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Abstract. The petrographic diversity of Rila Mountain is an important prerequisite for the development of Rila Geopark and its nomina-
tion for UNESCO Geopark. According to the principle of the thematic geodiversity, the leading theme of the geopark – glacial landscapes, 
is complemented by the remarkable petrographic diversity of igneous and metamorphic rocks, in which alpine glacial forms are developed. 
Following a recent review of the intrusive rocks that make up the Rila-West Rhodope Batholith, the concept of Rila Geopark would not be 
complete without a retrospective of the metamorphic rocks that are an integral part of its petrographic diversity. The different approaches 
(lithodemic and lithotectonic) to the mapping of the Rila-Rhodope Massif divided the geologists into two camps. This led to a discrepancy in 
terminology and nomenclature of the metamorphic units, which is unacceptable in the context of the educational priority of the geopark. For 
the purpose of geotourism, clear and understandable interpretations are required to provoke the visitors’ interest in geological processes and 
phenomena, rather than confusion and perplexity. This article is a historical overview of the geological study of the metamorphic terrains in 
Rila Mountain with a scheme of lithodemic units based on the existing lithostratigraphic nomenclature. This approach allows the preservation 
of the names of the lithostratigraphic units, whose toponymic adjectives derive from well known geographical features in the Rila-Rhodope 
Massif. The rank term is replaced by a lithological or descriptive term, which frees the nomenclature from the dogmatic restrictions of the 
stratigraphic code and reduces the distance between the strictly scientific and popular science approach used for interpretation of geological 
information in a popular language accessible to the general public. This methodology is consistent with the approach recommended for map-
ping of non-stratified bodies on the Geological Map of the Republic of Bulgaria at a scale 1:50 000.
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Резюме. Петрографското разнообразие на Рила е важна предпоставка за разработването на Геопарк „Рила“ и неговото номи-
ниране за Геопарк на ЮНЕСКО. Съгласно принципа на тематичното георазнообразие водещата тема на геопарка – ледниковите 
ландшафти, се допълва от забележителното петрографско разнообразие от магмени и метаморфни скали, сред които са развити 
алпийските ледникови форми. След направения наскоро преглед на интрузивните скали, изграждащи Рило-Западнородопския 
батолит, концепцията за геопарк „Рила“ не би била пълна без ретроспекция на метаморфните скали, които са неразделна част от 
неговото петрографско разнообразие. Различният подход (литодемичен и литотектонски) към картирането на Рило-Родопския 
масив раздели геолозите на два лагера. Това доведе до разнобой в терминологията и номенклатурата на метаморфните единици, 
което е недопустимо в контекста на образователните приоритети на геопарка. За целите на геотуризма се изискват ясни и раз-
бираеми интерпретации, които да предизвикват у посетителите интерес към геоложките процеси и явления, а не недоумение и 
объркване. Настоящата статия представлява исторически преглед на геоложката изученост на метаморфните терени в Рила със 
схема от литодемични единици, основана на съществуващата литостратиграфска номенклатура. Този подход позволява запазва-
нето на имената на литостратиграфските единици, чиито топонимни прилагателни произлизат от популярни географски обекти 
в Рило-Родопския масив. Ранговият термин се заменя с литоложки или описателен термин, който освобождава номенклатурата 
от догматичните ограничения на стратиграфския кодекс и скъсява дистанцията между строго научния и научно-популярния под-
ход, използван за интерпретация на геоложката информация на популярен и достъпен за широката публика език. Тази методика 
е съобразена с подхода, препоръчан за картиране на непластови тела на Геоложката карта на Република България в М 1:50 000.

Ключови думи: Геопарк „Рила“, петрографско разнообразие, литодемични единици.

Въведение

Петрографското разнообразие на Рила е важна 
предпоставка за разработването на Геопарк 
„Рила“ и неговото номиниране за Геопарк на 

ЮНЕСКО. За пръв път този аспект на втората 
по височина планина в Източна Европа бе засег-
нат на ХХ конгрес на КБГА в Тирана и нацио-
налната конференция на БГД „Геонауки 2014“ 
(Sinnyovsky, 2014а, b), като същевременно бе 
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разгледан и потенциалът на Рила като геопарк 
(Sinnyovsky, 2014c, 2015). След това бяха на-
правени описания на първите площи, представ-
ляващи интерес като геотопи в рамките на 
алпийската част на планината – Седемте рил-
ски езера на територията на Национален парк 
„Рила“ (Tsvetkova, Sinnyovsky, 2015) и Рибните 
езера на територията на природен парк „Рилски 
манастир“ (Atanasova, Sinnyovsky, 2017). В тези 
статии петрографското и геоморфоложкото раз-
нообразие сa разгледани паралелно като допъл-
ващи се атрибути на алпийската планина. Този 
подход е спазен и в дисертациите, посветени 
на георазнообразието на Рила (Atanasova, 2019; 
Tsvetkova, 2019), чието разработване е необхо-
димо условие за кандидатстване в Европейската 
мрежа от геопаркове.

Етикетът „Геопарк“ не предполага непремен-
но висока научна или наследствена стойност, но 
капацитетът и полезността на територията тряб-
ва да са достатъчни за демонстриране на гео-
ложките особености и въздействието на геолож-
ките процеси и явления върху ландшафта и бита 
на хората. Геопарковете могат да бъдат изклю-
чителни образователни инструменти на местно 
и национално ниво, стига да са разработени на 
достъпен за посетителите език и да представят 
по интересен и атрактивен начин геоложката ис-
тория на района. Те могат да се превърнат и в 
полигон за практическо обучение на студенти, 
научни изследвания и обмен на научна инфор-
мация на международно ниво чрез провежда-
не на международни научни форуми. Успешен 
опит в това отношение бе проведената в град Бе-
лоградчик международна научна конференция 
„Геопарковете и модерното общество“ в чест на 
20-годишнината от обявяването на геопарк-ини-
циативата на ЮНЕСКО, която привлече учас-
тници от 4 континента (Sinnyovsky, Nikolova, 
2018).

Етикетът „Глобален геопарк на ЮНЕСКО“, 
към който се стреми всеки национален геопарк, 
носи популярност и гордост, но представлява и 
голяма отговорност. Интерпретацията на гео-
ложките процеси и явления на достъпен за ши-
роката публика език е основен инструмент за по-
пуляризирането на геоложкото наследство. Гео-
образованието трябва да се разглежда в местния 
контекст, така че обучаващите се да научават за 
него във взаимовръзката му с местното култур-
но и духовно наследство, като същевременно се 
подчертава националната и международната зна-
чимост на местните геоложки феномени. Това 
може да се постигне чрез създаване на учебни 
програми за началните и средните училища с из-
ползване на местна информация за геологията, 
геоморфологията и географията. Извънучилищ-

ната дейност по популяризирането на геолож-
кото наследство се извършва главно чрез музеи, 
посетителски и интерпретаторски центрове, по-
пулярна литература, туристически карти, спе-
циализирани игри, филми, интернет-сайтове, 
социални мрежи и мобилни приложения. 

Успехът на образователната дейност и избро-
ените мероприятия, които стоят във фокуса на 
всеки геопарк, зависят не само от съдържанието 
на туристическите програми, компетентния пер-
сонал и логистичната подкрепа за посетителите, 
но и от достъпното за посетителите представяне 
на геоложките процеси и явления, базирано на 
съществуващи научни публикации и геоложки 
карти с унифицирана терминология за цялата 
паркова площ. Без да се подценява основното 
предназначение на геопарковете – опазването на 
геоложкото наследство за бъдещите поколения, 
развиването на геотуризъм е не по-маловажна 
тема, която се нуждае не само от сериозни ана-
лизи, но и от разработване на привлекателни за 
потребителите улеснения от типа на рекламни 
информации, гидове, мобилни апликации и др. 
(фиг. 1).

Основният проблем за територията на Рила е 
различният подход в картирането на метаморф-
ните скали, който раздели геолозите по време 
на последното мащабно изследване на Рило-
Родопския масив – картировката на Република 
България в М 1:50 000. Това рефлектира и върху 
крайния продукт от тази картировка – Геолож-
ката карта на Република България в М 1:50 000, 
на която в югозападна Рила метаморфитите са 
поделени на литодемични единици (Milovanov 
et al., 2009a–d), а в северната и източната част те 
са включени в състава на новоотделените лито-
тектонски единици (Sarov et al., 2011a–l). 

Съгласно възприетия подход за разработване 
на българските геопаркове, концепцията на все-
ки отделен геопарк се базира на принципа на т. 
нар. „тематично георазнообразие“ (Sinnyovsky 
et al., 2019) – една водеща тема, подчертаваща 
неговата идентичност и множество второстепен-
ни теми, допълващи го с разнообразни аспекти 
на геологията и геоморфологията. В основата на 
коцепцията за Геопарк „Рила“ стои геоморфо-
ложкото разнообразие, изразяващо се в насле-
дения от кватернерните заледявания алпийски 
ландшафт. Главната тема на геопарка предпо-
лага идентифициране, описание и интерпрета-
ция на глациалните и периглациални процеси и 
явления, довели до образуването на ледникови 
долини, циркуси, тарни, хорни, висящи долини, 
морени и други ледникови форми, които са ос-
нова за разработване на десетки геоморфосай-
тове. Водещата тема, обаче, не е достатъчна за 
изграждането на завършена концепция за един 



13

модерен геопарк с претенции за включване в 
Европейската мрежа. Без забележителното пет-
рографско разнообразие от магмени и метамор-
фни скали, в които е развит алпийският релеф на 
Рила, цялостната концепция за Геопарк „Рила“ е 
немислима. 

Крачка напред в тази насока бе ретроспекци-
ята на магмените скали от Рило-Западнородоп-

ския батолит, който е най-големият батолит на 
Балканите и допринася за континенталното зна-
чение на Геопарк „Рила“ с разнообразието си от 
гранитоидни скали и секущите ги пегматитови, 
аплитови и кварцови жили (Sinnyovsky, 2020). 
Настоящата статия е продължение на темата за 
петрографското разнообразие на Рила и засяга 
принципите на подялбата, терминологията и но-
менклатурата на метаморфните единици в Гео-
парк „Рила“, чието унифициране е необходимо 
условие за успешното въвеждане на неспециа-
листите в геоложката история на планината. 
Тя представлява обобщение на петрографска-
та изученост в светлината на досегашните из-
следвания на метаморфните терени в Рило-Ро-
допския масив и е принос към адаптирането на 
специализираната терминология за целите на 
геотуризма. 

Мотивация за използването  
на литодемичния подход 

Преди началото на държавната картировка на 
Република България в М 1:50 000 в началото 
на века Khrischev (2005) направи анализ на ос-
новните подходи, използвани за разчленяване 
и картиране на метаморфните скали у нас: ли-
тостратиграфски, литодемичен и литотектон-
ски. Изтъквайки предимствата и недостатъците 
на всеки от тях, той препръча някои компромис-
ни решения, които кристализираха в препоръки 
към Стратиграфския кодекс на България (СКБ) 
(Kojumdgieva et al., 1982) изложени от Khrischev 
et al. (2005). Макар да преекспонират значение-
то на СКБ, засягащ само литостратиграфските 
единици, авторите препоръчват един практичен 
и теоретично издържан подход за въвеждане на 
литодемични единици. Този подход се базира 
на дългогодишния опит на американските гео-
лози, които първи осъзнават необходимостта от 
съществуването на местни стратиграфски еди-
ници, едновременно с единиците от Междуна-
родната стратиграфска скала. Първата стъпка е 
създаването на Комитета по геоложките терми-
ни към Геоложката служба на САЩ, който пре-
глежда всички отчети и статии на геоложките 
служби и утвърждава новите геоложки термини. 
Макар и консервативна по своя характер, тази 
институция за кратко време слага ред в номен-
клатурния хаос. Така през 1933 г. съвместно от 
Геоложката служба на САЩ, Асоциацията на 
американските геолози и Американската асоци-
ация на петролните геолози (AAPG) е разрабо-
тен първият сборник от правила на стратиграф-
ската номенклатура, наречен „Стратиграфски 
кодекс на САЩ“. Той търпи няколко редакции 

Фиг. 1. Мобилно приложение върху Google Earth, пред-
назначено за теренна навигация в Геопарк „Рила“ с 
имената на върховете, реките, езерата, водопадите, 
проходите, циркусите, челните морени, геотопите, гео-
пътеките и хижите

Fig. 1. Mobile application on Google Earth designed for 
field navigation in Rila Geopark with the names of peaks, 
rivers, lakes, waterfalls, passes, cirques, end moraines, geo-
sites, geotrails and huts
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и става основа на Международно стратиграфско 
ръководство (МСР) (ISSC, 1976, 1994). Петото 
издание на Североамериканския стратиграфски 
кодекс (САСК) (NACSN, 1983) прецизира из-
ползването на прилагателното „стратиграфски“. 
В случай че става въпрос за стратиформни (пла-
стови) скали, подчиняващи се на принципа на 
суперпозицията, той може да се ограничи само 
до литостратиграфските единици. За нестрати-
формните скали (плутонични, метаморфни и 
др.) се предлага терминът „литодемични“. 

Според МСР една литостратиграфска едини-
ца може да се състои от седиментни, магмени 
или метаморфни скали, или от асоциация на две 
или повече от тях. Същата позиция е застъпена 
и в СКБ. Според САСК такава единица може да 
е изградена от седиментни, екструзивни, мета-
седиментни или метавулкански пластове, отде-
лени въз основа на литоложките си характерис-
тики и стратиграфската си позиция. 

Очевидно, определението в МСР, възприето 
безкритично в СКБ, е много общо и дава нео-
граничени възможности за тълкуване. Теоре-
тично такава единица (изградена от трите кла-
са скали) може да се обособи, въпреки че това 
предварително обрича на провал дефинирането 
на нейните граници (Sinnyovsky et al., 2005). Тя 
трудно може да се проследи в пространството и 
да се използва за практически цели, каквото е 
основното предназначение на стратиграфските 
единици. Подялбата на интрузивните и висо-
кометаморфните скали на литостратиграфски 
единици също крие много условности, тъй като 
установяването на стратиграфската им позиция 
е доста трудно. От тази гледна точка разграни-
чаването в САСК на литостратиграфски и лито-
демични единици е по-приемливо, тъй като от-
чита естествените различия между интрузивни-
те и високометаморфните скали от една страна, 
и слоестите, от друга.

Стриктното спазване на СКБ, или който и 
да е друг „кодекс“ при разработването на гео-
база данни за популяризиране на геоложкото 
наследство в конкретен геопарк, не бива да се 
абсолютизира по ред причини, две от които са 
от първостепенно значение. Първата и основна 
причина е предназначението на геоложката ин-
формация, която трябва да достигне в разбираем 
вид до неспециалисти и дори до деца. Втората 
причина е, че кодексите понякога съдържат из-
лишно повтарящи се и дори двусмислени пос-
тулати, които не бива да се пренасят в полето 
на геоконсервацията. Ще припомним част от 
слабостите на СКБ, които бяха изложени от нас 
по време на дискусията преди картировката на 
Република България в М 1:50 000 (Sinnyovsky et 
al., 2005). 

Литостратиграфските единици често се опре-
делят като „реални“ или „естествени“ геолож-
ки тела, съществуващи обективно и незави-
симо от съзнанието на изследователя. В СКБ 
(Kojumdgieva et al., 1982) се казва, че това са 
„понятия за реално съществуващи в природата 
геоложки тела, които се разграничават едно от 
друго по ясно разпознаваеми литоложки (пет-
роложки) белези и стратиграфска позиция“. В 
природата очевидно съществуват такива тела, 
но те не винаги съвпадат с понятието „литостра-
тиграфска единица“ – описано, дефинирано и 
въведено от конкретен изследовател. Дефини-
рането на това понятие зависи от естествените 
особености на скалите, но самата процедура е 
чисто субективен акт и следователно получени-
ят продукт от разчленяването на скалите има су-
бективен характер. В повечето случаи разрезите 
имат променлива литология и разчленяването, 
и особено корелацията на единиците, не вина-
ги са еднозначни. Практиката показва, че често 
един и същи разрез се поделя от различни изсле-
дователи на различен брой и различни по ранг 
литотела. Така се създават различни, дори вза-
имно изключващи се литостратиграфски схеми. 
Следователно, литостратиграфските единици не 
могат да се разглеждат като реално съществува-
щи в природата геоложки тела, тъй като се отде-
лят от субект, дефиниран от СКБ като „автор“. 
Те могат да съвпадат, но могат и да не съвпадат 
с реално съществуващи в природата геоложки 
тела.

Друг принципен недостатък на СКБ е въвеж-
дането на термина „свита“ като основна едини-
ца в официалната литостратиграфска номенкла-
тура, вместо глобално възприетия термин „фор-
мация“. Наивното обяснение, че той е дискреди-
тиран от масова употреба в различен смисъл е 
неумело прикритие на политическите причини 
за налагането на използвания в съветската ли-
тература термин „свита“, която обаче има сми-
съл на лито-хроностратиграфска единица. Така 
самият кодекс, който би трябвало да е арбитър 
в номенклатурните спорове, внася терминологи-
чен хаос.

Второто издание на кодекса (Nikolov, Sa-
punov, 2002), публикувано с решение на страти-
графската комисия след обсъждане в тесен кръг, 
съдържа много неточности, несъстоятелни ин-
терпретации и откровени недоразумения. То не 
бе съобразено с глобалните достижения на стра-
тиграфията в края на двадесети век, изложени на 
български език (Sinnyovsky, Ajdanlijsky, 1999) 
още преди неговото публикуване, и се превърна 
в пародия на стария кодекс. Вместо да легити-
мира литодемичните единици като естествено 
продължение на литостратиграфския кодекс 
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(Kojumdgieva et al., 1982), този неуспешен опит 
за стратиграфски наръчник върна българската 
стратиграфия в седемдесетте години на миналия 
век, а проведената „Дискусия върху литострати-
графията и картирането на метаморфни, смесени 
и вулкански скали“ и предложените корекции на 
кодекса (Khrischev, 2005; Khrischev et al., 2005; 
Sinnyovsky et al., 2005) в списанието на БГД (кн. 
1–3, 2005) останаха без последствия. 

Литодемичните единици са по-сложно ус-
троени и по-трудно корелируеми от литострати-
графските, а създаването на една работеща схе-
ма за територия от мащаба на Рило-Родопския 
масив отнема десетилетия. В този смисъл от-
хвърлянето на вече разработена схема за толко-
ва обширен район е неразумен и нерационален 
ход, който създава риск от обезсмисляне на до-
сегашните геоложки изследвания. Понастоящем 
вече рядко се срещат площи, в които описанието 
и разчленяването на разрезите започва от нулата. 
Обикновено се работи с готови литостратиграф-
ски схеми и всеки следващ изследовател преце-
нява дали да ги използва или не. По този повод 
класиците на стратиграфията Dunbar & Rodgers 
(1957) отбелязват: „Ако геологът ги счита за не 
напълно удовлетворителни, а това почти винаги 
е така, той трябва да намери най-добрия изход 
от положението. Пред него възниква изборът: да 
приеме старата терминология или да я отхвърли 
изцяло и да предложи съвършено нова класи-
фикация. В повечето случаи разрешаването на 
тази дилема не е никак лесно. Старите названия 
обикновено са добре известни и понятни, а за-
мяната им най-често се налага от еволюцията на 
нашите представи. Те са били приети с опреде-
лено значение, чието изменение може да доведе 
до сериозни недоразумения. Новите названия са 
лишени от двусмислие (ако са достатъчно ясно 
определени или до пристъпването на нова гру-
па геолози към изучаването на района), но об-
ременяват съзнанието на другите изследователи 
и установяването на точните им взаимоотноше-
ния със старите се отдава много рядко.“ 

Очевидно, тоталното отхвърляне на пре-
дишните литостратиграфски схеми едва ли е 
най-разумният подход, но не бива да се правят 
и опити за непременно вместване в „готови“ 
рамки. Някои възприемат този подход като ре-
веранс към предишните изследователи. За съжа-
ление, това често води до създаването на схеми 
от литостратиграфски единици с известни имена, 
представляващи механичен сбор от сходни по 
състав скали с различна стратиграфска позиция и 
без никаква пространствена връзка помежду им. 

Случаят с метаморфитите в Рила е доста 
необичаен. Различният подход към подялбата 
им (литодемичен и литотектонски) при послед-

ното мащабно изследване на Рило-Родопския 
масив – картировката на Република България в  
М 1:50 000, раздели геолозите на два лагера. 

Предложеният от Khrischev et al. (2005) под-
ход за отделяне на литодемични единици въз 
основа на съществуващата литостратиграфска 
номенклатура позволява запазването на имена-
та на старите единици, чиито топонимни прила-
гателни произхождат от имената на популярни 
географски обекти в Рила и Родопите. При този 
подход ранговият термин се заменя с литолож-
ки или описателен термин, който освобождава 
номенклатурата от догматичните ограничения 
на стратиграфския кодекс по отношение на офи-
циални/неофициални и слоести/неслоести еди-
ници, като скъсява дистанцията между строго 
научния и научно-популярния подход, използ-
ван широко в областта на геоконсервацията за 
интерпретация на геоложката информация. Този 
подход осигурява надграждане на досегашните 
постижения в изследванията на метаморфните 
терени в Рило-Родопския масив и е добра основа 
за създаване на една съвременна стратиграфска 
схема.

Литотектонският подход предполага отде-
лянето на тектонски единици с определен ли-
толожки пълнеж, чиито граници представляват 
пластични зони на срязване. В тези единици се 
отделят литотела с по-хомогенен литоложки 
състав, които, ако са картируеми в дадения ма-
щаб, се изобразяват на геоложката карта. Този 
подход позволява избягване на неудобствата 
за разграничаване на официални и неофициал-
ни, слоести и неслоести единици, но игнорира 
напълно стратиграфските аспекти, заложени 
в принципите на средномащабното геоложко 
картиране. В конкретния случай той неглижи-
ра логичната стратиграфска схема, създадена от 
поколения български геолози на територията на 
Рило-Родопския масив, която не е съвършена, 
но предоставя солидна основа за надграждане. 
За съжаление, с мълчаливото съгласие на възло-
жителя на картировката МОСВ, литодемичният 
подход не бе възприет от групите, картирали 
именно територията на Рило-Родопския масив, 
където метаморфният фундамент се разкрива 
най-широко. 

Едва ли има друга геоложка служба в света, 
която би допуснала картиране на едни и същи 
скали в един и същ район и мащаб на коренно 
различен принцип. Различният подход доведе до 
разнобой в терминологията и номенклатурата на 
метаморфните единици, което е недопустимо в 
контекста на образователния приоритет на гео-
парковете. За целите на геотуризма се изискват 
ясни и разбираеми интерпретации, които да пре-
дизвикват у посетителите интерес към геолож-
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ките процеси и явления, а не объркване и хаос. 
Това доведе до съществени различия в картните 
листа от Геоложката карта на Република Бъл-
гария в М 1:50 000. Стигна се до парадокса по 
границата между два съседни картни листа да 
присъстват различни метаморфни единици, из-
градени от еднакви по състав метаморфити. На-
пример в СИ ъгъл на к. л. Делчево и Симитли 
(Milovanov et al., 2009c) амфибол-биотитовите 
и двуслюдени гнайси от Малешевския метамор-
фен комплекс граничат със себе си, но вече като 
част от Мальовишката литотектонска единица в 
ЮЗ ъгъл на к. л. Благоевград (Sarov et al., 2011e). 
Нещо повече, на този картен лист същите тези 
скали от Мальовишката литотектонска единица 
граничат по Бистришката зона на срязване със 
самите себе си, но вече като част Огражденската 
литотектонска единица.

Освен посочените от Khrischev (2005) не-
достатъци, литотектонският подход отнема и 
възможността на потребителите на геоложката 
карта да се ориентират в общата стратиграфска 
схема, тъй като на практика допуска присъстви-
ето на едни и същи литостратиграфски/литоде-
мични тела в различни литотектонски единици. 
Така всеки изследовател може да попадне в не-
удобната ситуация да знае в коя литоложка еди-
ница се намира на терена, особено ако е лесно 
разпознаваема като Добростанските мрамори, 
но да не знае в коя литотектонска единица е. От 
друга страна самата геоложка карта, която е по-
скоро тектонска, съдържа съвсем обща инфор-
мация за литоложките разновидности само като 
пълнеж на отделените литотектонски единици, 
без пространствено привързване към терена. 
Това противоречи на принципите на геоложка-
та картировка, която се осъществява въз основа 
на проследими на терена литоложки белези на 
скалите, а не на тектонски граници. Освен това, 
имената на отделените единици са придоби-
ли широка популярност чрез Геоложката карта 
на България в М 1:100 000 и заличаването им е 
крачка назад в изучеността на Рило-Родопския 
масив, тъй като зачерква цяла епоха от развитие-
то на българската геология. 

В контекста на предназначението на насто-
ящата работа, литодемичните единици се при-
емат като по-подходящи за целите на геотури-
зма, където основната задача е демонстрирането 
на геоложките процеси и явления на достъпен 
за неспециалисти език. От друга страна, както 
отбелязват Khrischev et al. (2005), „стриктното 
следване на постановките на СКБ поражда не-
преодолими трудности при отделянето и озна-
чаването на литодемични единици“. Това е още 
една причина метаморфните единици да бъдат 
освободени от консервативните постановки на 

кодекса, които дори не засягат тази категория. 
Нещо повече, литотектонските единици също са 
въведени без всякакви правила. Възприетото на 
част от картните листа в М 1:50 000 компромис-
но решение за запазване на топонимните прила-
гателни на старите литостратиграфски единици 
и замяна на ранговия термин с литоложки тип, 
се оказва много по-подходящо за целите на ге-
опарка. Запазването на географските имена за 
метаморфните единици има и символичен ха-
рактер, който е пряко свързан с целите на геоту-
ризма – популяризиране на геоложките процеси 
и явления сред широката публика и идентифи-
цирането им с популярни за района географски 
обекти. 

Ранна еволюция на представите за 
състава и възрастта на метаморфитите  
в Рило-Родопския масив

Първите данни за присъствието на метаморфни 
скали в Рила датират още от средата на XIX век. 
През 1836 г. френските изследователи Ami Boué 
и August Viquesnel на път за Рилския манастир 
източно от с. Пастра попадат на зърнести мра-
моризирани варовици, които считат за „архаич-
ни“, а пресичащите ги жилни гранити приемат 
за камбрийски (Boué, 1840). Двамата посещават 
и мраморната кариера „Белия улук“ източно от 
Рилския манастир на около 150 m северно от 
пътя за Самоков, където тогава е добиван мате-
риал за строящата се църква в манастира.

По маршрута си от с. Мала Църква за Рилския 
манастир по Лева река Viquesnel (1868) отбеляз-
ва присъствието на гнайси и шистозни диорити, 
пресечени от бели гранити, пегматити и кварц. В 
долината на р. Рилска той отново отбелязва мра-
морната кариера, която е посетил през 1836 г.  
заедно с Ami Boué и скицира аметистова жила, 
ограничена от двете страни от гранатови и вола-
стонитови пластове (фиг. 2а). 

Hochstetter (1870) описва слюдените гнайси с 
прослойки от амфиболови гнайси, кристалинни 
варовици и серпентинити по долината на р. Бели 
Искър и също преминава по пътя от Самоков за 
Рилския манастир и оттам до с. Рила. 

От българските геолози Zlatarski (1885) пръв 
обръща внимание на амфиболитовите гнай-
си с гранитови жили между с. Пастра и Рил-
ския манастир, както и при изкачването към 
Елени връх, северно от който отбелязва „един 
огромен цирк подобен на вулкански кратер“ с 
„грамади и сипеи от гол камък, които съставят 
особени тераси и каменити реки подобни на ал-
пийските морени“. По пътя за Самоков авторът 
отбелязва 2 мраморни кариери, една по-малка 
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Фиг. 2. Скици на мраморната кариера „Белия улук“ до Кирилова поляна, източно от Рилския манастир: а) скица 
на аметистова жила, ограничена от гранатови и воластонитови пластове на Viquesnel (1868); б) скица на мрамори, 
пресечени от гранитови жили на Bonchev (1912)

Fig. 2. Sketches of the marble quarry “White Gutter” near Kirilova Polyana, east of the Rila Monastery: a) a sketch of an 
amethyst vein bounded by garnet and wollastonite layers of Viquesnel (1868); b) drawing of marbles crossed by granite 
veins of Bonchev (1912)

на ¼ миля (около 1100 m) и една по-голяма на 
¾ миля от Рилския манастир, в които описва 
контактите на внедрените сред тях гранити и 
пегматити.

Cvijič (1901) разделя кристалинните скали в 
Южна България на два хоризонта – нискокрис-
талинен и висококристалинен, които се използ-
ват до средата на петдесетте години.

При описанието на гранитите при с. Пастра 
и на юг от Седемте Рилски езера, по вр. Попова 
капа, а също и по долината на р. Бели Искър (Со-
колец и Демиркапия), Bonchev (1908) споменава 
за „архаична“ възраст на метаморфните скали, 
сред които са внедрени тези гранити.

Bonchev (1912), в рамките на 17 маршрута, 
описва метаморфитите в западната и северната 
част на Рила до турската граница, която тогава 
е по билото южно от р. Илийна от Царев връх 
през Кадийца, Ангелов връх, Налбант, Юрушки 
чал, Манчо и Заврачица. Под обобщаващия тер-
мин „кристалинни шисти“ той описва биотито-
ви, плагиоклаз-биотитови, амфибол-биотитови, 
амфиболови, биотит-хлоритови, мусковитови, 
очни, двуслюдени, дървовидни и гранитогнай-
си, мусковитови, силиманитови, хлоритови, зе-
лени и талкошисти, актинолитови, амфиболови 
и графитови шисти, амфиболити, серпентинити 
и мрамори. В маршрута Дупница–с. Рила той 
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се спира на биотит-мусковитовите гнайси, раз-
криващи се по западните склонове и източно 
от с. Рила по маршрута на Boué, Viquesnel и 
Hochstetter към с. Пастра и Рилския манастир. 
Преди сливането на реките Рилска и Илийна той 
описва офикалцитов мрамор от типа „Eozoon 
bavaricum“. Оттам до манастира констатира 
само биотитови гнайси с много пегматитови 
жили. Същите скали авторът описва и на изток 
от манастира до постницата и първото долче 
преди Кирилова поляна, където граничат със 
„сиви гранитоидни скали аплитов тип“. Тук 
попада на мраморната кариера „Белия улук“  
(фиг. 2б), описана от Boué (1840), Viquesnel 
(1868) и Златарски (1885), като отбелязва, че тя 
е съвсем изоставена и мраморът, необходим за 
нуждите на манастира, вече се носи от другите 
мраморни находища в планината. Анализирай-
ки минералното съдържание на метаморфитите, 
авторът идва до заключението, че „ерупцията на 
гранитът е много по-млада от гнайсовите обра-
зувания“. В реката точно на юг от „Белия улук“ 
Бончев попада на интересна находка – купища 
от обработени серпентинити (т. нар. „черен мра-
мор“). След щателно проучване на височина 700 m  
над Манастирска река в местността „Църней“ 
(Ю от Кирилова поляна) през втория мост на 
пътя той открива стара кариера в щоковидно 
перидотитово тяло с големи до 20 m3 блокове, 
които са търкаляни в дерето и там са обработ-
вани за построяването на манастирската църква 
през първата половина на XIX век. По маршрута 
от р. Илийна през вр. Мермера до Рибните езе-
ра, Смрадливото езеро и Джендемските езера до  
вр. Баба авторът описва разнообразни метаморф-
ни разновидности – амфиболови и биотитови 
гнайси и шисти, мрамори, амфиболити и контак-
тите им с разкриващите се на североизток био-
титови гранити. По северния вододел на Рил-
ска река (Пашаница) той обръща внимание на 
устойчивата СЗ-ЮИ ориентировка на гнайсите 
и амфиболитите с югозападен наклон и отбеляз-
ва една продълговата в ЮИ посока щоковидна 
прослойка от „перидотитов и талкознохлоритов 
материал“ аналогична на тази от Църнейската 
кариера. Сред метаморфитите в циркуса на Се-
демте рилски езера, които са със същия състав и 
ориентировка както по билото, авторът отбеляз-
ва присъствието на гранатови гнайси и „ципо-
линов мрамор“ при Бъбрека, продължаващи и в 
циркуса на Урдините езера, където се срещат и 
типични лептинити. 

Bonchev (1915) прави обобщение на своите 
изследвания върху метаморфните скали в грани-
ците на България до 1913 г. Според него в Рил-
ската планинска област (Пашаница, сега Мальо-
вишки дял) преобладават гнайсите, сред които 

има много мраморни лещи, амфиболови и хло-
ритови шисти. Те се отличават с изключително 
разнообразие: биотитови, мусковитови, двуслю-
дени, хлоритови, биотит-хлоритови, мусковит-
хлоритови, амфиболови, амфибол-био титови, 
плагиоклаз-биотитови, аплитови и др. Био-
титови, биотити-амфиболови, мусковитови и 
двуслюдени шисти са описани по Царев връх, 
вр. Баба, Чамкория, Крива река над Кирилова 
поляна, Скакавишкото езеро и над с. Бистрица, 
където съдържат едри гранатови кристали. В 
Урдините езера, Църней над Кирилова поляна, 
Биволарника, между Илийна река и Мермера ав-
торът описва и талкошисти. 

Radew (1928) прави характеристика на Паша-
ница (Мальовишкия дял) като описва 8 типа ска-
ли, вземащи участие в нейния строеж: гранит, 
инжекционни гнайси, кварц-биотитови шисти, 
магнезиево-силикатни скали, амфиболит, мра-
мор, морени и съвременни наноси. 

Dimitrov (1939) въвежда понятието „южно-
български гранити“ за „огромните гранитни 
плутонични маси, които заемат голяма част от 
нашите земи на юг от Балкана“. Според него 
голяма част от кристалинните шисти в Южна 
България са плод на контактна промяна при 
внедряването на гранитите, но част от тях са на-
истина „архаични“, тъй като запазват високата 
си кристалинност извън обсега на контактното 
въздействие. Над тях се разполага „една мощна 
и пъстра редица от разновидни гнайси, слюде-
ни шисти, амфиболити, включващи на места и 
големи легла от мрамори“, които обаче се раз-
личават от „полукристалинната диабазово-фи-
литоидна формация“.

Jaranoff (1943) описва в Западните Родопи 
„парашистова серия“ с дебелина около 16 000 m,  
представена от две части. По-старата „започва 
с един мощен комплекс от бели фино насло-
ени мрамори“ над които следват биотитови и 
двуслюдени гнайси, гнайсошисти и амфиболови 
шисти с вероятна алгонкска възраст. По-мла-
дата е изградена от биотитови, двуслюдени и 
мусковитови шисти, които завършват с мощна 
мраморна задруга, променени от варисцийските 
интрузии (Рило-Западнородопския батолит).

Dimitrov (1946) включва високометаморфни-
те скали в т. нар. „долен хоризонт на кристалин-
ните шисти“, изграден от инжекционни гнайси 
с прослойки от слюдени и амфиболови шисти. 
Следвайки Cvijič (1901) и Jaranoff (1943) той 
поделя този хоризонт на по-стара и по-млада 
парашистна серия, преработени от интензивна 
инжекционна контактна метаморфоза с регио-
нален характер, която не може да бъде обвър-
зана с магмата на южнобългарските гранити, а 
с по-стари гранити, превърнати в ортогнайси, 
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изграждащи по-старата серия с архайска или ал-
гонкиенска възраст. Това е началото на подял-
бата на метаморфните скали в Рило-Родопския 
масив, чиято еволюция ще бъде разгледана в 
следващата глава. 

Литостратиграфска подялба  
на метаморфитите в Рило-Родопския 
масив

Участниците в геоложката експедиция през 
1948 г., водена от Сoлoвьев, възприемат подял-
бата на Jaranoff (1943) и Dimitrov (1946) и оз-
начават двете парашистни серии с М1 и М2. Те 
поделят долната серия на четири свити: M1

1, M1
2, 

M1
3, M1

4, а горната на две – M2
1, M2

2 (Соловьев, 
1953ф1). Dimitrov (1955) поделя по-старата до-
лна серия на три свити: свита C1 – биотитови 
и амфиболови гнайси, свита C2 – лептитоидни 
гнайси и свита C3 – двуслюдени гнайси, шисти 
и амфиболити. Горната серия също разчленява 
на три свити: долна – от силикатни парашисти, 
средна – от силикатни и карбонатни метамор-
фити и горна – от доломити и мрамори. В тази 
работа авторът поставя под съмнение палеозой-
ската възраст на „южнобългарските гранити“ в 
Рило-Родопския масив, предвид младата абсо-
лютна възраст (40–80 млн. г.), получена за ортит 
от пегматитите в рилския гранит, което според 
него поставя под въпрос и древната възраст на 
метаморфизма.

Dimitrova (1960) характеризира петрограф-
ския състав на метаморфитите в Северозападна 
Рила под общото наименование „кристалинни 
шисти“. Според нея кордиерит-съдържащите 
инжекционни двуслюдени гнайси по западните 
окрайнини на Рило-Западнородопския батолит 
принадлежат на най-долната гнайсова свита C1 
по схемата на Dimitrov (1955), а кварц-съдържа-
щите амфиболити и биотитови гнайси – на сред-
ната свита C2. 

Vergilov (1960) наименува свитите от долна-
та метаморфна серия – долна метаморфна свита 
(C1), свита на калиево-фелдшпатовите гнайси и 
гранитогнайси (C2) и свита на плътните биоти-
тови и двуслюдени гнайси с епидот (C3), а тези 
от горната метаморфна серия – свита на двуслю-
дените шисти (M2

1) и свита на мраморите (M2
2). 

Тази схема е възприета и от Vergilov et al. (1961), 
които характеризират метаморфитите в манти-
ята на Западнородопския батолит и ги отнасят 

1 Соловьев, Н. Ф. 1953ф. Геологическое строение и полез-
ные ископаемые Центральных Родоп (по данным геол. съемки 
с поисками масштаба 1:100 000, проведенными в 1948–1950). 
Министерство на енергетиката, Национален геоложки фонд, I-388.

към свитите от долната метаморфна серия М1
2 

с дебелина 1600–2000 m и М1
3 с дебелина 1800–

2000 m. 
Ivanov (1961) отбелязва, че долната метаморф-

на серия М1 е изградена от редуване на биотит-
плагиоклазови гнайси с амфиболити и я поделя 
на 4 свити: долна гнайсова свита (М1

1), долна 
пъстра свита (М1

2), горна гнайсова свита (М1
3) 

и горна пъстра свита (М1
4). В тези литотела той 

отделя 4 опорни литолого-стратиграфски „хо-
ризонти“: долен хоризонт на гранат- (кианит-)
ставролитовите слюдени шисти (ms1) между М1

1 
и М1

2, амфиболитово-мраморен хоризонт (аm) в 
рамките на М1

2, хоризонт на лептитовите гнайси 
(lg) между М1

3 и М1
4 и хоризонт на кианит-гра-

нат-слюдените шисти (ms2) в рамките на М1
4. 

Boyadjiev (1961) поделя метаморфните скали 
в Западните Родопи на висококристалинна ме-
таморфна серия (М1), състояща се от три свити: 
гнайсова (М1

1), амфиболит-лептитова (М1
2) и 

пъстра (М1
3), и нискокристалинна метаморфна 

серия (М2), състояща се от долна, силикатна сви-
та (М2

1) и горна, карбонатна свита (М2
2).

На Геоложката карта на Н. Р. България в  
М 1:200 000, к. л. Димитрово (Перник), където 
попада Рила, Boyadjiev (1962) поделя метамор-
фния комплекс на долна високометаморфна, 
архайска? (А) и горна нискокристалинна, про-
терозойска? (Pt) серия. Долната серия се състои 
от долна гнайсова (А1), средна амфиболит-леп-
титова (А2) и горна пъстра свита (А3), а горната 
серия е неподелена.

Yordanov et al. (1962) също се придържат към 
подялбата на кристалинния комплекс в Южна 
България на две метаморфни серии – долна и 
горна. Въз основа на аргоновия метод те получа-
ват млади възрасти не само за гранитоидите, но 
и за гнайси от различни райони на Рила и Родо-
пите. Според авторите младата възраст на крис-
талинния комплекс е малко вероятна и причи-
ните за това трябва да се търсят в повсеместното 
му последващо подмладяване под влиянието на 
„повишеното магматично ниво“ през Терциера.

Въз основа на наличните до тогава данни 
Vergilov et al. (1963) съставят обобщена страти-
графска схема за докамбрийските метаморфити 
в Родопския масив, която се използва до разра-
ботването на новата литостратиграфска схема 
през осемдесетте години. Те поделят криста-
линния фундамент на Родопския масив на два 
комплекса: долен, условно приет за архайски 
(А) и горен, условно приет за протерозойски 
(Pt). Архайският комплекс е поделен на три сви-
ти: долна гранитогнайсова (А1), средна – свита 
на гранат-слюдените шисти и амфиболити (А2) 
и горна гранитогнайсова (А3). Протерозойският 
комплекс е поделен на шест свити: долна пъст-
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ра свита (Pt1), свита на биотитовите и мусковит-
биотитови гнайси (Pt2), свита на лептитоидните 
гнайси (Pt3), горна пъстра свита (Pt4), свита на 
мраморите (Pt5) и карбонатно-силикатна свита 
(Pt6). 

Boyanov et al. (1963) приемат архайска и про-
терозойска възраст за долната и горната мета-
морфна серия и поделят архайския ултрамета-
морфен комплекс на три свити – долна, средна 
и горна. 

Kozhuharov (1965) различава присъствието 
на двата комплекса в Централните Родопи, като 
в архайския комплекс отделя две метаморфни 
свити, съответстващи на А2 и А3 в Източните 
Родопи, а в по-младия протерозойски комплекс 
различава шестте свити от Pt1 до Pt6.

В обобщителния труд „Стратиграфия на Бъл-
гария“ Kozhuharov (1968a) обобщава изследва-
нията на метаморфитите в Родопския масив по 
схемата на Vergilov et al. (1963) с уговорката, 
че наименованията „архайски“ и „протерозой-
ски“ комплекс се приемат за условни поради 
липсата на конкретни данни за тяхната възраст. 
В съответствие с тази схема е направена и пър-
вата обобщена характеристика на скалите от 
двата метаморфни комплекса. Boyanov (1968) 
поделя архайския комплекс на три свити: долна 
ултраметаморфна (А1), средна регионалноме-
таморфна (А2) и горна ултраметаморфна (А3), 
а Kozhuharov (1968b) поделя протерозойския 
на шест свити: долна пъстра свита (Pt1) с три 
подсвити: долна пъстра подсвита (Pt1

1), сред-
на подсвита на мигматизирани плагиоклазови 
гнайси (Pt1

2) и горна пъстра подсвита (Pt1
3); сви-

та на биотитови и двуслюдени гнайси (Pt2); сви-
та на лептитоидните гнайси (Pt3); горна пъстра 
свита (Pt4) поделена на долна подсвита (Pt4

1) с 
два хоризонта и горна подсвита (Pt4

2) с три хо-
ризонта; свита на мраморите (Pt5) с долна (Pt5

1), 
средна (Pt5

2) и горна подсвита (Pt5
3); карбонатно-

силикатна свита (Pt6). 
Към тази схема се придържат Boyanov & 

Kozhuharov (1968), Boyanov et al. (1969), Bo-
yadjiev et al. (1971), Boyadjiev (1971), Ko-
zhuharov (1971), които разглеждат Родопския 
масив като срединен масив, състоящ се от три 
блокови структури: източен – Източнородопски 

блок, среден – Западнородопски блок и западен 
– Сръбско-Македонски блок. Рила попада в За-
паднородопския блок и е част от т. нар. Рило-
Западнородопски антиклинорий, чието ядро е 
изградено от Рило-Западнородопския батолит 
(Boyadjiev, 1971), а мантията е представена из-
цяло от протерозойския метаморфен комплекс 
– от Pt1 до Pt6. Boyadjiev (1971) за пръв път из-
ползва географски имена за архайските подраз-
деления в Беласишко-Огражденския блок: свита 
А1 (Беласишка) и свита А3 (Огражденска). 

Коzhucharov et al. (1974, 1978), Kozhuharov 
(1978а, б) очертават принципите на литостра-
тиграфската подялба на метаморфитите в Ро-
допския масив, като отделят литостратиграфски 
единици от различен ранг: комплекси (надгру-
пи), серии (групи) и свити (формации) (фиг. 3, 4).  
Комплексите (надгрупите) са Огражденски и 
Родопски. В тази подялба терминът „серия“ се 
употребява като синоним на „група“, а терминът 
„свита“, препоръчан по-късно в САСК (NACSN, 
1983) като рангов термин за литодемична еди-
ница с ранг по-висок от литодемата, се употре-
бява като синоним на „формация“, неудачно за-
менен по-късно в СКБ (Kojumdgieva et al., 1982) 
с термина „свита“. 

Коzhoukharov et al. (1974) означават с име-
то Огражденски комплекс (надгрупа) цялата 
„архайска серия“, поделена на „долна ултраме-
таморфна серия (А1)“, „средна пъстра, амфибо-
литова серия (А2)“ и „горна ултраметаморфна 
(гнайсова) серия (А3)“ (фиг. 3). В ЮЗ България 
Zagorčev (1984) я поделя на Беласишка сви-
та („долна гнайсова серия“), Тросковска група 
(„амфиболитова серия“) и Малешевска свита 
(„горна гнайсово-мигматитова серия“), които 
по-късно са въведени като официални литостра-
тиграфски единици – групи (Zagorchev 1989). 
Първоначално амфиболитовата серия, отделе-
на във Влахинския блок от Zagorchev (1976) е 
поделена на долна амфиболитова свита, гнай-
сова свита и горна амфиболитова свита, докато 
гнайсово-мигматитовата серия остава неподе-
лена поради „полидеформационния характер“ 
на съставящите я скали (Zagorčev, 1984). Тя се 
разкрива широко в Западна и Северна Рила, до-
като Беласишката група остава извън пределите 

Фиг. 3. Корелационна схема за подялбата на Прародопската (Огражденската) надгрупа 

Fig. 3. Correlation scheme for the subdivision of the Pre-Rhodopean (Ograzhden) Supergroup 

→
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на геопарка, а от Тросковската група се разкри-
ва единствено най-горната единица – Четир-
ската свита в пределите на Западна Рила при с. 
Бистрица (Marinova, 1991, 1993). 

Скалите на „протерозойската серия“ са 
обединени в Родопски комплекс (надгрупа) 
(Коzhoukharov et al., 1974) поделен на три серии 
(групи) и осем свити (фиг. 4). Долната „пъстра 
серия (Pt1)“ се състои от три свити: „долна пъст-
ра свита (Pt1

1)“, „свита на плагиоклазовите гнай-
си (Pt1

2)“ и „горна пъстра свита (Pt1
3)“. Сред-

ната „гнайсова серия (Pt2)“ се състои от „свита 
на двуслюдените и биотитови гнайси (Pt2

1)“, 
„свита на лептитоидните гнайси (Pt2

2)“ и „свита 
на гнайсошисти и шисти (Pt2

3)“. Горната „кар-
бонатно-силикатна серия (Pt3)“ включва „свита 
на мраморите (Pt3

1)“ и „карбонатно-силикатна 
свита (Pt3

2)“. 
Въз основа на тази схема след 1980 г. се съз-

дава новата литостратиграфска схема от офици-
ални литостратиграфски единици, въведени от 
различни автори в различни работи: Ivanov et 
al. (1980, 1984), Kozhoukharov (1984a, b, 1986, 
1987a, b, 1988, 1991, 1992), Kozhoukharov & 
Kozhoukharova (1984), Kozhoukharov et al. (1984), 
Zagorčev (1984), Zagorchev (1989). Още при съз-
даването на прототипа на тази схема Vergiov et 
al. (1963) отбелязват, че има съществени раз-
личия между нея и широко използваната схема 
на Dimitrov (1955), поради което корелацията 
с по-ранните схеми на фигури 3, 4 е условна, а 
по-ранните схеми на Soloviev (1953f) и Ivanov 
(1961) дори не се вместват в тези рамки. В една 
по-късна работа Kozhoukharova (2008) предста-
вя нова концепция за литостратиграфската по-
дялба, според която Ботурченската свита не би 
трябвало да се счита за част от Прародопската 
надгрупа, тъй като се подстила и покрива от 
порфиробластичните гнайси на Пъновската сви-
та в преобърната синформа в Белоречката анти-
клинала. 

Схема от литодемични единици, 
възприетa за целите на Геопарк „Рила“

Предлаганата схема от литодемични едници за 
целите на Геопарк „Рила“ (фиг. 5) е разработе-

на въз основа на литостратиграфската схема на 
метаморфните скали, създадена през периода от 
петдесетте до деветдесетте години на XX век. 
Номенклатурата на единиците е по Kozhuharov 
et al. (1974, 1978, 1984), Ivanov et al. (1980, 1984), 
Kozhoukharov (1978a, 1984a, b, 1986, 1987а, 1988, 
1991, 1992), Zagorchev et al. (1987) и Zagorchev 
(1989).

Подходът, аргументиран и препоръчан от 
Khrischev (2005) и Khrischev et al. (2005) за кар-
тировката на Република България в М 1:50 000, 
предлага използваните досега литостратиграф-
ски единици – свитите, да се означават чрез то-
понимно прилагателно и литоложки тип, напр. 
Чепеларска пъстра свита = Чепеларски пъстри 
метаморфити, Богутевска плагиогнайсова сви-
та = Богутевски плагиогнайси. Единиците от 
по-висок ранг се означават като метаморфни 
комплекси, напр. Рупчоска група = Рупчоски 
метаморфен комплекс, Малешевска група = 
Малешевски метаморфен кмплекс. Така се за-
пазва терминологията и номенклатурата на 
вече въведените литостратиграфски единици, 
които придобиват смисъла на литодемични, 
каквито са в действителност. Този подход бе 
възприет още при зараждането на идеята за 
създаване на Геопарк „Рила“ (Sinnyovsky, 2014, 
2015) и следван последователно в процеса на 
неговото разработване, включително и на но-
вата геоложка карта на геопарка (Atanasova, 
2019; Tsvetkova, 2019). 

Проектната територия на Геопарк „Рила“ 
включва части от картни листа Благоевград и 
Велинград от Геоложката карта на България в 
М 1:100 000, на която високометаморфните ска-
ли са отнесени към различни литостратиграф-
ски единици, принадлежащи на Огражденската 
(Прародопската) (Kozhoukharov, 1987a) и Ро-
допската (Kozhoukharov, 1984a) надгрупа. 

На к. л. Благоевград (Marinova, 1991, 1993) 
Огражденската (Прародопската) надгрупа 
(„архайски метаморфен комплекс“ и „ултра-
метаморфен комплекс“ по Vergilov et al., 1963 
и Kozhukharov, 1968) е представена от Трос-
ковския и Малешевския метаморфен комплекс 
(„неразчленен гнайсово-мигматитов ком-
плекс“). От Тросковския комплекс присъстват 
само най-горните нива на Четирските амфибо-

Фиг. 4. Корелационна схема за подялбата на Родопската надгрупа

Fig. 4. Correlation scheme for the subdivision of the Rhodopean Supergroup

→
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Фиг. 5. Схема от литодемични единици за нуждите на Геопарк „Рила“

Fig. 5. Scheme of lithodemic units for the purpose of Rila Geopark
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лити (Zagorchev, 1989), които са вероятен ана-
лог на Гнездарските метаморфити (Ботурченски 
комплекс, Kozhoukharov, 1987a) в Източните 
Родопи. 

На к. л. Велинград (Dimitrova, Katzkov, 1990) 
Прародопската надгрупа е представена от Ар-
денския и Ботурченския метаморфен комплекс, 
а Родопската – от Рупчоския (Чепеларски пъст-
ри метаморфити, Богутевски плагиогнайси, Въ-
чански пъстри метаморфити), Ситовския (Бой-
ковски гнайси, Бачковски лептинити, Луковиш-
ки гнайсошисти) и Асеновградския метаморфен 
комплекс (Добростански мрамори).

На Геоложката карта на Република Бълга-
рия в М 1:50 000 Пределският метаморфен ком-
плекс, отделен от Milovanov et al. (2009a–d), е 
отнесен към Прародопската надгрупа. Поради 
наличието на мрамори на различни нива сред 
изграждащите го пъстри метаморфити, в насто-
ящата работа той е отнесен към Родопската на-
дгрупа. Причината е, че сред мигматизираните 
гнайси на Прародопската надгрупа почти не се 
срещат мраморни прослойки.

Авторите на Геоложката карта на Република 
България в М 1:50 000, картни листа Сапарева 
Баня (Sarov et al., 2011а, b), Самоков-юг (Sarov 
et al., 2011c, d), Благоевград (Sarov et al., 2011e, 
f), Рилски манастир (Sarov et al., 2011g, h), Яко-
руда (Sarov et al., 2011i, j) и Велинград (Sarov et 
al., 2011k, l) включват метаморфитите в състава 
на отделените от тях литотектонски единици –
Огражденска, Мальовишка и Тракийска. Съще-
временно Milovanov et al. (2009a–d) включват 
метаморфните скали на територията на картни 
листа Разлог (Milovanov et al., 2009a, b) и Дел-
чево и Симитли (Milovanov et al., 2009c, d) в 
ЮЗ Рила в състава на Малешевския и Тросков-
ския метаморфен комплекс по аналогия с гео-
ложката карта на България в М 1:100 000 к. л. 
Благоевград (Marinova, 1991, 1993), к. л. Разлог 
(Marinova, Zagorčev, 1990, 1993) и к. л. Велин-
град (Dimitriva, Katskov, 1990a, b).

Въпросът за възрастта на високостепенните 
метаморфити остава дискусионен. Както вече 
отбелязахме, подялбата на Архай и Протеро-
зой е приета за условна още през шестдесетте 
години на миналия век. Палеонтоложки дока-
зателства за докамбрийска възраст на високите 
нива на Родопската група са определените до-
камбрийски микрофитофосили в Добростан-
ските мрамори на Асеновградския метаморфен 
комплекс (Kozhoukharov, Timofeev, 1979, 1989; 
Tchoumatchenco, Sapunov, 1989; Kozhoukharov, 
Konzalova, 1990). Радиоизотопните изследва-
ния, проведени след 2000 г., показват различ-
ни резултати както за докамбрийска, така и за 
палеозойска възраст. Заслужава да се отбележи 

възрастта от 2500 Ма получена от Carrigan et al. 
(2003) за метаморфити от Прародопската група 
в ядката на Белоречката антиклинала в Източни-
те Родопи.

Заключение

Мултидисциплинарният подход за идентифи-
цирането на георазнообразието, с цел опазване, 
популяризиране и устойчиво използване на гео-
ложкото наследство на Рило-Родопския масив, 
изисква възможно най-пълен анализ на негова-
та геоложка изученост. Идеята за тематичното 
георазнообразие е добре приложима за Рила, 
въпреки че петрографското разнообразие, счи-
тано за второстепенна тема на геопарка, е съ-
измеримо с неговата главна тема – алпийските 
ледникови ландшафти. Разнообразието от ме-
таморфни скали предоставя неограничени въз-
можности за интерпретация на докамбрийската 
история на планината. За масовото популяри-
зиране на геоложкото наследство се изисква 
прагматичен и ефективен подход, основан на 
достъпни популяризаторски материали, които 
да достигат до възможно най-широк кръг люби-
тели на природата. За целите на геотуризма се 
препоръчва една унифицирана схема от мета-
морфни единици, доближаващи се максимално 
до категорията литодемични. Тя е съобразена с 
препоръките за картиране на метаморфните еди-
ници за целите на Геоложката карта на Републи-
ка България в М 1:50 000 (Khrischev et al., 2005) 
и е изградена на основата на съществуващата 
литостратиграфска номенклатура. Тази схема 
резюмира досегашните изследвания на мета-
морфитите в Рило-Родопския масив и запазва 
топонимните прилагателни на старите единици, 
произлизащи от популярни географски обекти 
в Рила и Родопите. От друга страна, замяната 
на ранговия термин с литоложки или описате-
лен скъсява дистанцията между строго науч-
ния и научно-популярния подход, позволяващ 
интерпретацията на геоложката информация 
на популярен и достъпен за широката публика 
език. Това до голяма степен решава проблеми-
те, създадени от различния подход при карти-
рането на метаморфните терени за Геоложката 
карта в М 1:50 000 и избягва пренасянето им в 
полето на геоконсервацията. Предлаганият под-
ход осигурява спазването на основните принци-
пи в тази област – интерпретация, образование 
и популяризиране на геоложкото наследство в 
името на устойчивото социално-икономическо 
и културно развитие на площи със специални 
геоложки характеристики, каквато безспорно е 
територията на Рила.
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