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Abstract. The report presents results of data processing of 134 000 stream-sediment pan-concentrated samples tak-
en within the Bulgarian territory in purpose to show the spatial distribution of gold there as well as an extrapola-
tion Fourier model of the probability of occurrence of gold within the Balkan Peninsula. For testing the model the 
American catalog MRDS of the deposits, occurrences and indications across the world and the unpublished catalog of 
the mineral resources in Bulgaria were used. 
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Извършените по-рано изследвания върху законо-
мерности в разпределението на златото в 134 000 
шлихоминераложки проби от България показват, 
че вероятността за откриване на злато в страната 
е с изявени аномалии – ивици с посока СЗ-ЮИ и 
напречно. В местата на пресичане на тези ивици 
(по правило) са открити коренни златни находища 
(Vitov, 2002, 2005). Тези пространствени законо-
мерности са в съгласие с известното за разпределе-
нието на полезните изкопаеми в България (Dragov 
et al., 1976; Batandzhiev, 1978). Фурие-моде лира-
нето на честотата на срещане на златото по данни 
от шлихоминераложкото опробване на България 
позволи да се изготви екстраполационна прогно-
за за търсене на злато извън опробваните площи. 
Това е направено за Македония (Vitov, 2008). В 
настоящия доклад са представени резултати от 
екстраполационно моделиране на разпределе-
нието на златото за целия Балкански полуостров 
по данни от шлихоминераложкото опробване на 
България. Моделирането установява, че ивиците 
с висок потенциал за търсене на златни орудява-
ния в България продължават в целия Балкански 
полуостров. Местата на пресичане на тези ивици 
(Кюстендилско, Източни Родопи, Словения) са с 
най-голяма вероятност за откриване на златни ору-
дявания. Прогнозата е сравнена с разпределение 
на златните орудявания в ръвноъгълна коорди-

натна система на Американската национална гео-
ложка служба (MRDS). Прогнозната златоносност 
е най-значима в ивицата България–Словения и 
между тектонските блокове Динариди и Хелениди 
(Dimitrijevič, 1995 – фиг. 1).
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Fig. 1. Балкански полуостров: a – релеф; b – геология по Dimitrijevič (1995); c – разпределение на полезните изкопаеми по MRDS. 
Металогенни построения: d – „Тракийска рудна мрежа“ в България по Dragov (1976); e – „Берковска ивица“ на геофизични аномалии по 
Д. Йосифов (в: Dragov et al., 1976); f – „зони на младоалпийска активизация“ (Batandzhiev, 1978). Интерполационен модел: g – разпреде-
ление на пробите с Au в България и съдържанието му в пробите; h – вероятност за откриване на Au; i – Фурие модел на разпределението 
на вероятността за отриване на Au по хармоника 2-2. Екстраполационен модел на разпределение на Au в Балканския полуостров: j – ве-
роятностно поле на разпределение на Au в пробите от България и находища на Au по MRDS; k – пълен Фурие екстраполационен модел; 
l – екстраполационен Фурие модел на разпределението на вероятността за отриване на Au в Балканския полуостров по хармоника 2-2


