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Summary 
The article presents result of marine geophysical surveys using a set of remote sensing methods performed in the waters 
of the northern bay between peninsula of Sozopol town, st. Ivan island and cape Chrisosotira at Chernomorets, 
conducted in the period 2014 - 2018. 
A brief overview presents studies conducted until 2014 on the geomorphological genesis of the bay, which are mainly 
related to the activities of the Center for Underwater Archeology, Sozopol and specially to determine the 
geomorphological development of the bay over the past 8000-10000 years. 
Chronologically are presented highlights from various field surveys conducted during the period 2014 - 2018. 
A set of used methods and equipment with a brief description of the data processing and results is presented. The article 
demonstrates a complexation of different geophysical methods and processing of results in 4D environment as a 
common platform for analysis. 
Particular attention is paid to the geological interpretation of the processed data. 
At the end of the article, the author allows himself in the form of a discussion to present a hypothetical reconstruction of 
the flooding of the paleo-terrain of the bay from the sea. 
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Резюме 
Статията представя резултати от морски геофизични проучвания проведени с комплекс от дистанционни 
методи на проучване изпълнени в акваторията на северния залив на гр. Созопол до н. Хрисосотира, 
гр.Черноморец, проведени в период 2014 – 2018 година.  
В кратък обзор са представени изпълнени до 2014 проучвания за геоморфоложкия генезис на залива, които 
основно са свързани с дейността на Центъра за подводна археология и най-вече да бъде установено 
геоморфоложкото му развитие през последните 8000-10000 години. 
Хронологично са представени основни моменти от различни теренни проучвания изпълнявани през периода 
2014 – 2018 години. 
Представен е комплекс от използвани методи и уреди с кратко описание на изпълнени обработки на получените 
данни и резултати. Демонстрира се комплексиране на различни геофизични методи и обработка на резултати в 
4D среда, като обща платформа с цел анализ. 
Особено внимание е обърнато на геоложката интерпретация на получените данни. 
В края на статията автора си позволява под формата на дискусия да представи хипотетична реконструкция на 
заливането на палео-терена на залива от морето. 
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