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Abstract. Post-ore folding in Chelopech deposit (Bulgaria) causes a significant change in shape and orientation of ore 
bodies. Geological reconstruction of these events could provide a new opportunity for better understanding the ore 
controlling structures and genesis of the deposit.
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Геоложка обстановка
Находище Челопеч е част от Елашко-Челопеш-
кото рудно поле и се намира в Челопешката вул-
канска структура. През Късната Креда вследствие 
на отседни движения по Задбалканския разлом се 
формират басейни (тип “pull apart”), в които се от-
лагат вулкански и вулканокластични скали, днес 
вместващи находище Челопеч (Jelev et al., 2003). 
След Маастрихта в находището са наложени ня-
колко нагъвателни процеса. Хронологията на гео-
ложките събития е разглеждана от много автори, 
обединяващи се около тезата, че възседно-навлач-
ните събития, засегнали района на находището, са 
пострудни. Придържайки се към тази подредба се 
разглежда влиянието на деформациите върху фор-
мата на рудните тела в находището.

Една от отправните точки в настоящото изслед-
ване е характеристиката на Челопешката синклина-
ла, която запазва ценна информация за посоката и 
характера на компресионните пострудни събития в 
находището. Разглеждана е като една от най-харак-
терните гънкови структури в района. За първи път 
се споменава в работата на Toula (1881). Източните 
части на синклиналата са подробно описани от 
Moev & Antonov (1978). Гънката е асиметрична, 
с полегато северно бедро, а южното е по-стръмно 
като на запад от находището се наблюдава локал-
но преобръщане. Моделът на синклиналата (фиг. 1) 
демонстрира оста на гънката непосредствено над 
находището, ориентирана ~235/10°.

Данните, събрани в процеса на експлоатация, 
позволяват да се детайлизира формата на рудни-
те тела и околорудните метасоматични промени. 
В находището преобладават лещообразните тела, 
затъващи на ЮЮИ. Интересен тренд се наблюда-
ва в наклона на рудните зони. Отделните тела имат 
различен наклон, като до голяма степен се запаз-
ва тенденцията за по-полегати тела в ЮЮИ част 
на находището и много по-стръмни рудни зони в 

Фиг. 1. 3D изглед с осите на гънки в района на находище Челопеч 
(в червено – долна граница на Мирковска свита)

неговата ССЗ част (фиг. 2). Реконструкцията на 
пострудните деформации в находището позволява 
да се добие представа за първоначалното положе-
ние на рудните тела. Моделът, използван за рекон-
струкция, се базира на формата на покриващите 
на ходището седименти (фиг. 3). Използваната ме-
тодика (Deutsch, 2005) представлява две ортого-
нални трансформации на координатите на отдел-
ните геоложки тела (блок 150, фиг. 3).

Резултати 
От получените резултати можем да заключим, че 
рудните тела първоначално са затъвали по-стръм-
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но. Влиянието на пострудните нагъвателни проце-
си варира в зависимост от местоположението на 
рудните тела. Като цяло ефектът на ротация е по-
изявен на ЮИ, като след реконструкцията блокове 
10, 18, 103 имат значителни отклонения от сегаш-
ното си състояние. Деформацията в СЗ част от на-
ходището е по-малка, като в блок 147 почти няма 
промяна в наклона. Той попада непосредствено 
под оста на гънката, където ефектът на деформа-
ция е минимален. Реконструираната обстановка 
показва преместване на минерализацията в един 
интервал, при който блокове 10 и 147 попадат поч-
ти на едно ниво. В съвременната обстановка тази 
подредба е замаскирана от пострудните геоложки 
събития в района на находището и настоящото по-
ложение на блок 10 е по-високо.

В находището са установени разломявания на 
границата на вторичните кварцити и вместващите 
минерализацията скали. Метасоматичните изме-
нения, свързани с окварцяване, са причина рудни-
те тела да се държат „по-компетентно“ в масива. 
Всяка пострудна деформация предполага образу-
ване и реактивация на разломи в приконтактните 

за вторичните кварцити зони. В най-общ вид може 
да се предположи, че в резултат от следрудните 
нагъвателни процеси и причинените от тях реакти-
вации по разломни зони, рудните тела от ЮИ част 
на находището възсядат кулисообразно телата от 
северозапад. 

Изводи
Реконструкцията на геоложката обстановка раз-
крива нови възможности за интерпретация на 
рудната минерализация. Възстановяването на 
палеообстановката дава насоки за пространстве-
ното положение и форма на минерализацията в 
находището. Резултатите от реконструкцията на 
пострудните деформации позволяват преоценка на 
възможностите за търсене и проучване в района на 
находище Челопеч. 
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Фиг. 2. ЮИ-СЗ разрез през участък „Западен“ 
на находището с дългите оси на рудните тела (в 
проекция)

Фиг. 3. ЮИ-СЗ разрез през блок 150 и пример за влиянието на 
реконструкцията върху рудното тяло


