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Abstract. A survey of the issue of tectonic zone, its material composition, temporal and spatial borders. The latter does not depend 
on the distribution of a particular type of rocks or restricting them from more or less tectonic infringement. Basis of article is tectonic 
zoning of East Stara Planina. East Balkan tectogen is composed of four tectonic zones. These are Ludokamchiya, Sredna gora, Kachulka 
and Kotel. Each one of them is characterized by specific fold and nappe structures. First determine the spatial limits of the zone, while 
the second part in the construction of infrastructure. Seen her is the question of the relationship between sedimentary facies and tectonic 
zones (tectofacieses).
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Резюме. Тектонската зона, веществения ѝ състав, темпоралните и пространствените ѝ граници не зависят от разпростране-
нието на определен тип скали или от ограничаването им от по-голямо или по-малко тектонско нарушение Основа на статията е 
тектонското райониране на Източна Стара планина. Източнобалканският тектоген е изграден от четири тектонски зони. Това са 
Лудокамчийската, Средногорската, Качулската и Котелската. Всяка от тях се характеризира със специфични гънкови и навлачни 
структури. Първите определят пространствените граници на зоната, докато вторите участвуват в изграждането на нейната ин-
фраструктура. Разгледан е и въпросът за взаимоотношението между седиментните фациеси и тектонските зони (тектофациеси).

Ключови думи: тектонска зона, гънка, навлак, структурна фаза, свита, Източна Стара планина.

Въведение

В геоложкото развитие на даден ороген същест-
вуват отделни етапи, които формират структур-
ния му облик. През тях се създават територии, 
характеризиращи се със сходни структури и оп-
ределени тектонски последователности (тектон-
ски зони). Една от основните цели в настоящата 
статия е да се предложат критерии за поделяне на 
Източнобалканския тектоген (а и въобще на да-
дена орогенна област). Последният представлява 
сбор от всички тектонски зони в Източна Стара 
планина.

За Балканидите, в българската геоложка лите-
ратура, все още няма ясни и точни критерии, въз 
основа на които да се отделят тектонските зони. В 
някои случаи региони, които явно са с характер на 
тектонски (или на наложени една върху друга) зони, 
са наречени с географски имена (Предбалкан) или 
със свободно използвани термини (напр. Котелска 
ивица) (Бончев и др. 1965). Независимо от това на 

отделните области се е придавало повече или по-
малко значение на тектонски зони. Най-често, за 
обособяването им освен структурно-тектонския 
принцип, различните автори са използували се-
диментоложки (само седиментоложки – Кънчев, 
1995), морфоструктурни, и геоморфоложки при-
знаци (Бончев, 1946, 1971, 1986; Гочев, 1980, 1981; 
Яранов, 1960).

Тектонска зона

През геоисторическото си развитие земите на 
Източна Стара планина са претърпели много-
бройни геоложки промени. Някои от намиращите 
се на територията ѝ скали са формирани на мяс-
то, други пък са подложени на по-големи или по-
малки хоризонтални премествания. Създаването 
на Източнобалканския тектоген зависи изцяло от 
проявите на Алпийския тектонски цикъл.

Основно тектонско събитие в една орогенна 
област, каквато е Стара планина, е създаването 
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на тектонска зона (или зони). Тектонското зо-
ниране следва да се базира на структури, които 
са се проявили по характерен начин в простран-
ството (в даден тип скали) и в точен интервал от 
геоложкото време. Определящ за зоната е преди 
всичко пространственият обхват на формирани-
те, в резултат от изявата на дадена фаза, гънки. В 
своето развитие тектонската зона преминава през 
няколко етапа – създаване на седиментен басейн 
и нагъване на изграждащите го отложения, в ре-
зултат на изявата на една или повече структурни 
фази. В Източния Балкан формирането на почти 
всички тектонски зони завършва с по-голямо или 
по-малко по амплитуда хоризонтално премества-
не на скали.

Веществен състав, пространствени  
и темпорални граници на тектонската 
зона (на примера от Източния Балкан)

В структурен аспект дадена орогенна област 
може да бъде поделена на една или няколко су-
перпозиционно разположени тектонски (струк-
турни) зони. Едни и същи гънки, резултат на една 
структурообразувателна фаза, могат да се срещ-
нат в различни скали от даден регион или се раз-
криват само до определено пространство, както 
в еднакви, така и в различни скални материали. 
Навлаците са чести структури в орогенните обла-
сти, като в Източнобалканския тектонски регион 
се проявяват след гънкообразуването. Те могат 
да се разглеждат като второстепенен признак при 
определянето на границите на тектонските зони. 
Например, северната граница на Котелската зона 
съвпада с пространственото разпространение на 
навлечените триаски и юрски седименти, извър-
шено по време на Австрийската фаза (Котелски 
навлак, Паскалев, 1990) (Табл. I, 1). Независимо 
от това, отделянето на зоната би следвало да се 
основава на проявените в тези скали гънки, ре-
зултат на Старокимерската и Младокимерската 
фаза (Паскалев, 1993). Лежащите върху тези ма-
териали отложения на Горната Креда и Палеогена 
(от Палеоцена до Лютеса включително) изграж-
дат обширната Лудокамчийска тектонска зона. 
По тип и пространствено положение гънките 
(субекваториални) в нея са еднакви. Установяват 
се както в Източна Стара планина, така и на се-
вер – в Предбалкана (като географско понятие). 
Следователно Лудокамчийската зона от север 
не бива да се ограничава от челото на Котелския 
навлак, както се счита досега. Последният, как-
то и редица други навлаци (Паскалев, 1988, 1990, 
1993), са резултат на Илирската (след гънкообра-
зуването) и по-вероятно на Пиренейската фаза. 
Навлаците формират структурната обстановка, но 
само в част от Лудокамчийската тектонска зона (в 
северната част на Източна Стара планина).

По отношение на пространствените грани-
ци е особено характерно положението на Сред-
ногорската тектонска зона. Считаше се (Бончев, 
1971), че т.нар. Задбалкански разлом ограничава 
от север нейното разпространение. Проучвания-
та установиха (Паскалев, 1985, 1994), че в турон-
ския флиш, туронската(?) вулканогенно-седи-
ментна задруга, кампанските глинести варови-
ци, в Еминската свита (Горна Креда–Палеоцен) 
(около Сливен) съществуват гънки (субмери-
дионални), чиито структурни параметри се раз-
личават съ ществено от тези в Лудокамчийската 
зона и са значително по-рано образувани, като 
резултат от изявата на Ларамийската фаза. 
Настоящите проучвания установиха такива гън-
ки и в Тепетарленската свита (Горен Палеоцен) и 
Еминската свита (Горна Креда). Това дава осно-
вание северната граница на Средногорската зона 
да се измести с 20–25 km на север, в пределите на 
Източна Стара планина. Този факт потвърждава 
тезата, че разломи или навлаци не могат да пред-
ставляват винаги граници на тектонска зона.

В темпорално отношение в една орогенна систе-
ма може да има една или няколко (най-често) супер-
позиционно разположени тектонски зони. Тяхното 
положение във времето се обуславя от проявлени-
ето на съответната структурообразувателна фаза 
(фази) в пространството. Например Котелската 
зона се ограничава от Старо–Младокимерската 
(гънкообразувателни) и Австрийската (навличане) 
фаза, а Средногорската – от Ларамийската (нагъва-
не и навличане? – Сливенски навлак). Гънките, об-
разувани от изявата на Илирската фаза, и навлича-
нето – резултат на Илирската и Пиренейската фаза, 
създават Лудокамчийската зона, т.е. структурният 
облик на всяка от тях се формира в сравнително 
кратък интервал от геоложкото време.

Създаването на зоната започва с формиране-
то на седиментационен басейн и отлагането на 
утайки. Образуването ѝ започва много преди ней-
ното структурно формиране. Този първоначален 
период от развитието се разглежда като време на 
натрупването на седименти, фосилизиращи ле-
жащата отдолу структурна (тектонска) единица 
и които в една следваща структурообразувателна 
фаза ще бъдат подложени на деформация. Така 
например приабонските отложения в Източна 
Стара планина не са нагънати и лежат трансгре-
сивно и с ъглово несъгласие върху по-стари седи-
менти. Следователно те формират нова седимен-
тационна зона. 

Източнобалкански тектоген – зониране

В Източнобалканския тектоген в пространство-
то и във времето се отделят четири тектонски 
зони: Котелската, Качулската, Средногорската и 
Лудокамчийската (Paskalev, Petrov, 2007).
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PLATE IТАБЛИЦА I

ТАБЛИЦА I

1. Навлачна равнина на Котелския навлак (Зеленишка река, западно от гр. Котел).
2. Олистолит (органогенни варовици – Лиас) сред аргилито-алевролито-песъчливата задруга (Байос), (Синивирска свита 
по Чумаченко, Чернявска, 1989). Североизточно от гр. Котел.
3. Силна тектонска обработка на глинести варовици (Ветрилска свита – Кампан) – тектонски меланж. Ришки проход.
4. Силнo тектонско натрошаване на Средно-Горнотриаските доломити (шосето с. Бяла–мина Качулка).

PLATE I

1. Nappe plane of Kotel nappe (Zelenishka river, West of Kotel town).
2. Olistolithe (organogenic limestones – Lias) in the claystone-siltstone-sandstone formation (Bajocian) (Sini-vir Formation by 
Чумаченко, Чернявска, 1989). Northeast of Kotel town.
3. Intensive tectonic deformation of clayey-limestones (Vetrila Formation – Campanian) – tectonic mélanges. Rish Pass.
4. Intensive tectonic deformation of Middle–Upper Triassic dolomites (of the road Byala village–Kachulka mine).

Котелска тектонска зона (Бончев  
и др., 1965), фиг. 1, 2

Първите тектонски изяви в Източнобалканския тек-
тоген са свързани със значителни хоризонтални 
придвижвания на седименти. В резултат от изя-
вата на Австрийската фаза, главно, черни флиш-
ки седименти (с най-вероятна, дискутирана много 

години, Юрска възраст – Чумаченко, Чернявска, 
1989), по-малко флишоподобни Норски отложе-
ния (също тъмни на цвят) са навлечени (трето 
структурообразуване в Източнобаканския текто-
ген) върху Долнокредни отложения (Глоговски 
навлак, Веселиновски навлак) (в: Паскалев, 2006, 
фиг. 2). В резултат на това се създава най-ста-
рата тектонска зона в пределите на Източния 
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Балкан – Котелската. Навлечените седименти са 
претърпели двукратно гънкообразуване (първо и 
второ структурообразуване), резултат от изява-
та на Старокимерската и Младокимерската фаза 
(Паскалев, 1988). Няма сигурни факти за местопо-
ложението на басейна, в който са се отложили тези 
седименти. Подобни скали се намират в Северна 
Странджа (около с. Крушовец). В черните Юрски 
седименти южно от с. Веселиново се установяват 
множество субвулкански (дайкови и дайкоподоб-
ни) тела. Химическият им състав може да се ко-

релира с подобни тела от Странджа (Georgiev et 
al., 2006). С тези факти косвено се потвърждава 
голямото хоризонтално придвижване (навличане) 
на скалите, изграждащи зоната (виж в: Paskalev, 
Petrov, 2007, fig. 2).

Характерна особеност в седиментите на Котел-
ската зона е наличието на множество „плуващи“ 
блокове, изграждащи олистостроми (Табл. I, 2) и 
тектонски меланж. И едните и другите са предста-
вени от средно-горнотриаски варовици и мергели 
и червени и сиви органогенни варовици с Лиаска 

Фиг. 1. Тектонска скица на Котелската тектонска зона

Fig. 1. Tectonic sketch of the Kotel tectonic zone

Фиг. 2. Схематична тектонска скица на Източна Стара планина

Fig. 2. Schematic tectonic sketch of the East Balkan Mountain
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възраст. В положение на тектонски меланж са на-
мерени и глинести варовици (Ветрилска свита – 
Кампан) в челото на Котелския навлак (Табл. I, 3). 
Котелската зона, като част от Източнобалканския 
тектоген, е претърпяла още три тектонски събития 
(Паскалев, 1988).

Качулска зона (Паскалев, 2002), фиг. 2

Подобно на Котелската и Качулската зона не 
формира седиментен басейн на съвременното си 
местоположение. Създава се вероятно в резултат 
на навличане на Триаските върху Долнокредните 
отложения. Много е възможно и най-вероятно 
навличането да е станало по приблизително една 
и съща навлачна повърхнина с тази на Глоговския 
навлак (в: Паскалев, 2006, фиг. 2).

Качулската зона се отделя въз основа на само  -
стоятелното тектонско положение на Долно-
триаските мергели и пясъчници и преди всичко на 
Средно-Горнотриаските доломити. Структурните 
факти от най-горните нива на Горнотриаския раз-
рез показват ъглово несъгласие и наложена дис-
хармония между Триаските и покриващите ги 
Горнокредни седименти. Установеният в Триаса 
кливаж (по Саса дол – северно от с. Градско, меж-
ду мините Качулка и Брусия) винаги е с по-малък 
наклон (обикновено 30–35°) от този на слоестост-
та в същите седименти. Това доказва, че в тази си 

част Горнотриаските, вероятно заедно с Долно- и 
Среднотриаските отложения представляват реликт 
от преобърната част от предигорнокредна гънка 
(Паскалев, 1985, фиг. 9). 

Независимо от липсата на Юрски материали 
и на взаимоотношения между тях и скалите на 
Триаса, може да се предположи наличието на по-
гребан под Горнокредните седименти Австрийски 
гънков навлак (в: Паскалев, 2006, фиг. 2). Пряко 
доказателство за това е силната катаклаза на три-
аските доломити (Табл. I, 4). За разлика от тях по-
криващите ги Горнокредни седименти са здрави и 
почти ненапукани (Табл. II, 1).

В началото на Горната Креда в пределите на 
Източния Балкан започва формирането на Горно-
кредно-Еоценски седиментен басейн. На много 
места може да се установи пълният профил на 
Горната Креда и Палеогена, представени от разно-
образни литостратиграфски единици. Характерно 
за тях е наличието на олистостроми (Табл. II, 2). Те 
се установяват в седименти с Туронска, Сенонска 
и Еоценска възраст.

Средногорска тектонска зона  
(Паскалев, 1994), фиг. 2

В края на Горната Креда около и на юг от сегаш ното 
било на Стара планина, се проявява нагъване, явно 
резултат на Ларамийската фаза (четвърто струк-

ТАБЛИЦА II

1. Горнокредни (Ветрилска свита) седименти (шосето северно от мина Качулка).
2. Олистострома (олистоплака) сред седиментите на Тепетарленската свита (Горен Палеоцен) (северно от гр. Сливен).

PLATE II

1. Upper Cretaceous sediments (Vetrila Formation) (of the road northern of Kachulka mine).
2. Olistostrome (olistoplak) among sediments of Tepetarla Formation (Upper Paleocene) (nortern of Sliven town).

PLATE IIТАБЛИЦА II

1 2
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турообразуване в пределите на Източнобалкан-
ския тектоген).

Отделянето на Средногорска зона, въз основа на 
структурни данни, в пределите на Източна Стара 
планина, за първи път се коментира от Паскалев 
(1994), а за гънки със субмеридионална ориенти-
ровка на осите още през 1988 г. (Паскалев, 1988). 
По-късно Паскалев (2005) установява ларамийско 
гънкообразуване в Еминска Стара планина и счи-
та, че формирането на гънки със субмеридионал-
на ориентировка (в южните части на Сливенския 
Балкан и Еминска Стара планина), като резултат 
на Ларамийската фаза, не буди съмнение, тъй като 
най-младите седименти, в които те се намират са с 
Кампан-Раннопалеоценска възраст (Еминска сви-
та). Следователно седиментите, в които се уста-
новяват субмеридионални гънки, не следва да се 
отнасят към Източнобаканската тектонска зона (с 
характерна субекваториална нагънатост). 

В настоящата статия се дават структурни фа-
кти, указващи, че и Тепетарленската свита (Горен 
Палеоцен – Кънчев, 1995), заедно с Еминската, 
принадлежат към Средногорската тектонска зона 
през определен етап от своето развитие (фиг. 3). 
Това се доказва с намирането на дребни гънки със 
субмеридионална ориентировка на осите им, сил-
но различаваща се от тази на гънките, характерни 
за Източнобалканската тектонска зона (резултат от 
изявата на Илирската фаза). Необходимо е да се от-
бележи също, че гънките със субмеридионална ори-
ентировка на осите се срещат рядко и много често 
са заличени от по-късните структурообразувания. 

Южно от с. Плазовец и югоизточно от с. Кози-
чино (фиг. 3) се намират три регионални гънки 

– две антиклинали и между тях една синклинала. 
Структурните им характеристики са приблизи-
телно еднакви. Изградени са от седиментите на 
Еминската свита. Това са добре изразени линейни 
гънки с дължина около 2 km и широчина до 100 m. 
Ориентировката на осите им е почти север – юг, а 
наклонът на пластовете в бедрата им не надмина-
ва 30°. Структурите се доказват само по смяната в 
затъването на пластовете. Регионални гънки в тази 
област са установени и по-рано (Паскалев, 2005).

В Еминската свита се установяват два вида 
дребни гънки със север-южна ориентировка на 
осите. Едните са силно разлати, паралелни гънки, 
с постоянна дебелина на пластовете – подклас 1В 
(Ramsay, 1967); (Табл. III, 1). Те са симетрични с 
вертикални осеви плоскости. Вторите са подобни 
гънки и се отнасят към подклас 1А (Ramsay, 1967), 
(Табл. III, 2). Намират се както с вертикална осо-
ва плоскост, така и с наклонена до хоризонтална. 
Наклоните на осите и на двата вида са малки.

В Тепетарленската свита са установени само 
на три места метрови гънки със субмеридионал-
на ориентировка на гънковите оси – непосред-
ствено западно от селата Подвис (Табл. III, 3) и 
Прилеп (Табл. III, 4) и около вр. Тепетарла. Това 
са паралелни гънки, подклас 1В (Ramsay, 1967). 
Наличието им е основание за причисляването и на 
Тепетарленската свита към Средногорската тек-
тонска зона.

Проявата на Ларамийската фаза е характер на 
само за Средногорската тектонска зона. Нами-
рането на структури (гънки), резултат на тази 
фаза, в пределите на Източна Стара планина 
води до заключението, че северната граница на 

Фиг. 3. Разпространение на гънките сред Тепетарленската (Горен Палеоцен) и Еминската свита (Горна Креда-
Палеоцен), доказващо принадлежността на свитите към Средногорската тектонска зона

Fig. 3. Occurrence of folds among Tepetarla (Upper Paleocene) and Emine Formation (Upper Cretaceous-Paleocene), 
witnessing for the belonging of the Formations to the Srednogorie tectonic zone
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зоната не се ограничава от т.нар. Задбалкански 
разлом (данни за такава структура на изток от 
гр. Твърдица не са установени). Следователно, 
северната граница на Средногорието в Източния 
Балкан следва да се премести с около 20–25 km 
на север, т.е. по местата, където се установяват 
субмеридионалните гънки.

Интерес от тектонска гледна точка представлява 
северната граница на зоната в приморската ѝ част. 

PLATE IIIТАБЛИЦА III

ТАБЛИЦА III

1. Субмеридионална паралелна гънка в Еминската свита (Горна Креда–Палеоцен) (южно от с. Св. Влас).
2. Субмеридионална подобна гънка в Еминската свита (Горна Креда–Палеоцен) (южно от с. Св. Влас).
3. Субмеридионална паралелна гънка в Тепетарленската свита (Горен Палеоцен) (западно от с. Подвис).
4. Субмеридионална паралелна гънка в Тепетарленската свита (Горен Палеоцен) (западно от с. Прилеп).

PLATE III

1. Submeridional parallel fold in Emine Formation (Upper Cretaceous–Paleocene) (southern of St. Vlas village).
2. Submeridional similar fold in Emine Formation (Upper Cretaceous–Paleocene) (sorthern of St. Vlas village).
3. Submeridional parallel fold in Tepetarla Formation (Upper Paleocene) (western of Podvis village).
4. Submeridional parallel fold in Tepetarla Formation (Upper Paleocene) (western of Prilep village).

Тук Еминската свита (Кампан–Ранен Палеоцен) с 
тектонски контакт лежи върху Двойнишката сви-
та (Кюиз–Лютес, Джуранов, Пимпирев, 1989) – 
Монапетренска дислокация (Бошев и др., 1967), 
възсед (Карагюлева, Костадинов, 1977) (фиг. 4).

Това не означава, че северната граница на зона-
та е разломна. Западно от с. Раковсково структура-
та липсва, но в Еминската и Тепетарленската свита 
са намерени субмеридионални гънки.

43
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Лудокамчийска тектонска зона  
(Бончев и др., 1965), (фиг. 2)

В резултат на Илирската фаза във формирания 
Горнокредно-Палеогенски (до Лютес включител-
но) седиментен басейн се проявяват две силни и 
големи по обхват структурообразувания. През 
първото – (гънкообразувателно – пети структуро-
образувателен процес) се създават повсеместно 
изявените в Източнобалканския тектоген гънки 
(Паскалев, 1985, 1988, 1990, 1990а; Tzankov et. al., 
1991), намиращи се както в Триас-Юрските, така 
и в Горнокредно-Палеогенските материали. Най-
характерното за тях е субекваториалната ориенти-
ровка на осите им. Създават се както дребни, така 
и регионални структури, разпространени и извън 
Източна Стара планина. Установяват се в целия 
Предбалкан, като северно от паралела Елена–
Върбица количеството им намалява, а гънките са 
плавно огънати. На запад се намират и в района 
на Габрово. През второто структурообразуване 
(шесто за Източнобалканския тектоген), което е 
непосредствено след гънкообразуването, се про-
явяват навличания (Котелски, Балабендеренски, 
Каравельовски навлак и Арабаджибурун-Пещер-
ско-Батенския възсед-навлак) (Паскалев, 1983, 
1988, 1990, 1990а, 1994). Хоризонталната им ам-
плитуда не надминава 1–1,5 km. Накрая, вероятно 
с проявата на Пиренейската фаза се изявява още 
едно навличане на черни флишки (Юрски) отложе-
ния (Коилски навлак) (в: Паскалев, 2006, фиг. 2). 
Предполага се, че първоначалното място откъ-
дето са се придвижили е от Северна Странджа. 
Хоризонталното преместване е от порядъка на ня-
колко десетки километра.

Взаимоотношения между седиментните 
фациеси и тектонските зони

Скалите в Източнобалканския тектоген са били 
подложени на нагъване и навличане. Често раз-
новъзрастни и различни по веществен състав се-
дименти са деформирани по един и същ начин от 
проявата на една структурна фаза. Това дава осно-
вание за отделяне на тектофациеси, т.е. седимен-
ти, претърпели едни и същи структурни промени. 
В някои случай тектофациесът съвпада напълно с 
понятието зона, докато в друг случай в една струк-
турна зона може да има два или повече тектофаци-
еси. Към даден тектофациес могат да се включат 
различни по възраст и веществен състав скали, но 
подложени на едно и също структурообразуване.

В Котелската тектонска зона са отделени два 
тек тофациеса – Котелски и Гръцкидолски. Първият 
обхваща деформацията (Младокимерската) на Юр-
ските флишки материали, а вторият – деформация-
та (Старокимерската) на Норските флишоподобни 
отложения (Паскалев, 1988).

В Качулската зона понятието тектофациес (Ка-
чулски) се покрива изцяло със силно тектонизира-
ните Средно-Горнотриаски доломити.

Разнообразие на тектофациеси се установява в 
Средногорската тектонска зона. Тук Ларамийската 
структурообразувателна фаза се проявява в разли-
чаващи се по фациес седименти. Могат да се отде-
лят няколко тектофациеса, които могат да се гру-
пират и по разпространението им. Най-характерен 
е Еминският тектофациес (в най-източните части на 
Балкана), който обхваща флиша на Еминската свита 
и доста приличащите на нея (на някои места) отло-
жения на Тепетарленската свита. Около Сливен, в 

Фиг. 4. Северновергентната Мона-
пет ренска дислокация (между Ирак-
ли и гр. Обзор)

Fig. 4. The northern vergent Mona-
petra dislocation (between Irakli area 
and Ob zor town)

S N
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Средногорската зона, се отделят два тек тофациеса: 
а) Връйлецкодолски, обхващащ ска лите на вул-
каногенно-седиментната (Турон?) и Туронската 
флишка задруга и б) Манастирскоречки текто-
фациес – субмеридионалните гънки се разкри-
ват в глинести варовици (Кампан), изгражда-
щи тек тонски прозорец под Сливенския навлак. 
Съвсем малко пò на север в същите материали 
не е проявена Ларамийската фаза и те простран-
ствено принадлежат към Лудокамчийската тек-
тонска зона. Може да бъде отделен и още един 
тектофациес – Сливенски, към който следва да се 
включат скалите (Пермските риолити и Долно-
Средно-Горнотриаските седименти), изграждащи 
Сливенския навлак. Няма точни факти за време-
то на формирането му. Независимо от това дали 
е резултат от проявата на Ларамийската или 
Илирската фаза, отделянето на този тектофациес 
е основателно, поради компактността на изява на 
тектонски деформации в разновъзрастни и несход-
ни по веществен състав скали.

В Лудокамчийската тектонска зона тектофа-
циесите се определят само от веществения състав 
на седиментите и появените в тях субекваториални 
гънки. Наличните тектофациеси съвпадат прибли-
зително с пространствения обхват на отделните 
свити и задруги. 

Заключение

Пространствените граници на тектонската зона не 
зависят от разпространението на определен тип 
скали или от ограничаването им от по-голямо или 
по-малко тектонско нарушение. Не е и задължи-
телно тя да се отличава от съседните по скалния 
пълнеж, въпреки, че много често е така. Едни и 
същи отложения през даден етап от геоложкото 

развитие могат да не са подложени на структуро-
образуване или само част от тях да се нагънати, до-
като през една следваща фаза на гънкообразуване 
всички те са деформирани. Например, глинестите 
варовици (Кампан) около Сливен (Средногорска 
зона) през Ларамийската фаза са нагънати, докато 
на север (по същото време), в обхвата на сегашна-
та Стара планина, те не са деформирани. В резул-
тат от изявата на илирското структурообразуване 
в Източна Стара планина са образувани субеква-
ториални гънки. Последните се установяват както 
на юг (в Средногорската зона), така и на север, 
като Котелският навлак (който доскоро се счита-
ше за северна граница на Лудокамчийската зона) 
не ги ограничава. Може да се направи извод, че 
след Лютеса в Източна България съществува една 
обширна структурна зона с едни и същи по тип и 
пространствени характеристики гънки. Тя обхваща 
земите на Източна Стара планина, а също и част от 
тези на север и запад от нея. Максимална концен-
трация на гънките (субекваториални) се установя-
ва в Източния Балкан. Това е т.нар. Лудокамчийска 
зона. Навличанията в нея оформят само структур-
ния ѝ облик, но не и пространствените ѝ граници.

През Олигоцена в Източния Балкан се форми-
ра седиментен басейн, в който се отлагат глинести 
и глинесто-теригенни отложения (на някои места 
с олистостроми). Те не са нагънати, лежат транс-
гресивно и с ъглово несъгласие върху по-стари 
седименти. Поставят началото на формирането 
на нова седиментационнна зона (която все още 
не е тектонска поради липса на гънкообразува-
не в изграждащите я отложения) в пределите на 
Източнобалканския тектоген.

Благодарности: Статията е направена с фи-
нансовата помощ на МОН, Фонд „Научни изслед-
вания“, Проект ВУ-ЕЕС-305/07.
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