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ПОЧИНА
геолог Наталия Симеонова Костова

1962 – 2018 г.
 

На 05.11.2018 г. ни напусна колежката Наталия Симеонова Костова. Тя бе част 
от екипа на секция „Геоложки опасности и рискове”. Родена е в гр. Варна на 
31.12.1962 г. През 1985 г. завършва Минно-геоложкия университет – специалност 
“Геология и проучване на полезните изкопаеми”. През същата година започва 
работа като геолог в ГПП-Варна. Година по-късно продължава работа по 
специалността в секция “Нефтогазова геология” в НИПИ (по-късно от 1992 г. 
“Геология и геофизика” АД, от 1997 г. НИИ „Геология и геофизика“ АД). Работи 
като петролен геолог във фирма Гео ЛИНТ ООД, локален офис на компаниите 
Anschutz Bulgaria, Direct Petroleum Bulgaria и TransAtlantic Petroleum Ltd. Там се 
включва в различни задачи, като например тези по оценки на нефтогазоносната 
перспективност на Северозападна България (1986), Южномизийската пери-
платформена зона (1990), палеозойските седименти в Северна България (1994), 
България (суша) (1996). Работи по геоложкия строеж на Централните Балканиди 
между р. Искър и р. Златаришка (1994); Оценка на въглеводородния потенциал 
на българския черноморски шелф (1992) и дълбоководие (1997); Геоложка 
редакция на цифрови модели на геоложки карти в М 1:100 000 (1999, 2000). 
Взема участие в проекти на компаниите: СофГео ЛИНТ, Русгеоком, Овъргаз, 
Park Place Energy Corp.
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От м. март 2017 г. започва работа в Геологическия институт при БАН, секция 
„Геоложки опасности и рискове”. За краткото време, откакто бе назначена, тя се 
включи активно в специфичната работа на секцията и оказа ценно съдействие 
по изпълнението на различни задачи: по договори с Министерството на 
културата (Мадарски конник и АСК Калиакра); по задачата с Археоложката 
карта на България; по поддръжката на мониторинговата система по проект 
MARINEGEOHAZARD; в техническата дейност по съставянето и оформянето 
на списание „Инженерна геология и хидрогеология”; в организационната 
дейност по честването на 70-тата годишнина на Геологическия институт и др. 
Показа добри умения за работа с колектив, като всички поставени ѝ задачи се 
изпълняваха от нея с точност и висока прецизност. Работеше добре с колектива 
и колективът я ценеше. 
 

Поклон пред светлата ѝ памет!
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