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Защитата на дисертацията ще се състои на 24.06.2011 г. от 16 часа в аудитория 
252 на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 
канцеларията на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, стая 254, 2 етаж. 
 
Дисертантът е редовен докторант в катедра „Геология, палеонтология и 
изкопаеми горива” на ГГФ при СУ „Св. Климент Охридски”, където е извършена 
основната част от работата по дисертационния труд. 
 
Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на заседание на разширен 
катедрен съвет на катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива” на ГГФ 
при СУ „Св. Климент Охридски”, проведено на 21.12.2010 г. 
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Характеристика на дисертационния труд 
 

Дисертационният труд се състои от 237 страници и 6 бр. приложения. Текстът 
включва: 191 фигури, 12 таблици и 12 страници библиография (239 цитирани 
литературни източници). 
 
Изложението е структурирано в следните раздели: 
I. Въведение 
II. Състояние на проблема 
III. Теоретични представи и терминология 
IV. Методика на изследванията 
V. Резултати от изследванията 
VI. Обсъждане на резултатите и модел на възникване и еволюция на 
Ботеввръшкия навлак 
VII. Основни изводи 
Библиография 
 
Дисертационният труд включва следните приложения:  
1. Геоложка карта на Централна Стара планина, М 1:50 000. 
2. Карта на фактическия материал към Геоложка карта на Централна Стара 
планина, М 1:50 000.  
3. Геоложка карта на южното подножие на Централна Стара планина между с. 
Анево и гр. Карлово, М 1:20 000. 
4. Геоложка карта на южното подножие на Централна Стара планина северно от 
с. Васил Левски, М 1:20 000. 
5. Блок-диаграми на част от Централна Стара планина между селата Васил 
Левски и Тъжа. 
6. Очертания на алохтона на Ботеввръшкия навлак върху тримерно сателитно 
изображение. 
 
 
 
 
 



 4

Абстракт 
Ботеввръшкият навлак, изграждащ голяма част от Централна Стара планина, е 

структура с регионална значимост за късноалпийския строеж на Балканидите. Алохтонът 
на навлака заема основно билните части на планината, но е запазен и под формата на 
малки фрагменти в южното подножие. Целта на дисертационния труд е изясняването на 
строежа на структурата и механизмите на формирането и.  

Основните методи в работата включват геоложко картиране, детайлно 
профилиране, структурен анализ на деформирани магмени, метаморфни и седиментни 
скали от двата блока на навлака, геохроноложки изследвания (датиране по метода на 
следите, Ar-Ar датиране), и др. 

Новите данни са представени в три глави: геоложки строеж на Централна Стара 
планина, структурна характеристика на Ботеввръшкия навлак и резултати от 
геохроноложките изследвания. В строежа на проучения район са отделени три основни 
групи скални комплекси: допермска (доалпийска) кристалинна подложка, алпийска 
покривка и плиоцен-кватернерни отложения. На базата на структурните характеристики, 
метаморфните изменения и геохроноложките данни е предложена нова подялба на 
доалпийската подложка. Отделени са нискостепенен и високостепенен метаморфен 
комплекс, дометаморфни, син-, късносин- и посттектонски гранитоиди. Представите за 
строежа на изследвания район са отразени на нова геоложка карта в М 1:50 000. Детайлно 
са описани горнокредно-палеогенските седименти от алпийската покривка, чиито 
особености свидетелстват за формирането на предорогенен басейн пред фронта на 
Ботеввръшкия навлак. Характеризирани са основните тектонски етапи, следи от изявата 
на които се наблюдават в изследваната област: херцински, ранноалпийски, късноалпийски 
и неотектонски. 

Детайлно са разгледани геометрията, архитектурата и кинематичните особености 
на Ботеввръшкия навлак. Направена е преоценка на геометричните особености на навлака 
в южното подножие на планината и в билните части. В навлачната зона са установени и 
документирани многобройни имбрикационни явления. Характеризирани са два типа 
навлачни контакти, в зависимост от литологията на лежащия блок и са разгледани редица 
примери от всеки тип. Направена е мезо- и микроструктурна характеристика на тектонити 
от навлачната зона и оценка на деформациите, проявени в двата блока на структурата, в 
резултат на навличането. Детайлно са разгледани контактите на алохтона с горнокредно-
палеогенските седименти, при които контактът представлява широка зона на проникваща 
крехко-пластична деформация. Изложени са нови кинематични данни. На базата на 
структурните и геохроноложки изследвания Ботеввръшкият навлак е характеризиран като 
типична крехка разломна структура, формирана в горните части на кората, в 
температурния интервал 120–250°C.  

Въз основа на геохроноложките и структурни изследвания е направена 
термохроноложка реконструкция на еволюцията на Централна Стара планина и е 
предложен нов геодинамичен модел на развитие от ранноалпийския до неотектонски етап. 
Комплексният анализ на всички данни позволява Ботеввръшкият навлак да се разглежда 
като пример за коровомащабна навлачна структура (thick-skinned thrust), проявена в 
интервала палеоцен–среден еоцен. 
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I. Въведение 
Късноалпийският навлачен строеж на Централна Стара планина e обект на обсъждане в 
българската геоложка литература още от първата половина на XX век. Наличието на 
регионална навлачна структура, заемаща средните части на Старопланинския хребет – 
Ботеввръшкия навлак, при която домезозойският кристалинен фундамент се разполага 
върху пъстра подложка от скали, най-младите от които са с палеогенска възраст, е 
тектонски феномен, по размери и амплитуда на преместване нямащ аналог в 
късноалпийската тектоника на България.  

Въпреки регионалната значимост на Ботеввръшкия навлак, все още не са 
разрешени редица проблеми, засягащи особеностите на тази широкообхватна структура. 
Твърде дискусионни и сложни са въпросите за механизма на възникването му, неговата 
амплитуда на придвижване и характера на деформациите в алохтона и автохтона. 
Съществуващите структурни изследвания на навлачната зона са твърде оскъдни, като 
такива почти липсват за билните части на планината. Несъмнено това се дължи на твърде 
разнообразния скален състав и сложните теренни взаимоотношения в тази част на 
България, на налагането на не малък брой тектонски събития, по-младите от които 
частично или напълно заличават следите от проявата на по-старите, и не на последно 
място на изключително трудния и на места недостъпен за обхождане релеф на Централна 
Стара планина.  

Интересът към късноалпийската тектоника на средните части на Стара планина е 
продиктуван именно от съществуващата проблематика и необходимостта от извършване 
на детайлни структурни изследвания на Ботеввръшкия навлак с използването на 
съвременна методика. От значение е събирането на конкретни структурни данни, 
детайлното геоложко картиране и документиране на навлачния контакт за 
характеризиране на геометрията и архитектурата на навлачната зона. 

Проучената област се разполага между върховете Гердектепе и Атанастепе в 
билните части на планината и между селата Иганово и Тъжа в подножието на южните 
склонове и обхваща площ от над 500 km2. Обект на изследването е Ботеввръшкият 
навлак.  

Целта на изследване е изясняване на строежа на Ботеввръшкия навлак и 
механизмите на формирането му като част от късноалпийската еволюция на Централна 
Стара планина. 

Конкретните задачи за постигане на поставената цел са следните: 
• Характеризиране на структурните особености на скалите, изграждащи 

алохтона и автохтона на навлака и оценка на деформациите, проявени в тях в резултат на 
навличането; 

• Детайлно изучаване на особеностите на навлачната зона;  
• Прецизиране на точната геометрия и архитектура на навлачния контакт;  
• Изследване на кинематичните особености на навличанията; 
• Получаване и анализиране на геохроноложки данни с цел установяване на 

термохроноложката еволюция на района на Централна Стара планина. 
 

II. Състояние на проблема 
Първите геоложки изследвания в областта на Централна Стара планина са извършени от 
Boue (1840), а по-късно от Toula (1889), които дават съвсем бегли сведения предимно за 
особеностите на скалите в тази част на България. Едва в началото на миналия век 
геоложките данни за района се допълват от Г. Бончев (1908, 1915), Николов, Радев (1927), 
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Златарски (1927) и С. Бончев (1927), които също разглеждат основно петрографските 
особености на скалите. Работата на С. Бончев (1927) е първата, в която се засягат въпроси, 
свързани с тектониката на Централна Стара планина.  

През 40-те и 50-те години на миналия век се провеждат първите по-подробни 
изследвания, посветени конкретно на геологията на Централен Балкан (Ланджев 1940, 
1941; Антонов, 1941; Бошев, 1942, 1958, 1959; Кереков, 1953), които засягат проблеми, 
свързани, както със стратиграфията, така и с тектониката на района. Най-пълни 
изследвания на геологията на Централна Стара планина се извършват по време на 
проведеното кондиционно геоложко картиране през 50те и 60те години на миналия век 
първоначално в М 1:100 000 и М 1:50 000 (Кулаксъзов и др., 1957ф; Чешитев и др., 
1958ф), а по-късно и в М 1:25 000 (Миланов и др., 1966ф; Славов и др., 1967ф). В 
съществуващите геоложки доклади и последвалите ги публикации (Чешитев, 1958; 
Миланов и др., 1971) са изказани разнообразни виждания за особеностите на скалите от 
състава на Ботеввръшкия навлак, характера и времето на проява на магматизма и 
късноалпийското тектонско развитие на района.  

След този период, до края на миналия век, а и по-късно, районът на Централна 
Стара планина не е бил обект на системни изследвания и в литературата се появяват малък 
брой публикации, засягащи по-специфична проблематика. От този период датира и 
основната част от малкото съществуващи структурни изследвания на Ботеввръшкия 
навлак (Карагюлева и др., 1981; Пиронков и др., 1981; Бакиров и др., 1984; и др.). 
Съставянето на Държавна Геоложка карта в М 1:100 000 (к. л. Карлово, Казанлък, Троян и 
Габрово) през 90-те години се осъществява на базата на съществуващите карти и доклади 
от по-рано проведеното геоложко картиране, и изготвените карти и обяснителни записки 
почти не съдържат нови данни. Литературните сведения за района на Централна Стара 
планина са разгледани подробно в няколко геоложки аспекта: 1) представи за 
петрографската характеристика и подялбата на магмените и метаморфни скали в 
Централна Стара планина; 2) бележки върху наименованията и обхвата на 
късноалпийските навличания в Централна Стара планина; 3) предходни структурни 
изследвания и представи за късноалпийското тектонско развитие; 4) съществуващи данни 
за възрастта на скалите от алохтона и автохтона на Ботеввръшкия навлак. 

В края на тази глава е направено обобщение на геоложките представи за 
развитието на района. При анализа на съществуващите идеи се открояват няколко основни 
проблема: 

1. Разграничават се два различни модела за развитието на късноалпийските 
навличания. Според Миланов и др. (1966ф, 1971) в централните билни части на Стара 
планина съществуват две суперпозиционно разположени навлачни пластини, възникнали 
почти едновременно – долна, изградена от скалите на въведената от тях „Старопланинска 
високометаморфна серия” (Карловски навлак) и горна, съставена от „средногорски тип” 
гранитоидни скали (Ботеввръшки навлак). Според Чешитев (1958), Ботеввръшкият навлак 
се състои от единна навлачна пластина, изградена преобладаващо от „средногорски тип” 
гранитоиди.  

2. Твърде дискусионни и противоречиви са възгледите на изследователите по 
въпроса за разграничаването на средногорски и старопланински тип гранитоиди в тази 
част на България (съответно Средногорска от Старопланинска тектонска зона). Неясни са 
и детайлите в техните взаимоотношения. Един от най-обсъжданите въпроси засяга 
степента на тектонска обработка на двата типа гранити (Чешитев, 1958; Кулаксъзов и др., 
1957ф; Славов и др., 1967ф; Цанков и др., 1995а,б).  

3. Липсва съгласие за проявата на различните тектонски етапи в алпийското 
развитие на Централна Стара планина. Освен навлачния (късноилирски или следеоценски) 
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дискусионно е разграничаването на ларамийски (Бошев, 1942; Бакиров и др., 1984) и 
ранноилирски тектонски етап (Бакиров и др., 1984), късноюрски и миоцен-плиоценски 
(атски, Shanov et al., 2007). Противоречия съществуват и в привързването на 
деформациите към определен тектонски етап, поради липсата на детайлна структурна и 
микроструктурна документация. 

4. Относно механизмите на възникване на Ботеввръшкия навлак съществуват две 
основни концепции. Повечето от изследователите (Чешитев, 1958; Бончев, Карагюлева, 
1961; Shanov et al., 2007) приемат гравитационния произход на навлака. Бакиров и др. 
(1984) считат, че механизмът на навличане е компресионен. Някои изследователи 
(Пиронков и др., 1981) предлагат смесен механизъм – съчетание между компресионен и 
гравитационен. 

5. Повечето изследователи описват навлачната плоскост като една единна, ясно 
обособена и лесно отделима повърхност. Съществуват обаче и мнения за наличие на 
допълнителни навлачни повърхнини в близост до основната (Кулаксъзов и др., 1957ф). 
Остава открит въпросът дали те са част от Ботеввръшкия навлак или са образувани по-
рано, в резултат на друго тектонско събитие. 

6. Едно от основните противоречия в предходните изследвания е степента на 
засегнатост на скалите от висящия и лежащия блок в резултат на движението на 
Ботеввръшкия навлак (Ланджев, 1941; Антонов, 1941; Бошев, 1942; Чешитев, 1958, 1971; 
Schmidt, Schwan, 1960; и др.). Спорен остава и въпросът каква част от деформациите, 
наблюдавани в скалите от подложката и покривката, са резултат от действието на 
късноалпийския тектонски етап. 

7. Все още неразрешен остава въпросът за кореновата зона на Ботеввръшкия 
навлак (Пиронков и др., 1981; Цанков, 1988; и др.). 

 
III. Теоретични представи и терминология 
1. Крехки деформации. Терминология и класификация на крехките разломни скали 
Направен е преглед на развитието на представите за формирането на крехките разломни 
зони и терминологията, свързана с тях. Разгледани са особеностите на крехките 
деформации. Коментирани са различни класификационни схеми за крехки разломни 
скали. Описани са основните характеристики на най-често срещаните тектонити. 
2. Деформационни механизми в крехки и крехко-пластични зони 
Разгледани са основните механизми на крехка и крехко-пластична деформация: 
катакластично течение; разтваряне под налягане; образуване на деформационни срастъци; 
дислокационно пълзене. 
3. Строеж на класическа крехка зона на срязване 
Според класическия модел в една крехка разломна зона могат да се обособят основно два 
структурни домена (Chester, Logan, 1986; Bruhn et al., 1994; Caine et al., 1996; Chester et al., 
1993, 2004; Berg, Skar, 2005) – 1) разломно ядро (fault core); 2) засегната от деформацията 
зона (damage zone). 

За разлика от милонитните зони, при които крайното напрежение нараства 
хетерогенно, но повече или по-малко симетрично в посока най-напрегнатата вътрешна 
зона, крехките зони на срязване в повечето случаи са асиметрични и наклонените разломи 
обикновено показват асиметричен деформационен рисунък около разломното ядро. 
4. Деформация на карбонатни скали в интервала 150–250 °С 
Стилът на деформация на карбонатните скали е изучаван от много изследователи, както в 
естествено деформирани скали, така и в научни експерименти при различни температури 
(Schmid, 1982; Badertscher, Burkhard, 2000; Kennedy, Logan, 1998; Herwegh et al., 2005; 
Vitale et al., 2007a,b). Най-често описваните механизми на деформация в карбонати в 
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крехки зони на срязване са: катаклаза, процеси на дифузионен трансфер на вещество, 
образуване на деформационни срастъци, плъзгане по зърнови граници, кристало-
пластична деформация. 
5. Навлаци. Механизми на възникване на навлачни пластини 
Съшествуват два основни типа възседни и навлачни пластини по отношение степента на 
срязване и включване на подложката в навличането – коровомащабни и епидермални 
(thick-skinned/thin-skinned thrusts; thick-skinned/thin-skinned tectonics). Терминът 
коровомащабно навличане/възсядане (thick-skinned thrusting) се използва когато отдолу 
разположената подложка е въвлечена в навличането и като последствие деформацията и 
преместването по навлачната/възседната повърхност се осъществяват в мащаба на цялата 
земна кора. Този тип структури включва зони на хоризонтално съкращаване на кората, 
които се разполагат предимно една върху друга, без значително латерално преместване 
(Butler, Mazzoli, 2006). За разлика от коровомащабните навлачни пластини, 
епидермалните (thin-skinned thrusts) се формират на относително плитки корови нива в по-
външните зони на орогеннните пояси, на значително разстояние от източника на 
напрежение, причинил коровите деформации в по-вътрешните зони на орогена. Често те 
представляват листричен тип разломи, непресичащи скалите на фундамента, който остава 
сравнително незасегнат от деформация. При тези разломи удебеляването на корово ниво е 
незначително. 

В този раздел са описани процесите на възникване на имбрикационни структури 
в гънково-навлачните пояси, дуплексите, както и основните механизми на възникване на 
навлачните пластини: гравитационно плъзгане (rigid gliding/gravitational sliding/gliding, 
Price, Cosgrove, 1990; Merle, 1998); пластично плъзгане (ductile gliding, Merle, 1998); 
гравитационно разпространение (gravitational spreading, Price, Cosgrove, 1990; Merle, 
1998); компресионен механизъм (rear compression/push-from-behind (Smith model, Price, 
Cosgrove, 1990; Merle, 1998). 
6. Терминология за плоскостни и линейни структури 
В тази част са направени бележки за част от използваната в дисертационния труд 
терминология: фолиация, катакластична фолиация, кливаж, риделови срязвания, 
стриационна линейност, минерална линейност, линейност на разтягане. 
7. Ar/Ar датиране 
В основата на метода стои процесът на разлагането на 40К до 40Ar. При високи 
температури 40Ar напуска минерала веднага след образуването му, при радиоактивното 
разпадане на 40К. При спадане на температурата до определена стойност всеки минерал 
започва да задържа 40Ar, а при още по-ниска стойност, цялото количество 40Ar, образувано 
при разпада на 40К, се задържа в минералната структура. Тази температура се нарича 
„температура на затваряне” на системата при даден минерал. Чрез метода се определя 
изминалият период от изстиването на минерала до температурата на затваряне на 
системата на Ar. Тази температура при мусковита е 375–325 °С. Разгледан е по-подробно 
методът на стъпаловидното нагряване, използван в настоящия труд. 
8. Метод на следите на делене 
Методът на следите на делене (fission-track method) се базира на спонтанния радиоактивен 
разпад на ядрото на 238U в уран-съдържащи минерали. При естественото делене на ядрото 
на 238U, новообразуваните две високозарядни частици се „разлитат” в противоположни 
посоки, формирайки линейно нарушение в кристалната решетка на минерала, наречено 
следа на спонтанно делене (spontaneous fission track). Така формираните 
субмикроскопични (до 20 микрона дълги) следи от спонтанното делене на урана се 
натрупват във времето (Fleischer et al., 1975).  
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Едно от предимствата на метода е нискотемпературният му обхват (около 300–
60°С). Ето защо той се използва за анализ на термалната история на скалите, тектонските 
движения, датиране на нискотемпературни метаморфни събития в горната част на кората 
(2–8 km). Този метод е приложим за изследване на геоложки процеси и събития, 
осъществили се преди 0,1 до 500 Ма. При метода на следите се използват най-често 
минералите апатит, циркон, титанит и вулканско стъкло (за относително млади възрасти – 
неозойски и мезозойски). 

Методът се прилага върху единични кристали. Следите от делене (нарушенията в 
кристалната решетка на минералите – латентни следи) могат да бъдат наблюдавани само 
със сканиращ електронен микроскоп (SEM). За да се наблюдават с обикновен 
петрографски микроскоп, се прилага химическо ецване (гравиране, etching). В основата на 
метода стои процесът на заличаване или закаляване на следите (annealing) при излагане на 
кристала на висока температура. Температурите на задържане на следите (closure 
temperature, retention, blocking, cooling temperature) или температурата, при която следите 
от делене остават непроменени (effective retention temperature) за апатита са 110±10°С, а за 
циркона – 210±40°С. 

 
IV. Методика на изследванията 
В изследването са използвани следните основни методи: 
• геоложко картиране в М 1:50 000 и 1:20 000; 
• детайлно профилиране, напречно на контактите на Ботеввръшкия навлак; 
• мезоструктурен анализ на деформирани магмени, метаморфни и седиментни скали от 

двата блока на навлака; 
• петрографски и микроструктурни изследвания; 
• географски информационни системи (ГИС); 
• рентгенографски изследвания; 
• геохроноложки изследвания (датиране по метода на следите, Ar/Ar иU-Pb датиране); 
• микропалеонтоложки анализ на палеогенски седименти. 

 
V. Резултати от изследванията 
1. Геоложки строеж на Централна Стара планина 

1.1. Стратиграфия 
Централна Стара планина се характеризира със сложен и разнообразен строеж, 

обусловен от присъствието на различни по състав и структурни особености седиментни, 
метаморфни и магмени скали, като последните два типа доминират в количествено 
отношение. Въз основа на регионалното развитие на изследваната област, тези скали 
могат да бъдат поделени и разгледани в три основни групи: допермска (доалпийска) 
магмено-метаморфна подложка; алпийска покривка; плиоцен-кватернерни отложения. 
При изучаване строежа на Ботеввръшкия навлак се наложи провеждането на по-
регионални изследвания, засягащи цялостната еволюция на Централна Стара планина. 
Резултатите от тези изследвания до голяма степен променят досегашните виждания за 
строежа на херцинската подложка и допълват значително съществуващите данни за 
особеностите на седиментната покривка. Тези нови представи пряко оказват влияние и 
върху поставените конкретни цели на дисертационния труд.  

1.1.1. Допермска (доалпийска) подложка 
Допермската подложка има широко площно разпространение в Централна Стара 

планина. Скалите, които я изграждат, се характеризират с голямо разнообразие по 
отношение на състава и структурните си особености и поради това са причислявани и 
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отделяни от предишните автори към различни единици. По време на настоящото 
изследване е направена нова подялба на кристалинната подложка, на базата на особености 
в структурата на скалите, метаморфните им изменения, степента на деформация и 
петрографските им особености. Въз основа на тези характеристики в метаморфния 
фундамент се разграничават високостепенен и нискостепенен метаморфен комплекс. 
Гранитоидните скали в района са поделени на дометаморфни гранитоиди (Амбаришки 
метагранити), синтектонски гранити (Карлово-Рибаришки гранити); син- до 
посттектонски гранитоиди (Калоферски гранити, Жълтецки гранодиорити) и 
посттектонски гранити (Ботеввръшки гранити). 

Високостепенен метаморфен комплекс. Тези скали се включват в една единица с 
регионално разпространение, заемаща значителна част от домезозойската подложка на 
Средногорието (Ivanov, 1983; Dabovski, 1988; Haydoutov, 1989). Това, което ги отличава от 
останалите метаморфни скали в строежа на района, е че са засегнати от метаморфни 
изменения в амфиболитов фациес, с прояви на анатексис и мигматизация (Златарски, 
1893; Димитров, 1946; Загорчев и др., 1973; Ivanov, 1983). 

В изследваната област високостепенните метаморфни скали имат ограничено 
разпространение и се разкриват предимно в подножието на южните склонове на 
Централна Стара планина, където изграждат част от алохтона на Ботеввръшкия навлак. 
Представени са и като няколко неголеми ксенолита всред Жълтецките гранодиорити и 
Калоферските гранити в билните части между върховете Костенурката и Ботев. Най-общо 
комплексът е изграден от ортометаморфити, представени от мусковитови, биотитови и 
двуслюдени гнайси, шисти и амфиболити. В изследвания район в тези скали се 
установяват и следи от регионална диафтореза. Те са изследвани предимно структурно. 
Фолиацията и синметаморфните линейни структури са ясно изразени във всички скални 
разновидности и затъват доминиращо към юг. 

Нискостепенен метаморфен комплекс (Диабазово-филитоиден комплекс, ДФК). 
В изследваната област тези нискостепенни метаморфити имат широко разпространение, 
като изграждат една ивица с ширина до почти 6 km, следяща се по южните склонове на 
планината с посока З–И, която прекъсва само в района северно от Калофер. 

Традиционно се приема, че нискостепенните метаморфити изграждат автохтона 
на късноалпийските навличания и, че скалите на този комплекс не се намират в алохтонно 
положение. По време на настоящото изследване участието на скалите от комплекса в 
строежа на алохтона е наблюдавано в значителен брой локалитети. Този новоустановен 
факт недвусмислено показва, че нискостепенният метаморфен комплекс от допермската 
подложка на Централна Стара планина е въвлечен в късноалпийските навличания, а не 
играе само пасивната роля на част от автохтона.  

Единицата в изследваната територия е изградена предимно от метаседиментна 
последователност, включваща метаалевролити, метапелити и метапясъчници. Срещат се и 
нива от ивичести хлорит-серицитови шисти, които вероятно представляват 
метаморфозирани базични или среднобазични туфи. Метабазичните тела всред тях, за 
разлика от типичните разрези на ДФК (Haydoutov et al., 1979; Иванов и др., 1987; 
Хайдутов, 1991), имат съвсем ограничено разпространение. Теренните и петрографски 
наблюдения, извършени при настоящото изследване, потвърждават данните на Миланов и 
др. (1966ф) и Славов и др. (1967ф) за присъствието на биотит в част от скалите на 
комплекса. Често, в съседство с контактите на Карлово-Рибаришките гранити, 
метапсамитите на комплекса са превърнати във финозърнести биотитови шисти, 
характеризиращи се с преработена фолиация (transposition). Това индикира значително по-
високата степен на метаморфизъм (до умерено температурен зеленошистен фациес, около 
400°С), в сравнение с филитните разрези в по-западните части на Стара планина 
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(Haydoutov et al., 1979). 
Наблюдавани са интрузивни отношения между скалите на ДФК с Амбаришките 

метагранити, Карлово-Рибаришките и Калоферските гранити на редица места в Централна 
Стара планина. 

Най-често скалите са финонашистени. Фолиацията в ДФК е почти повсеместно 
развита и плоскостите затъват предимно към юг. Най-общо се наблюдават два вида 
линейност в скалите на ДФК – синметаморфна минерална или по дълги оси на родинги с 
ориентировка С–Ю или И–З, и крехка, по-късна, обикновено стриационна, с ориентировка 
С–Ю. 

Дометаморфни  гранитоиди  
Амбаришки метагранити. Тази единица е отделена като самостоятелна при 

настоящото изследване въз основа на специфичните структурни и петрографски 
особености на скалите, които включва. Тези скали изграждат една значителна част от 
допермската подложка на изследвания район (Прил. 1). Частично те се припокриват 
териториално с отделената по-рано „Старопланинска високометаморфна серия” (Миланов 
и др., 1971), но тяхното разпространение е значително по-широко, както в южното 
подножие, така и в билните части на планината, от посоченото на по-старите геоложки 
карти (Миланов и др., 1966ф; Русева и др., 1994; Чешитев и др., 1994). От друга страна, 
част от териториалния обхват на „Старопланинската високометаморфна серия” е зает и от 
разкритията на Карлово-Рибаришки гранити. 

Амбаришките метагранити представляват специфична единица за тази част на 
Стара планина. Скалите са наименувани на вр. Амбарица (Левски), където те имат най-
голямо разпространение и дебелина, и изграждат изцяло алохтона на Ботеввръшкия 
навлак. Единицата е изградена преобладащо от левкократни финозърнести гранитоидни 
скали, претърпели метаморфизъм и съпътстващата го деформация в нискостепенен 
зеленошистен фациес. Освен тези металевкогранити, в състава се срещат в подчинено 
количество и метадиоритови и метагранодиоритови тела, нива от ивичести метатуфи (?) и 
кварцити. На настоящия етап на изследване не е ясно дали последните две скални 
разновидности са част от комплекса или представляват пакети от ДФК. Това се дължи на 
факта, че метаморфозираните магматити са в сложни интрузивни отношения с 
нискостепенния метаморфен комплекс и отделянето на двете единици в редица случаи 
изисква картиране с изключителна детайлност. 

Твърде вероятно е протолитите на металевкогранитите да са хипоабисални 
гранити или дори кисели вулканити и туфоподобни скали. Характерна особеност е, че те 
са изключително силно пластично деформирани и на много места преобразувани в сиво-
зеленикави до зелено-кафяви ивичести серицитови, кварц-серицитови и кварц-хлоритови 
шисти с много ясно изразена милонитна фолиация, която огъва в отворени, хармонични 
до на места изоклинални гънки, наблюдавани както в мезо-, така и в микромащаб. Техните 
структурни особености мотивираха предполагаемата им по-ранна възраст от тази на 
другите гранитоидни скали в района на Централна Стара планина. В крайните етапи на 
настоящото изследване се получиха резултати за абсолютната възраст на Амбаришките 
метагранити (по U-Pb метод, измерена с TIMS – 518 ± 2,5 Ма), които потвърдиха 
структурните данни. 

Освен че изграждат значителна част от автохтонните скали в южното подножие 
на Централна Стара планина, Амбаришките метагранити присъстват и в голяма степен в 
алохтона на Ботеввръшкия навлак, където са наблюдавани първично интрузивни 
отношения между тях и останалите скали, изграждащи алохтона. 

Характерна особеност на Амбаришките метагранити е, че те съдържат 
многобройни ксенолити от филити и шисти от състава на ДФК, а по някои от контактите 
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последните са превърнати в хорнфелзи. На редица места се наблюдават участъци със 
значителна дебелина, в които са характерни редуване, смесване и дори латерални преходи 
на финозърнести левкократни метагранити и кварцитоподобни скали със зеленикави 
хлоритови и серицитови шисти, които силно наподобяват скали от разреза на ДФК. 

Взаимоотношенията между Амбаришките метагранити и останалите скали, 
изграждащи Ботеввръшкия алохтон (предимно Калоферските гранити или познати в 
литературата също като „средногорски гранитоиди”), бяха специален обект на изследване 
при теренната работа, тъй като предишните изследователи ги описват изключително като 
тектонски, свързани с късноалпийските навличания (Миланов и др., 1966ф, 1971; Бакиров 
и др., 1984; и др.). При настоящото изследване многократно са наблюдавани интрузивни 
отношения (секущи на фолиацията в Амбаришките метагранити) между средно- до 
едрозърнестите, едропорфирни по К фелдшпат, Калоферски гранити и Амбаришките 
метагранити. Не се потвърждава наличието на крехък тектонски контакт в района на вр. 
Голям Купен между Амбаришките метагранити и Калоферските гранити, тълкуван като 
граница между две суперпозиционно разположени навлачни пластини (Миланов и др., 
1966ф, 1971). 

Структурните диаграми за ориентировката на фолиацията в Амбаришките 
метагранити показват ясно затъване на плоскостите към Ю и ЮЗ в южното подножие на 
планината, където скалите са част главно от автохтона на навлака. Във високите части на 
планината, където те изграждат алохтона, фолиацията е по-полегата и затъва най-общо 
както към юг, така и към север. Синметаморфната минерална линейност най-често е с 
ориентировка С–Ю, а на места в алохтона във високите части на планината – И–З. 

Синтектонски  гранити  
Карлово-Рибаришки гранити. Тези гранити се отделят от останалите магмени 

скали в района по това, че в тях повсеместно е развита сравнително по-
високотемпературна проникваща фолиация. От Амбаришките метагранити се отличават 
както по по-едрозърнестата си структура, така и по факта, че фолиацията им не е засегната 
от по-късни огъвания. Някои от разновидностите на Карлово-Рибаришките гранити са по-
трудно отделими от Калоферските гранити, там, където последните са по-силно 
деформирани. При настоящото изследване Карлово-Рибаришките гранити се считат за 
синтектонски поради характерното И-З удължение на телата, конформно на регионално 
проявената фолиация в тях, паралелизма на наложените структури в гранитите със 
структурите във фундамента, присъствието на сравнително високотемпературни 
микроструктури, както и регионалното повишаване на температурата на метаморфизма на 
скалите от рамката (ДФК), и др. Антонов и др. (2010) публикуват данни за 
къснокарбонска възраст – 313,1 ± 4,6 Ма на кристализация на скалите. Тази възраст се 
потвърждава и от направените Ar-Ar датировки по време на настоящото изследване, както 
и от получените резултати за абсолютната възраст на гранитите по U-Pb метод (измерена с 
TIMS) – 306,32 ± 0,94 Ма.  

Наименованието Карлово-Рибаришки гранити се възприема при настоящото 
изследване поради разпространението на тези скали и западно от изследваната територия, 
и наблюдаването им при извършените по-регионални проучвания (Gerdjikov et al., 2010). 
Териториалният обхват на скалите и в изследвания район не съвпада напълно с дадения от 
Миланов и др. (1971). Част от Карлово-Рибаришките гранити авторите включват в състава 
на отделената от тях „Старопланинска високометаморфна серия”. 

Карлово-Рибаришките гранити са наблюдавани предимно в автохтона на 
Ботеввръшкия навлак и изграждат значителна част от подложката на Централна Стара 
планина. По време на настоящото изследване, те са наблюдавани, макар и рядко, и в 
алохтона на навлака (северно от вр. Марагидик, в района на върховете Костенурката и 
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Кръстците). 
Скалите са представени от няколко близки по състав разновидности. Най-често 

срещаният тип гранитоиди са сиво-бели, среднозърнести, равномернозърнести до 
среднопорфирни по плагиоклаз (до 1 cm) левкократни мусковитови гранити. Карлово-
Рибаришките гранити са внедрени в скалите от състава на ДФК или Амбаришките 
метагранити и съдържат многобройни ксенолити от тях. Жили и дайки от Карлово-
Рибаришките гранити също са наблюдавани главно в скалите на ДФК. Фолиацията и 
минералната линейност в двата типа скали са субпаралелни. Често контактите със скалите 
на ДФК са маркирани от внедряването на множество жили от гранитите в ДФК и 
представляват широки зони (няколко десетки метри), в които се наблюдава послойно 
редуване на двата скални типа. 

Почти всички Карлово-Рибаришки гранити са интензивно пластично 
деформирани. Проникващата наложена фолиация затъва към юг. Синметаморфната 
минерална линейност (най-често по кварц и мусковит) е ясно изразена във всички 
разкрития. Най-често тя е с ориентировка И–З или С–Ю до СЗ–ЮИ. Мезо- и 
микроструктурните наблюдения показват условия на средно- до високотемпературен 
зеленошистен фациес на формиране на метаморфната преработка в интервала 350–450° С. 

Син -  до  посттектонски  гранитоиди  
Калоферски гранити. Калоферските гранити са известни под това име още от 

проведената геоложка картировка в М 1:25 000 (Миланов и др., 1966ф; Славов и др., 
1967ф). В редица публикации и доклади са описвани като „средногорски гранити” или 
„южнобългарски гранити” (Чешитев, 1958; Бончев, Карагюлева, 1961; Цанков и др., 
1995a; и др.). Северно от Калофер, в района на местността Паниците, се свързват с една 
ивица директно с магматичните скали с батолитови размери, изграждащи Средногорието. 
В изследваната област тези скали представляват значителна част от алохтона на 
Ботеввръшкия навлак. 

Скалите са сравнително еднообразни по петрографски особености, но могат да се 
отделят основно две фациални рановидности. По-голямата част от Калоферските гранити 
представляват сиво-зеленикави до розово-червени средно- до едрозърнести, средно- до 
едропорфирни по К фелдшпат гранити до гранодиорити. Телата в района на кв. Сушица, с. 
Васил Левски и Калофер са изградени от левкократни средно- до едрозърнести, 
равномернозърнести биотитови гранити.  

Контактите на Калоферските гранити с Амбаришките метагранити са първично 
интрузивни. Интрузивни отношения между тях и Карлово-Рибаришките гранити също са 
наблюдавани на редица места. Северно и СЗ от Калофер Калоферските гранити са 
внедрени в скалите на високостепенния метаморфен комплекс. 

Характерна особеност на Калоферските гранити е, че те са неравномерно 
деформирани. На редица места са напълно изотропни и не показват белези за деформация 
или са само слабо крехко деформирани, катаклазирани. В някои участъци, предимно по 
контактите им с други интрузивни тела, скалите са силно крехко-пластично до пластично 
деформирани. Фолиацията на гранитите в южното подножие на планината затъва към юг, 
а в алохтона на навлака в билните части – и към север. Минералната линейност 
обикновено е ориентирана в С–Ю до СЗ–ЮИ направление, по страната на фолиационните 
плоскости. Поради факта, че Калоферските гранити са неравномерно деформирани, те се 
приемат в настоящото изследване за по-късни от Амбаришките метагранити и Карлово-
Рибаришките гранити, син- до посткинематични, внедрени вероятно малко след Карлово-
Рибаришките гранити. Изотопните данни, получени по U-Pb метод на датиране (Carrigan 
et al., 2005 – 303,5 Ma) на гранитите в района на Калофер потвърждават къснохерцинската 
възраст на кристализация на скалите. 
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Жълтецки гранодиорити. Тези скали са отделени при настоящото изследване 
като разновидност на Калоферските гранити, поради ясните петрографски различия 
между двата типа скали. По отношение на структурните особености, Жълтецките 
гранодиорити са аналогични на Калоферските гранити. Скалите са наименувани на вр. 
Жълтец, в околностите на който се наблюдават най-характерните им разкрития. В тази 
част на алохтона те изграждат едно тяло с площ близо 4 km2, което се следи от източно от 
вр. Костенурката до западно от вр. Ботев. Още две по-малки тела от гранодиорити се 
проследяват северно от вр. Ботев и в околностите на вр. Каракачански Егрек. Представени 
са от розово-зеленикави едрозърнести, средно- до едропорфирни по розов К фелдшпат, 
гранодиорити до диорити. 

Подобно на Калоферските гранити те са неравномерно деформирани. 
Преобладаващо скалите са изотропни и не показват белези на деформация, но на места са 
силно нашистени. Минералната линейност е слабо проявена. Там, където тя се наблюдава, 
е с ориентировка С–Ю до СИ–ЮЗ или СЗ–ЮИ. Характерно за Жълтецките гранодиорити 
е, че съдържат множество ксенолити с метрови до десетки метрови размери от скали на 
високостепенния метаморфен комплекс. Скалите присъстват и като множество послойни 
тела всред Амбаришките метагранити. Фактът, че Жълтецките гранодиорити контактуват 
едновременно с Амбаришките метагранити, ДФК и високостепенните метаморфити 
показва, че те са внедрени след тектонското съпоставяне на двата метаморфни терена, 
изграждащи допермската подложка. 

Посттектонски  гранити  
Ботеввръшки гранити. Тези гранити са отделени при настоящото изследване 

като самостоятелна единица, тъй като от структурна гледна точка те показват 
характеристики на посттектонски, внедрени след Калоферските гранити. Наименувани са 
на вр. Ботев, където се разкриват на най-голяма площ. Представени са от няколко 
сравнително малки тела, южно от върховете Ботев и Жълтец, както и в района на заслон 
Маринка. Внедрени са в Калоферските гранити или Жълтецките гранодиорити. Като жили 
и дайки присъстват на много места всред Калоферските и Амбаришките метагранити. 

Скалите представляват сиво-бели, дребно- до среднозърнести, дребнопорфирни 
по плагиоклаз, левкократни гранити с изотропен строеж. В тях се наблюдават пакети от 
черно-зеленикави хлоритови шисти, вероятно част от разреза на ДФК. 

1.1.2. Алпийска покривка 
Покривката на магмените и метаморфни скали в Централна Стара планина е 

представена от вулкано-седиментен комплекс с пермска възраст, триаски, юрски, 
горнокредни и палеогенски седиментни скали. Седиментите с определена възраст в 
района са разгледани обединено, включително на изготвената геоложка карта (Прил. 1), 
без придържане към отделените литостратиграфски единици, които са представени само в 
литературната справка. Причина за това е фактът, че настоящото изследване е предимно 
структурно и поставените цели не засягат стратиграфските особености на скалите.  

Пермски вулкано-седиментен комплекс. В изследваната област комплексът 
обхваща една вулкано-седиментна последователност, разкриваща се ЮИ от вр. Амбарица. 
Вулкански и субвулкански тела, удължени в З–И и СЗ–ЮИ направление се наблюдават 
също северно и южно от върховете Гердектепе, Каратепе и Добрила, както и западно от х. 
Балкански рози. ЮИ от вр. Амбарица долната част на разреза на комплекса е изградена от 
груботеригенни седименти – брекчоконгломерати и неравномернозърнести пясъчници 
Над тях се разполагат туфобрекчи и туфити, покриващи се от кисели туфи. Най-
разпространените скали от пермския разрез са лавовите. Те представляват както 
субвулкански тела, така и разливи и дайки. На базата на съществуващите химични 
анализи от геоложките доклади, както и направения анализ при настоящото изследване, 
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скалите са определени като трахириолити до риолити. 
Триаска система. Скали с триаска възраст участват в строежа предимно на 

северните части на Централна Стара планина. Представени са от конгломерати и 
пясъчници, доломити и малко количество варовици. Доломитите се покриват директно от 
алохтона на Ботеввръшкия навлак или върху тях се разполага алтернация от карбонатни и 
теригенни седименти. Скалите притежават белезите на континентални седименти, 
отложени в притък епиконтинентален басейн. 

Юрска система–долнокредна серия. Тези седиментни скали са представени само 
в северните части на Централна Стара планина и в долината на р. Тъжа, където, поради 
силно всечения релеф, те се разкриват под горнокредните отложения. Представляват един 
непрекъснат разрез, който включва и долните части на долната креда (Цанков и др., 1994а; 
Чешитев и др., 1994). Върху тях трансгресивно и с добре изразено ъглово несъгласие 
залягат горнокредни, палеогенски отложения или на някои места са директно покрити от 
алохтона на Ботеввръшкия навлак. Литологията на тези седиментни скали е изключително 
разнообразна – от плиткоморски теригенни до дълбоководни отложения.  

Горнокредна серия. В изследвания район горнокредните седиментни скали 
заемат сравнително малки площи, но са от съществено значение за геоложкия строеж и 
късноалпийската еволюция на Централна Стара планина, и изграждат непосредствения 
автохтон на Ботеввръшкия навлак на редица места. Ето защо разрезът и характерните 
особености на тези седиментни скали са проследени и документирани в няколко ключови 
локалитета с цел изясняване строежа на Ботеввръшкия навлак и еволюцията на басейна, 
формиран непосредствено преди навличането.  

На редица места горнокредните седименти лежат директно под алохтона на 
Ботеввръшкия навлак. Освен от него, те се покриват и нормално, с преход, от палеогенски, 
предимно груботеригенни скали. Границата между горнокредните и палеогенски скали, и 
наличието или отсъствието на дискорданс между тях, е широко дискутиран въпрос в 
геоложката литература (Антонов, 1941; Бошев, 1942; Чешитев, 1958; Миланов и др., 1971; 
Йолкичев, Пиронков, 1981; Йолкичев, 1982; и др.). По време на настоящото изследване не 
е наблюдавано несъгласие между двете единици, а сходната литология, текстурни и 
структурни особености, както и фациалната характеристика на скалите свидетелстват за 
непрекъснатост на седиментацията в края на горната креда и началото на палеогена. 

Характерни особености на горнокредния разрез са: наличието на локално 
представени груботеригенни седименти в основата, синседиментационни гънки и 
свлачищни структури, присъствието на дебритни потоци с разнообразен късов състав, до 
момента причислявани към разреза на палеогена (Славов и др., 1967ф; Йолкичев, 
Пиронков, 1981; Чешитев и др., 1994), олистолити от гранити, прослойки от гравелити, 
специфични текстури (флазерна и ивичеста, сигмоидална коса слоестост), присъствие на 
силицикластичен компонент в почти целия разрез. Тези особености свидетелстват за 
обстановка на образуване на по-голямата част от горнокредния разрез в крайбрежната 
зона на плитък басейн при дълбочини до 5 m и приливно-отливни участъци при активна 
динамика на средата.  

Палеогенска система. В изследвания район тези предимно груботеригенни 
седименти заемат сравнително малки площи най-вече във високите части на планината в 
района СЗ от х. Рай и И и ЮИ от Зли връх. Малки разкрития са запазени и в южното 
подножие. Във всички локалитети те се покриват от алохтона на Ботеввръшкия навлак. 
Тъй като са най-младите отложения под повърхността на навличане, определянето на 
точната им възраст е от съществено значение за изясняване на късноалпийската еволюция 
на Централна Стара планина. 

Скалите са представени от брекчоконгломерати и пясъчници. Късовият състав на 
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брекчоконгломератите е изключително разнообразен, включващ всички типове скали от 
подложката, и варира в отделните разкрития. Размерът на кластите също е разнообразен – 
от гравиен до блоков, най-често от 1–2 cm до 30–50 cm в диаметър. Характерни за 
палеогенския разрез са олистоплаките и олистолитите от скали на фундамента (предимно 
от Калоферските гранити) с размери до стотици m3. Пясъчниците се наблюдават като 
сравнително тънки (до 2–3 m дебелина) прослойки всред брекчоконгломератите. В 
горната част на разреза присъстват финозърнести глинести седименти с редки класти 
(диамиктити). Пакетите от алевролити на места са нагънати синседиментационно. 

При настоящото изследване са взети 6 броя проби от матрикса на палеогенските 
отложения за датиране на нанофосилните асоциации. Определенията са извършени от 
проф. д-р Димитър Синьовски. Три от пробите са стерилни. Две от тях съдържат смесени, 
изключително бедни, нанофосилни асоциации от видове, които се появяват на границата 
среден–късен палеоцен и се срещат само в този възрастов интервал. Третата проба 
съдържа нанофосилни видове, които присъстват само в горната креда. Поради бедните 
асоциации и недостатъчния брой проби, съдържащи микрофауна, е необходимо 
извършването на допълнително опробване в бъдеще за потвърждаване на получените 
възрасти на тези седименти. 

Литоложките особености и разпространението на скалите в палеогенския разрез 
свидетелстват за присъствието по това време на локални склонови отложения в съвсем 
плиткоморска обстановка с наличие на отделни лагунни участъци с по-фина 
седиментация. Принадлежността на тези скали към разреза на Старопатишката свита 
(Аладжова-Хрисчева и др., 1991; Русева и др., 1994; Чешитев и др., 1994; Цанков и др., 
1995а) е твърде спорно и необосновано и не се приема при настоящото изследване поради 
следните причини: 1) несъответствие в литологията на двата разреза. В Старопатишката 
свита преобладават псамитните и алевритни скали, докато в района на Централна Стара 
планина те са тънки прослойки всред псефитния разрез; 2) фациалната характеристика на 
Старопатишка свита определя скалите и като флишки отложения, докато 
груботеригенните седименти в Централна Стара планина нямат характер на такива. 
Последното се подкрепя и от други изследователи (Славов и др., 1967ф); 3) липсата на 
пространствена връзка между отложенията в Западна Стара планина и тези в Централен 
Балкан. 4) непотвърдената с датировки средноеоценска възраст на отложенията в 
Централна Стара планина и получените данни за късномастрихт-данска (Zagorchev et al., 
2001) и палеоценска възраст на тези скали. 

1.1.3. Плиоцен-кватернерни отложения 
Плиоцен-кватернерните отложения имат сравнително широко разпространение в 

Карловския и Шейновския басейн, на юг от Централна Стара планина, покриващи 
различни скали от допермската подложка и постхерцинската покривка. Плейстоценско-
холоценски делувиални образувания (блокажи) са описвани и отделени на 
съществуващите геоложки карти (Чешитев и др., 1958ф; Миланов и др., 1966ф; и др.), 
покриващи значителна площ от южния контакт на Ботеввръшкия навлак. По време на 
настоящото изследване се установи, че контактите на структурата са покрити от 
съвременни отложения на значително по-голяма площ. Картирани са блокажи с различна 
големина в голям брой локалитети. Те са съставени предимно от късове от алохтона на 
навлака. 

1.2. Главни етапи на структурообразуване 
Съвременният строеж на Централна Стара планина е резултат от наслагването на 

няколко съществени етапа на структурообразуване, белези за които са установени в целия 
регион с различни форми на проява, степен на съпровождащ синтектонски метаморфизъм, 
интензитет, стил на деформациите и др. Извеждането на характеристиките на отделните 
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етапи е възможно само с прилагането на детайлни структурни, микроструктурни, 
стратиграфски, фациални, геохроноложки и термобатиметрични изследвания.  

В настоящата глава се разглеждат основните етапи в тектонската еволюция на 
изследваната територия, с акцент на структурните аргументи в подкрепа на предложения 
модел. Получените геохроноложки данни са изложени и коментирани в раздели V.3 и VI.  

Главните етапи на структурообразуване, установени в изследваната област, са:  
• Херцински;  
• Ранноалпийски; 
• Късноалпийски;  
• Неотектонски.  
1.2.1. Херцински 
За проявата на този етап на структурообразуване в района на Централна Стара 

планина свидетелстват теренните взаимоотношения и микроструктурните особености на 
магмените и метаморфни скали, изграждащи доалпийската подложка. Доскоро изявата на 
херцинската орогенеза в района се свързва само с проявата на обилен, предполагаемо 
посттектонски гранитоиден магматизъм (Хайдутов, 1989). Проведените структурни 
изследвания, както и резултатите от Ar-Ar датиране на мусковити от гранити в алохтонно 
и автохтонно положение (коментирани в раздел V.3 и VI.4), недвусмислено показват 
значението на херцинските процеси при формирането на проникващите плоскостни и 
линейни структури в обхвата на изследваната област. 

Добре известно е, че в кристалинния, допермски фундамент се отделят два 
контрастни по степен на метаморфизъм скални комплекса – високостепенен и 
нискостепенен метаморфен комплекс. Разликата в степента на метаморфизъм на двата 
комплекса показва съществуването на два отделни тектонски елемента през палеозоя. 
Характерна особеност в деформацията на тези контрастни по литология единици, както и 
на внедрените в тях фолиирани гранитоиди, изграждащи доалпийската подложка на Стара 
планина, е паралелизмът на наложената проникваща фолиация в тях, затъваща предимно 
към юг. Относително постоянна посока и наклон на фолиацията са типични особено за 
скалите от състава на ДФК и високостепенния метаморфен комплекс. Добре известен факт 
е и И–З удължение на син- до посттектонските интрузии (Карлово-Рибаришките гранити, 
Жълтецките гранодиорити), паралелно на посоката на фолиацията във вместващите ги 
метаморфити. Минералната линейност в скалите показва по-голямо разнообразие в 
ориентировката, но преобладаващо е в направление И–З.  

Микроструктурните изследвания на магмените и метаморфни скали в района 
показват относително високотемпературен характер на фолиацията и минералната 
линейност (до горните нива на зеленошистния фациес – 350–450°С). Това са най-
високотемпературните наложени структури, наблюдавани в изследвания район. Голям 
брой предишни изследователи (Чешитев, 1958; Миланов и др., 1971; Бакиров и др., 1984; 
Tzankov et al., 1996; и др.) свързват тяхното развитие с късноалпийския тектонски етап. 
Аргументите, които отхвърлят тази връзка, са по-високотемпературният им характер, 
различната ориентировка и повсеместното им развитие. Важно е да се отбележи, че 
синкинематични критерии, свързани с проявата на тези обемни срязвания, се наблюдават 
сравнително рядко, най-вече в порфирни гранити (напр. Калоферските гранити), където 
при доминиране на некоаксиално срязване, те са изобилни. По-рядко кинематични 
индикатори са наблюдавани в Карлово-Рибаришките гранити, както и в някои скали от 
състава на ДФК. Посоката на срязване е най-общо към запад. Тези данни потвърждават 
съществуването на транспресионни деформации във фундамента. Най-вероятно с тези 
срязвания е свързано и внедряването на гранитни интрузии, синхронно или в края на този 
тектонски етап.  
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Редица стратиграфски и геохроноложки данни указват къснохерцинска възраст 
на транспресионните обемни срязвания и свързания с тях гранитоиден магматизъм. 
Магмените и метаморфни скали от подложката на Централна Стара планина се покриват 
от пермски и триаски седименти и вулканити, които не са засегнати от тези относително 
високотемпературни деформации. Присъствието на ксенолити от високостепенния 
метаморфен комплекс всред гранитоидите предполага внедряването на последните след 
термалния пик на високостепенния метаморфизъм (след 336,5±3,3 Ма – Carrigan et al., 
2006). Съществуващите U-Pb датировки на гранитоидни скали от Средногорието и Стара 
планина са в рамките на 317–285 Ma. Тези данни предполагат изявата на 
транспресионните деформации и внедряването на гранитоидните тела в края на палеозоя 
между 336,5 и 285 Ма. Проведените в рамките на това изследване датировки (раздел V.3) 
също потвърждават къснохерцинската възраст на етапа. 

1.2.2. Ранноалпийски 
В регионален аспект не буди съмнение фактът, че това е един от основните етапи 

от алпийската еволюция на Балканидите (Ivanov, 1983; Бончев, 1986; Гочев, 1980, 1991; 
Boyanov et al., 1989; Dabovski et al., 2002; и др.). Доскоро това регионално проявено 
събитие е свързвано единствено с деформации в мезозойската покривка, което се бележи 
от несъгласното разположение на кампан-мастрихтските седименти върху непрекъснатия 
юрско-аптски разрез. Проведените структурни изследвания насочват за възможна проява 
на тези процеси и в допермската кристалинна подложка. Ето защо в изследвания район 
този тектонски етап може да се разгледа в два аспекта: 

1/ Проява на етапа в скалите от седиментната покривка  
Доказателства за проявата на етапа се откриват ясно в триаските и юрски 

седиментни скали. Догорнокредният мезозойски разрез в средното течение на р. Тъжа е 
силно деформиран, като в по-некомпетентната част от триаските и юрските скали е развит 
проникващ кливаж и се наблюдават няколко вида гънки с различно направление. 
Отношенията слоестост-кливаж, които личат особено ясно в титон-бериаския флиш, 
показват преобърнат характер на голяма част от разреза. Юрските глинести седименти и 
алевролити са прекристализирали (филитизирани). Недостатъчната разкритост пречи да се 
установят точните теренни отношения, но силната деформираност и прекристализацията 
са достатъчни аргументи, позволяващи да се предполага значително тектонско погребване 
на тези скали, осъществено от ранноалпийски алохтон, въвличащ скали на кристалинната 
подложка.  

Като допълнителен аргумент може да се използват получените от проф. Рафаел 
Мелман (Дармщадт, Германия) резултати от съпоставими нива на титон-бериаския флиш 
от прохода Троян-Кърнаре (непубл. данни), както и данни на Fourmarier (1970). За тези 
скали оценката на степента на въглефикация на органичното вещество и праховата 
дифракция показват висока степен на промяна, в горни нива на диагенезата и близки до 
анхизонални условия.  

Наличните структурни данни, непрекъснатият J3-K1 разрез в Централна Стара 
планина и последвалият хиатус, както и липсата на подобни деформации в отгоре 
разположените горнокредни седиментни скали, свидетелстват за проявата на тектонски 
етап към края на ранната креда, който се характеризира с компресионен характер и е 
проявен на сравнително голяма дълбочина (вероятно в интервала 250–300°С). Точното 
количествено характеризиране на термалните условия е проблем, който ще бъде решаван 
от последващи изследвания. 

2/ Предполагаеми ранноалпийски зони в допермската подложка  
На редица места (СЗ от Сопот, северно от Карлово) в кристалинната, допермска 

подложка на Централна Стара планина се установяват северновергентни, 
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нискотемпературни милонитни зони, които са разположени конформно на по-ранната 
високотемпературна фолиация. Те се характеризират с плавни контакти и са маркирани от 
филонитни зони, като често в тях скалите са трансформирани в хлорит–серицитови 
шисти. Тези силно деформирани скални обеми оформят сравнително тесни (от 0,3 до 3–5 
m) зони на срязване, които се отличават с по-нискотемпературния си характер (до 
нискотемпературен зеленошистен фациес) от вместващите ги метаморфни тектонити, 
свързани с херцинския тектонски етап. Освен по термалните условия по време на 
деформацията, тези зони се отличават със стръмно затъващи към юг линейности, 
оформени от подредба на хлоритови и серицитови люспи, влакнести кварцови агрегати и 
сенки на натиск. Друга отчетлива разлика от херцинските синметаморфни структури е 
ясната им кинематика. В тези нискотемпературни зони се наблюдават ивици на срязване, 
асиметрични будинажни структури и сенки на натиск, които маркират насочен към север 
тектонски транспорт. 

Към момента, безспорни доказателства за алпийската възраст на тези структури 
няма. Възможно е те да са възникнали в крайните етапи от развитието на херцинската 
транспресионна система, в случай на рязко нарастване на компресионната компонента. 
Основните аргументи тези зони да се разглеждат като ранноалпийски са по-
нискотемпературният им характер, ясната северновергетна кинематика, приликата им с 
подобни зони от съседни части на Стара планина – Златишка (Gerdjikov, Georgiev, 2005) и 
Твърдишка (Gerdjikov et al., 2008), където има данни за ранноалпийска възраст на 
срязванията, и не на последно място, интензивните и проникващи деформации в глинесто-
мергелни нива от юрско-долнокредните разрези.  

1.2.3. Късноалпийски 
Късноалпийското развитие на района на Централна Стара планина се свързва с 

формирането на Ботеввръшкия навлак. Неговото изследване е основна цел на настоящия 
дисертационен труд и тази структура ще бъде разгледана подробно в глава V.2. Като част 
от късноалпийското развитие на областта се описват също образуването на Карловския 
навлак и Карловския възсед (Миланов и др., 1971). Проведените изследвания не 
потвърждават тяхното съществуване, което ще бъде дискутирано в глави V.2 и VI. 

1.2.4. Неотектонски 
Късномиоценско-кватернерната активност в района на Централна Стара планина 

се изразява във формирането на Задбалканския разсед (Мишев и др., 1970; Канев и др., 
1970; Миланов и др., 1971; Tzankov et al, 1996; и др.). В последните години се налага 
представата, че това не е единично разломно нарушение, а сегментирана система от 
паралелни или кулисно разположени разседи (Ivanov, 1983; Shanov et al., 2007; Вангелов и 
др., 2009). В изследваната област те са с доминираща СЗ–ЮИ ориентировка, която се 
изменя до И–З в източните части на района. В южното подножие на планината, тези 
структури се разкриват в непосредствена близост до зоната на Ботеввръшкия навлак. В 
редица случаи „следата” на двете разломни структури съвпада. Това силно затруднява 
проследяването на зоната на навлака. На много места повърхнините на разседите 
„изрязват” навлачната зона, преместват висящото крило и алохтонът не се наблюдава. 
Често деформации, свързани с разсяданията, проявени в лежащия блок, реактивират нива 
от зоната на Ботеввръшкия навлак. Представени са от стръмно затъващи, спрямо 
фолиацията, риделови срязвания.  

Неотектонският етап в района на Централна Стара планина е довел до 
образуването на широки до десетки метри зони на брекчиране и фрактуриране на скалите. 
Те могат да се изследват обективно в случаите, когато следата на разседите се разполага 
на известно разстояние от зоната на Ботеввръшкия навлак, така че да се изключи известно 
припокриване на деформациите, свързани с двата типа структури. Такива зони са развити 
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най-често в Калоферските и Карловските гранити. Деформацията се изразява в силно 
раздробяване, катаклаза и напукване на скалите, както и промяна на фелдшпата в 
глинести минерали. В отделни локалитети скалите са превърнати в сиво-бял гауч. 
Деформацията, свързана с разсядането, във всички локалитети, където се разкрива зоната 
на разломите, е крехка. Не е наблюдавана описаната от Миланов и др. (1971) и Tzankov et 
al. (1996) милонитизация в скалите, която би могла да се свърже с разседната тектоника.  

Повърхнините на разседните нарушения не се проследяват непрекъснато по 
цялото протежение на южния склон. Ясно проследими са само отделни техни сегменти. 
Най-ясно изразена е разседната повърхнина северно и СЗ от с. Тъжа, където се разполага 
над зоната на Ботеввръшкия навлак. 

Наклонът на разседната плоскост обикновено съвпада с наклона на склона в 
южното подножие на планината и варира в рамките на 15–45°. Навсякъде, където е 
разкрита разседната плоскост, тя затъва към юг, до ЮЮЗ или ЮЮИ (170–235°). 
Кинематиката по някои от разседните повърхнини се установява по стриационна 
линейност, с ориентировка обикновено съвпадаща със страната на плоскостта, по която е 
развита. Съществуват данни и за отседна кинематика, свързана с по-ранни движения 
(Вангелов и др., 2009). 

* * * 
Характерните особености за всеки от установените етапи на 

структурообразуване в Централна Стара планина са обобщени в Табл. I.  
 

Табл. I. Основни етапи на структурообразуване, установени в района на Централна Стара планина 
тектонски 
етап време на изява условия на 

деформация 
характер на 
деформацията 

скали, засегнати 
от деформацията 

ориентировка 
на наложени 
структури 

кинематични 
особености 

херцински 
късен палеозой 
(в интервала 
336–285 Ма) 

средно- до 
високотемпературен 
зеленошистен 
фациес 

транспресия допермска 
подложка 

И–З посока на 
фолиацията; 
преобладаващо 
И–З минерална 
линейност 

срязване към 
запад и север 

ранноалпийски  
в края на 
ранната креда 
(≈ 125–115 Ма) 

анхиметаморфни до 
нискотемпературен 
зеленошистен 
фациес  (250–300°С) 

компресия и 
навличане 

Т-J-K1 седименти, 
допермска 
подложка  

И–З посока на 
фолиацията; С–
Ю минерална 
линейност 

срязване към 
север 

късноалпийски  

от края на 
късната креда 
до палеогена 
включително (≈ 
70–40? Ма) 

крехки срязвания в 
горни нива на 
кората (< 220–
250°С)  

компресия и 
навличане 

К2-Pg седименти, 
Т-J-K1 седименти, 

допермска 
подложка 

И–З посока на 
крехките 
проскостни 
структури и С–
Ю на линейните 

срязване към 
север 

неотектонски 

от късен 
миоцен до 
кватернер 
включително  

крехки срязвания в 
горни нива на 
кората (< 120°С) 

екстензия и 
разсядане 

всички 
разновъзрастни 

скални 
последователности 

И–З посока на 
крехките 
проскостни 
структури и С–
Ю на линейните 

срязване към 
юг 

 
2. Структурна характеристика на Ботеввръшкия навлак 

2.1. Особености на навлачната зона. Геометрия 
Алохтонът на Ботеввръшкия навлак заема предимно високите части на 

Централна Стара планина. Отделни фрагменти от него изграждат и част от южното 
подножие на планината под формата на малки клипи. Особеностите на навлачната зона и 
геометрията на контактите на навлака се различават в тези два основни локалитета и 
затова ще бъдат разгледани поотделно. 

2.1.1 Особености на навлачната зона в южното подножие на Централна Стара 
планина 

Базалният контакт на Ботеввръшкия навлак в южното подножие на Централна 
Стара планина между селата Анево и Тъжа е труден за проследяване и усложнен от 
наличието на множество навлачни повърхнини, въвличането на скали от автохтона в 
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процеса на навличане, съществуването на имбрикационни пластини и тектонски вмъкнати 
скални фрагменти. Изследването на особеностите на навлачната зона допълнително се 
затруднява и от по-късната тектонска активност в района (неотектонския етап и 
формирането на разседите в южния склон на планината), следите, от която се налагат 
върху навлачните структури и частично или напълно ги заличават. Често по-късните 
разседни движения се осъществяват по по-стари навлачни повърхнини и не винаги е 
възможно структурното разграничаване на тези два тектонски етапи. 

Имбрикационни структури. Съществуването на имбрикационни явления е 
основна характерна особеност на навлачната зона в южното подножие на планината. 
Структури като тектонски меланж, включващ фрагменти от алохтона и автохтона на 
навлака, както и имбрикиране на пластини от горнокредни варовици и алохтонни гранити, 
са документирани в няколко локалитета от Бакиров и др. (1984). По време на настоящото 
изследване са установени и документирани значително повече имбрикации по цялото 
протежение на навлачния контакт в южното подножие на планината (Прил. 1, 3, 4).  

Тези имбрикационни структури маркират главната, основна навлачна 
повърхнина (базалния контакт на навлака) и тяхното картиране позволи да се очертае 
следата му в подножието на южните склонове на планината. Често се наблюдава редуване 
на няколко имбрикации с дебелина в рамките на десетки метри, които формират широка 
навлачна зона, включваща редица навлачни повърхнини. Имбрикационните структури 
могат да бъдат поделени на два основни типа в зависимост от скалите, които участват в 
строежа им: 

1) лещи или пластини от седиментни скали от лежащото крило на навлака, 
вместени тектонски всред скали на доалпийската (допермска) подложка;  

2) лещи и фрагменти от скали от подложката, принадлежащи към висящото 
крило на навлака, вмъкнати всред скали на седиментната покривка. 

Първият тип имбрикационни структури са представени от мезомащабни (с 
максимална дебелина около 10 m) лещи и пластини от горнокредни и палеогенски 
седиментни скали от автохтона на навлака, тектонски вместени всред различни типове 
гранити от алохтона (Амбаришки, Карлово-Рибаришки и Калоферски). Този тип 
имбрикационни структури са наблюдавани в над 15 локалитета в южното подножие на 
Централна Стара планина (Прил. 1). Ще бъде описано едно конкретно разкритие на 
първия тип имбрикации, което отразява характерните особености на този тип структури. 

Северно от Сопотския манастир „Св. Спас” се наблюдава имбрикация от 
горнокредни глинести варовици всред Амбаришки метагранити (Фиг. 1). Варовиците са 
силно деформирани като деформацията се изразява във формиране на кливаж, паралелен 
на контактите на пластината с вместващите я металевкогранити. В глинестите варовици 
присъстват класти от варовици, които се обтичат от кливажните плоскости. Възможно е 
това да са будинирани по-компетентни варовикови слоеве, алтерниращи с глинестите 
варовици, или скалите да представляват дебритни потоци с варовикови класти и глинесто-
варовит матрикс. По горния контакт на варовиковата пластина е развито ниво от черни 
финозърнести катаклазити, в което също се наблюдава кливаж, паралелен на навлачния 
контакт. Източно от разкритието се наблюдават още няколко (поне 3) имбрикации с 
дебелина в най-широката си част до 1,5 m от горнокредни варовици всред гранити на 
алохтона. Една от тях е вместена тектонски всред Калоферски гранити, участващи в 
състава на висящия блок. По някои от контактите на вместените варовикови пластини се 
наблюдава ниво с дебелина няколко mm, изградено от финозърнеста тектонска скала, 
вероятно гауч, с множество загладени хлоритови повърхнини. По други контакти между 
гранитите и варовиците се наблюдава зона с дебелина от няколко mm до няколко cm, 
изградена от кливирани тектонски брекчи с черен ултракатаклазитен матрикс и 
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варовикови класти, удължени паралелно на контактите. В Амбаришките метагранити се 
наблюдава слабо стриване и катаклаза, които не са заличили по-ранната синметаморфна 
фолиация. Характерно за висящия блок е присъствието на стръмни срязвания с разседен 
характер, свързани най-вероятно с изявата на неотектонския етап, които реактивират част 
от навлачната зона. 

Вторият тип имбрикационни структури представляват блокове или лещи от 
скали от висящото крило на навлака (различни типове гранити) тектонски вместени всред 
горнокредни варовици от лежащия блок. Такива структури се наблюдават в няколко 
локалитета в навлачната зона в южното подножие на планината. Дебелината на тези лещи 
варира от няколко cm до няколко m. Гранитите са силно окварцени и тяхната по-ранна 
структура е напълно заличена. Някои от лещите по контактите са превърнати в 
катаклазити или тектонски брекчи, а кливажът на включващите ги седименти ги обтича.  

Фиг. 1. Имбрикиране на горнокредни глинести варовици (1) всред Амбаришки метагранити (2), северно от 
Сопотския манастир (N 42.665598, E 24.751469); (3) – катаклазити, S1 – фолиация в Амбаришките метагранити, 
S2 – кливаж във варовиците. 

 
Гранитоидните скали, в съседство с описаните имбрикации, показват белези за 

свързана с навличането деформация само в непосредствените контакти, докато 
седиментите, участващи в имбрикирането са деформирани в целия си обем. Тези 
тектонски имбрикации представляват типични навлачни структури (тип „horses” и 
дуплекси в смисъла на McClay, 1992). Формиране на дуплекси се наблюдава и в строежа 
на алохтона. Всички тези имбрикационни лещи и пластини са разположени или по 
протежение на навлачния контакт или в обема на алохтона, близо до контакта. Тяхното 
детайлно картиране позволи следата на Ботеввръшкия навлак на редица места в южното 
подножие да се трасира северно от по-ранните изследвания (Чешитев, 1958; Миланов, 
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1966ф; Славов и др., 1967ф). 
Реинтерпретиране на Карловския възсед. Една от най-значителните 

модификации на навлачната следа е направена С и СЗ от Карлово, където детайлно е 
картиран и характеризиран т. нар. Карловски възсед, въведен от Миланов и др. (1971). 
Типично „старопланинският” характер на скалите, изграждащи и двете крила на възседа 
(шисти на ДФК, „Старопланинска високометаморфна серия”, Карловски гранити – 
Миланов и др., 1971), е причина за отделянето на структурата като самостоятелна и 
независима от Ботеввръшкия навлак. 

Тази разломна структура представлява интерес в настоящото изследване, поради 
факта, че се разполага значително по-северно от следата на неотектонските разседи в 
южния склон и влиянието на последните се свежда до минимум. Ето защо в този 
локалитет реално може да се оцени дебелината на тектонската зона, свързана с 
навличането. По време на настоящото изследване са добити и геохроноложки данни от 
скалите на лежащото крило в близост до навлачната плоскост (раздел V.3). Структурата е 
изследвана в два основни локалитета. Тя се характеризира с широка зона на силно 
изразена деформация с дебелина до няколко десетки метри, в която могат да се обособят 
разломно ядро и засегната от деформацията зона. 

Алохтонът на Карловския възсед не се различава структурно и петрографски от 
алохтона на Ботеввръшкия навлак в редица други локалитети в южното подножие на 
Централна Стара планина. Този факт, както и дебелината и характерът на разломната зона, 
присъствието в нея на имбрикации от горнокредни седименти, дават основания тя да не се 
отделя като самостоятелна структура, а като част от навлачната зона на Ботеввръшкия 
алохтон. По нея, в настоящото изследване, се трасира базалният контакт на навлака. 

2.1.2. Особености на навлачната зона в билните части на Централна Стара 
планина 

Навлачният контакт в билните части на планината, за разлика от южното 
подножие, се проследява лесно и представлява почти без изключение единна навлачна 
повърхност, а навлачната зона има по-прост строеж. Непосредствен контакт с автохтона 
се наблюдава само в отделни локалитети, тъй като най-често контактната зона не е 
разкрита или е покрита от огромни блокажи. Срещащите се в южното подножие 
имбрикационни структури, включващи скали на мезозойската покривка, не са характерни 
за навлачната зона в тази част на изследваната област. Само в един локалитет е 
наблюдавано тектонско имбрикиране.  

Детайлното картиране на северните склонове на вр. Жълтец разкрива 
съществуването на специфичен тектонски феномен. СИ от вр. Жълтец са установени три 
имбрикации от горнокредни варовици с дебелина съответно 1, 2 и 4 m в обема на 
алохтона. Пластините варовици са вмъкнати на контакта на Жълтецките гранодиорити и 
Амбаришките метагранити, последните в тази част включващи големи ксенолити от черни 
шисти на ДФК. Лещите от седименти са с И–З удължение. 

Използването на съвременни дигитални методи позволи прецизирането и 
точното картиране на следата на Ботеввръшкия навлак в цялата изследвана територия. 
Фиксирането на позицията и надморската височина на навлачните контакти от двете 
страни на централното било с дигитална техника подпомогна значително конструирането 
на профили през алохтона на навлака (Прил. 1, 5) и оценката на наклона на навлачната 
пластина. Навлачната повърхнина във високите части на планината, за разлика от южното 
подножие, е слабо наклонена до субхоризонтална. Тя изменя пространственото си 
положение от запад към изток. В западната част на изследваната територия повърхнината 
е слабо наклонена към север (до 5°). В централните си части, в района на вр. Ботев тя е 
субхоризонтална, а на изток от меридиана на върховете Ботев и Михова планинка е слабо 
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наклонена към юг. Направени са редица измервания на ориентировката на навлачните 
контакти, там където са наблюдавани. В билните части на планината наклонът на 
контактите варира от 5 до 30°. В южното подножие наблюдаваните повърхнини на 
навличане затъват под ъгли 12 до 60 градуса (най-често в интервала 25–35°) към юг. 

2.2. Архитектура на навлачната зона. Мезо- и микроструктурна 
характеристика на тектонити от навлачната зона 

Алохтонът на Ботеввръшкия навлак се разполага върху скали с разнообразна 
литология. В южното подножие на планината автохтонът, непосредствено под навлачната 
повърхнина, е изграден от скали от състава на ДФК, Амбаришки, Карлово-Рибаришки и 
Калоферски гранити, горнокредни и палеогенски седименти. Във високите части 
алохтонът се разполага върху Карлово-Рибаришки гранити, скали на ДФК, пермски 
трахириолити, триаски, юрски, горнокредни и палеогенски седименти. В зависимост от 
литологията на автохтона се установяват различия в степента и характера на 
деформацията в контактната зона на навлака и на тяхна база могат да се разграничат два 
типа навлачни контакти: 

• широка зона на деформация, характеризираща се с разпределение на 
срязващото напрежение в значителен скален обем; 

• тънка зона на изключително локализирана крехка деформация. 
Документирани са десетки контакти на навлака както в северните склонове на 

планината, така и в южните, и навлачната зона във всеки един от тях притежава 
специфични особености и архитектура, но най-общо те могат да се причислят към един от 
двата типа (Табл. II).  

2.2.1. Първи тип навлачни контакти 
Първият тип навлачни контакти се наблюдава когато алохтонът контактува 

директно с горнокредни глинести варовици или мергели, палеогенски конгломерати с 
глинест или глинесто-
варовит матрикс, или 
включва в състава си 
хлоритови шисти от състава 
на ДФК. В тези случаи 
контактът представлява 
широка зона на деформация 
с дебелина до десетки 
метри.  
 
Табл. II. Сравнителна 
характеристика на двата типа 
контакти на Ботеввръшкия навлак 

 
 
 
Разломното ядро на тези 
контакти обикновено се 
разполага в горната част на 
автохтона, близо или 
непосредствено до 
навлачната повърхнина, а 
засегнатата от деформация 
зона е развита преди всичко 
в скалите на автохтона, 

Характерни особености I тип II тип 

скали, изграждащи 
автохтона 

горнокредни глинести 
варовици, палеогенски 
конгломерати с глинест или 
глинесто-варовит матрикс 

триаски доломити, скали от 
състава на ДФК, гранити, 
пермски трахириолити 

дебелина на зоната  от 5 - 6 m до няколко 
десетки метра 

от няколко mm до 10 - 15 m 
(най-често до 2 - 3 m) 

разпределение на 
деформацията 

почти изцяло в автохтона 
(зависи и от литологията на 
алохтона) 

предимно равномерно 
разпределена в двете крила 
на навлака 

тип деформация на мезо 
и микро-ниво 

пластична до крехко-
пластична  крехка 

развитие на гънкови 
структури (мащаб) 

до няколко генерации мега-, 
мезо- и микромащабни 
изоклинални до отворени 
гънки  

редки, предимно 
мезомащабни отворени 
гънки 

развитие на плоскостни 
структури проникващ кливаж 

предимно катакластична 
фолиация (не винаги 
развита) 

развитие на линейни 
структури 

линейност на разтягане, 
браздова и стриационна 
линейност, минерална 
линейност, линейност по 
оси на гънки 

стриационна и браздова 
линейност  

други структури  

инжекционни структури, 
имбрикации, будинаж, 
сигмоидално деформирани 
класти, риделови срязвания  

инжекционни структури 
(рядко) 

деформационни 
механизми и процеси 

дифузионен трансфер на 
вещество (разтваряне под 
налягане, растеж на нови 
минерали), дислокационно 
пълзене 
(прекристализация), 
катакластично течение 

катакластично течение 
(напукване, брекчиране, 
катаклаза), растеж на нови 
минерали (рядко) 



които обикновено са деформирани пластично и са поели основна част от транслациите на 
алохтона.  
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Мезоструктурна характеристика на деформирани горнокредни седименти под 
алохтона на Ботеввръшкия навлак. Тъй като най-често, особено във високите части на 
планината, алохтонът се разполага върху горнокредни седименти, тези контакти са сред 
най-често документираните и добре изучени. За изясняване на деформационните 
особености на скалите, ще бъде описан един характерен контакт на Ботеввръшкия алохтон 
с тези седименти, разкриващ се в билните части на планината. 

Западно от вр. Ченгене Егрек, в непосредствена близост до Кадемлийското 
пръскало се разкрива ясен навлачен контакт (Фиг. 2). Деформацията във варовиците е 
изразена в ниво с дебелина до 6 m. По-далеко от контакта над недеформираните 
седименти се разполага зона с дебелина 4 m, в която се наблюдава напуканост и плоскости 
на срязване, субпаралелни на навлачния контакт. Над това ниво варовиците са силно 
фолиирани и нагънати. Под навлачната повърхнина седиментите са милонитизирани, 
прекристализирали и в тях се наблюдават черни ултракатаклазитни ивици с високо 
съдържание на хлорит. Над милонитизираните варовици се наблюдава неиздържан слой с 
дебелина до 15 cm (най-често 3–4 cm) от черни ултракатаклазити, изграждащи ивиците, но 
тук те представляват непосредствената долна част на алохтона. Тези скали са изследвани 
със сканиращ електронен микроскоп (SEM) и направените снимки показват тяхната 
катакластична структура (Фиг. 3).  

 
Фиг. 2. Контакт на Ботеввръшкия навлак, западно от вр. Ченгене Егрек, източно от долината на р. Кадемлийско 
дере (N 42.727050, E 25.023000). Обозначения на зарисовката и снимките: 1 – слабо до недеформирани варовици; 2 
– напукани варовици с развитие на плоскости на срязване; 3 – силно фолиирани и нагънати варовици; 4 – 
милонитизирани варовици; 5 – ултракатаклазити; 6 – алохтонни гранити. Обозначения на структурната 
диаграма за плоскостни и линейни структури в горнокредните варовици (8 бр. измервания): червени кръгови 
сечения – навлачни повърхнини; черни кръгови сечения – кливажни плоскости; сини кръгове – линейност на 
разтягане; зелени кръгове – оси на гънки. 
 



Ултракатаклазитното ниво и разположените под него милонитизирани варовици 
представляват разломното ядро на навлачния контакт (Фиг. 4). В мащаба на полирани 
образци от ядрото се наблюдават редица структурни особености, характерни за първия 
тип навлачни контакти. Ясно изразената проникваща фолиация е оформена от сегрегиране 
и редуване на карбонатни и ултракатаклазитни ивици. Фактът, че последните се срещат и 
в горната част на деформираните варовици показва, че те вероятно са били инжектирани 
като тънки клиновидни пластини във висящия блок по време на навличането. На места се 
наблюдава изоклинално огъване на ултракатаклазитните и карбонатните прослои. Не е 
изключена и бластезата на синтектонски глинести минерали. По-компетентните 
варовикови фрагменти са сигмоидално деформирани и обтечени от по-фини, 
прекристализирали участъци и оформят дуплексови структури. Развити са и коси спрямо 
фолиационните плоскости риделови срязвания. В горната част на милонитизираните 
варовици се наблюдава линейност на разтягане по калцитни ребра. 

Фиг. 3. Разломно ядро на навлачната зона, западно от вр. Ченгене Егрек, източно от долината на р. Кадемлийско 
дере; (а) милонитизирани варовици с черни ултракатаклазитни ивици в мезомащаб; (б) полиран срез на образец от 
(а); (в) и (г) микроснимки със сканиращ елекронен микроскоп (SEM) на ултракатаклазити непосредствено под 
навлачния контакт. 
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Гранитите, изграждащи висящото крило на навлака, са силно окварцени и 

катаклазирани в близост до контакта, но деформацията им е неравномерно разпределена. 
Наблюдават се и участъци, където скалите не са засегнати от навличането по-ранната им 
фолиация е запазена. 
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Фиг. 4. Разломно ядро на 
навлачната зона, западно от вр. 
Ченгене Егрек, източно от 
долината на р. Кадемлийско 
дер поли  сре на 
милонитизирани варовици с 
черни ултракатаклазитни 
ив и и дет йли от него: 1) 
изоклинално огъване на 
ултракатаклазитни ивици; 2) 
будиниране, сигмоидално 
деформиране и имбрикиране на 
резистентни карбонатни 
прослои; S

е – ран з 

иц а

 

рязания. 

отде

формирани в целия 
си обем. 

тъмните н

 

аралелни 

на
а

ви

ани варовици 
под конта а.  

1 – проникваща 
фолиация; R – риделови 
с
 
 
На места във високите 
части на планината под 
алохтона са запазени 
само лни много 

тънки разрези горнокредни варовици (по южния контакт на високо разположената 
алохтонна пластина между х. Незабравка и Башмандра). Там, където се наблюдават ясни 
контакти на алохтона с тези тънки седименти, последните са силно де

Подобен контакт на алохтона, с тънка варовикова пластина, се наблюдава южно 
от вр. Голям Купен (Фиг. 5). Варовиците представляват едно ниво с дебелина около 2–3 m, 
разполагащо се върху шисти от състава на ДФК, в което скалите са силно фолиирани, 
нагънати и прекристализирали. Гънките са предимно изоклинални до отворени. 
Преобладават гънките с оси, затъващи полегато към С до СИ (между 350° и 20°). 
Варовиците са силно милонитизирани, ивичести, характеризират се с редуване на черни и 
бели ивици от карбонатен материал. Възможна е и бластезата на глинести минерали в 

ива на скалите. В долните нива на алохтона е развито ниво с дебелина 25 cm от 
черни до зеленикави 
ултракатаклазити, в 
които се наблюдават 
редки класти. В тях се 
долавя и цепливост по 
плоскости, п
а контакта. н

 
Фиг. 5. Ко такт  
Ботеввръшкия навл к с 
горнокредни варо ци южно 
от вр. Голям Купен (N 
42.714910, E 24.816760); (a) 
нагънати варовици; (б) и (в) 
полирани срезове на образци 
от милонитизир

кт
 
 

н
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Микроструктурна характеристика на деформирани горнокредни седимен и 
под алохтона на Ботеввръшкия навлак. Високата степен на срязване на горнокредните
седименти и крехко-пластичния до пластичен характер на деформацията в тях се 
потвърждава и от микроструктурните изследвания на 15 дюн-шлифа от варовици и 
глинести варовици под алохтона на навлака. Повечето микроскопски препарати са 
ориентирани в XZ пререз (паралелно на линейността на разтягане и перпендикулярно на 
фолиацията). Извършени са изследвания и със сканиращ електронен микроскоп на

 пластинки от образци. 
Фолиацията е ясно изразена в почти всички препарати. Тя се определя предимно 

от сегрегирането на глинестата и карбонатна компонента в ивици в глинестите варовици, 
предпочитателната ориентировка на калцитните зърна, както и от множество калцитни 
жили, повлекла и фибри, ориентирани в едно направление. Някои по-едри калцитни зърна 
и агрегати, както и по-дебели жили са сплеснати и преориентирани, с удължена или 
лещовидна форма в направлението на фолиацията, а някои от тях са и сигм идално 
деформирани. В дебрити от разреза на горнокредните седименти по-едри

ни прослои или жили са будинирани и обтечени от глинестия матрикс.  
Характерна деформационна структура в скалите са ивиците на разтваряне 

(pressure solution seams), изградени предимно от глинести минерали и Fe окиси. Те са 
ориентирани в направлението на фолиацията и свидетелстват за процеси на дифузионен 
трансфер на вещество. Често тези тъмни и прекъсващи на места ивици на разтваряне, 
разположени на разстояние 0,05 до 2–3 mm една от друга, формират кливаж (solution 
mass-transfer cleavage). Вероятно този процес е бил подпомогнат и от първоначално 
високото съдържание на глинеста компонента в повечето от изследваните карбонатни 
скали. В някои от препаратите дребнозърнестият мактрикс се характеризира с растеж на 

нски глинести минерали и частична прекристализация на карбонатното вещество. 
Присъствието на няколко генерации поликристалинни калцитни жили (с 

различна степен на деформация спрямо финозърнестия матрикс и ориентировка спрямо 
фолиационните плоскости) също свидетелстват за високата синдеформационна активност 
на флуидите по време на навличането. Обикновено калцитните жили са ориентирани 
паралелно на фолиационните плоскости, но се наблюдават и напречни на фолиацията 
жили. Последните често са изоклинално огънати. В по-едри калцитни зърна, изграждащи 
най-често жили, се наблюдават два до три типа деформационни срастъци (предимно
първи и втори тип и по-рядко трети тип от класифи

итни зърна са с вълновидно потъмнение. 
В някои от микроскопските препарати от песъчливи варовици по-едрите 

теригенни зърна (най-често от кварц) са напукани и фрагментирани, а пукнатините са 
запълнени с жилен калцит. Около някои от тях са образувани мантии от дребнозърнести 
глинести минерали (предимно серицит и хлорит), а също и калцит. Много от тер

астично или почти напълно заместени от глинести минерали и калцит. 
В по-теригенни нива се наблюдават и участъци с белези за крехка деформация – 

напукване и фрагментиране на финозърнестия матрикс и образуване на ултракатаклазит-
брекчи с карбонатна спойка. В тези скали е характерно 

клазитни ивици, изградени пр димно от Fe окиси. 
Мезо- и микроструктурна характеристика на деформирани палеогенски 

седименти под алохтона на Ботеввръшкия навлак. Когато алохтонът се разполага върху 
палеогенски седименти, в които преобладава по-мекият компонент, т.е. в тях има
прослойки от мергели и алевролити или са с матриксподдържана структура и глинесто-
алевритов матрикс, контактът също се характеризира с широка зона на деформация, почти 
изцяло разположена в автохтона. Преобладаването на мекия компонент в седиментите 
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предопределя тяхната ясно изразена крехко-пластична деформация. В тях се наблюдава 
проникващ кливаж, формиращ множество плоскости с полирани хематитови повърхности. 
По последните е развита на места браздова и стриационна линейност по калцитови фибри. 
Кливажните плоскости на места са изоклинално нагънати с оси най-общо в С–Ю 
направление. Срещат се и перпендикулярни на линейността отворени пукнатини. Някои 
резистентни класти са сигмоидално деформира

тъци достига няколко десетки метри. 
Микроструктурните изследвания на палеогенските конгломерати потвърждават 

високата степен на деформация на скалите. Литокластите, както и по-едри зърна от кварц 
и фелдшпат, са напукани и фрагментирани и по пукнатините често се наблюдава отложен 
калцит и серицит. Калцитът изгражда и по-големи жили. В скалите се срещат и ивици на 
разтваряне, изградени от Fe окиси, най-често по границите на кластите, но също и в 
матрикса. Калцитните зърна, изграждащи матрикса, са на места със закономерна 
ориентировка, паралелна на проникващия кливаж в скалите. Срещ

 от втори и трети тип по класификацията на Burkhard (1993). 
СЗ от х. Рай, където конгломератите имат класттподдържана структура и 

матриксът е в ограничено количество, скалите са слабо или недеформирани или 
деформацията се изразява в огъване на цели пластове от палеогенския разрез. Огъвания на 
палеогенския разрез се наблюдават под алохтонната пластина и западно от вр. Атанас 
тепе, където целият палеогенски разрез е нагънат в многобройни мегамащабни гънки. 
Дебелината на този разрез се дава от различните изследователи между 300 m (Славов и 
др., 1967ф) и 400 m (Йолкичев, Пиронков, 1981), но реалната 

та на седиментите, в този район не превишава 60–90 m  
В горнокредните и палеогенски седименти не се наблюдават деформации, които 

еднозначно да могат да се привържат към по-ранни тектонски етапи (ларамийски или 
ранноилирски – Бошев, 1942; Бакиров и др., 1984; и др.). Ясно изразено ъглово несъгласие 
и разлики в тектонския стил на деформацията в тях не са установени. Описаните 
„съхранени” гънки в блокове горнокредни седименти в състава на палеогенските 
груботеригенни скали (Бакиров и др., 1984) действително съществуват, но няма основание 
те да не се считат за синседиментационни (каквито са често срещани в горнок едния 
разрез) или образувани по време на късн

а само по-меките нива в палеогена.  
2.2.2. Втори тип навлачни контакти 
Вторият тип навлачни контакти се наблюдава когато алохтонът се разполага 

върху по-компетентни скали най-често от състава на ДФК, разнообразни гранитоиди или 
пермски трахириолити. В тези случаи деформацията е силно локализирана и контактът 
представлява тънка, неиздържана по дебелина зона, изградена от финозърнести 
зеленикаво-черни разломни скали, представени предимно от ултракатаклазити и 
катаклазити (на места фолиирани) и гауч. Дебелината на тази зона варира от няколко 
милиметра до 30–40 cm (най-често 2–3 cm) и представлява разломното ядро на навлачния 
контакт. Засегнатите от деф

елина (до 2–3 m).  
Мезоструктурна характеристика на деформирани пермски трахириолити под 

алохтона на Ботеввръшкия навлак. Само в един локалитет в изследваната територия, ЮИ 
от вр. Амбарица, се наблюдава ясна навлачна зона на контакта с пермските трахириолити, 
в която могат да се отделят разломно ядро и засегната от деформацията зона. В останалите 
локалитети, където контактът е разкрит, тези зони не са развити, а в трахириолитит , 
както и в алохтонните гранити не се наблюдават промени вследствие н

ие на слабата катакластична фолиация в скалите на някои места.  



 

ктури всред катаклазитите. Тези 
лещи, както и ивиците, изградени от хлорит, са огънати. 

рани 
гауч. 

 

 алохтонните гранити, а останалата част от 
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ЮИ от вр. Амбарица разломното ядро на контакта с обща дебелина около 30 до 
40 cm може да се подели на три подзони (Фиг. 6). Най-близо до алохтона се разполага 
слой с дебелина около 20 cm, изграден от субхоризонтално фолиирани катаклазити с 
ивичести участъци с обогатено съдържание на хлоритови минерали и лещи от сиво-черен 
криптозърнест гауч, присъстващи като инжекционни стру

Фиг. 6. Контакт на Ботеввръшкия навлак с трахириолити, ЮИ от вр. Амбарица (N 42.716310, E 24.788440). 
Обозначения на зарисовката: 1 – недеформирани трахириолити; 2 – окварцени трахириолити; 3 – гауч; 4 – 
фолиирани ултракатаклазити; 5 – фолиирани катаклазити; 6 – гауч; 7 – алохтонни гранити. Снимки: (а) 
фолии катаклазити с лещи от гауч; (б) фолиирани и нагънати катаклазити; (в) детайл от (а) на леща от 

В тази най-високо разположена подзона е характерно присъствието на ротирани 
класти от катаклазирани светли фрагменти от алохтонните гранити. Под нея се разполага 
ниво от фолиирани сиво-черни финозърнести ултракатаклазити с дебелина 12–13 cm. 
Фолиацията е субхоризонтална и паралелна на навлачния контакт и също огъва на места. 
По долната повърхност на тези скали е развита субхоризонтална стриационна линейност 
със С–Ю направление. В ултракатаклазитите се срещат реликти от скали, наподобяваши 
трахириолитите с порфирна структура, като класти, удължени паралелно на 
фолиационнните плоскости. Под ултракатаклазитите се наблюдава сива до бежово-сива 
тектонска глина (гауч) с дебелина около 2–3 cm. Тези скали съдържат и редки дребни 
класти с размери до 2–3 mm. Рентгенографските изследвания на тектонската глина 
показват, че тя е изградена от кварц, К фелдшпат и илит. Срещащите се класти от 
алохтона в най-високо разположената подзона на разломното ядро и реликтите от 
трахириолити в ултракатаклазитите, свидетелстват, че вероятно подзоната, изградена от 
фолиирани катаклазити с гауч е развита по
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разломно

ат субхоризонтални срязвания, паралелни 
на контак

 вр. Амбарица) 
катакласт

ста в тях се наблюдава в близост до контакта ниво от катаклазити или 
ултраката

 

,
али или Fe 

окиси, ко

лите, намаляване размера на зърната в 
гранитит

ра 
разкрито

то ядро – по пермските вулканити. 
Зоната, засегната от деформация в риолитите, е представена от ниво с дебелина 

около 3–4 m от сиво-зеленикава силно окварцена криптозърнеста маса, в която порфирите 
на скалата са заличени, както и първичната ѝ структура. Това ниво е субхоризонтално 
наплочено (посоката на пукнатините е около 70°), паралелно на контакта. В гауча, 
разположен над зоната, се наблюдават фрагменти от тази окварцена маса. Характерно за 
последната е и наличието на множество жили от карбонат, запълващи субхоризонталните 
пукнатини. В алохтонните гранити също се срещ

та в едно ниво с дебелина няколко m. 
Освен описаните деформации в пермските трахириолити, на места в тях се 

наблюдава близо до контакта с алохтона (предимно в района ЮИ от
ична фолиация, затъваща предимно полегато към север или СИ. 
Мезо- и микроструктурна характеристика на деформирани метаседименти от 

състава на ДФК и алохтонни гранити от Ботеввръшкия навлак. Когато алохтонът се 
разполага върху скали от състава на ДФК, най-често деформацията е ясно изразена в 
тънко ниво с дебелина до 0,5–1 m, обикновено в горните части на автохтона или дори тази 
зона липсва. Скалите на алохтона са слабо или незасегнати от деформацията, свързана с 
навличането. На ме

клазити. 
В микроскопски образци на катаклазирани гранити от алохтона са характерни 

ъгловати до полузаоблени фрагменти от протолита, включени във финозърнест черен 
матрикс, обикновено с неразпознаваем минерален състав или изграден от дребни зърна 
кварц, фелдшат и хлорит. Наблюденията показват, че катаклазитите по гранити са се 
формирали чрез напукване и абразия на минералните зърна, което е довело до цялостна 
редукция в размера на зърната и образуването на дребнозърнест матрикс. Характерно за 
скалите е наличието на множество калцитни жили, запълващи путнатини в скали от 
алохтона, разположени дори на разстояние от контакти с горнокредните или палеогенски 
карбонатни скали. В някои препарати присъстват черни тънки (до 0,1–0 2 mm) 
ултракатаклазитни ивици, изградени от финозърнести непрогледни минер

ито свидетелстват за процеси на дифузионен трансфер на вещество. 
Най-често гранитите са силно засегнати от окварцяване, но тази промяна е 

развита в скалите на алохтона почти повсеместно в изследваната територия и на много 
малко места се забелязва закономерност в окварцяването в зависимост от отдалечеността 
от контактите на алохтона. Наблюдавани са алохтонни гранити, засегнати от брекчиране и 
силно окварцяване, заличило първичната структура на скалите в значителен обем, и на 
големи разстояния от навлачните контакти. Тези деформации могат да се свържат с 
локални крехки зони на срязване вътре в обема на алохтона, каквито са срещани на редица 
места. По тях се наблюдава силно стриване на ска

е, развитието на катакластична фолиация. 
Когато автохтонът също е изграден от гранити, и двете крила на навлака са 

почти в еднаква степен окварцени и стрити, размерът на зърната на скалите е редуциран и 
първичната им структура – заличена, а на места гранитите от алохтона и автохтона дори 
не се различават макроскопски и навлачните контакти често трудно се проследяват. Ето 
защо спорният въпрос в литературата за по-високата степен на тектонска обработка, в 
резултат на навличането, на алохтонните (Чешитев и др., 1958ф; Славов и др., 1967ф) или 
автохтонни гранити (Кулаксъзов и др., 1957ф) е трудно разрешим и зависи до голяма 
степен от първичната литология на скалите, която е разнообразна и в двете крила на 
навлака. При такъв тип контакти разломно ядро може да се отдели само при много доб

ст, а катаклазата, засегнала гранитите най-често е неравномерно разпределена. 
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ачителна част от алохтона и нямат 
отношени ка в района.  

 
ца кинематични критерии в различен мащаб, доказващи срязване най-

общо към
на

едица места в горнокредно-пал генските 
седимент

 
ито също се използват за индикатор за посоката на 

срязване (Passchier, Trouw, 2005).  

Не са установени описаните от предишни изследователи (Чешитев и др., 1958ф; 
Славов и др, 1967ф; Бончев, 1971, Бакиров и др., 1984) зоналности в алохтона, както и 
отделените две или три зони на промяна, в зависимост от отдалечеността от навлачния 
контакт. Там, където може да се проследи засилване на окварцяването и заличаване на 
първичните структури в скалите близо до контакта, тези промени са локални и не могат да 
се изведат като обобщение за цялото протежение на навлачния контакт. Не е наблюдавана 
и описаната от Бакиров и др. (1984) филонитизация и прекристализация на гранитите, а 
милонитизацията, нашистяването и „огъването в микрогънки” (Чешитев и др., 1968ф; 
Славов и др., 1967ф) са повсеместни особености на зн

е към късноалпийската тектони
2.3. Кинематични особености 
До момента в геоложката литература не са коментирани данни за мезо- или 

микромащабни структури, индикиращи посоката на придвижване на Ботеввръшкия 
алохтон и кинематиката на навлака е мотивирана само на базата на регионалните 
представи за късноалпийското развитие. По време на настоящото изследване са
наблюдавани реди

 север.  
Като надежден кинематичен индикатор, определящ компресионния характер  

срязванията, се използва геометрията на мезо- и мегамащабните дуплексови и 
имбрикационни структури (McClay, 1992) или микронавличанията (Doblas, 1998) и 
сигмоидалната форма на отделните сегменти (horses). Тези имбрикации и дуплекси са 
наблюдавани в изследвания район на р ео

и и алохтонните гранити (Фиг. 7). 
Най-информативните скали по отношение на кинематичните особености на 

Ботеввръшкия навлак са горнокредните глинесто-карбонатни седименти и палеогенските 
конгломерати. Освен че участват в процесите на имбрикиране, в тях се наблюдават в 
мезомащаб полегати спрямо проникващата фолиация, риделови срязвания, еднозначно 
индикиращи срязване към север или СИ. Кластите в състава на дебритните горнокредни 
отложения и палеогенските конгломерати често са сигмоидално деформирани с 
асиметрични сенки на натиск, ко

 
Фиг. 7. Дупл кси в горнокредни карбонатни седименти (а) и Калоферски гранити (б), индикиращи движение към 
север. 

 

 

969; Doblas, 1998), показващ северна посока на 

 
По навлачни повърхнини и полирани хематитови плоскости на срязване на

Ботеввръшкия навлак се наблюдава стриационна линейност в направление С–Ю, най-
често по новообразувани калцитни фибри или ребра, оформени от по-твърди обекти. 
Ориентацията на мезомащабните стъпалца зад калцитните фибри служат като 
кинематичен индикатор (Norris, Barron, 1

е
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придвижв

волява 
айон (Gerdjikov, Balkanska, 2009). 

она и автохтона на Ботеввръшкия 
навлак. П лучените резултати са обобщени в Табл. III. 

Та анни за пробва р и ет

ане на Ботеввръшкия алохтон. 
Количеството на наблюдаваните линейни структури по навлачните плоскости не 

е съизмеримо с размерите на структура от мащаба на Ботеввръшкия навлак. Стриационна 
линейност се наблюдава сравнително рядко предимно в горнокредни глинести варовици, 
по класти в палеогенските конгломерати, а също и в скали от състава на ДФК, 
трахириолити или алохтонни гранити в близост до контактите. Липсата на повече линейни 
кинематични индикатори би могла да се обясни със значителната роля на флуидната фаза 
в процеса на навличане, проявена в силно окварцяване, заличила в голяма степен 
линейните структури в тектонитите и от двете страни на навлачната повърхнина. В 
южното подножие на планината, където са проявени по-късни разседни движения, 
особено по по-стари реактивирани плоскости, разседната тектоника също до голяма 
степен заличава съществуващите по-рано кинематични индикатори. Незначителният брой 
на наблюдаваните линейности, както и налагането на по-младите структури, не поз
прилагането на палеострес анализ в изследвания р
3. Резултати от геохроноложките изследвания 
При настоящото изследване са взети седем проби за датиране по метода на следите от 
района на Централна Стара планина, от скали от алохт

о
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За Ar-Ar датиране от района на Централна Стара планина са взети две проби. 
Местоположението на всяка проба, нейната литология и изследваният минерал, са дадени 
в Табл. IV. 

 
 
Табл. IV. Данни за опробваните скали за 
Ar-Ar датиране 

 
 
 
 

 
Пробите са обработени чрез метода на стъпаловидното затопляне. Получената 

конфигурация на правите на двете проби е дадена на Фиг. 8. Анализите на мусковит от 
Карлово-Рибаришките гранити дават не съвсем ясно изразени прави, трудни за 
интерпретиране, нарушени вероятно от по-късните алпийски тектонски събития в района. 
Въпреки това резултатите при проба 08-61, която е по-отдалечена от евентуалното 
влияние на зоната на Ботеввръшкия навлак, показват охлаждане, съвпадащо по възраст с 
къснохерцинския тектонски етап (около 296 Ма). 

 
 
Фиг. 8. Резултати от Ar-Ar датиране. 

 
 
 
VI. Обсъждане на резултатите 
и модел на възникване и 
еволюция на Ботеввръшкия 
навлак 
1. Строеж на херцинската подложка 
на Централна Стара планина. 

Мотиви за съществуването на единна късноалпийска навлачна структура 
Първичните интрузивни взаимоотношения между всички типове гранитоиди, 
наблюдавани в изследваната територия, отричат представата за самостоятелната тектонска 
еволюция на Средногорието и Стара планина още от късните етапи на палеозоя. По-рано 
наложилото се разграничаване на „старопланински” и „средногорски” гранити и 
критериите за това, използвани от по-старите изследователи се оказаха неприемливи и 
неприложими в това изследване.  

Въведената по-рано Рибаришка свита (или „Старопланинска високометаморфна 
серия” – Миланов и др., 1971), интерпретирана като резултат от локални процеси на 
мигматизация и гранитизация в нискостепенните метаморфити на ДФК, включва 
контрастни по структурни, петрографски особености и възраст скални единици 
(отделените при това изследване Амбаришки метагранити и Карлово-Рибаришките 
гранити). Този факт, както и резултатите от мезо- и микроструктурните изследвания, 
показващи, че скалите, които изграждат единицата, са деформирани в зеленошистен 
фациес (при температури до 400°С), са основания за отхвърлянето и. В действителност се 
наблюдават преходи и редувания между Амбаришките метагранити и скали от състава на 
ДФК, каквито са описвани и при по-ранни изследвания (Миланов и др., 1966ф; Миланов и 

номер 
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др., 1971). Аналогичните структурни особености на двете единици, деформирането 
(огъването) на фолиацията в тях и еднаквите нискотемпературни метаморфни ансамбли 
предполагат синхронност на динамо-термалната преработка.  

При настоящото изследване е установено участието в алохтона на Ботеввръшкия 
навлак, както на скали от „типичния” фундамент на Стара планина (скали от състава на 
ДФК, Карлово-Рибаришките гранити и Амбаришките метагранити), така и на 
„средногорски” материали (скали от високостепенния метаморфен комплекс, 
Калоферските гранити и Жълтецките гранодиорити), всички те в интрузивни отношения 
помежду си. Този факт прави несъстоятелна хипотезата за ролята на Ботеввръшкия навлак 
като крехък тектонски контакт между двете тектонски зони – Старопланинска и 
Средногорска, както и поставя под съмнение възможността за разграничаването им в 
изследваната територия. Настоящото изследване потвърждава идеята на Чешитев (1958) за 
съществуването на единна навлачна пластина във високите части на планината (Фиг. 9). 

  
Фиг. 9. Сравнителни схеми за строежа на 

допермската (доалпийска) подложка на Централна 
Стара планина по Миланов и др. (1971) – А и според 
представите, възприети при настоящото изследване – 
Б. 1 – горна креда-палеоген; 2 – юра-долна креда; 3 – 
триас; 4 – пермски вулкано-седиментен комплекс; 5 – 
ДФК; 6 – Старопланинска високометаморфна серия (на 
схема А); Амбаришки метагранити (на схема Б); 7 – 
Старопланински гранити (на схема А); Карлово-
Рибаришки гранити (на схема Б); 8 – Средногорски 
гранити (на схема А); Калоферски гранити и Жълтецки 
гранодиорити (на схема Б); 9 – късни (Ботеввръшки) 
гранити; 10 – високостепенен метаморфен комплекс; 11 
– навлак; 12 – несъгласие. 
 
2. Деформации, свързани с навличането
Основен акцент в настоящото изследване, 
беше установяването на деформациите в 
скалите, свързани с навличането. 
Характеризирането им е важно и за 
определяне на механизма на формиране на 
Ботеввръшкия навлак.  

Деформации във висящия блок. 
Наличието на зоналност на деформациите 
във висящото крило на навлака, както и на 
процеси на милонитизация и филонитизация 
в късноалпийско време не се потвърждават 

при настоящото изследване. Пластичните до крехко-пластични деформации в скалите от 
допермската подложка, развитието в тях на синметаморфна фолиация и минерална 
линейност, са резултат от херцинския и вероятно ранноалпийски тектонски етап. За това 
свидетелстват първичните взаимоотношения между скалните единици, съществуването на 
недеформирани, посттектонски (Ботеввръшки) гранити, характера на тези по-ранни 
деформации, както и различния стил и характер на деформацията в скалите от 
постхерцинската (алпийска) покривка. Допълнителен мотив е, че тези деформации са 
проявени в скалите от алохтона неравномерно спрямо контактите му със скалите от 
лежащия блок на навлака, и нямат връзка с отдалечеността от навлачната зона. 
Късноалпийската тектоника в района се изразява във формирането на нискотемпературни 
крехки разломни скали и структури. Последното се потвърждава и от геохроноложките 



 36

резултати, които се коментират подробно по-долу (раздел VI.4).  
Типичната асиметрия в архитектурата на крехките разломни зони, описвана в 

литературата за различни геоложки обстановки и в разнообразен мащаб (Braathen, 
Gabrielsen, 1998; Berg, Skar, 2005; и др.) е характерна особеност и нa Ботеввръшкия 
навлак. Извършените мезо- и микроструктурни изследвания на тектонити от зоната на 
навлака показват, че изграждащите алохтона скали, са значително по-слабо деформирани 
и в по-малък обем от скалите на автохтона. Това се дължи преди всичко на разлики в 
петрологията и реологията на скалите от двата блока на навлака. Анализът на 
деформациите, проявени в скалите, позволява да се определят основните деформационни 
механизми, съпътствали процеса на формиране на Ботеввръшкия навлак. 

Деформацията в алохтона, изразяваща се преди всичко във формиране на 
локални и тънки зони на стриване и тесни зони, изградени от крехки разломни скали 
(ултракатаклазити, катаклазити, гауч и тектонски брекчи) указва за действието на 
катакластични процеси като доминиращ деформационен механизъм. Структури, като 
присъствието на интрузии от гауч в разломното ядро на наблюдавани контакти, ротацията 
и нагъването на някои включения в навлачната зона, както и формирането на фолиация в 
тектонитите (предимно в гауча) свидетелстват и за участие на процеси на мезоскопско 
пластично течение (mesoscopic ductile flow – Miller, 1996).  

Деформации в лежащия блок. Скалите от автохтона на навлака са реагирали по 
различен начин на срязването. Херцинската подложка, както и по-голямата част от 
мезозойската покривка, показват белези за крехка деформация, свързана с навличането. За 
това свидетелстват: 1) формирането на тесни зони, изградени от крехки разломни скали в 
близост до навлачната повърхнина; 2) развитието на катакластична фолиация в някои от 
скалните разновидности (пермски трахириолити, триаски доломити, и др.); 3) 
непроникващият характер на деформацията; 4) наблюдаваните микроструктури 
(напукване, брекчиране, фрагментиране), показващи доминиращото значение на 
процесите на катакластично течение.  

За разлика от тези скали, мезоструктурните особености на деформираните 
горнокредно-палеогенски глинесто-карбонатни седименти показват значителна 
пластичност на скалите по време на навличането. За крехко-пластичния до пластичен 
характер на деформацията в тях свидетелстват редица техни особености: 1) проникващият 
характер на деформацията, проявена в значителен скален обем; 2) развитието на 
проникващ кливаж в скалите, който заличава по-ранната първична слоестост; 3) 
формирането на ясно изразена линейност на разтягане; 4) изоклиналното огъване на 
наложените плоскостни структури и на калцитните жили, присъстващи в скалите; 5) 
формирането на будинаж и сигмоидални структури в по-компетентните нива.  

Изследванията на микроскопски препарати от тези скали позволяват 
определянето на основните деформационни механизми, съпътстващи процеса на 
навличане: дифузионен трансфер на вещество; прекристализация на част от карбонатното 
вещество; плъзгане по зърнови граници; образуване на деформационни срастъци; процеси 
на катакластично течение.  

Подобни на описаните деформационни структури във варовици са характерни за 
крехки разломни зони, формирани в сравнително плитки корови нива и температури от 
порядъка на 150–250°C (Burkhard, 1993; Kennedy, White, 2001). Наличието на определени 
глинести минерали като основен компонент на тектонитите, изграждащи зоната на 
Ботеввръшкия навлак, също може да се използва и като индикатор за температурните и 
дълбочинни условия по време на навличането. Присъствието на хлорит и илит и липсата 
на каолинит в почти всички изследвани рентгенографски тектонити от навлачната зона 
указва за температури на деформация над 150°С (Steiner, 1968; Muffler, White, 1969; Velde, 
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1985 – стр. 339, фиг. 89).  
Сравнително голямата амплитуда на навличане на Ботеввръшкия навлак (над 12–

15 km, според повечето изследователи) може да се обясни с присъствието на високо 
флуидно налягане, улесняващо придвижването на големи навлачни пластини на 
значителни разстояния (Price, Cowgrove, 1990). Пластичното до крехко-пластично 
поведение на горнокредните и част от палеогенските материали в значителна степен е 
акомодирало свързаните с навличанията срязвания. 
3. Геометрия на Ботеввръшкия навлак. Тип и характер на структурата 
Въпреки относително плитките корови нива, в които се осъществява формирането на 
Ботеввръшкия навлак, въвличането в процеса на навличане на скали от допермския 
фундамент свидетелства за процес на образуване на коровомащабна навлачна пластина 
(thick-skinned thrust) с активно лежащо крило и значителното му съкращаване. 
Сравнително малкото латерално преместване на алохтона (в регионален план) и 
наличието на имбрикационни и дуплексови структури са характерни особености на 
структурата, които подкрепят този механизъм на образуване (Butler, Mazzoli, 2006). 
Редица автори обясняват формирането на този тип тектонски структури с компресионна 
реактивация на съществуващи по-рано разломи с по-дълбоко заложение, нива на отделяне 
(deep detachment), по които става придвижването на алохтонните блокове (Butler et al., 
1997; Lacombe, Mouthereau, 2002; Nemčok et al., 2005; Butler, Mazzoli, 2006). Тези по-стари 
отслабени нива в строежа на фундамента, най-често във външните зони на орогенните 
постройки, играят роля на предаващи компресионните напрежения структури и 
акомодират хоризонталните премествания при процесите на корово съкращаване. В този 
смисъл е възможно възникването на късноалпийските навличания в Централна Стара 
планина да е свързано с унаследяване на по-стара разломна структура.  

Характерните особености на зоната на Ботеввръшкия навлак, описани при 
настоящото изследване, подкрепят идеите за компресионния характер на тази структура. 
Мотивите за това са следните:  

• наличието на дуплекси и имбрикационни структури и сложната структура на 
навлачната зона; 

• повсеместното присъствие на крехки тектонити;  
• активното и силно засегнато от деформацията лежащо крило; 
• геодинамичната обстановка и съществуването на регионална компресия по 

времето на формиране на навлака (раздел VI. 6); 
• присъствието на предорогенен басейн (раздел VI.5); 
• съвместимостта на данните от датирането по метода на следите с компресионен 

модел на възникване (раздел VI.4, Фиг. 10); 
• вероятното унаследяване/реактивиране от късноалпийските навличания на по-

стари, дълбоки срязвания в обема на кората; 
• по-силно деформирана задна (тилна) част на структурата. 

Съвременното положение на навлачните повърхнини в южните склонове 
несъмнено е повлияно от неотектонските разседни движения, които са придвижили 
южните части от алохтона на навлака, на места заедно с контактната зона, а в някои 
локалитети са изрязали и частично ротирали висящото крило на структурата. Тази по-
късна екстензия определя в значителна степен геометрията на навлачната зона в 
подножието на планината.  
4. Термохроноложка еволюция на Централна Стара планина и модел на възникване 
и еволюция на Ботеввръшкия навлак. 
Получените данни от Ar-Ar датиране на Карлово-Рибаришките гранити, въпреки 
частичното рестартиране на системата на мусковита, за което свидетелстват 
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стъпаловидните нарушения на правите на получената диаграма, показват къснохерцинско 
охлаждане (не по-рано от 296 Ма) на скалите. Тези данни потвърждават къснохерцинската 
възраст на внедряване и метаморфизма на тези гранити до горните нива на зеленошистния 
фациес и се съгласуват със съществуващата U-Pb датировка на същите скали, западно от 
изследвания район (Антонов и др., 2010) – 313,1 ± 4,6 Ма, както и с получените нови 
данни от U-Pb датиране на гранитите – 306,32±0,94 Ма (раздел V.1.1). 

Данните от датирането по метода на следите могат да се използват за 
анализиране на тектонското развитие на района на Централна Стара планина от 
ранноалпийския до неотектонски етап. Въз основа на тях се прави и оценка на 
температурните условия, съпътстващи структурообразуването и последващото охлаждане 
на изследваните скали.  

Ранноалпийски етап. Получените възрасти от датирането по метода на следите 
по циркони на автохтонните единици в района са в интервала от 121±6 Ма до 90±7 Ма. 
Тази възраст може да се свърже с охлаждането на скалите след ранноалпийския тектонски 
етап. При този етап скалите са били подложени на температури по високи от 250ºС, което 
се потвърждава от факта, че системата на цирконите, съдържащи се в тези скали, е била 
рестартирана. Тези възрасти се съгласуват и със структурните изследвания на 
автохтонните магмени и седиментни скали, проведени в района, които показват, че 
деформацията, свързана с ранноалпийската компресия, е протекла при температури по-
високи от 250ºС (раздел V.1.2). Това е възрастта на последното по-високо температурно 
събитие в района, тъй като късноалпийските и неотектонски събития не рестартират 
системата на циркона. Получените цирконови възрасти на скалите от автохтона се 
увеличават с нарастване на надморската височина на пробите от 90±7 Ма (08-67, 526 m) 
до 121±6 Ма (08-33, 1790 m). Тази позитивна корелация между възрастта и надморската 
височина предполага, че автохтонът е бил охладен постепенно като едно цяло по време на 
този възрастов интервал. Може да се предположи, че охлаждането на тези скали е 
свързано с много бавната скорост (по-малка от 0,05 mm/година) на посттектонска 
денудация.  

Получените възрасти по циркон на скалите от алохтона на Ботеввръшкия навлак 
между 82±4 Ма и 54±3 Ма също показват положителна корелация възраст/надморска 
височина Тези възрасти са по-млади от къснокредната магматична активност, датирана в 
близост до изследвания район (в Златишка Стара планина и Средногорието – 92 и 91 Ма, 
von Quadt et al., 2002, 2005). Това предполага, че тази част от Средна гора е била 
подложена на температури по-високи от 250ºС по време къснокредния магматизъм. 

Късноалпийски етап. Фактът, че всички възрасти по циркон от изследвания 
район са по-стари от времето на късноалпийските навличания показва, че максималната 
температура при този тектонски етап не е надвишавала 250ºС. Структурно най-ниската 
проба (пробата, разположена в най-ниските части на разреза) 08-65 дава най-младата 
цирконова възраст от 54±3 Ма. Тя евентуално може да се свърже с постепенното 
охлаждане, индуцирано от ексхумацията на скалите от подложката, при ерозията на 
висящия блок, по време на ранните етапи от късноалпийското навличане.  

Всички получени апатитови възрасти на скалите от алохтона и автохтона на 
Ботеввръшкия навлак са по-млади от 33 Ма, което предполага, че целият район е бил 
подложен на температури по-високи от 120ºС по време на по-ранната късноалпийска 
компресия. Пробите от алохтона дават възрасти по апатит между 31±3 Ма (08-53) и 28±2 
Ма (08-26). Датираните автохтонни скали са с възрасти между 23±2,5Ма (08-67) и 27±3 
Ма (08-33). Всички те са по-млади от предполаемата възраст на късноалпийското 
навличане и следователно могат да бъдат свързани със син- до посторогенната денудация 
и охлаждане на алохтона след този тектонски етап. Последното се потвърждава и от 
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десетте измерени дължини на следите в проба 08-65, показващи средна стойност за 
дължината от 13,21±0,5 μm, което свидетелства за доста бавно, свързано с ерозия, 
охлаждане.  

Неотектонски етап. Двете проби от алохтона на навлака с приблизително 
еднакви възрасти по апатит (08-53 и 08-65), разполагащи се днес на около 1800 m 
денивелация една от друга, не предполагат бързо охлаждане на цялата скална маса преди 
около 30 Ма, а са директно следствие от миоценската екстензия и разсядане. Образец 08-
65 е изстинал най-вероятно заедно с образците от горната част на разреза като при 
последващата екстензия и разсядане е бил свален до съвременното си положение. Това 
предполага една амплитуда на късните разсядания около 1,5 km.  

Пробите от лежащия блок на късните разседи логично дават по-млади възрасти 
по апатит, свързани с охлаждането на скалите по време на екстензията и разсядането. 
Резултатите предполагат бавна ексхумация и изстиване в края на олигоцена и началото на 
миоцена, между 31 и 23 Ма, вероятно свързана с ерозията, последвала късноалпийската 
компресия в района. Преди около 23 Ма (или най-точно между 25 и 20 Ма, ако се включат 
и грешките при датирането) следва бърза ексхумация, вероятно свързана с началните 
етапи на формиране на по-късните разсядания, което може да се заключи от еднаквите 
апатитови възрасти на проби 08-67 и 08-45 от лежащото крило, които се намират на около 
600 m денивелация една от друга.  
5. Характер на горнокредно-палеогенския басейн и възраст на формиране на 
Ботеввръшкия навлак 
Не се потвърждават данните на по-ранните изследователи за епиконтиненталния 
(платформен) характер на горнокредните отложения (Йолкичев, 1982, 1989). 
Характерните белези на тези седименти свидетелстват за плитководна седиментация в 
басейн с активна динамика на средата. Липсата на ясно изразено несъгласие между тях и 
седиментите на палеогена, както и сходната им литология, текстурни и фациални 
особености показват непрекъснатост на седиментацията в края на кредата и началото на 
палеоцена и отлагане в един общ басейн. Специфичните особености на палеогенските 
отложения и установената им палеоценска възраст с нанофосилни определения (Zagorchev 
et al., 2001, както и извършените по време на настоящото изследване) оспорват 
принадлежността им към разреза на Старопатишката свита (дефинирана в СЗ България). 
Това е още един аргумент за разглеждането им като част от пълнежа на басейна, 
възникнал още в края на кредата. Описаните особености на седиментите свидетелстват за 
тектонски контрол върху седиментацията. Олистостромните явления, най-често срещани в 
горните части от седиментния разрез, непосредствено под навлачната пластина, са белег 
за най-висока степен на тектонска активизация в крайните етапи от образуването на 
басейна.  

Данните за припокриването във времето на процесите на седиментация и 
деформация на скалите в резултат на навличането се допълват от получените резултати от 
датирането по метода на следите. Най-младата възраст по циркон от скалите на алохтона 
(проба 08-65, 54±3 Ма), свързана с охлаждането на гранитите при изнасянето им в 
резултат на навличането, е близка до възрастта на младата цирконова популация от 
палеогенските пясъчници (проба 08-63, 61±5 Ма). Това предполага, че източникът на 
материал за запълването на този басейн е бил подложеният на ерозия, напредващ към 
север алохтон. Тази възраст на по-младата цирконова популация съвпада и с 
новополучените данни от нанофосилни определения за възрастта на седиментация на 
скалите (среден–късен палеоцен). Този факт може да се тълкува с бърза ексхумация на 
подхранващата провинция и припокриване във времето на процесите на формиране на 
басейна и напредването на навлачния фронт към север. Допълнителен аргумент е 
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аналогичната посока на придвижване на напредващия алохтон и направлението на 
транспорт на дебритните потоци (към ССЗ) като част от седиментния разрез. 

Всички тези резултати свидетелстват за предорогенен характер на горнокредно-
палеогенския басейн, формиран в началните етапи на късноалпийския тектонски етап. 
Получените цирконови датировки на скалите от алохтона на навлака показват, че 
ексхумацията (изстиването) на материала, предшестваща навличанията, е започнала още в 
края на горната креда. Изнасянето на фундамента може да е предизвикало формирането и 
удълбочаването на горнокредно-палеогенския басейн, който впоследствие се затваря от 
напредващия към север алохтон.  

Данните за припокриването във времето на процесите на седиментация и 
напредване на алохтона към север, резултатите от датирането по метода на следите и 
нанофосилните определения, указват за по-ранна възраст на формиране на Ботеввръшкия 
навлак (още от началото на палеоцена) от приетата в геоложката литература 
(следеоценска). За горната граница на навличането във времето е трудно да се съди, но 
наличието на приабонска седиментация, свързана с екстензионна тектоника в близост до 
изследвания район (в Шейновския басейн, в района на с. Тъжа и източно от него – Цанков 
и др., 1995б) показва, че процесът е бил приключил до около 40 Ма (до среден–късен 
еоцен). 
6. Геодинамична обстановка на възникване на Ботеввръшкия навлак 
Орогенният пояс на Балканидите, разположен в непосредствена близост до стабилната 
континентална част на Евразия (Мизийската платформа), се интерпретира като най-
северната част от активната континентална окрайнина (Hsü et al., 1977; Начев, 1980; 
Ivanov, 1988; Boyanov et al., 1989; Гочев, 1991; Dabovski et al., 2002; Stampfli, Borel, 2002; 
Dilek, 2006; Bergerat et al., 2010; и др.). Късноалпийското развитие на Стара планина, като 
част от външните зони на Балканидите, се приема като резултат от регионалната колизия 
и компресия, съпътствани от интензивно нагъване, при прогресивното затваряне на 
островно-дъговата система – Средногорската зона (Иванов, 1998; Stampfli et al., 2001; 
Dabovski et al., 2002; Bergerat et al., 2010). 

Тази компресия, възникнала още от края на късната креда и продължила и през 
терциера (Stampfli et al., 2001; Dilek, 2006), се бележи от развитието или реактивацията на 
редица северно вергентни навличания с регионален характер в Западното Средногорие 
(Гочев, 1983), Западна Стара планина (Иванов, 1998), и др. По южната граница на 
Средногорската тектонска зона началото на този компресионен етап (съкращаването на 
басейна в северна посока) е документирано в интервала късен кампан–ранен мастрихт 
(Bergerat et al., 2010).  

Формирането на Ботеввръшкия навлак (от късните етапи на кредата/началото на 
палеоцена до еоцена? включително) също се интерпретира като резултат от тази 
регионална компресия. Следи от изявата и се установяват и в съседните на изследвания 
район части от Стара планина (Иванов, 1998; Наков, 1989). Съществуването на данни за 
подобни структури извън проучената в дисертационния труд област не изключва идеята за 
продължение на Ботеввръшкия навлак в източна и западна посока. В голяма степен 
въпросите за прецизната геометрия на късноалпийските навличания в Централна Стара 
планина и за съществуването на структура с мащабите на Старопланинския гранитен 
навлак (Бончев, Карагюлева, 1961) могат да намерят отговор само след провеждането на 
аналогични целенасочени и детайлни структурни изследвания по обособените тектонски 
зони и в други райони на Стара планина. 
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Фиг. 10. Схема на тектонската еволюция на изследвания район от ранноалпийския до неотектонски етап.  
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VII. Основни изводи 
Въз основа на изложените резултати в настоящия дисертационен труд могат да се 
направят следните основни заключения: 

• В Централна Стара планина се откриват доказателства за изявата на четири 
основни тектонски етапа: херцински, ранноалпийски, късноалпийски и неотектонски. Въз 
основа на структурните си особености в херцинската подложка на района се отделят 
нискостепенен и високостепенен метаморфен комплекс, дометаморфни, син-, син- до 
пост- и посттектонски гранитоиди. Всички те участват в строежа както на алохтона, така и 
на автохтона на Ботеввръшкия навлак.  

• Ботеввръшкият навлак във високите части на планината е изграден от една 
единна навлачна пластина. Не съществуват късни крехки срязвания между изграждащите 
го единици от херцинската подложка и навлакът не може да се разглежда като граница 
между два различни типа допермска подложка – старопланински и средногорски.  

• Ботеввръшкият навлак представлява типичен пример за крехка разломна 
структура, формирана в горните части на кората в температурния интервал 120–250°C. 

• Свързаната с навличането деформация се изразява в образуването на тесни 
зони или дискретни повърхнини, изградени от крехки разломни скали. Само в 
горнокредно-палеогенските седименти деформацията е проникваща и в тях е развита 
широка зона на крехко-пластична деформация.  

• Навлачната зона се характеризира със сложен строеж и образуване на 
дуплекси и имбрикационни структури. Този факт, както и структурните особености на 
тектонитите подкрепят тезата за компресионния произход на Ботеввръшкия навлак. 

• В деформираните горнокредно-палеогенски скали се откриват мезо- и 
микроструктурни кинематични индикатори, които потвърждават регионалните схващания 
за най-общо северна посока на придвижване на Ботеввръшкия навлак.  

• Ботеввръшкият навлак представлява компресионна коровомащабна структура 
(thick-skinned thrust), за която е характерно въвличането на фундамента в процеса на 
формиране. 

• Резултатите от геохроноложките и теренни изследвания указват за по-ранна 
възраст на формиране на Ботеввръшкия навлак (от началото на палеоцена) от досегашните 
представи. 

• Особеностите на горнокредно-палеогенските седименти в района, както и 
получените геохроноложки данни, свидетелстват за съществуването на предорогенен 
басейн пред фронта на Ботеввръшкия навлак, характеризиращ се с активна 
хидродинамика и подхранване от напредващия от юг алохтон. 

 
В заключение основните резултати от дисертационния труд са следните: 

 Предложен е нов модел за тектонската еволюция на Централна Стара планина. 
Характеризирани са основните тектонски етапи, следи от изявата на които се наблюдават 
в изследвания район. 

 Изготвена е геоложка карта на Централна Стара планина в М 1:50 000, която 
отразява предложената нова подялба на доалпийската подложка. 

 Картирани са и характеризирани отношенията между различни типове скали в 
обхвата на Ботеввръшкия алохтон. Направена е преоценка на строежа на алохтона. 

 Детайлно са изследвани контактите на Ботеввръшкия навлак и е направена 
мезо- и микроструктурна характеристика на изграждащите ги тектонити. 

 Установени са и детайлно документирани многобройни имбрикационни 
структури в навлачната зона. 
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 Изложени са нови данни за геометрията и кинематичните особености на 
Ботеввръшкия навлак. 

 Получени са и анализирани първите геохроноложки данни за района, на базата 
на които, както и на добитите структурни резултати, е направена термохроноложка 
реконструкция на еволюцията на Централна Стара планина. 
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