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Въведение

Навършването на 125 години от рождението на 
акад. Страшимир Димитров е повод да се направи 
оценка за влиянието на идеите му за регионална-
та подялба и корелации на метаморфните скали, а 
също така да се направи опит за съвременно ос-
мисляне на тези проблеми. Страшимир Димитров 
е известен с прецизните си, детайлни работи, пос-
ветени на конкретни райони или процеси. Но също 
така той се ангажира с трудната задача да обобщи 
съществуващото познание за магмените и мета-
морфните скали в България. В поредица от работи, 
разработвани в интервал от около 20 години (1939, 
1946, 1955–1959), е отразено както развитието на 
геоложките познания, така и е маркирана еволю-
цията на идеите. Ясно различимата еволюция на 
възгледите показва, че за Стр. Димитров придоби-
ването на нови данни изисква смяна на по-ранните 
възприятия и парадигми. 

В научното творчество на Стр. Димитров са 
изложени много идеи, които имат следствия за 
регионалната геология. Тяхното пълно разглежда-
не изисква написването на монография. Първото 
обоб щение върху магмените и метаморфните скали 
в България той прави през 1939 г., където се спи-
ра основно на магмените скали. В пълен вид из-
лага идеите си в eдна от главите на монографията 
„Геология на България“ (Димитров, 1946), където 

относително подробно разглежда поделянето на 
метаморфните комплекси. Въпреки че са в резю-
миран вид, изложените идеи в работите от 1955 и  
1959 г. показват еволюция във възгледите под 
влиянието на новополучени данни и работата на 
Янишевски (1947). Mоже да се предположи, че 
Стр. Димитров е бил силно впечатлен от работата 
на Янишевски, особено след като е имал възмож-
ността да провери правотата на изложените от него 
идеи по отношение на Странджанската зона. В тези 
обоб щения се акцентира на проявите на алпийски 
метаморфизъм в Странджанската зона и се прави 
ясно разграничаване на Диабаз-филитоидната фор-
мация от високометамoрфните комплекси.

В тази статия ще се засегнат две от изложе-
ните от Стр. Димитров концепции, които са с ва-
жно значение за регионалната геология: Диабаз-
филитоидната формация и стратиграфията на ви-
сокометаморфните комплекси от Южна България 
и по-специално тези от Родопите. И двете теми 
са едни от най-сложните обекти в геологията, 
тъй като се отнасят за метаморфозирани скали. 
Тяхното по-пълно разбиране стана възможно едва 
в последните години с навлизането на нови гео-
химични, петроложки и геохроноложки изслед-
вания. Несъмнено детайлното дешифриране на 
проблемите изисква много нова изследователска 
работа, а също така и много внимателен прочит 
на изказаните идеи на по-ранните изследователи. 
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Диабаз филитоидна формация – развитие 
на идеите и съвременно разбиране

Идеите на Страшимир Димитров и тяхната 
еволюция

Стр. Димитров (1939) въвежда понятието Диабаз-
филитодна формация (ДФФ) като единица с регио-
нално значение, въз основа на детайлните опи-
сания на разреза от Искърския пролом и района 
на Витоша и Лозенска планина (Димитров, 1937). 
Тези описания и пълнотата на разреза от пролома 
между Бов и Лакатник (Димитров, 1929), дават ос-
нования на Бончев (1986, стр. 104) да нарече този 
локалитет стратотип на ДФФ. Първоначално скал-
ният обем на единицата е причисляван към горния 
хоризонт на метаморфния фундамент (Димитров, 
1946), но впоследствие е отделен като единица, 
ясно обособена от кристалинния фундамент на 
Южна България (Димитров, 1955). Интересно е, че 
почти незасегнатите от синметаморфни деформа-
ции мафити на по-късно отделените Чернивръшка 
и Берковска група, не са включени във ДФФ, а 
са причислени към Старопланинските плутонити 
(Гранит-диорит-габрова формация – Димитров, 
1939). 

След 1944 г. изследванията на Димитров стават 
все по-приложни, отразяващи нуждата за геолож-
ки знания в сферата на хидроенергийното строи-
телство и проучването на метални полезни изкопа-
еми в Южна България. За съжаление, няма достъп-
ни доклади от този период на изследователската 
му дейност. Последните обобщителни трудове са 
налични най-вече от издадения двутомен сборник 
с трудове (1961). Резюмираният характер на тези 
текстове затруднява точния анализ на изложе-
ните възгледи. Важна еволюция във вижданията 
е отбелязана на картите към работите от 1955 и  
1959 г. Тук като ДФФ са означени само нискомета-
морфните скали от Стара планина, докато тези от 
ЮЗ България са маркирани като „метаморфозира-
ни базични и ултрабазични плутонити“, без да се 
прави връзка с метаморфозираните базични скали 
от Лозенска планина и Витоша, разглеждани като 
Празинитова формация. 

Развитие на възгледите след 1960 г.

В продължение на десетилетия ДФФ се използва 
за означаване на различни зеленошистно метамор-
фозирани единици на територията на България. 
Терминът се използва и в най-важните регионални 
трудове от втората половина на ХХ век (Яранов, 
1960; Цанков, Спасов, 1968). 

Проведените през втората половина на 50-те и 
през 60-те г. на ХХ век първи детайлни картировки 
в М 1:25 000 излагат редица нови факти, които на-

лагат промени. Развитието на възгледите е отбеля-
зано в обобщенията „Стратиграфия на България“ 
(Цанков, Спасов, 1968) и „Тектонски строеж на 
България“ (Йовчев, 1971). Усилията на изследо-
вателите водят както до опити за разчленяване на 
подединици, така и се забелязва тенденция към 
крайно разширяване на приложението на термина 
ДФФ. Така напр., някои колективи излагат моти-
ви за „изваждане“ от обема на ДФФ на по-слабо 
метамофозирани или на контрастни по литиложки 
особености скални единици. По този начин, през  
60-те г. на ХХ век са отделени Киряевска, Дъб-
равска, Средногривска, Стакевска, Дългидел ска 
и др. свити (обзор и данни в: Чунев, Кожухаров, 
1968; Бончев, 1988 – стр. 104). Явният стремеж е, 
разположените в горните нива на зеленошистни-
те разрези или разположени в съседни тектонски 
блокове по-груботеригенни нива, да бъдат отделе-
ни от типичните за ДФФ разрези, доминирани от 
пелити и базити. 

Наред с опитите за разчленяване и детайлиза-
ция на зеленошистно променените скали, посте-
пенно се достига до разпростиране на понятието 
ДФФ, така че то да обхване почти всички ниско-
метаморфни скали в България. Вероятно максима-
лен териториален обхват ДФФ добива в интерпре-
тацията на Чунев и Кожухаров (1968), където за 
нея се казва „Тя носи типични евгеосинклинални 
белези и се характеризира със стабилност и поч-
ти еднакво повторение на фациесите в различните 
ѝ части“. Последващите изследвания мотивират 
различния характер на разрезите от Източните 
Родопи и Странджа, но възгледите за сходство-
то между зеленошистните метаморфити от Стара 
планина и ЮЗ България се налагат дълбоко в гео-
ложката общност. 

 През 70-те години на ХХ век към тези сложно 
тектонизирани метаморфити започват да се при-
лагат методите на литостратиграфиране на седи-
ментни единици. Първите опити са направени в 
„стратотиповата област“, тази на Искърския про-
лом. Иванов (1972) и Джелепов (1983) предлагат 
две напълно различни суперпозиционни схеми, 
факт, който ясно показва невъзможността за ко-
ректно стратиграфиране (дори на малки разстоя-
ния!) на подобен тип метаморфозирани и дефор-
мирани скални единици. 

Съвременните разбирания за подялбата и гео-
динамичното тълкуване на скалите, отнасяни към 
ДФФ са най-пряко отразени в редица трудове на 
Иван Хайдутов и неговите съавтори. Изучавайки 
в продължение на десетилетия палеозойските раз-
рези в Западните Балканиди, Хайдутов успява да 
мотивира структурно-тектонска синтеза за доме-
зозойската еволюция на тази част от Балканидите. 
В монография (Хайдутов, 1991) и серия от клю-
чови публикации (Haydoutov, 1989; Haydoutov, 
Yanev, 1997) се излага стройна и логична схема, 
според която „единната“ ДФФ се състои от 3 кон-
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трастно различни единици (наричани от автора със 
стратиграфския термин „групи“). За първи път се 
излагат конкретни данни, указващи за стратиграф-
ската или структурна суперпозиция (тълкуванията 
търпят известни промени с годините) на форми-
рани в контрастно различна геодинамична обста-
новка скални единици: Чернивръшка, Берковска 
и Дългиделска. Предложената подялба не само 
води до цялостно преосмисляне на значението на 
понятието ДФФ, но и е най-солидната основа за 
така необходимото разчленяване на нискомета-
морфните разрези от Стара планина. Неслучайно 
тази подялба е възприета и при изготвянето на гео-
ложката карта на България в М 1:100 000. Тъй като 
моделът добива голяма популярност, не закъсня-
ват опитите зеленошистните метаморфити из цяла 
България да бъдат причислени към някоя от отде-
лените единици. 

Друга линия на изследователска работа, свър-
зана с ДФФ, е въпросът с контактите на единица-
та с високометаморфната подложка (разглеждана 
почти от всички изследователи като докамбрийски 
фундамент). Изложени са най-различни мнения, 
вариращи от трансгресивен контакт до колизионна 
зона. Темата е дискутирана подробно от Антонов 
и др. (2001). Важно е да се отбележи, че още през 
60-те г. се излагат данни (Бояджиев, Иванова-
Панайотова, 1966), загатващи за отношения, кои-
то, погледнати през призмата на съвременното 
разбиране на пластичните деформации, дават ос-
нования да се говори за синметаморфни зони на 
срязване по контактите на ДФФ. 

Геодинамични тълкувания и съвременен 
поглед

Характерът на разреза на ДФФ не създава про-
блеми за тълкуването на геодинамичната обста-
новка по време на формирането на единицата. 
Стр. Димитров (1946) ясно дефинира: „...диаба-
зовите ерупции вероятно през девонско време са 
имали действително характер на типични геосин-
клинални ерупции...“. В превод към сегашния 
плейттектонски модел, това може да се преведе 
като обстановка на дълбоководен басейн с про-
цеси на рифтинг. Яранов (1960) подкрепя напъл-
но този възглед. Любопитно е, че съвременното 
плейттектонско тълкувание на частите от ДФФ в 
Западния Балкан е направено от убеден фиксист – 
Ек. Бончев (1977). Коментирайки особеностите на 
ДФФ (Бончев, 1986, стр. 104) споменава следни-
те ѝ особености „...многоликост, дължаща се и на 
силната тектонска раздробеност в океанизиращо-
то се пространство и на последвалия сепаративен 
метаморфизъм“. Бончев (1977) обособява скалите 
на ДФФ в номинирания от него Трибалски геоком-
плекс и недвусмислено свързва формирането им с 
процесите на рифтообразуване. Ново преосмис-

ляне на скалните асоцииации, свързвани с ДФФ, 
се прави от Хайдутов (1991), който отбелязва „...в 
този комплекс изкуствено са обединени образу-
вания с различен генезис въз основа на присъст-
вието на зелени скали и наличието на еднотипен 
зеленошистен метаморфизъм“. Логичният модел 
на Хайдутов се базира на особеностите на разре-
зите, петроложките особености, геохимичните ха-
рактеристики и др. и акцентира на контрастните 
обстановки на формиране на отделените от него 
единици (Чернивръшка, Берковска и Дългиделска) 
в състава на „единното“ ДФФ.

Съвременният етап в развитието на идеите се 
бележи от непрекъснатия поток на нови, най-вече 
геохроноложки данни. Тук трябва да споменем и 
прекартирането и издаването на геоложка карта в 
М 1:50 000 за ЮЗ България и Западен и Централен 
Балкан (2005–2010 г.), което, въпреки че осигури 
точна картографска база, не успя да обоб щи на-
трупаните нови данни и изложени идеи. От ме-
тодична гледна точка е важно, че се достигна до 
разбирането за нуждата от специфичен подход 
при стратиграфирането на метаморфните единици 
(Хрисчев и др., 2005). На фона на това изобилие 
от картна и геохроноложка информация прави 
впечатление почти пълната липса на работи върху 
пластичната палеозойска тектоника и оценката на 
деформационните градиенти. 

И така отиваме към най-трудния въпрос: какво 
е съвременното виждане върху скалните асоциа-
ции, отнасяни към ДФФ? Няма съмнение, че тряб-
ва да се прибегне към поделяне и модифициране 
на този термин. На базата на конкретни теренни 
отношения, както и на редица геохроноложки дан-
ни може да се обособят няколко единици и групи 
от единици.

Балкано-Карпатски офиолити (фиг. 1). Дефи-
ниран е от Хайдутов (1991) като „офиолитов сег-
мент“ и на българска територия е представен от 
Чернивръшката единица. Аргументите на Хай-
дутов за принадлежността на разкъсаните в резул-
тат на алпийската тектоника офиолитови масиви 
към една пълна офиолитова асоциация се по-
твърждават напълно и от най-новите изследвания 
(Plissart et al., 2017). Днес няма съмнения за девон-
ската възраст на тези скали (Plissart et al., 2017; 
Kiselinov et al., 2017). Важно е да се отбележи, че 
този офиолитов сегмент се разкрива само в райо-
на на Карпато-Балканската дъга и подобни (дори и 
фрагменти) по възраст скални асоциации не са из-
вестни на друго място на Балканския полуостров. 
В този смисъл следва да се ревизират вижданията 
на Хайдутов за разпростиране на Чернивръшката 
единица в областите на Верилския и Влахинския 
блок, а също и в Св. Илийските възвишения. 

Важно е да се отбележи, че скалите от Чер-
ни връшката единица са разглеждани от Стр. Ди-
митров (1946, 1955) като част от Старо пла нин-
ските плутонити (т.е. като пост-ДФФ). Връб-
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лянски и др. (1961) ги отнасят условно към ДФФ. 
Подробната справка с геоложката литература не 
даде отговор на въпроса кой и кога е причислил 
офиолитовите скали към ДФФ. Като единица, 
реално лишена от филити (известни са само не-
значително количество метапелити в най-горните 
структурни нива на единицата) тя няма логично 
място в ДФФ.

Фролошка единица. В ЮЗ България, в района 
на Верила, южните и източни склонове на Витоша, 
в района на Лозенска планина и Вакарелските въз-
вишения се разкрива специфична нискометамор-
фна последователност, доминирана от силно плас-
тично деформирани метабазити. В последните си 
работи Стр. Димитров (Dimitrov, 1959) ги описва 
като „метаморфозирани базични и ултрабазични 
плутонити“, но през 60-те години, въпреки съ-
ществените разлики с типичните разрези на ДФФ 
от Искърския пролом и Берковско, тези скали се 
разглеждат като част от формацията. Фролошката 
единица е дефинирана от Загорчев (1987) като 
свита, включваща зеленошистните метабазити от 
ЮЗ България. На базата на структурни данни към 
нея може да се отнесат всички метабазити от ви-
сящия блок на Габровдолската зона (Bonev et al., 
1995), като по този начин тя обхваща и аналогич-
ните скали на СИ до Вакарелските възвишения. 
Единицата е изградена изключително от метаба-
зити с къснодокамбрийско-камбрийска възраст 
и офиолитов произход (обзор в: Zagorchev et al., 
2015). В редица ключови публикации, засягащи 
въпроса за ДФФ, се утвърждава „еднаквостта“ 
на разрезите от ЮЗ България и Стара планина 
(Иванов и др., 1987; Хайдутов, 1991; Антонов 
и др., 2001). Несъстоятелността на тези интер-
претации се мотивира от новите геохроноложки 
данни, показващи девонска възраст за офиолити-
те в Западен Балкан и къснодокамбрийска в ЮЗ 

България. Също така Фролошката единица не 
показва литоложки аналогии със отнасяните към 
Берковската или Дългиделската единица скали от 
Стара планина. Така, Фролошката единица може 
да се разглежда като специфичен тектонски еле-
мент, разкриващ се само в ЮЗ България и части от 
Средногорието. Долната граница на единицата със 
високостепенния херцински фундамент се бележи 
от регионалната къснохерцинска Габровдолска 
зона (Gerdjikov et al., 2009). 

Берковска единица. Въведена е от Haidutov 
et al. (1979) като стратиграфска единица с ранг 
група, а на геоложките карти в М 1:50 000 е под 
името Берковски нискометаморфен комплекс. В 
Берковско и Чипровско тя е представена от мелан-
жоподобна асоциация на метапелити и бимодални 
магмени скали, включваща още и по-грубозърнес-
ти теригенни седименти и мраморизирани варови-
ци. Данни за протолитите на тези скали може да 
се намерят в абстракти, които са част от доктор-
ската дисертация на Carringan (2005). Възрастта 
на магмените скали е в интервала 530–470 Ма, а 
детритусните циркони от теригенната част от раз-
реза показват значими пикове между 700 и 500 Ма. 
Това дава основание да се говори за камбрийска 
възраст на тази единица.

Както вече е отбелязано (Хайдутов, 1991), 
скалната асоциация на Берковската единица е 
най-близка до „стратотиповия разрез“ на ДФФ от 
района на селата Бов и Лакатник. В тази част на 
Искърския пролом и долината на р. Габровница 
се разкрива изключително добре запазен участък 
от долнопалеозойския разрез, където отношения-
та с добре датираната ордовишка последовател-
ност са слабо повлияни от по-късните тектонски 
процеси (Чунев, Кожухаров, 1968; Бончев, 1986). 
Литоложките сходства на доордовишкия разрез от 
пролома със скалните комплекси от Чипровско и 

Фиг. 1. Геоложка карта на херцинския фундамент и разпространение на главните мраморни нива от алпийския 
Родопски метаморфен комплекс
Родопски метаморфен комплекс: 1 – мрамори от Асенишката единица, 2 – мрамори от единицата Пирин-Пангеон; 
Херцински фундамент: 3 – преработен през Алпийската орогенеза херцински фундамент, 4 – херцински гранитои-
ди; 5 – Карпато-Балкански офиолит, 6 – долнопалеозойски седименти, 7 – проблемни единици, 8 – нискометаморфни 
скали, свързани с тектонската зона Стъргел-Болуваня, 9 – високометаморфен комплекс на Централното Средногорие,  
10 – Огражденски комплекс, 11 – Власински комплекс, 12 – долен Cръбско-македонски масив, 13 – Берковска единица, 
14 – Фролошка единица, 15 – фрагменти от кадомски метаморфити

Fig. 1. Geological map of the Variscan basement and main marble units from the Alpine Rhodope metamorphic complex
Rhodope metamorphic complex: 1, marbles from Assenitsa unit; 2, marbles from Pirin-Pangaion unit; Variscan basement 
units: 3, reworked during Alpine orogeny Variscan high-grade basement; 4, Variscan granitoids; 5, Carphato-Balkan ophiolite;  
6, Lower Paleozoic sediments; 7, problematic units; 8, low-grade metamorphic rocks related to Stargel-Boluvanya zone; 9, Central 
Srednogorie high-grade metamorphic complex; 10, Ograzhden complex; 11, Vlasina Complex; 12, Lower Serbo-macedonian 
complex; 13, Berkovitsa unit; 14, Frolosh unit; 15, Cadomian basement

→
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Берковско се допълват и от сходната възраст: тук 
метабазитите са с долнокамбрийска протолитна 
възраст (520 Ма – Georgiev et al., 2016). 

Зеленошистно променени долнопалеозойски 
скали в обхвата на зоната Стъргел-Болуваня. 
Юж ните склонове на Златишка и Етрополска Ста-
ра планина са доминирани от нискометаморфен 
раз рез, традиционно отнасян към ДФФ. Неясно 
обаче остава отношението на този разрез спря-
мо ор довишките последователности от района на  
вр. Звез дец и изградените изключително от анхи-
мета морфни или само диагенетнопроменени ор-
довишки скали части на Стара планина на запад  
от прохода Витиня. Проблемът най-ясно се илюстри-
ра със сравняване на съседните картни листа Бо-
тевград и Тетевен от геоложката карта М 1:100 000.  
На западния лист (Ботевград) палеозойските скали 
са показани като ордовишки, а на източния – като 
части от ДФФ! Решения на заплетения казус на-
мираме в оценката на скалния обем, повлиян от 
динамотермалната преработка, свързана с движе-
нията по Стъргел-Болуванската зона (Gerdjikov 
et al., 2007). Резултатите от нашите изследвания 
все още чакат да бъдат публикувани, но в резю-
миран вид може да се каже, че метаморфозата и 
структурирането на отнасяните към ДФФ скали от 
Златишко и Етрополско се свързват с процесите на 
херцинска транспресионна тектоника. Считаме, че 
тези нискометаморфни скали са част от долнопа-
леозойския разрез, който е добре стратиграфиран 
в района на Искърския пролом и попадайки в об-
хвата на Стъргел-Болуванската зона, претърпява 
херцински метаморфизъм и структуриране.

Проблемни единици. В обхвата на Алпийския 
Балканиден ороген има диспергирани долнопа-
леозойски (?) скални ансамбли, чийто афини-
тет не е ясен. Няма нови данни за протолитите 
на разреза от Било планина (Иванов и др., 1976). 
Спецификите на този фрагмент се оформят от не-
типичния за Балканидите тренд на структурите 
(север-южен) и уникалните находки на гондити 
(Иванов и др., 1976). Още много малко се знае 
за разкритията на скалите, отнасяни към ДФФ в 
Карловско и Калоферско, а също и в района на Св. 
Илийските възвишения. Чакат и своята проверка 
съобщенията за присъствието на девонски маг-
матити в Странджанското ДФФ (Lilov, Maliakov, 
2001), днес разглеждано като Велекска единица.

Високометаморфните производни на ДФФ. 
На редица места в Стара планина (района на 
Стакевци-Горни Лом, около с. Клисура, в Твър-
дишка Стара планина и др.) се срещат фрагмен-
ти от стара континентална кора, заварена от 
Хер цинската орогенеза (Герджиков и др., 2013). 
Разграничаването на тези вероятно кадомски 
фрагменти е сравнително лесно, поради липсата 
на алпийски регионален метаморфизъм и много 
нисостепенните херцински промени. Поради това 
високотемпературният характер на тези скали 

(гнайсов строеж, фолиации, оформени от високо-
температурни минерали като обикновен амфибол 
и др.) е лесно разпознаваем. Следователно тези 
скали нямат нищо общо с ДФФ. 

Високометаморфни комплекси – 
развитие на идеите и съвременно 
разбиране

Темата с високометаморфните комплекси е също 
така изключително комплицирана и е обект дори 
на още повече дискусии. Насочвам читателя към 
няколко от обобщенията, които дават представа 
за въпроса (Zoubek et al., 1988; Zagorchev, 1994; 
Саров и др., 2004; Burg, 2012). Наскоро (Герджиков 
и др., 2013) направихме опит за ревизия на подял-
бата на високометаморфните скали, наложила се 
от нуждата за осмисляне и обобщение на голямо-
то количество нова геохроноложка информация 
(фиг. 1). Получените в последните няколко години 
данни не дават основание за нейното коригиране. 
Представените по-долу резултати и тълкувания се 
отнасят само до Родопския метаморфен коплекс, 
лимитиран между Маришката зона и долината на 
Струма. 

Идеите на Страшимир Димитров и тяхната 
еволюция

Значителна част от работите на Стр. Димитров 
са посветени на магмените скали. Независимо 
от това, базирайки се както на собствени изслед-
вания, така и на данни от други изследователи 
(Cvijic, 1904; Яранов, 1943, Янишевски, 1947 и 
др.), в своите обоб щения Стр. Димитров засяга въ-
проса за подялбата на високостепенния метамор-
фен фундамент, който изгражда големи части от 
Южна България. Високометаморфните комплекси 
са накратко разгледани в работата от 1938 г., до-
като по-късно (Димитров, 1946) предлага най-но-
вото за това време разчленяване, придружено от 
достатъчно информативно картно представяне. 
Частично са заимствани идеите на Cvijic (1904) за 
отделянето на два хоризонта. Долният хоризонт 
се приема за изграден основно от параметамор-
фити с предполагаема архайска възраст. В схе-
мата от 1946 г. горният хоризонт включва както 
ДФФ, така и т.нар. Родопска серия – относител-
но по-нискометаморфни скали, разкриващи се в 
Централните Родопи и Пирин. Най-съществените 
промени в идеите, изложени в работите от 1955 
и 1959 г., е ясното отделяне на ДФФ от високо-
метаморфните комплекси. Според последните 
обобщения (Димитров, 1955; Dimitrov, 1959), ви-
сокометаморфният фундамент изгражда големи 
части от Родопите, Централното Средногорие, ЮЗ 
България и части от Сакар и Странджа. 
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Важно е да се отбележи, че в тези последни ра-
боти Димитров акцентира на проявата на алпийски 
метаморфизъм в Странджанската зона. С това не-
съмнено подсказва на следващите изследователи 
важността на тази проблематика. В тези трудове се 
следват две важни идеи: първо, не се поставя под 
съмнение, че метаморфитите от ЮЗ България (за-
падно от р. Струма), тези от Верила, от Ихтиманска 
и Централна Средна гора, заедно с тези от Родопите 
и Странджа са част от един стар метаморфен ком-
плекс с предполагаема архайска възраст. Второ, на 
базата на разлики в степента на метаморфизъм и 
положението в разреза, се обособяват две единици 
(наричани серии). Отсъствието на преход в степен-
та на метаморфните изменения между двете серии, 
а също и поради липсата на „инжекционен“ мета-
морфизъм в горната серия, се предполага, че двете 
серии са образувани по различно време (Димитров, 
1955, 1959). Тези идеи са отразени при изготвянето 
на геоложката карта в М 1:200 000 (картни листо-
ве Смолян, Пловдив и др. – вж. Кожухаров, 1968, 
стр. 5), където сериите са означени съответно като 
Архайски и Протерозойски комплекси. 

Горната единица (серия, комплекс) е обособе-
на само в обхвата на Родопите (в геоложки смисъл 
най-общо ограничена между р. Марица и Струма), 
където Димитров настоява за съществуването на 
метаморфна прекъснатост. Интересно е да се види 
развитието на тези идеи от последващите по-де-
тайлни изследвания и съвременното виждане, от 
гледната точка на син- и постметаморфния строеж 
на Родопските метаморфити.

Развитие на възгледите след 1960 г.

По-късните изследвания не отхвърлят вижданията 
за по-нискометаморфния характер на горната част 
от метаморфния разрез от Централните Родопи. 
Вергилов и др. (1963) отбелязват за протерозойския 
комплекс (т.е. горните нива от разреза): „Степента 
на метаморфизъм в комплекса отдолу нагоре по-
степенно намалява, като остава все в рамките на 
амфиболитовия фациес“. Важността на този ме-
таморфен градиент се подчертава от Иванов и др. 
(1979), които ясно документират понижение на 
степента на изменения в горните нива от разре-
за на метаморфния комплекс. Впоследствие тези 
идеи са доразвити в контекста на концепцията за 
отделяне на тектонски и литотектонски единици, 
което в голяма степен мотивира обособяването на 
Асенишката единица. Важно е да се отбележи, че 
нискометаморфен характер показват само най-гор-
ните части от Асенишката единица.

За разлика от утвърждаваното понижение на 
метаморфния фациес, вижданията на Стр. Ди-
митров за стратиграфирането на метаморфния 
разрез са подложени на пълна ревизия и се налага 
идеята за съществуването на голяма граница във 

високометаморфния кристалин, която е разпо-
ложена значително по-дълбоко в структурата на 
Централнородопския метаморфен комплекс. Тази 
алтернативна концепция е разработена от Вергилов 
и др. (1963), а впоследствие е доразвита в серия 
от работи. В резюмиран вид лансираните от тези 
автори идеи се свеждат до значително модифици-
ране на утвърдения още от началото на ХХ в. дву-
делен модел. За разлика от Яранов и Димитров, в 
тези работи „голямата“ граница в Родопския крис-
талин е значително изместена надолу в разреза и 
се поставя по горнището на (относително) хомо-
генните „ултраметаморфни“ скали (описвани като 
гранитогнайси, днес – почти навсякъде доказани 
като ортогнайси с пермска протолитна вързраст). 

През 60-те години изготвената за района на 
Централните Родопи литостратиграфска схема се 
разпростира и включва метаморфните комплекси, 
изграждащи широки площи между р. Струма и 
Места (Кожухаров, 1968). Същевременно от 1957 г. 
започва картирането на Пирин в М 1:25 000, което 
продължава до 1969 г. Резултатите са обобщени от 
Зидаров и др. (1971) и Загорчев и др. (1971). 

Въпросът с отношенията на отделните единици 
от метаморфния фундамент в Пирин е наистина за-
плетен. Стр. Димитров (1946) недвусмислено при-
числява част от метаморфитите в Пирин към гор-
ната серия. Бояджиев (1959) се придържа в голяма 
степен към това становище. Яранов (1960), въпреки 
че познава добре района, се въздържа от коментар 
по въпроса. Детайлните картировки обаче докумен-
тират, че при сравнение с Централните Родопи, в 
Пирин има инверсия на разреза. Това се докумен-
тира ясно както в обхвата на Тешевската антикли-
нала (Бояджиев, 1959), така и за дебелите, вероятно  
>1 km мрамори, които изграждат карстовото било 
на Северен Пирин. И във двата локалитета над пред-
полагаемо „коронясващите“ разреза на Родопските 
метаморфити мрамори, залягат конформно скални 
единици, характеризиращи се с по-висока крис-
талинност и без следи от крехки разломявания. И 
което е по-важно, тук над мраморите залягат стра-
тиграфски единици, много сходни с тези, които в 
Севернородопската антиклинала (Севернородопски 
подувания по Яранов, 1960) се разполагат под дебе-
лите >1,5 km Добростански мрамори. За да се реши 
този „парадокс“ се прибягва до лансирането на из-
ключително сложен структурен модел (Загорчев и 
др., 1971), предполагащ съществуването на систе-
ма от различно ориентирани преобърнати гънкови 
структури. Много сходно решение за инверсията в 
метаморфния разрез за района на Ксантийско пред-
лагат Zachos & Dimadis (1983).

Съвременен поглед

Научните подходи към метаморфните комплекси 
претърпяха истинска революция в последните  
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30 години. Това стана поради въвеждането на мо-
дерните методи за анализ на метаморфните текто-
нити, широкото навлизане на термобарометрични-
те оценки, усъвършенстваните геохимични мето-
ди за дискриминиране на протолити и най-вече на 
значителния напредък на геохронологията. Всичко 
това наложи и смяна на подхода на разчленяване и 
налага преход от литостратиграфка подялба към 
отделяне на тектонски (литотектонски) единици. 

С налагането на този нов метод на разчленяване 
във метаморфните комплекси се достига до съвре-
менен поглед върху вижданията на Стр. Димитров 
от 50-те г. на миналия век. Изключително инте-
ресно е да се сравнят картите на разпростране-
нието на нискометамофните скали от кристали-
на по Стр. Димитров със съвременните карти на 
литотектонските единици. Отделените от Стр. 
Димитров (1946) нискометаморфни скали съвпа-
дат с доминираните от парадеривати горни нива 
на Асенишката единица (в автохтонно положение 
около Асеновград и в алохтонно положение ЮЗ 
от Девин), а също така и с част от метаморфитите 
от Пирин-Пангеонската единица (фиг. 1). Именно 
това са нивата от метаморфния фундамент, за 
които вече е добре документирано, че запечатват 
значително по-нискотемпературни изменения. 
Независимо от сходния характер на метамофните 
изменения и напълно аналогичния състав (основ-
но мрамори), тези най-мощни мраморни нива в 
Родопския метаморфен комплекс заемат различ-
на позиция в тектонски стратифицирания разрез. 
Докато мраморите от Асенишката единица заемат 
високо структурно ниво от разреза на Централните 
Родопи, то мраморите от Пирин и Славянка са 
част от най-долната тектонска единица – Пирин-
Пангеонската. Освен по позиция, разликите между 
тези мраморни нива се засилват и от разликите на 
асоциращите с тях ортогнайси, факт, който прави 
корелирането им невъзможно (Герджиков, 2007). 

Заключение

С мотивирането на редица метаморфни и магмени 
комплекса с регионално значение Стр. Димитров 
(1946, 1955) прави важна крачка към диференци-
рането на сложния пъзел от метаморфни и маг-
мени скали, оформящи ядрените части на хер-
цинския и алпийския ороген на Балканския полу-
остров. Напълно естествено, изложените идеи са 
подложени на значителни ревизии. Това в никакъв 
случай не намалява тяхното значение като необ-
ходима основа за осмисляне на геоложкия строеж. 
Направените опити за регионална синтеза на ре-
зултатите са важна част от научните изследвания и 
осигуряват база за развитие на геоложките науки. 
От историческа перспектива дори е учудващо, че 
някои от лансираните от Стр. Димитров идеи имат 
такава трайност и едва напоследък се прави пре-
ход към нови парадигми.

Изследванията на метаморфните комплекси са 
едни от най-тежките и изискват комплексен под-
ход. Развитието на науката позволи да се прилагат 
ясни критерии за дефинирането на изградените 
от метаморфни скали единици и това налага пре-
оценка на по-ранните виждания. Със демонстри-
раното желание за непрекъснато усъвършенстване 
и модифициране на по-рано изказаните идеи, Стр. 
Димитров е изключителен пример за всички, кои-
то имат отношение към поляризираните виждания 
в регионалната геология.
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