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Стойка Чипчакова 
(8.8.1921–24.11.2012)

Стойка Чипчакова (по баща Маринова) е родена в с. Руп ки
те, Чирпанско в семейството на Колю и Тодорка Петрови, от
гледало 5 деца. Завършва Чирпанската гимназия „П. К. Яво 
ров“ през 1940 г. За показан отличен успех в гимназията е 
наградена от Министерството на народното просвещение 
с книга по история на България. През 1945 г. завършва 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, спе
циалност „Естествена история“ и след това 2 години работи 
като гимназиална учителка. През 1947 г. постъпва на рабо
та в тогавашната Дирекция за природни богатства като гео
лог минералогопетрограф. В продължение на десетилетия 
през ръцете ѝ (поточно през очите ѝ) преминават хиляди 
микроскопски препарати за нуждите на геоложкото карти
ране и проучването на полезни изкопаеми (хидротермално 
променените скали, вместващи орудяванията). Данните 
от тези изследвания влизат като неотменна част на много 
производствени доклади за резултатите от картировката на 
България в М 1:200 000 и 1:25 000 и найвече от търсенето 
и проучването на находищата в Панагюрския медноруден 
район. Петрографските изследвания на хидротермалните 
изменения на скалите, наред с другите данни, са в осно
вата за определяне на перспективността на находищата в 
района. Едно от тях е меднопор фирното находище Медет, 
чиято първа оценка правят Антон Ушев, Стойка Чипчакова 
и Крум Ангелков през 1955 г. Детайлното му проучване е 
извършено през 1956–1962 г., на базата на което е създаден 
Миннообогатителния комплекс „Медет“ (1964–1994) – 
найголемият открит меден рудник по това време в Европа 
и трети в света.

През 1959 г. е създаден Научноизследователския гео
логически институт (НИГИ) към тогавашното Главно управ
ление за геоложки и минни проучвания. С. Чипчакова е 
привлечена като научен сътрудник в него, съчетавайки про
изводствената минералогопетрографска работа с научно
изследователската такава. От 1967 г., при обединяването на 
НИГИ с Геологическия институт при БАН, тя преминава в 
обединения институт, в секцията по петрология, където ра
боти до пенсионирането си през 1979 г. (през 1977 г. един 
нелеп транспортен инцидент прекъсва за няколко години 
научната ѝ работа). Основната насока на изследванията ѝ 
в Геологическия институт продължава да е петрографията 
на хидротермално променените магматити в Централното 
Средногорие с голяма приложна насоченост. Пример за 
това е обосновката в средата на 70те години на перспек
тивността на находище „Цар Асен“ (съвместно с проф. Б. 
Бог данов) и предложението за проучването му, което до
вежда до неговата експлоатация. Наградена е с „Народен 
орден на труда“ – сребърен, с орден „Кирил и Методий“  
II ст., а през 1982 г. – в колектив, с наградата на БАН „Ма
рин Дринов“ (Науки за Земята).

Първите публикации на С. Чипчакова от 50те и начало
то на 60те годни на ХХ век са в областта на магмената пет
рография. Като резултат от доброто и всеобхватно познаване 
на къснокредния магматизъм в Централното Средногорие, 

тя, в разрез със съществуващата тогава представа, отделя 
няколко вулкански фази, покъсно датирани съвместно с  
П. Лилов с единствения прилаган тогава у нас KAr метод. 
На тази база интрузивният магматизъм намира място сред 
къснокредните вулкански прояви, образувайки вулканоин
трузивни комплекси, а не, както се считаше, откъснат от вул
канизма и проявен по време на ларамийската тектонска фаза 
на границата между Късната Креда и Терциера. Съвместно 
с Я. Вапцарова за пръв път датират с микрофосили възраст
та на седиментите, съпътстващи вулканската дейност като 
кониасдолносантонски, считани (заедно с вулканската дей
ност) за маастрихтски. Наред с разновъзрастни вулкански 
фази С. Чипчакова датира и свързаните с тях разновъзраст
ни хидротермални прояви (с КAr метод), също в пълен раз
рез със съществуващото догматично схващане за едноактна 
хидротермалната дейност след края на вулканската дейност 
(поради това и наричана тогава „поствулканска“). Особено 
внимание отделя на хидротермалните промени, свързани с 
рудообразуването (околорудните метасоматити), разграни
чавайки ги от до и пострудните такива. 

В първите си публикации върху околорудните изме
нения на скалите (напр. за меднопорфирното находище 
Медет, една от първите в България) С. Чипчакова използ
ва минераложката класификация за тяхното описание. 
Покъсно, с налагането в метасоматичната петрология на 
генетичните класификации на измененията (1967) и на ме
тасоматитите (1978), тя актуализира резултатите от изслед



184

ванията си. Професионализмът в теренните и микроскоп
ските наблюдения, прецизната рентгенова диагностика на 
минералните фази по зони и умението на С. Чипчакова да 
ползва изведените закономерности в теорията на метасома
тичната зоналност прави нейните публикации изключител
но ценни. Значителни са приносите ѝ в изучаването на мно
го от находищата на Панагюрския руден район като Медет, 
Петелово, Цар Асен, Красен, Елшица, Червена Могила и 
др. Особено важни са тези, свързани с изучаването на око
лорудните изменения на скалите в епитермалното находи
ще Челопеч, отразени в публикациите ѝ и найвече в непу
бликувания доклад „Киселосулфатен и адуларсерицитов 
тип изменения на магмени скали в епитермални находища“ 
(1993). Чипчакова привежда убедителни доказателства за 
съотношенията на околорудните изменения, характерни за 
основната златномедна минерализация в находището и за 
измененията, свързани с късната живаксъдържаща златно
сребърна минерализация. Те дават основание Челопеч да се 
характеризира като високо до умереносулфидизиран тип 

находище, с доминиране на умереносулфидизирания (ки
селохлориден) тип хидротермална система. Орудяванията 
в находището са основно в интензивно аргилизитов (као
линитови кварцити) и порядко в серицитов тип изменени 
скали (серицитови кварцити), в които само спорадично 
се среща алунит. С основание късната живаксъдържаща 
златносребърната минерализация, развита главно в пре
делите на промишленото златномедно находище Челопеч, 
е определена като киселосулфатен тип минерализация. 
Около пириткварцдикитовите жилки на минерализация
та е изведена латерална метасоматична зоналност, като 
отвътре навън са развити алуниткварцова, кварцдикитова 
и кварцилитова зона. Зоните са телескопирани върху око
лорудно изменените скали на промишленото златномедно 
находище Челопеч.

Със своята многогодишна изследователска работа в об
ластта на метасоматичната петрология Стойка Чипчакова 
остави значителна диря в българската петрология и сигур
на основа за бъдещите изследователи.

Йоцо Янев, Милко Каназирски
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