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Като цяло дисертационният труд оставя отлично впечатление с техническото си 
оформяне, логичното структуриране на текста, ясния научен език, многобройните 
добре подбрани цветни снимки, фигури и приложения, и разбира се най-вече с 
резултатите и интерпретациите, които поставят в нова светлина една област с много 
нерешени и дискусионни проблеми каквато е Централна Стара планина с 
Ботеввръшкия навлак. 

Дисертантката е отлично запозната със състоянието на третираните проблеми — 
геологията на Централна Стара планина и модерните методи за структурен анализ, в 
частност на крехко и крехко-пластично деформирани скали. Това добре личи от 
богатата литературна справка (239 заглавия), обзорите в гл. II и III, дискусиите и 
изводите в другите глави. Обхванати са всички най-важни трудове върху геологията на 
Централна Стара планина и съседните области от началото на миналия век до наши 
дни. Особено добро впечатление прави литературната осведоменост на дисертантката в 
сферата на структурния анализ на крехките и крехко-пластичните разломни структури с 
цитираните и използвани над 80 статии, публикувани в чуждестранни издания през 
последните години.  

Използваната методика е добре замислена, комплексна и включва геоложко 
картиране в М 1:50 000 и 1:20 000 с използване на географски информационни системи 
и GPS, детайлни мезоструктурни наблюдения по избрани профили напречно на 
навлачната зона, петрографски, микроструктурни, рентгеноструктурни и 
геохроноложки (Ar/Ar, U-Pb, метод на следите) изследвания.  

Фактическият материал е акуратно събран и обработен, и включва: многобройни 
измервания на геометрични (плоскостни и линейни структури, гънки) и кинематични 
(критерии на срязване, тектонски транспорт) мезоструктурни елементи; над 1000 
фотоснимки и зарисовки на разкрития и теренни съотношения; 170 образеца за 
петрографско и микроструктурно изследване (над 80 бр. шлифи, част от които 
ориентирани), включително 3 бр. образци за Ar/Ar анализ и 7 бр. за датиране по метода 
на следите, както и 6 бр. за възрастови определения по нанофосили. Резултатите от 
мезоструктурните изследвания са представени на многобройни структурни диаграми, 
разрези, включително и тримерни модели.    

Научните приноси на дисертационния труд могат да се групират в две 
направления – регионалната геология и строеж на Ботеввръшкия навлак.  

Регионална геология. По-съществените приноси са свързани с допермския 
фундамент и горнокредно–палеоценските седименти в Централна Стара планина. 
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• В допермския фундамент се отделят високостепенен (Средногорски гнайсов) и 
нискостепенен (Диабазово-филитоиден) метаморфен комплекс, и пет типа 
гранитоиди в секущи съотношения, с последователност на внедряване: Амбаришки 
метагранити (известни досега като „Старопланинска високометаморфна серия“ или 
„Рибаришка свита“) – Карлово-Рибаришки гранити (отнасяни към 
Старопланинските гранитоиди или високометаморфната серия) – Калоферски 
гранити („Средногорски гранитоиди“) + Жълтецки гранодиорити (фациална 
разновидност на Калоферските) – Ботеввръшки гранити (секущи Калоферските). 
Тези типове гранитоиди се дефинират за първи път и се поделят на дометаморфни, 
синтектонски, син- до посттектонски и посттектонски. Получени са нови U-Pb 
цирконови дати за Амбаришките метагранити (518 Ма) и Карлово-Рибаришките 
гранити (306,32 Ма).  

• В състава на горнокредните скали се установяват грубокластични седименти 
(дебрити), прослоени с карбонатни скали, което се интерпретира като индикация за 
седиментация в крайбрежната зона на плитък басейн. Приема се, че кластичният 
тип седиментация продължава без прекъсване и през палеогена в обхвата на 
предорогенен басейн. Отхвърля се принадлежността на палеогенския разрез към 
Старопатишката свита. Изследваните твърде бедни нанофосилни асоциации в тези 
скали съдържат видове, които се появяват около границата среден–късен палеоцен. 
Това датира началото на навличането по време на ранния палеоцен, а не както се 
смяташе досега към края на еоцена. До подобен извод се стига и при тълкуване на 
резултатите от анализираните проби по метода на следите.   

• Въз основа на проведените детайлни структурни, петрографски и геохроноложки 
изследвания са изведени и аргументирани четири основни етапа на 
структурообразуване в изследвания район – херцински, ранноалпийски, 
късноалпийски и неотектонски. 

• Съставена е дигитална геоложка карта в М 1:50 000 на Централна Стара планина, 
която отразява новата подялба на доалпийската подложка в автохтона и алохтона 
на Ботеввръшкия навлак, както и новите по-коректно проследени контакти и 
скален състав на навлака. 
Строеж на Ботеввръшкия навлак. Като най-съществени приноси могат да се 

отбележат получените нови данни и детайлната характеристика на мезо- и 
микроструктурите във висящия и лежащия блок на навлака, както и изведения от тях 
модел за неговия строеж и еволюция.  
• Установени и детайлно характеризирани са: имбрикации и дуплекси в базалната 

част на навлака; два типа навлачни контакти (широки или тънки зони на 
деформация в зависимост от компетентността на скалите) и свързаните с тях мезо- 
и микроструктури; различни типове кинематични индикатори, сочещи най-общо 
придвижване от юг към север; характер и механизъм на свързаните с навличането 
разломни структури и тектонити – предимно крехки в компетентните скали от 
автохтона и алохтона (в температурния интервал 120–250º) до крехко-пластични в 
горнокредно–палеогенските седименти. 

• Въз основа на получените данни, Ботеввръшкият навлак се разглежда като единна 
навлачна пластина на коровомащабна крехка разломна структура, формирана в 
интервала палеоцен–среден еоцен като резултат от регионална компресия през 
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късноалпийския тектонски етап. По такъв начин се отхвърлят някои досегашни 
представи за „двуетажен“ строеж на навлака, гравитационния му произход и 
късноеоценската възраст на навличане. 
Така очертаните научни приноси могат да се оценят като „получаване и доказване 

на нови факти“ и „създаване на нови модели“. 
 
Критичните ми бележки към дисертационния труд са насочени към някои 

дискусионни регионални изводи и интерпретации.  
1) Въз основа на наблюдаваните в алохтона секущи съотношения на Калоферските 

гранити („средногорски“) с Диабазово-филитоидния комплекс, Амбаришките и 
Карлово-Рибаришките („старопланински“) гранити се стига до оригиналния но не 
особено убедителен извод, че разграничаването на Старопланински от 
Средногорски гранитоиди е „неприемливо“. Както отдавна е известно, тези два типа 
гранитоиди съществено се отличават по редица петроложки белези (размах на 
веществения състав, структурно-текстурни особености, геохимичен почерк, степен 
на деформация) и в петроложката литература двете понятия се употребяват в 
смисъл на типова област, а не на принадлежност към определена тектонска 
единица, още повече, че двете единици са късноалпийски, а гранитоидите – 
палеозойски, т.е. евентуално са били локализирани в съвсем други палеозойски 
единици. В тази връзка възниква и въпросът – защо Старопланински гранитоиди 
никъде не секат високостепенния метаморфен фундамент в Същинска Средна гора 
и Сърнена гора?  

2) Под съмнение се поставя и възможността за разграничаване на Старопланинската от 
Средногорската тектонска зона в Централна Стара планина, тъй като Ботевръшкият 
навлак „не играе ролята на крехък тектонски контакт“ между двете зони. Не става 
ясно, обаче, каква „роля“ тогава играе този навлак? И тук мотивът, доколкото се 
разбира от текста, е същият – в алохтона на Ботеввръшкия навлак се наблюдават 
гранитоиди, характерни и за двете зони, т.е. палеозойският магматизмът отново 
неубедително се използва като критерий за обособяване на късноалпийски 
тектонски единици. В този смисъл досегашният модел на късноалпийския 
Ботеввръшкия навлак, като навлечен на север фрагмент от Средногорската единица, 
изглежда по-приемлив. 

3) Палеозойските гранитоиди не особено удачно са поделени (в текста и легендите към 
към картите) на дометаморфни, синтектонски, син- до посттектонски и 
посттектонски. В случая като основен и първостепенен признак за подялба се 
използват метаморфни или тектонски събития с неясно време на проява, изведени 
от най-общи структурни характеристики (главно присъствие или отсъствие на 
фолиация, удължена или изометрична форма на телата). Този подход не дава 
достатъчно ясна представа за състава, взаимоотношенията и характерните 
петрографски особености на магматичните тела в региона. По-приемливо от 
регионална геоложка и петроложка гледна точка би било използваните в текста и 
легендите класификационни прилагателни „дометаморфен“, „синтектонски“ и пр. 
да отпаднат и да се използва обичайната подялба по възраст и наименование 
(топоним+състав) като  „Калоферски гранити“, „Жълтецки гранодиорити“ и пр. 
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Дисертантката има 4 труда по темата на дисертацията, отпечатани в периода 2009–
2010 в Доклади БАН (2 броя), Geologica Balcanica (1) и Геология и минерални ресурси 
(1). И четирите труда са колективни – 3 с научния ръководител и 1 с по-широк 
колектив.  

Авторефератът е много добре оформен и резюмира достатъчно ясно и коректно 
основните резултати и виждания, изложени в дисертационния труд. 

В заключение считам, че дисертационният труд на Елеонора Балканска напълно 
отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 
Той се базира на широк спектър от добре усвоени модерни структурни методи, богат 
фактически материал и съдържа оригинални научни приноси и идеи за регионалната 
геология и тектониката на изследвания регион. Това ми дава всички основания да 
препоръчам на членовете на Научното жури да присъдят на Елеонора Милкова 
Балканска образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност 01.07.08 
„Геотектоника“.  
 
София, 16.05.2011       Подпис: 
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