
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационната работа на Елеонора Милкова Балканска 

на тема „Строеж и механизми на възникване на Ботеввръшкия навлак, Централна Стара 
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Темата на дисертационния труд е много интересна и актуална. Тя представлява 

сериозен опит за разрешаването на един дискусионен в нашата геоложка литература 

проблем, свързан с обхвата, особеностите на образуване и времето на изява на 

регионално проявените късноалпийски компресионни деформации в средните части на 

Старопланинската верига. 

Целта на изследването и конкретните задачи за постигането ѝ са твърде амбициозни не 

само като площ на изследваната област (> 500 km2 в труднодостъпен планински терен), 

но така също според насочеността на различните по характер изследователски подходи 

– структурен, стратиграфски, петрографски и др. 

 

1. Съдържание на дисертационния труд 

Като цяло в методично отношение работата е добре структурирана. 

След излагането на целта и задачите на проведените изследвания е направен 

пълен ретроспективен анализ на съществуващите литературни източници за 

състоянието на проблема. В него са откроени становищата на по-ранните автори по 

отношение на строежа на отделените автохтонни и алохтонни тела; степента на 

наложените в тях синнавлачни нарушения; времето на възникване на компресионните 

деформации и механизма на изявата им. Това показва на читателя, че докторантката е 

запозната много добре с резултатите от по-ранните изследвания в региона.  

Доста подробно са изложени теоретичните представи и методичните подходи на 

изследванията. Мотивирани са особеностите на крехките разломни скали, строежът на 

крехките и крехко-пластичните зони на срязване, нискотемпературните деформации в 

карбонатни скали, механизмите на възникване на навлачни пластини; и др. Тези 

представи са обосновани с голям брой съвременни литературни източници. Добро 

впечатление прави и фактът, че наред с рутинните методи на регионалната геология и 

структурния анализ (геоложко картиране и профилиране; мезоструктурни и 



микроструктурни изследвания; петрографски и микропалеонтоложки определения; и 

др.) са използвани и подходи за геохроноложко датиране с помощта на метода на 

„следите на делене”; Ar-Ar и U-Pb определения; и др.  

Най-съществената част от дисертационния труд представлява разделът 

„Резултати от изследванията”. Той е изложен и в най-голям обем – 130 стр., във вид на 

две ясно разграничени равностойни части. В него са изложени резултати от 

изследванията на авторката, които третират два различни проблема: 1. Геоложки 

строеж на Централна Стара планина и 2. Структурна характеристика на навлачната 

зона. Според рецензента, първата от тях има вид на самостоятелно обобщение с 

регионално-геоложки характер, което на практика остава извън конкретната тема на 

дисертацията. Друг е въпросът, че някои от съдържащите се в него нови данни дават 

основание да се разграничи аргументирано обемът на някои от автохтонните и 

алохтонните тела. В качеството си на регионална синтеза то не в достатъчна степен 

обвързано със съседните територии от Балканидната област. По-голям интерес 

представляват резултатите във втората част на изложението, третиращо структурната 

характеристика на навлачната зона. Съдържащите се в нея детайлни данни за 

различията в особеностите на навлачните контакти в подножието на южните склонове 

на планината и нейните билни части, са убедителни и аргументирани с достатъчен брой 

илюстративен фактически материал. Много добре са мотивирани и деформациите в 

долните части на алохтонните пластини и скалите (главно седименти) от подложката. В 

редица случаи са подкрепени с измервания на стриационната линейност; на 

направленията на шарнирите на мезогънките; имбрикаци и дуплекси. 

В края на изложението е извършено обсъждане на получените резултати и е 

предложен модел за възникването и еволюцията на Ботеввръшкия навлак. 

• В този раздел е акцентирано на тезата, че алохтонните маси на Ботеввръшкия 

навлак са изградени единствено от магмени и метаморфни скали, принадлежащи 

към единна (за Старопланинската и Средногорската зона) херцинска подложка, 

във вид на обширна непрекъсната кристалинна плоча.  

• Изложена е представата, че деформациите в долните нива на алохтона са с 

крехък, а не с пластичен характер. 

• По-значителни пластични деформации, според дисертантката, са характерни за 

лежащия блок. 



• Предложена е идеята за компресионен характер на навличането и е допуснато, 

че изявата му е свързана с реактивиране на късноалпийски, дълбоки корови 

срязвания.  

• С помощта на структурни и геохроноложки данни е предложен модел за 

геодинамичната еволюция на областта, вкл. възникването и еволюцията на 

Ботеввръшкия навлак. 

• Изложението е илюстрирано с голям брой фигури (схеми, зарисовки, структурни 

диаграми и др.), стотици фотоснимки и таблици. Придружено е от половин 

дузина много добре изготвени графични приложения.  

 

2. Обсъждане на изложението и илюстративните материали към него. 

Вече бе отбелязано, че целта на изследването и задачите за нейното реализиране (при 

широкообхватната площ на теренните работи) са много трудно изискване при 

разработването на теза за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

Внимателното запознаване с текста и илюстрациите към него обаче показа, че Елеонора 

Балканска е положила максимум усилия при тяхното изпълнение. Непредубеденият 

читател остава с впечатлението, че тя не само е запозната добре с теоретичните 

представи и методичните подходи на структурната геология, геотектониката и 

регионалните геоложки изследвания, но е усвоила в достатъчна степен „технологията” 

на приложението им при извършване на теренните проучвания. Това, според 

рецензента, е основно изискване при осъществяването на геоложките изследователски 

работи. Нещо повече, проявила е и вкус към съвременна интерпретация на придобитите 

факти и данни в регионален и геодинамичен план.  

Напълно естествено е, че към това първо за нея обобщение върху проблем, 

който многократно е дискутиран в нашата литература, ще се появят редица бележки и 

въпроси. 

Прави впечатление, че в многобройните примери от мезо-структурното 

изучаване на „имбрикационните” структури в двата сектора в южното подножие на 

планината (между Анево и Калоферския манастир; в района на север от с. Тъжа; и др., а 

така също в билните участъци на планината), посоката на срязванията (от S към N) е 

определена „априори” – без данни от стриационната линейност и/или анализ на 

ориентировката на кластите.  



Сходна е картината с характера на „дуплексите” (отразени на Фиг. V.89a и б) за 

особеностите на повърхнините на които също не са изложени данни с кинематична 

стойност.  

Не е достатъчно изяснено кои от гънковите структури с мезо- и макроразмери в 

горнокредните и палеогенските седименти от автохтонната подложка на Ботеввръшкия 

алохтон са продукт от компресионното въздействие на кристалинната пластина и кои 

от тях са резултат от по-ранни деформации. 

В някои случаи не е добре оценен характерът на най-долните нива от разреза на 

горнокредните седименти, който не навсякъде се бележи от базален 

брекчоконгломерат. 

Съществуването на предорогенен басейн при формирането на Ботеввръшкия 

навлак е отбелязано твърде декларативно без да се оценят известните в литературата 

факти и данни за особеностите на неговото развитие в съседната област, разположена 

непосредствено на изток от изследвания регион.  

Напълно необосновано е твърдението, че всички по-ранни автори считат, че 

Средногорието и Старопланинската зона се отличават със „самостоятелна” каледоно-

херцинска подложка.  

Констатацията, че няма граница между Средногорската зона и Централния 

Балкан предизвиква недоумение. За кое геоложко време става дума? За херцинско или 

късноалпийско? 

Предположението, че ранноалпийска реактивирана дълбока корова зона на 

срязване е предопределила възникването на Ботеввръшкия навлак остава презумпция. 

Коя е тя и с какво е мотивирана? 

Интерес представляват „някои въпроси”:  

Как може да се обясни фактът, че през неотектонския етап от развитието на 

южните склонове на Централна Стара планина са възникнали два вида разседни 

разломни нарушения: едните от тях полегати ± конформни на компресионните разриви 

(демонстрирани илюстративно в дисертационния труд – б. р.), а вторите – стръмно 

наклонени също към юг, но с добре изразени фацетни откоси?  

Защо в долните части на голямата монолитна алохтонна пластина, която е 

възникнала в компресионни условия, в резултат на дълбоко коренно срязване, липсват 

следи от пластични и/или крехко-пластични деформации.  

 

 



3. Оценка на дисертационната работа 

Направените конкретни забележки се отнасят за известни недоразумения, свързани 

преди всичко с регионалните геодинамични обобщения и акцентирането върху някои 

ненужни (според рецензента) за темата стратиграфски и петрографски проблеми. 

Независимо от тях съм напълно убеден, че Елеонора Балканска е разработила 

докторската си теза на много добро научно ниво. Тя съдържа достатъчно количество 

теренен материал, който е перфектно илюстриран. Интерпретиран е компетентно. 

Считам, че по-голямата част от направените изводи ще намерят отражение в научната и 

научно-приложната геоложка дейност у нас. 

Това ми дава основание напълно отговорно да заявя пред колегите от журито и 

геоложката общност, че дисертантката заслужава напълно образователната и научна 

степен „доктор” при това с най-висока оценка.  

 

София, 9.06.2011 г.      Рецензент:  

         (проф. д-р Ж. Иванов) 


