-scale mapping of the sea areas of the country. 

This requires a systematic study and comprehension of the Bulgarian sector of the Black Sea, as geomorphological and 

geological mapping of the seabed are a priority task of national importance. Modern multi-beam sonar systems offer 

opportunities for precision and high-resolution data required for spatial analysis of seabed forms and lithological varieties 

of the bottom. These studies are fundamental for the country and are currently integrated into hydrographic practices. The 

results presented in this paper confirm the need for their wide application in marine geological mapping and mapping. 

This report aims to present a catalog of current research in the Bulgarian Black Sea coastal zone (BBSCZ), to analyze 

current problems in the survey of our seabed, as well as to present current solutions for future research of the most difficult 

to access shallow water areas within BBSCZ. 
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Резюме 
Познанието за релефа, формите на морското дъно и структурата на дънния субстрат и неговото пространственно 

разпределение, а от там и разпространението на дънните местообитания, са от фундаментално значение за правилното 

и по-добро управление на морските ресурси. Комплексното картографиране на морското дъно е от съществено 

значение за подобряване на нашето разбиране за динамиката на съвременните геоложки процеси, екосистемите и 

връзките между биотата и физическите местообитания. През последните години, бързото развитие на хидрографските 

технологии направи възможно картографиране на големи площи на континенталния шелф относително бързо и 

ефективно. Основните дистанционни техники позволяват измерване на дълбочината и физични характеристики за 

оценка и анализ на грапавостта и твърдостта на морското дъно върху големи площи. С приемането на Република 

България в Европейския Съюз, страната ни пое редица ангажименти свързани с пълноплощно картиране на морските 

участъци на Република България. Това налага системно проучване и комплексно изследване на Българския сектор от 

Черно море, като геоморфоложкото и геоложко картиране на морското дъно се явяват първостепенна задача от 

национално значение. Съвременните многолъчеви сонарни системи предлагат възможности за прецизност и висока 

разделителна способност на данните, необходими при пространствения анализ на подводния релеф и литоложките 

разновидности на дъното. Тези проучвания са основополагащи и понастоящем са интегрирани в хидрографските 

практики. Представените в настоящата работа резултати, потвърждават нуждата от широкото им приложение в 

морското геоложко картиране и картографиране. Настоящият доклад има за цел да представи каталог на съвременните 

изследвания в българската черноморска крайбрежна зона (БЧКЗ), да анализира настоящите проблеми в заснемането на 

морското ни дъно, както и да представи актуални решения за бъдещи изследвания на най-трудно достъпните 

плитководни зони в рамките на БЧКЗ. 
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