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Държавната гравиметрична мрежа служи като опорна мрежа за изучаването на 
гравитационнмото поле на територията на страната. Държавната гравиметрична мрежа 
представлява част от единнта геодезическа основа на Р България. Предназначениет на 
Държавната гравиметрична мрежа е да подсигури равномерно разположени точки с 
определени стойности на силата на тежестта с максимално висока точност за 
територията. 

Изучаването на гравитационното поле за територията на дадена държава е от 
национално стопанско и икономическо значение. Гравитационното поле се моделира с 
измервания на ускорението на силата на тежестта в отделни точки. Гравиметричните 
определения са необходими за решаване на задачи от научно и практическо значение в 
областта на геодезията, геофизиката, геологията, геодинамиката, метрология, 
океанологията, космонавтиката и др.  

Изучаването на гравитационното поле е предмет в науките геофизика и геология. 
При тях гравитационното поле се изучава регионално и локално с висока точност за 
моделиране на строежа на земната кора, откриване залежи на полезни изкопаеми. 
Изходните точки за тези изследвания са от точки с определена сила на тежестта от 
Държавната гравиметрична мрежа. 

В геодезията изучаването на гравитационното поле е от основно значение при: 

- Височинните определения – при обработка на прецизни нивелачни измервания 
се нанасят поправки, изчислявани въз основа на стойности за силата на 
тежестта по точките от измерването, за преминаване към официално приетата 
система „нормални височини” в страната; 

- Определянето на повърхнината на квазигеоида за територията на страната – 
най-точният метод за опрделянето на тази повърхнина се основава на 
гравиметрични данни. Определянето на тази повърхнина е от научно и 
практическо значение. При определяне на тази повърхнина с дефинирана 
точност за страната може директно да се използват GNSS определения за 
получаване на нормални височини.  

- Следене на изменеия в гравитационното поле – моделиране на времевите 
вариации има пряко отношение към промените в структурата на земните 
слоеве, наличието на климатични промени, следенето на движения на земната 
кора, промени в параметрите на ориентация и движение на Земята и др. 

- Гравиметрични измервания при прецизни инжерно-технически работи – 
изграждане и следене на деформации големи водохранилища, проектиране и 
изграждане на високоскоростни жп линии и др. 
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- Следене на геодинамични процеси с помещта на гравиметрични измервания и 
др. 

Изучаването на гравитационното поле за нуждите на геодезията, геологията, 
геофизиката и др. науки се основава на изходни данни от Държавната гравиметрична 
мрежа за територията на страната. Поради тази причина е от особена важност 
поддържането на тази мрежа да отговаря на съвременните изисквания за качество на 
фундаменталните гравиметрични мрежи. 

В настоящият доклад се дават законовата и нормативната база имащи отношение 
към Държавната гравиметрична мрежа и гравиметричните измервания. Прави се 
исторически преглед на гравиметричните дейности в България до наши дни. Направен е 
обзор базиран на всички налични източници в тази област. В заключение се прави анализ 
на съвременното състояние на Държавната гравиметрична мрежа и базите данни и 
материали за изучаване на гравитационното поле. Дадени са предложения и насоки за 
бъдещото й развитите. 

 

I. Законова рамка и нормативна база, регламентираща Държавната 
гравиметрична мрежа на Република България, поддържането и 
предназначението й, гравиметричните измервания и данни на територията на 
страната 
 

1. Закон за геодезията и картографията (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 
2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. 

бр.77 от 1 Октомври 2010г.)  
 
Извадки от закона регламентиращи Държавната гравиметрична мрежа на 

Република България, поддържането й, гравиметричните измервания и данни на 
територията на страната. 

 
Чл. 3. (1) Основни дейности в областта на геодезията и картографията са: ... т. 3. 
поддържането на държавна гравиметрична мрежа и на мрежи от мареографни и магнитни 
станции; 
Чл. 9. (1) Министърът на отбраната осигурява: ... т. 4. поддържането на основната 
гравиметрична мрежа и определянето на магнитната деклинация за територията на 
страната; 
Чл. 12. (3) Определянето на Българската геодезическа система се извършва чрез:  

1. изграждане и поддържане на равномерно разпределени върху цялата територия на 
Република България геодезически точки, които съставляват единната геодезическа основа;  
2. използване на спътникови, геодезични, гравиметрични, астрономични и 
геомагнитни измервания с висока точност въз основа на резултатите, от които се 
определят геодезическите координати, надморските височини, ускорението на 
силата на тежестта и магнитната деклинация на точките;  
3. определяне на трансформационните параметри между Българската геодезическа 
система и други референтни системи, прилагани в страната;  
4. определяне на параметрите на земното гравитационно поле за територията на 
страната;  
5. използване на данни от постоянно действащи станции за определяне на положение за 
нуждите на геодезическите и топографските измервания и за навигацията. 

Чл. 13. (1) Единната геодезическа основа на територията на Република България включва 
следните геодезически мрежи:  
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1. държавната геодезическа мрежа - предназначена да материализира и разпространи на 
територията на страната геодезическата координатна система;  
2. държавната нивелачна мрежа - предназначена да осигурява единна височинна основа за 
геодезическите измервания;  
3. държавната гравиметрична мрежа - предназначена за определяне параметрите на 
гравитационното поле;  
4. мрежата от мареографни станции - предназначена за регистриране колебанията на 
нивото на Черно море и определяне на средните му стойности;  
5. мрежата от магнитни станции - предназначена за определяне деклинацията на 
магнитното поле.  

(2) Държавната геодезическа мрежа се сгъстява с точки от геодезически мрежи с местно 
предназначение.  
(3) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на 
геодезическите мрежи по ал. 1, т. 1, 3 и 5 се определят с наредби на министъра на отбраната 
съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.  
(4) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите 
мрежи по ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството съгласувано с министъра на отбраната. 
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Държавният геодезически, 
картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, съхранява геодезически, картографски, кадастрални и други 
материали и данни по реда, установен от Закона за Националния архивен фонд.  
(3) В Геокартфонда се предават за съхраняване:  

1. копия с данни за държавната геодезическа и държавната гравиметрична мрежа;  
Чл. 21. (1) Материалите и данните, предоставени в Геокартфонда, се съхраняват безсрочно 
или за определен срок.  
(2) На безсрочно съхраняване подлежат:  

1. каталозите (регистрите) с координати, надморски височини, гравиметрични данни, 
данни от мареографни измервания, данни от магнитни измервания, измервания за 
изследване на геодинамични явления;  

 

2. Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и 
поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) 

 

Извадки от Наредба № 2 регламентиращи Държавната гравиметрична мрежа 
като част от Единната геодезическа основа на територията на Република България.  

В Наредба № 2 се дефинира височинната система, като част от Българската 
геодезическа система 2005, която се реализира с данни за силата на тежестта в 
гравиметрична система IGSN 1971. 

 
Чл. 4. Единната геодезическа основа на територията на Република България включва следните 
геодезически мрежи: 

1. държавната геодезическа мрежа; 
2. държавната нивелачна мрежа; 
3. държавната гравиметрична мрежа; 
4. мрежата от мареографни станции; 
5. мрежата от магнитни станции. 

Чл. 5. Българската геодезическа система 2005 се реализира и поддържа от специализираните 
органи на Министерството на отбраната и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството съгласно съответните им задължения по Закона за геодезията и картографията. 
Чл. 6. Българската геодезическа система 2005 включва: 

1. фундаментални геодезически параметри според Геодезическата референтна система 
1980 (GRS80) съгласно приложение № 1; 

2. геодезическа координатна система ETRS89; 
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3. височинна система, реализирана чрез нивелачните репери от Държавната 
нивелачна мрежа, включени в Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN) и 
определени в Европейската вертикална референтна система (EVRS) с помощта на данни за 
силата на тежестта в унифицирана гравиметрична система (IGSN 1971); 

4. геодезическа проекция - Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор 
(Universal Transverse Mercator - UTM), и въведената чрез нея система от правоъгълни равнинни 
координати; 

5. система за разграфка и номенклатура на картните листове съгласно приложение № 3. 
 

3. Инструкция за гравиметрични измервания, Главно управление геодезия 
и картография и Главно управление по геология и охрана на земните недра, 
София, 1965 
 

4. Наредба No. Н-9 от 20.05.2014 г. за Държавна гравиметрична мрежа, 
Министерство на отбраната на Република България, 2014 

 

II. Исторически преглед на гравиметричните измервания, еталонни 
полигони, мрежи, данни и карти в Република България 

1940 г.   Създадава се първата основна гравиметрична станция в България, 
намираща се в Агономическия факултет на Софийския университет. 
Извършени са измервания с четиримахален апарат Аскания с автоматична 

регистрация на люлеенето на махалата (Йовев, 2003). Измерванията са 
извършени от Военния Географски Институт, Вл. Христов и Иван  Петков 
(Беляшки и др., 2008). Апаратът е предназначен за релативни гравиметрични 

измервания с точност 1 милигал. 

1941 г. Извършват са махални измервания на 23 точки на разстояния 50 – 70 km, в 
Югозападна и Северна България. Реализирана е т.н. Махална гравиметрична 

мрежа (Йовев, 2003). Стойностите на силата на тежестта са отнесени към 

„местна система на тежестите”, която се дефинира от силата на тежестта в 
основната „махална” точка. 

1940-1950  От 40те години се провеждат геоложки гравиметрични измервания 

(Младеновски, 1962), въз основа на които се съставя т.н. Регионална 

гравиметрична снимка на България (Димитров, 1957). Картата е съставена 
въз основа на измерените отделни геоложки обекти. Измерванията са отнесени 

към Потсдамска система с измерена връзка Русе-Гюргево през 1955 г (Петков, 
1957). Точност на снимката е 3-4 mGal, като в планинските райони точността е 
по-малка (Димитров, 1957). От данните с измервания са избрани около 1000 

точки за съставяне на карта с аномалии Буге, които да се използват за целите 
на нивелацията. Тези данни са използвани за изравнението на Първокласната 
ДНМ през 1958 г. (Младеновски, 1962). 

1952 г.  През 1952 г. е съставена гравиметрична карта на аномалиите Буге в М 

1:500000 със сечение 10 mgal и грешка ±3 mGal на базатра на данни от ГУГК-

СССР (Дунчев идр., 1957). Тази карта е използвана за геофизически цели и за 
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изчисляване на поправките за преминаване от ортометрични към нормални 
височини на ДНМ през 1958 г (Беляшки и др., 2008).  

1957 г. Започва проектиране на т.н. Първоредната гравиметрична мрежа от 
Управление геоложки проучвания и охрана на земните недра (проф. Иван 
Петков) и ВТС (проф. Младен Младеновски). Разработен е проект за Основен 

клас (самолетна мрежа) с участие на акад. Владимир Христов.  

1958 г.  Реализирана е Самолетната мрежа (Основен клас). Използван е гравиметър 
Аскания GS-11 (пренесен със самолет ЯК-12). Осъщесвени са гравиметрични 

връзки на аерогара София с Москва и с Подсдам (ръководител Ю. Д. 

Буланже, Русия). Средната квадратна грешка на измерване на мрежата е ± 

0.124 mGal (Младеновски,1962). 

1959–1960 Извършена е гравиметрична връзка София-Подсдам с махални 

гравиметри (Живков, 1964). Измерванията са извършени от Географския 
институт при министерство на войната от акад. Владимир Христов и проф. 

Иван Петков (Йовев, 2003). 

1964 г. От Геопланпроект е изработена гравиметрична карта в М 1:100000 (Живков, 
1964 и 1967) въз основа на измерванията на Главното управление за геология 
и охрана на земните недра. Аномалията Буге е изчислена при средна плътност 
на земните маси от 2.3 g/cm3, нормалната сила на тежестта е изчислена по 
формулата на Хелмерт (1901-1909). 

1959 г. Изработен е проект за Първокласна и Второкласна гравиметрична мрежа 

от ГУГК (проектът е съобразен с Основната (самолетна) мрежа от 1958 г.). 
Предназначението им е да служат за нуждите на опорните геодезически мрежи 

(Младеновски, 1969).  

1959-1962 Работите по разузнаване, стабилизиране, описание, репериране и 

фотографиране на точките от Първокласната и Второкласната 

гравиметрична мрежа, както и определянето на координатите и височините е 

извършено от отдел „Геодезичен“ при ПО „Геопланпроект“ към ГУГК започват 
от 1959 г. и са приключили през 1962 г. Координатите на гравиметричните 

точки се определят с точност до дециметър, а височините с точност до 

сантиметър. За изследване и еталониране на гравиметрите е изграден 
полигон и бази край град София от ГУГК през 1961 г. 
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Фиг. 1 Софийски гравиметричен полигон и базите към него, създадени от 

ГУГК (Беляшки и др., 2008) 

1962-1965  Измерване на точките от Първокласната и Второкласната гравиметрични 

мрежи. Използвани гравиметри – ГАК-4М, номера 388 и 425 и ГАК-7Т, номера 
71, 270 и 344. Средната квадратна грешка на гравиметрина разлика е ±0.35 

милигала (Михайлов и Радичев, 2011). В (Михайлов и Младеновски, 1991) е 

посочено, че стойностите на ср. кв. грешки на точките от ДГрМ е между 0.010 и 

0.42 милигала. ДГрМ е включени в точката на летище София, Подсдамска 

система. (Фиг.2).  

 Параметри на Държавната Гравиметрична Мрежа (ДГрМ): 
• Основна гравиметрична мрежа (самолетна мрежа)-24 точки (разстояние 80-

120 km); 

• Първокласна гравиметрична мрежа-65 точки (разстояние 30-40 km) (1т./1700 
км2

); 

• Второкласна гравиметрична мрежа-251 точки (разстояние 10-30 km) (1т./440 
км2

) 

• Общ брой на точките от ДГрМ - 340 точки (1 т./325 км2
) 

 В момента (Ценков и Михайлов, 2010) липсват данни за 59 точки от 
второкласната мрежа, за 2 точки от първокласната и 14 точки от основната 
мрежа – общо 75, т.е. наличните данни са за 265 точки от ДГрМ.  

1965 г.  От ГУГК е изготвена „Инструкция за гравиметрични измервания”, която е и 
в момента действащата инструкция по гравиметрия. 
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Фиг. 2 Държавна гравиметрична мрежа (Основен, първи и втори клас) 

(Михайлов и Радичев, 2011) 

1966 г. Гравиметрични измервания по част от линиите от Държавната нивелачна 

мрежа I клас от Геопланпроект за определяне на нормалните поправки към 

измерените нормални превишения (Беляшки и др., 2008, ГУГК,1966).  

1969-1973  Проектирани са и са измерени Прецизни гравиметрични ходове (ПГХ) 

(Высокоточные гравиметрические ходы (ВГХ), рус.) (Фиг.3) от Института по 

физика на земята към АН на бившия СССР, с цел привеждане на 
гравиметричните мрежи на бившите социалистически страни към единен 

мащаб. Част от Прецизните гравиметрични ходове (ПГХ) е Националния 

еталонен гравиметричен полигон (НЕГП) Видин-Мелник (Видин–

Белоградчик-Монтана–Петрохан–София–Дупница–Мелник), ориентиран по 
меридиана. НЕГП е измерен през 1969 г. от експедиции на Чехия, Полша, 

Унгария и Русия, като част от Международния еталонен гравиметричен 

полигон /МЕГП/, а Прецизните гравиметрични ходове са измерени от руски 

експедиции през 1969 – 1979 г. Приборите, с които е измерен НЕГП са ГАГ – 2, 

Шарп, Уорден и GS, на брой 9. А ПГХ са измерени с 5 до 8 гравиметъра ГАГ – 1 

и ГАГ – 2. Той е създаден за изследването и еталонирането на гравиметри, 

както и за изследване влиянието на атмосферното налягане, температурата и 

др. фактори върху измерванията. Средните квадратни грешки на измерените 

стойности са до 60 микрогала (Беляшки и др., 2008). Разликите между 
измерванията на този полигон от различните специалисти достигат 0.50 

милигала. Причината за голямата разлика според (Михайлов, 1998) е 
неотчитане на редица фактори за гравиметри Шарп и Уорден, което води до 
натрупване на систематични грешки. Преизмерени са отсечки и са направени 
допълнителни връзки от НИИГиФ с гравиметри ГАК-7Т ГР/К2. НЕГП е свързан с 
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Международния еталонен гравиметричен полигон (МЕГП) на бившите 
социалистически страни чрез самолетен ход Видин – Будапеща и (Беляшки и 

др., 2008). 

 

Фиг. 3 Национален еталонен гравиметричен полигон, Прецизни гравиметрични ходове 

и абсолютни гравиметрични станции (Господинов и др., 2008-2009) 

1962-1974 Гравиметрична карта на аномалии Буге в М 1:200 000 

През 1962 г. в Геодезка част на Централната военна картографска база на 
Военнотопографската служба се съставят и издават каталози на 

гравиметричните точки в картните листове М 1:200 000. Каталозите 

съдържат измерените стойности на силата на тежестта, координатите (гаусови 

и географски) и височините на гравиметричните точки. Изходната 

гравиметрична точка, по която са определени всички останали е летище 
София.  

За съставяне на каталога са използвани следните материали: 

- Гравиметричната архива на Управление „Мини и геоложки проучвания”; 
- Списъци с гравиметрични точки, съставени от Управление „Геодезия и 

картография”, по данни на Управление „Мини и геоложки проучвания”. 

За измерване на относителната стойност на силата на тежестта са 

използвани следните инструменти: 

- От 1948 до 1958 г. – Граф-28 – метален, пружинен, Норгард – кварцов, 
неастазиран и СН – 3, също кварцов, неастазиран; 
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- От 1958 до 1961 г. включително – GS – 11 пружинен, статичен, неастазиран, 

ГАК-3М, ГАК-3М1, ГАК-3М2, кварцови, астазирани. 

Към каталога има приложени карти в М 1:100 000 с нанесени гравиметрични 
точки. За пълнота и с оглед на използването му при сгъстяване на 
гравиметричната карта, в него са дадени и точки, които по координати попадат 
на характерни места и нямат описания. Същите не са нанесени върху картата. 

Каталога е съставен за военни нужди. 

На база тези гравиметрични каталози и продължилите през следващите 10 

години гравиметрични измервания от различните заинтересовани структури в 
държавата, през 1974 г. Военнотопографската служба издава 

Гравиметрична карта в мащаб 1:200 000 на аномалия Буге със сечение на 
изолиниите 2 mGal. За съставяне на картата, силата на тежестта е в 
Потсдамска система, нормалната сила на тежестта е изчислена по формулата 

на Хелмерт (1901-1909 г.), височините са надморски. 

1974 г. В НИГиФ е изработена гравиметрична карта в М 1:400000 със сечение 5 mgal 

(ГУГК, 1961 и 1972) като са използвани точките от ДГрМ. 

1974-1982 При трето измерване на Държавната нивелачна мрежа I клас в НИГиФ 

стойностите на аномалиите Буге за нивелачните репери са определени от 
Гравиметрична карта М 1:200000 от 1972 г издание на Комитета по геология 
(НИГиФ, 1982).  

1982-1994 При последното измерване на Държавната нивелачна мрежа II клас част от 
аномалиите Буге са интерполирани от Гравиметрична карта М 1:200000 от 
1972 г издание на Комитета по геология (НИГиФ, 1989). Гравиметрични 

измервания са извършени в планинските райони при всеки репер за 

повишаване точността на аномалията (Беляшки и др., 2008, Михайлов и 

Младеновски, 1990).  

1981,1983,1986  Извършени са абсолютни измервания на гравиметрични точки в 

София (същата привързана към Потсдам през 1958 г.) и Варна от съветски 

специалисти с гравиметър ГАБЛ. Тези точки са използвани за изходни при 

създаването на Еталонната гравиметрична мрежа (ЕГМ). 
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Фиг. 4 Прецизни гравиметрични ходове с допълнителни връзки (Михайлов и 

Радичев, 2011) 

1989 г. Създаден е проект за Еталонна гравиметрична мрежа (ЕГМ) на България 

от 100 гравиметрични точки, като част от тях съвпадат с точки от основната, 
първокласната и второкласната гравиметрични мрежи (40 идентични точки), 

както и точки от Прецизните (высокоточныe) гравиметрични ходове с 
допълнителни връзки (Фиг. 4). Еталонната гравиметрична мрежа (Фиг. 5 и 
Фиг. 6) е включена в абсолютните точки в София и Варна (измерванията са на 
руски специалисти с гравиметър ГАБЛ, точност 20 микрогала). Средните 

квадратни грешки на гравиметричните разлики е 0.02-0.07 милигала (Михайлов 
и Радичев, 2011). В (Михайлов, 1998) е посочено, че средните квадратни 
грешки от наблюденията са под 0.06 милигала, а ср. кв. грешка на изравнените 
стойности на силата на тежестта е между 0.10 и 0.20 милигала. Най-голямото 

несъвпадение на затворен полигон (петоъгълник) от еталонната мрежа е 0.33 

милигала (Приложение 2 от същия източник). Разликите в силата на тежестта 
между идентични точки от ДГрМ и ЕГМ достигат съответно 3.00 милигала за 

гравиметрична точка в Силистра, 2.60 милигала – Лом, 2.19 милигала – Горна 

Студена, 2.36 милигала – Дулово, 2.49 милигала – Добрич, 2.33 милигала – 

Попово и т.н. (Mihaylov, 2008). Разликите в гравиметричните връзки между ЕГМ 

и ДГМ достигат до 0.60 милигала (между точки 00028-00003 и 00042-00043).  

 Параметри на Еталонна гравиметрична мрежа(ЕГМ): 
• Еталонна гравиметрична мрежа-100 точки (разстояние 50 km); 

• Общ брой на точките от ЕГМ - 100 точки (1 т./ 1100 км2
) 
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Фиг. 5 Еталонна гравиметрична мрежа на България (Михайлов и Радичев, 

2011) 

 

Фиг. 6 Еталонна гравиметрична мрежа на България 
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1996 г. Създаден е каталог и база данни на точките от 
Еталонната гравиметрична мрежа със стойности на 

силата на тежестта в Подсдамска и IGSN-71 

гравиметрични системи, като разликата между двете е 

точно 14 mGal (Михайлов, 1998). Установена е 

деформация от 4 милигала от югозапад на 

североизток. 

 Каталог на гравиметричните точки от ДГрМ 

(Еталонна гравиметрична мрежа) – 100 точки от (част 
от ДГрМ, НЕГП и ПГХ). За всяка точка са дадени: 
номер и наименование; географски координати; 

височина; скица; описание на мястото; сила на 
тежестта в Потсдамска и IGSN71 системи; поправка за 

релеф. 

База данни на гравиметричните точки от ДГрМ (Еталонна гравиметрична 

мрежа) – 100 точки от (част от ДГрМ, НЕГП и ПГХ). За всяка точка са дадени: 

номер и наименование; сила на тежестта в Потсдамска и IGSN71 системи; 

разлики в силата на тежестта за епохи 1969, 1973, 1996; географски 
координати; височина; скица; описание. 

 

1996-2004 Гравиметрични измервания по нивелачните линии I клас във връзка със 
започналото 4то измерване на Държавната нивелачна мрежа I клас (Фиг. 7), 

измерени са 46% от мрежата (Беляшки и др., 2008). Измерванията по 
нивелачните линии са направени с гравиметри ГАК-7Т и ГР/К2. 
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 Фиг. 7 Еталонна гравиметрична мрежа и Държавна нивелачна мрежа на Р 

България (Михайлов, 2011) 

1997 г. Преизравняване на Националната гравиметрична мрежа при фиксирани 

стойности на точките от еталонната гравиметрична мрежа. Деформацията на 
националната мрежа е сведена до 0.50 милигала (Ценков, Михайлов, 2007).  

1998-2001 Реализация на проекта „Унифициране на гравиметричните системи на 

страните от Централна и източна Европа” (UNIGRACE) в България (Milev, 

Vassileva, 2003). През 1998 г. са изградени три абсолютни гравиметрични 

станции (Фиг. 8) в София (Павлово), Варна (планетариум) и София (Плана, 

Геодезическата обсерватория, БАН). Измерванията са извършени с апаратура 

и специалисти от Федералната служба по метеорология и измервания на 
Австрия (BEV) (Милев и др., 2005). За измерванията при първата кампания по 
проект UNIGRACE е използван австрийския абсолютен гравиметър JILA G-6 

(Австрия) и релативни гравиметри LCR – D51 (Австрия) и LCR – 1095 

(България, УАСГ, 1998). Определени са вертикалните градиенти на силата на 

тежестта в абсолютните станции. Изградена е и Калибрационна линия 

София - Плана с две междинни точки в Железница и Симеоново. В 

съответствие с изискванията на проекта, около точките са развити релативно 
микро-гравиметрични мрежи, направени са връзки с мареографните станции, 

както и с точките от EUREF&IGS и EUVN (в Балтийска система), а около 
точката в София е създаден система за отчитане на хидроложките условия 
(Milev et al., 2003). Постигнатата точност е от порядъка на 1 микрогал (Милев и 

др., 2005).  
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Фиг. 8 Абсолютни станции по проект UNIGRACE 1998 г., (Milev et.al., 2003) 

 

През 2001 г. са извършени повторни абсолютни измервания от втората 

кампания на точките в София и Плана от полски специалисти с абсолютен 
гравиметър ZZG. Абсолютни измервания на станцията във Варна 
(планетариум) не са извършени поради текуща реконструкция на сградата. 

Определени са вертикалните градиенти на силата на тежестта в абсолютните 
станции. Използван е релативен гравиметри LCR – G986 (Полша) за 
определяне на вертикалните градиенти на силата на тежестта в абсолютните 
станции и за измерванена микро-гравиметричните мрежи в околността на 
абсолютните станции. Окончателните ср. кв. грешки в определените стойности 
на силата на тежестта в станциите София, Плана и Варна са съответно 5.6, 3.0 

(1.0) и 6.0 микрогала. Използвания модел за изчисляване на приливната 

корекция е на Венцел (Wenzel) (Milev G. et.al., 2003). 

 

2004 г.  По проект „Национална гравиметрична система - анализ и развитие” на 
Националния съвет на фонд „Научни изследвания” на МОН, е реализиран 

проект за изграждане на мрежа от абсолютни гравиметрични станции на 
територията на България (Милев и др., 2005). Изградени са още 5 абсолютни 

гравиметрични точки (Фиг. 9) в София (сградата на Държавната агенция за 
метрология и технически надзор), Рожен (Национална астрономична 
обсерватори), Горна Оряховица, Сандански, Белоградчик (Астрономическа 

обсерватория). Измерванията се извършват през 2004 г. съвместно със същия 
австрийски екип, който работи и по UNIGRACE кампанията през 1998 г. 
Направени са и съответните относителни връзки към точки от Еталонната 
гравиметрична мрежа. Еталонната мрежа е преизравнена с дадени 6 
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абсолютни точки в 4 варианта, различаващи се само абсолютните измервания. 
Приетитe тежести на измерените гравиметрични разлики са обратно 
пропорционални на разстоянията между тях в km (Милев и др., 2008). 

 

Фиг. 9 Абсолютни станции по проекти UNIGRACE и „Национална гравиметрична система - анализ и 

развитие” към МОН, (Милев и др., 2013) 

2007 г. През 2003 г. техническата работна група на EUREF стартира проекта EUVN-

DA с основна цел –„създаване на континентална и хомогенна GPS/нивелачна 
мрежа и база данни, съвместима с ETRS89 и EVRS”. България се включва в 
проекта EUVN-DA с 26 точки (Фиг. 10), които представляват и реализацията на 
ETRS89 в България от 2006 г. (Георгиев и др., 2010). Точките са привързани 
към Държавната нивелачна мрежа I клас, т.е. към UELN, чрез прецизна 
нивелация. През 2007 г. са извършени гравиметрични измервания при 
точките и изходните нивелачни репери за определяне стойностите на силата 
на тежестта, за изчисляване на геопотенциалните коти и нормалните височини 
на EUVN-DA точките. Като изходни гравиметрични точки са използвани точки 
от Еталонната гравиметрична мрежа на България. Измерванията са извършени 

с гравиметри ГАК-7Т № 524 и ГР/К2 № 1319 от екипи на ЦЛВГ БАН и ВГС на 

БА. Средната стойност на сключването на гравиметричните полигони от 
измерените разлики в на силата на тежестта е 0.09 mGal. 
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Фиг. 10 Схема на точките от Държавната GPS мрежа включени в EUVN – DA (European Unified 

Vertical Network - Densification Action) (Георгиев и др., 2010) 

2004-2007 Създаване на локална гравиметрична мрежа Чирпан-Пловдив, с цел 

локализиране и сегментизиране на главните сеизмогенни разломи. Мрежата е 

създадена от ЦЛВГ и се състои от 206 точки. Използвани са гравиметри 

Scintrex CG3 и CG5, както и ГАК-7Т. 40 от точки от локалната мрежа са 
идентични с точки от еталонната гравиметрична мрежа. Според Mihaylov (2008) 

е възможно използването на тези измервания за контролиране на еталонната 
мрежа, както и за преизравняване на гравиметричните мрежи от основен, 
първи и втори клас със фиксирани стойности - измерванията на локалната 
мрежа. 

2004-2006  Мониторинг на мрежа от 109 гравиметрични точки, южно от гр. София, за 

локализиране на Витошкия, Лозенския, Кюстендилския, Железнишкия разломи, 

както и на Горнобанския, Боянския и Централния разседи. 

2004 -2007 Създадена е локална гравиметрична мрежа за мониторинг в района на 
Купнишкия разлом. Използван е гравиметър ГАК-7Т с номер 524, като 

измерванията с него са извършени през 2004 и 2007 г по направление на два 

профила. През 2008 г. са извършени измервания по същите профили с 
гравиметри GP/K2 (1319) и GNU-KB (296). 

2010 г.  Създаден е модел на аномалиите Буге за територията на България чрез 
дигитализиране на Гравиметричната карта М 1:200 000. Дигиталният модел на 
Буге аномалиите е създаден от ВГС към БА (Михайлов, 2011). В края на 2010 г. 
са сканирани картните листи на Гравиметричната карта М 1:200 000 (31 на 
брой). Картните листа са сканирани в TIFF формат и геореферирани в UTM 
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N35 (Фиг. 1). По оцифрените картни листове (Фиг. 2) е изготвен дигитален 
модел на аномалиите Буге (Фиг. 3) в TIN (triangulated irregular network data 

model) формат в ArcGIS среда. От TIN-формат e изведена повърхнина на 

аномалия Буге в GRD (grid) формат. Получения дигитален модел на аномалия 
Буге е напълно в съответствие с гравиметричната карта в М 1:200 000.При така 
изведения дигитален модел на аномалии Буге за територията на страната, е 
необходимо да се разполага само с координатен файл в текстов формат, за да 
се извлекат стойностите на Буге аномалиите за интересуващите ни точки.  

 

Фиг. 9 Геореферирана гравиметрична карта на аномалии Буге М 1:200000 (Михайлов, 2011) 

 

Фиг. 9 Оцифрени изолинии на аномалия Буге с присвоени стойности на аномалия Буге 
(Михайлов, 2011) 
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Фиг. 10 Дигитален модел на повърхнина на аномалиите Буге (Михайлов, 2011) 

 

Фиг. 10 Дигитален модел на аномалиите Буге (Михайлов, 2011) 
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III. Сътояние на Държавната гравиметрична мрежа на Република 
България, обобщени изводи, предложения и насоки за бъдещото й развитите 

В резултат на направените проучвания въз основа на разгледаните 

литературни източници, могат да се систематизират следните обобщения и да се 

поставят следните въпроси за настоящото състояние на Държавната 

гравиметрична мрежа на Република България: 

1. Гравиметрична мрежа на Република България е регламентирана (в Наредба 2 на 

МРРБ, чл. 4 и чл. 13, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията ) с определението 

„Държавна гравиметрична мрежа”, като част от единната геодезическа основа на 

Република България. Еталонната гравиметрична мрежа не е регламентирана като част 

от единната геодезическа основа (не е официално регламентирана законово). 

2. Според Закона за геодезията и картографията чл. 13, ал. 3 Редът и техническите 

изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по ал. 1, т. 

3 (Държавна гравиметрична мрежа) се определят с наредби на министъра на 

отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

3. Според Закона за геодезията и картографията чл. 20 в Държавният геодезически, 

картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър се съхранява геодезически, картографски, 

кадастрални и други материали и данни по реда, установен от Закона за Националния 

архивен фонд. Ал. 3 В Геокартфонда се предават за съхраняване копия с данни за 

държавната геодезическа и държавната гравиметрична мрежа. В чл. 21 т. 1 се казва, че 

на безсрочно съхраняване подлежат каталозите (регистрите) с гравиметрични данни. 

4. В приетата през 2014 Наредба No. Н-9 от 20.05.2014 г. за Държавна 

гравиметрична мрежа, Министерство на отбраната на Република България се дават 

общите постановки за изграждане и поддържане (не е обнародвана – да се 

финализира окончателното й приемана). Необходимо е да бъде съставена нова 

Инструкция за гравиметрични измервания, която да съпътства и регламентира 

прилагането на приетата наредба. Действащата Инструкция за гравиметрични 

измервания на ГУГК от 1965 г. е морално остаряла и не може да послужи като 

нормативна основа при изграждането и поддържането на Държавна гравиметрична 

мрежа. 

5. От направеният преглед на гравиметричните измервания и данни на територията 

на България може да се направи заключението, че качествата на Държавна 
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гравиметрична мрежа, в това число и на Еталонната гравиметрична мрежа не отговаря 

на съвременните изисквания за точност и надеждност на основните (фундаментални) 

гравиметрични мрежи.  

� Това се дължи на факта, че гравиметричните измервания по мрежите са 

правени с морално остаряли инструменти в различни периоди и по различни 

части от мрежата от екипи, които в последните години не са оторизизрани да 

извършват такъв вид дейности. Обработката на тези данни не е строга и 

еднозначна.  

� В разгледаните публикации за Държавната гравиметрична мрежа и 

Еталонната гравиметрична мрежа няма конкретна информация за нанесените 

корекции върху измерванията, данни за преминаването от Подсдамска 

система към IGSN71 гравиметрична система. 

� Липсва информация за предварителната оценка на точността, използваните 

функционални и стохастични модели за оценка на измерванията, както и на 

използвания метод за оценка (строг или не). Липсва информация за 

резултати от съвместната обработка на измерванията. Точността, която най-

често се представя е тази на измерванията, а в много малко случаи е на 

резултатите след обработката им.  

� Липсва ясен отговор на въпроса: Резултатите от последващите обработки и 

оценки на Държавната гравиметрична мрежа и Еталонната гравиметрична 

мрежа, отговарят ли на изисквания за точност и надеждност, поставяни към 

съвременните, прецизните гравиметрични мрежи (ср. кв. грешка на 

изравнените стойности на измерените величини, ср. кв. гр. на силата на 

тежестта в новоопределяема точка, точност на изходните точки и др.). 

6. Препоръчва се да се направи архив и класификация на наличните данни от 

гравиметрични измервания и обработки, включващи и прилежащите данни от 

измервания, изчисления, обяснителни записки, реперни карнети, картен материал, 

каталози и бази данни и др. 

� В разгледаните литературни източници се вижда големият брой данни от 

измервания, обработки и картен материал, повечето от които не са налични в 

Геокартфонда към АГКК, както е регламентирано в Закона за геодезията и 
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картографията (чл. 20 и чл. 21). Това може да се обясни с нерегламентирано 

и неправомерно събиране и ползване на данни с национално значение. 

� От разгледаните източници е установено, че липсва информация за 75 точки 

от Държавната гравиметрична мрежа. 

7. Необходимо е да се направи проект и да се реализира нова Държавна 

гравиметрична мрежа на Р България, като се следват съвременните изискания за 

качеството на фундаменталните гравиметрчни мрежи, както и нуждите и спецификата 

за територията на страната.  

� От интерес представлява да се проучат и оценят всички налични данни за 

абсолютните гравиметрични измервания, както и измерванията по 

гравиметрчините полигони.  

� Данните от абсолютните гравиметрични измервания могат да послужат при 

създаването на нова Основна гравиметрична мрежа след извършване на 

анализ и оценка на докладите от измерванията и състоянието на 

гравиметричните станции. 

� Точките от Държавната гравиметрична мрежа и Еталонната гравиметрична 

мрежа могат да бъдат включени в един нов бъдещ проект на Държавната 

гравиметрична мрежа след оценка на тяхното състояние и при условие, че 

отговарят на изискванията за положение и стабилизиране на основните 

гравиметрични точки.  

 
 
15.08.2014 г. 
  Работна група по задача 3.3 Държавна гравиметрична мрежа:   

проф. д-р инж. Славейко Господинов 

доц. д-р инж. Елена Пенева-Златкова 

проф. д-р  инж. Андрей Андреев 

кап. д-р инж. Георги Михайлов  
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