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През 2012 г. излезе монографията на Владимир Георгиев 
„Металогения на Източните Родопи“, отпечатана в 
Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. Кни
гата е с обем 262 стр., от които 99 фигури, 16 стр. литерату
ра (542 заглавия, от които 45 фондови доклади), 22 стр. ре
зюме на английски език, 9 стр. описание на магматичните 
комплекси съгласно „Стратиграфски кодекс на България“, 
6 стр. таблици със силикатни анализи и снимки.

В първата глава „Увод“ са разгледани металогенната 
изученост на Източните Родопи, терминологичните бе
лежки и подходът, принципите на отделяне на литостра
тиграфските единици във вулкански терени и използваната 
база данни.

Във втората глава „Място на Източните Родопи в Мо
равскоРодопската зона“ се прави преглед на тектонската 
позиция (част от Балканската орогенна система) и геолож
кия строеж (резултат на късноалпийска постколизионна 
екстензия) на тази зона. Особено внимание е отделено на 
късноалпийската еволюция, предвид важното ѝ металоген
но значение. Направена е металогенна характеристика и 
райониране на МоравскоРодопската зона. В централните 
ѝ части (Рила, Пирин и Западни Родопи) доминират WMo 
орудявания, в междинните зони – PbZn, а в периферните 
зони – златнополиметални. Вместо широко прилагания 
през последните десетилетия „формационен подход“ за по
дялба на полезните изкопаеми са използвани промишлено
генетични типове находища и проявления.

В третата глава „Геоложки строеж на Източните Ро
допи“ са анализирани тектонската подялба и геоложкият 
строеж на района. Накратко е разгледан метаморфният 
фундамент и поподробно ценозойските седиментно
вулканогенни единици. Особено внимание е отделено на 
късноалпиския магматизъм, предвид важното му метало
генно значение. Отделени са нови магматични литостра
тиграфски единици – магматични групи и комплекси. 
Магматичните групи включват магматични комплекси от 
съответния тектонски блок. В пониженията е локализи
ран среден до кисел магматизъм, а в Кърджалийския блок 
– изключително кисел. Определена е петрохимичната 
сериалност на отделните магматични групи и комплекси 
– висококалиева калциевоалкална, шошонотова и висо
кокалиева субалкална серии.

Четвъртата глава „Металогенно райониране на Из
точ ните Родопи“ съдържа характеристика на Източ но
родопския руден район, който включва въведените за 
пръв път Източнородопско комплексно понижение и Юго
източнородопски комплексен купол. В двете тектонски 
единици доминира златнополиметалният хидротермален 
промишленогенетичен тип. За пръв път, авторът отделя 
и рудни подрайони, които съвпадат с повисоко разряд
ните тектонски единици. Така, Североизточнородопският 
руден подрайон асоциира със Североизточнородопското 
понижение; Момчилградският руден подрайон – с Мом
чилградското понижение; Златоустовският руден под район 
– със Златоустовското понижение; Кърджалийският руден 

подрайон – с описания от автора Кърджалийския блок. 
Всички те са елемент от Източнородопското комплексно 
понижение. Предвид сходната късноалпийска металогения, 
към този руден район е включен и Югоизточнородопският 
руден подрайон, който пространствено съвпада с Югоиз
точнородопският комплексен купол.

В Кърджалийския руден подрайон е развит изключи
телно кисел магматизъм, с който се свързват преди всич
ко неметални полезни изкопаеми – зеолитити, бентони
ти, перлити. Рудните подрайони, асоцииращи с локални
те понижения със среден по състав магматизъм и този в 
Източнородопския комплексен купол, са доминирани от 
златни и златнополиметални орудявания.

Накратко е разгледан и Централнородопският руден 
район, с оглед сравнението му с Източнородопския ру
ден район.

В петата глава „Късноалпйска металогенна еволюция“ 
се отделят докъсноалпийски и късноалпийска металоген
ни епохи. В последната се разграничават ранноекстензио
нен, късноекстензионен и финален постмагматичен етапи. 
Главата е илюстрирана с 25 великолепни палеогеографски 
реконструкции.
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Глава шеста е посветена на „Геологогенетичен модел 
на късноалпийския екстензионен магматизъм и свързаната 
с него металогения и регионални закономерности в разпре
делението на полезните изкопаеми“. Обсъждането започва 
с представен от автора геологогенетичен модел на късно
алпийския екстензионен магматизъм. Много изследовате
ли предполагат мантиен произход на изходните магми на 
този магматизъм. Авторът обаче предлага свой модел за 
еволюцията на късноалпийския магматизъм и го свързва 
с различните видове полезни изкопаеми. Предполага, че в 
хода на формиране и ексхумация на метаморфните ядрени 
комплекси, между отделните куполи и по периферията на 
Родопския масив, става изтъняване на долния пластичен 
слой и на земната кора като цяло. Според автора, тъкмо в 
тези участъци се осъществява издигане на горната мантия 
и проникване на мантийно вещество в земната кора. Този 
магматизъм е представен предимно във вулкански фациес 
и е локализиран главно в пределите на Източнородопското 
комплексно понижение. Това е районът с найтънка земна 
кора в Родопите и близкото им обкръжение. Отделни него
леми кисели, средни и порядко базични по състав субвул
кански тела и дайки, както и плутонични тела, са внедрени 
и в околните куполи. Магматизмът от късния екстензионен 
етап се подхранва от няколко отделни междинни магмени 
камери. Те са резултат от единна късноекстензионна текто
номагматична обстановка и имат относително самостоя
телна и независима еволюция. Магматизмът е с мантиен 
произход, но в отделните магмени камери е със специфи
чен състав, вероятно поради обогатяване в различна степен 
с коров субстрат. Тези камери имат еднотипна, но нееднак
ва и неедновременна еволюция. В междинните магмени ка
мери мантийната магма се диференциацира. В резултат на 
това периферните камери са със среден или кисел състав. 
Двата типа периферни магмени камери имат специфична и 
твърде различна металогения.

Геологогенетичният модел на средни по състав магме
ни камери отразява последователно формираните златни 
хидротермални находища, уранови седиментнодиагене
тични проявления, манганови вулканогенни проявления, 

алунитови вулканогенни находища, CuMo хидротермални 
проявления, магматични проявления на перлит, златнопо
лиметални хидротермални находища и уранови хидротер
мални проявления. Авторът описва важна закономерност 
в разпределението на златните, златнополиметалните и 
алунитовите находища, както и на CuMo хидротермални 
проявления, в зависимост от алкалността на магматизма в 
съответните понижения. 

Геологогенетичният модел на кисели по състав ка
мери илюстрира последователното образуване на хидро
термални находища на зеолитити, уранови вулканогенно
седиментогенни проявления и магматогенни перлитови 
находища. 

Подчертава се съществената разлика на орудяванията, 
свързани със средни и кисели по състав магмени камери, с 
които асоциират съответно главно метални орудявания, а с 
киселите – неметални.

Накрая авторът прави сравнение между късноалпий
ските метални полезни изкопаеми в Централнородопския и 
Източнородопския руден район. Първият се характеризира 
с оловноцинкови, а вторият – със златни и златнополиме
тални орудявания. Тази закономерност се обяснява с дебе
лината на земната кора. В Централнородопския руден ра
йон тя е много подебела в сравнение с Източнородопския. 
Това се отразява и на веществения състав на магматитите. 
Предполага се, че магматизмът има мантиен произход, но 
в района с подебела земна кора е асимилирал повече коров 
материал.

Като недостатък може да се посочи липсата на прогнозна 
оценка, но тя може би е предмет на бъдещи изследвания.

Книгата е придружена от Металогенна карта на Из
точните Родопи в М 1:200 000. Геоложката основа на 
тази карта и металогенните единици са дело на автора. 
Металогенните обекти (находища и проявления) са взети 
от Металогенната карта на България в М 1:200 000, вклю
чително и на урана, с малки изменения.

Владимир Георгиев, авторът на монографията „Мета
логения на Източните Родопи“, е награден с грамота от 
Съюза на учените в България за научни постижения.

проф. дгмн Божидар Маврудчиев


