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Представената карта за литотектонската подялба 
на метаморфните скали е резултат от проведе-
ната картировка за съставяне на Геоложка кар-
та на България в М 1:50 000 (Саров и др., 2004ф 
– 2010ф).

Високата степен на метаморфните изменения 
е заличила в значителна степен данните за пър-
вичната суперпозиция на протолитите, което из-
ключва възможността за коректно отделяне на ли-
тостратиграфски единици. Тази очевидна непри-
ложимост на литостратиграфските методи наложи 
използването на нови литотектонски единици.

Отделянето на тези единици е извършено на 
базата на:

регионално проявени гранични зони на • 
срязване;

трансгресивно разположение на немета-• 
морфозирани и възрастово датирани скални 
последователности;
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съществени различия в литоложкия пълнеж;• 
забележими разлики в степента и характера • 

на метаморфните изменения;
разлики в структурните характеристики, • 

включително и посоката на синметаморфен тран-
спорт.

Съставената на този принцип карта показва 
нагледно единиците, техните граници и взаи-
моотношения. Те се разглеждат като части от 
четири метаморфни терена – Огражденско-
Бал каниден, Рило-Родопски, Долен (Пангеон–
Пирин) и Тра кийски. Посочените терени се при-
покриват в значителна степен с отделените от 
Burg et al. (1996) горен, среден и долен терен. 
Границите между тях са характеризирани като 
компресионни и екстензионни зони на срязване, 
които са свързани с модела за двуетапното раз-
витие на орогена (Burg et al., 1996; Ricou et al., 
1998; Ivanov et al., 2000). 
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