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Петричкият разлом е въведен за първи път от Man-
dev (1940) като „Петричка люспа“. По-късно Ka-
ra gyuleva et al. (1974) правят кратки описания на 
разлома, но до момента той не е бил обект на по-
задълбочено изучаване. Целта на настоящото из-
следване е да се анализират гънковите структури 
в зоната на разлома. Изследваният район обхва-
ща само една част от разломната зона в района на 
с. Петрич, общ. Златица и представлява част от 
Панагюрската ивица. 

Петричкият разлом се проследява в направле-
ние СЗ-ЮИ (~130°) в околностите на с. Петрич от 
източно от мах. Бодят до ЮИ от вр. Св. Никола. 
Зоната на разлома представлява широка ивица 
с дебелина до стотици метри. Тя отделя няколко 
единици с различна възраст и литоложки особено-
сти: долнотриаски кварц-аренити, среднотриаски 
доломити, както и горнокредни вулканити, епи-
кластични турбидити, глинести варовици и гли-
несто-теригенни турбидити. 

Изследванията върху гънковите структури са 
проведени в скали от горнокредния разрез, които 
изграждат по-голямата част от разломната зона в 
проучения сегмент. Наблюдаваните гънки могат 
да се групират според ориентировката на шарни-
рите си в 3 основни групи (фиг. 1). Първият тип 
гънки представляват отворени до изоклинални де-
каметрови и по-рядко метрови огъвания на пър-
вичната слоестост или кливажа с шарнири, затъ-
ващи към З до СЗ (280–330°) с наклони от 30–60° 
(фиг. 2а). Втората група гънкови структури са най-
често декаметрови до сантиметрови изоклинални 
до отворени със субвертикални шарнири. Те се на-
блюдават предимно в епикластичните турбидити 
(фиг. 2б) и глинестите варовици. Третият тип огъ-
вания също са декаметрови до метрови отворени 
до изоклинални, но шарнирите затъват полегато 
(5–15°) най-общо към ЗС или ЮИ. В част от тях се 

срещат стръмни срязвания, които разместват бед-
рата. В скалите на глинесто-теригенните турбиди-
ти се наблюдават различия в степента на срязване 
на материала в зависимост от компетентността му. 
По-меките, глинести нива са изстискани в ядрени-
те части на гънките, а бедрата се оформят от по-пе-
съчливи пластове (фиг. 2в). На места се срещат “S” 
тип паразитни гънки в зоната на разлома, които ин-
дикират преобръщане на разреза (фиг. 2г). В част от 
разреза на глинесто-теригенните турбидити често 
наблюдавани са отворени до изоклинални шеврон-
ни огъвания (фиг. 2д). Паралелно на първичната 
слоестост или кливажа се наблюдават калцитни 
жили, които също са огънати в сантиметрови пара-
зитни гънки, развити в бедрата на декаметровите 
шевронни огъвания (фиг. 2е). 

Описаните гънкови структури асоциират с раз-
нообразни линейни и плоскостни структури в зо-
ната на Петричкия разлом – стриационна линей-
ност, риделови срязвания, кливаж, оперяващи 
разломни структури и др. Комплексният анализ 

Фиг. 1. Полюсна и контурна структурни диаграми на ориенти-
ровката на шарнири на гънкови структури в зоната на Петричкия 
разлом. Ориентировките на елементите са проектирани на долна 
полусфера на база 36 измервания с програмата GeOrient
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на всички структури показва доминиращия харак-
тер на дясноотседните придвижвания по разлом-
ните повърхнини в комбинация с компресионна 
компонента в някои локалитети. Специфичната 
кинематика на разлома обяснява и вариациите в 
наклона на гънковите структури. С отдалечаване 
от разломната зона гънките затихват. Ето защо 
изследваните структури се приемат за прираз-
ломни огъвания, тясно свързани с движенията по 
разлома.
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Фиг. 2. Гънкови структури, наблюдавани в зоната на Петричкия разлом: а – антиформни огъвания в глинесто-теригенни турбидити; 
б – изоклинални гънки със субвертикални шарнири в епикластични турбидити (изглед в план); в – изоклинална гънка със срязан субхо-
ризонтален шарнир в глинесто-теригенни турбидити; г – “S” тип паразитна гънка, индикираща преобърнат пласторед в епикластични 
турбидити; д – отворени до притиснати гънки със слабонаклонени шарнири в глинесто-теригенни турбидити; е – фрагмент от д, в който 
се наблюдава паразитна “Z” тип гънка


