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Deep low velocity layers inferred by the MSS – indicators of the asthenosphere structure in Bulgaria.
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Abstrac
t
The new data about the seismic low velocity layers under the earth’s crust of Bulgaria, obtained by the method of MSS are
interpreted as the representative bodies of asthenosphere. The structure and locations of the asthenosphere are presented as 3D
diagrams for better visualization and interpretation. The blocks of the asthenosphere are conditionally presented with their
average depth and thickness. Due to the limitation of the MSS the lower boundary is rather uncertain, but the tendencies and
trends are clear and useful. The future performance and search of relationships with other geophysical fields are intended.
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Резюме
Нови данни получени по метода на микросеизмичното сондиране за нискоскоростнинееднородности под територията
на България са интерпретирани като прояви на астеносферата. Структората и разположението на нискоскоростните
тела са предстажени в 3D проекции за по-добра визуализация и интерпретация. Поради някой ограничения в
дълбочинноста на Метода, долните граници на „астеносферата“ са неясни и несигурни, но тенденциите които се
наблюдават дават основание за тренд анализ, който може да е много полезен. Бъдещото приложение и търсенето на
взаимни връзки с други геофизияни полета предстои да бъде направено.

