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РЕЗЮМЕ
Обект  на изследването  са нискометаморфните скали по южните склонове на Етрополска и Златишка Стара  планина.  Първоначаллно тези скали са 
отнасяни  към  “диабазово-филитоидната  формация”,  наречена  по-късно  “диабазово-филитоиден  комплекс”.  През  последното  десетилетие  те  са 
корелирани  с  Берковската  или  Дългиделската  група. Проведените  изследвания  не  подкрепят  достоверността  на  тази  корелация.  По  петроложки  и 
структурни критерии комплексът е поделен на две литоструктурни единици: долна, представена главно от тектонски стратифицирани ортометаморфити и 
горна,  изградена  главно  от  метапелити  и  метаалевролити.  На  примера  на  няколко  разреза  в  долната  литоструктурна  единица  е  определена 
последователността на структурните и метаморфни събития, и условията на метаморфизъм.

ВЪВЕДЕНИЕ

   По  южните  склонове  на  Етрополска  и  Златишко-
Тетевенска  Стара  планина,  между  долините  на  реките 
Бревенска и Санър дере (фиг. 1), има почти непрекъснати 
разкрития  на  диабазово-филитоидния  комплекс  (ДФК) 
непосредствено над границата му с мигматизирани гнайси, 
отнасяни  към  на  т.нар.  Арденска  група  (Чешитев  и  др., 
1995). Те са твърде подходящи за детайлно изследване на 
състава  и  строежа  на  най  долната  му  част,  която  е 
съставена  предимно  от  метабазитови  скали  и  тук  е 
обособена  като  долна  литоструктурна  единица. 
Изясняването  на  нейната  метаморфна  и  структурна 
еволюция  ще  позволи  да  се  направи  по-обосновано 
тълкуване  на  природата  на  границата  между 
високометаморфните  и  нискометаморфните  скални 
комплекси.  Досегашните  представи  за  състава  и 
структурните особености на тези комплекси, и за характера 
на границата им, са изложени в предшестваща публикация 
(Антонов и др., 2001). Целта на настоящата статия е да се 
анализират  петроложките  и  структурните  данни  от  6 
разреза,  които  пресичат  различни  части  от  долната 
литоструктурна  единица  на  ДФК  (фиг.  1).  В  работата  се 
фокусират два аспекта: 1) петроложка характеристика на 
скалите  и  морфоложки  особености  на  деформационните 
структури в микроскопски и малък мезоскопски мащаб и 2) 
определяне на структурната последователност, условията 
и  степента  на  метаморфните  процеси.  Резултатите  от 
детайлното  площно  изследване  на  долната 
литоструктурна  единица  ще  бъдат  изложени  в  друга 
статия.

ГЕОЛОЖКА ОБСТАНОВКА

   По  отношение  на  късноалпийския  структурен  план 
изследваният район попада в обхвата на т.нар. Челопешка 
единица (Ангелов и др., 1995; Чешитев и др., 1995), която 

има  гънково-навлачен  строеж (фиг.  1).  Нейната  северна 
граница се прокарва по няколко субекваториални възсед-
навлака (Кашански, Мечешки, Джемински), а съвременната 
й южна граница е по Задбалканския разсед, който я отделя 
от неогенския Златишки едностранен грабен. В района е 
представена  част  от  гънково  бедро,  изградено  от 
горнокредни  седиментни  скали.  СИ  от  с.  Църквище  те 
покриват  трансгресивно  и  несъгласно  както 
мигматизираните гнайси,  така и метаморфитите  на ДФК. 
Границата между двата типа метаморфити е субпаралелна 
на  доминиращите  в  тях  плоскостни  структури  и  има 
генерална субекваториална посока с наклон от 40° до 60-
75° към Ю. В местн.  Плевняка и по южния склон на вр. 
Калето,  поради локално проявени огъвания,  тя потъва с 
различни наклони към С, СИ или СЗ.

ТЕКТОНОСТРАТИГРАФИЯ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ДФК

   В предшестващите публикации за геоложкия строеж на 
района,  скалите  на  комплекса  първоначално  са 
разглеждани като  палеозойски  “шистен комплекс”  (Toula, 
1882; Златарски, 1883; Бончев, 1908) или “силурски лиски” 
(Мандев, 1942). По-късно Трашлиев (1964) ги отнася към 
обособената от Димитров (1946) “диабазово –филитоидна 
формация”,  преименувана  от  Бояджиев  (1970)  в 
диабазово-филитоиден  комплекс.  Белев  (1967)  отнася 
метабазитите  от  най-долната  част  на  зеленошистния 
комплекс  към  т.нар.  амфиболитова  свита  на 
“докамбрийската високометаморфна серия”, а филитите – 
към “диабаз-филитоидната формация”.  Според Иванов и 
др. (1987), тази “формация” представлява “сложна скална 
единица, в която по тектонски причини е станало смесване 
на  фрагменти  от  океанска  и  континентална  кора  със 
сравнително дълбоководни епиконтинентални седименти”, 
а Хайдутов (1991) допуска, че в района ДФК е аналог на 
Берковската група.
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   В началната фаза на настоящето изследване, в основата 
на ДФК бе отделено “реперно ниво” с дебелина от  50 до 
500  m,  изградено главно от метабазити   (Антонов и др., 
2001).  Новите  данни  за  петрографския  състав  и 
структурните  особености  на  това  “ниво”  и  на 
разположената  над  него  асоциация  от  параметаморфни 
скали  в  обсега  на  изследвания  район,  не  подкрепят 
корелирането  им  с  Берковската  група (Чешитев  и  др., 
1995), тъй като не са установени вулканогенно-седиментни 
и  турбидитни  последователности,  лидити  и  мрамори, 

характерни за “островнодъговата асоциация”  от  Западна 
Стара  планина.  Не  е  основателно  и  корелирането  с 
“олистостромната”  Дългиделска  група (Чешитев  и  др., 
1995),  поради  незначителното  присъствие  на  по-
груботеригенни седименти. Ето защо,  като изхождаме от 
контрастните различия в състава на скалите, характера на 
метаморфизма и деформационния стил, в долната част на 
ДФК можем да обособим две картируеми литоструктурни 
единици, които условно означаваме като долна и горна.
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Фигура 1. Геоложка карта на южните склонове на Етрополска и Златишко-Тетевенска Стара планина
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   Долната литоструктурна единица е изградена само от 
метаморфозирани  магмени  скали  –  главно  метабазити 
(метагабра,  амфиболити,  амфиболови  шисти,  зелени 
шисти)  и  в  подчинено  количество  метагранитоиди 
(метаплагиогранити,  метафелзити,  метапегматит-аплити). 
Долната граница на единицата с мигматизираните гнайси 
представлява  рязък  метаморфен  контакт  (Табл.I,  a),  а 
горната й граница се прокарва по  контакта с метапелити 
(милонитизирани филити). Общата й дебелина в района се 
изменя  от  80  до  450  m. В  резултат  от  интензивна 
синметаморфна  пластична  и  крехко-пластична 
деформация,  всички  скални  разновидности  притежават 
ясно  изразен  SL-строеж.  Доминираща  плоскостна 
структура  в  мезоскопски  мащаб  е  тектонската 
стратификация,  получена  при  изоклиналното  нагъване  и 
транспозиране  на  ранна  фолиация (метаморфна 
ивичестост),  в  режим  на  нееднородно  просто  срязване. 
Тази фолиация е обусловена от многократното редуване 
на еднородни и/или нееднородни “слоеве” с дебелина от 
няколко  mm до  1-1,5  m и  на  пластини  с  дебелина  от 
няколко  до  30-40  m.  Границите  между  “слоевете”  и/или 
пластините  винаги  са  повърхнини  или  тесни  зони  на 
пластично  и  крехко-пластично  срязване. 
Деформационният  стил  остава  неизменен  както  във 
вертикална посока, така и латерално. Разпределението на 
видовете  скали  в  тектоностратиграфския  разрез  е 
неравномерно,  но в  отделни участъци (местн.  Калето)  е 
възможно  разчленяването  му на  суперпозиционно 
разположени  подединици:  амфиболитово - 
метафелзитова, на ивичестите и масивните амфиболити, 
метаплагиогранитова  с  ортокварцитен  репер  и 
амфиболитова  с  тънки  пластини  от  метаплагиогранити 
(фиг.2).

   Горната  литоструктурна  единица е  съставена  от 
метаморфозирани  в  зеленошистен  фациес  седиментни 
скали – пелити, алевропелити и алевролити – сред които 
са  включени  различно  големи  алохтонни  фрагменти  от 
метабазити  (офиолитокласти),  гранитоиди,  аплити  и 
кварцити.  Долната й граница се поставя по контакта й с 
първите филити, които са интензивно милонитизирани. На 
север от района те са променени в хорнфелзи  и  възлови 
шисти.  Доминиращата  плоскостна  структура  в 
метаседиментите е осовият кливаж,  образуван по време 
на метаморфизма и нагъването на първичната слоестост. 
Той е паралелен както на границите, така и на фолиацията 
в алохтонните фрагменти.

ПЕТРОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА

   Отделената от авторите долна литоструктурна единица е 
изградена  само  от  метаморфозирани  магмени  скали. 
Проведените детайлни изследвания позволиха отделянето 
на  следните  петрографски  разновидности:  метабазити, 
представени от масивни метагабра до метагабродиорити, 
масивни  амфиболити  с  или  без  гранат,  ивичести 
амфиболити,  амфиболови  шисти  и  зелени  шисти,  и 
метагранитоиди,  съставени  от  метагранити, 
метагранодиорити, метафелзити, метапегматит-аплити.

Метабазити.  Метагабра  до  метагабра-диорити се 
срещат  по  целия  разрез  на  долната  литостуктурна 

единица като лещи и будини с размери вариращи от 0,8 до 
1,5  – 2,0  m. Прави впечатление, че една част  от тях са 
концентрирани  в  средната  част  на  единицата  и  винаги 
присъстват  до  контакта  й  с  горната  литоструктурна 
единица. Те са едрокристални, с масивна и/или петнеста 
текстура. Притежават много добре съхранена габрова до 
хипидиоморфнозърнеста  структура,  но  всички  първични 
минерали  са  метаморфозирани  като  са  запазени  добре 
само техните форми. Минералният им състав включва две 
парагенези: магматична (плагиоклаз, амфибол и пироксен - 
реликтови “петна”)  и  метаморфна (плагиоклаз,  амфибол, 
кварц,  рутил,  епидотови  минерали).  Минералите  от 
метаморфната парагенеза са представени от  плагиоклаз 
(An 45)  и  два  типа  калциеви  амфиболи  – 
алуминомагнезиоамфибол  и  актинолитов  амфибол. 
Първият  образува  добре  изкристализирали  зърна,  а 
вторият  е  развит  по  цепителни  повърхнини  на 
магматичния  пироксен.  Към  тази  група  метабазити 
отнасяме и  ивичестите амфиболити.  Те са  с  фино  до 
грубо  ивичеста  текстура  обусловена  от  редуването  на 
фемична  и  салична  компонента.  Изградени  са  от 
реликтова  магматична  асоциация  –  плагиоклаз  (An60), 
амфибол  (еденитов  тип)  и  метаморфна  асоциация  от 
амфибол (алуминомагнезиоамфибол), цоизит и плагиоклаз 
(An30). 

   Масивните амфиболити са представени в целия разрез 
като  съдържат  или  не  съдържат  гранат.  Последните  са 
винаги  в  будинажни  структури.  Микроскопски  амфиболи-
тите  притежават  хетерогранобластна  структура,  порфир-
областна по граната (Таблица I, e). Изградени са от амфи-
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Фигура 2. Обобщена блок диаграма на 
разпределението на скалите в долната 

литоструктурна единица.
1 – мигматизирани гнайси; 2 – амфиболити; 3 - 
метафелзити; 4 - метагранитоиди, 5 – кварцити;
 6 – метагабра и  метагабродиорити; 7 – филити.
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бол (алуминомагнезиоамфибол), гранат (Alm 60-56;  Pyr 25-27; 
Gross 9-10; Andr 4.4-5; Spess 1.66-1.87), плагиоклаз (An20), кварц и 
рутил.  По  периферията  на  будините  тези  скали  са 
бластомилонитизирани  (Таблица I, f).и  съдържат  нова 
парагенеза  от амфибол  (актинолитов  амфибол),  гранат 
(Alm 62-63;  Pyr 17-18;  Gross 10-11;  Andr 4.5-5;  Spess 3-3.2.), 
плагиоклаз  (An 25) и  хлорит.  Амфиболовите  шисти  са 
дребнокристалинни,  финошистозни,  с  микро-гранонемат-
областна структура. Те са с минерален състав: амфибол 
(алуминомагнезио-  и  фероамфибол,  фероактинолитов 
амфибол  и  фероактинолит),  плагиоклаз  (An 0-7),  кварц, 
епидот,  кафява  слюда,  апатит  и  рудни  минерали (илме-
нит).  Зелените  шисти са  най-слабо  разпространени  в 
изследваната  литоструктурна  единица.  Изградени  са  от 
фино гранолепидобластна маса от хлорит (до 80%), епи-
дот, рутил, титанит, плагиоклаз (албит), кварц, бяла слюда, 

титан-левкоксенови продукти и рудни минерали (илменит). 
По-голямата  част  от  тях  са  интензивно  бластомило-
нитизирани.

Метагранитоиди. Към  тази  група  скали  са  отнесени 
метаморфозирани  магмени  скали  с  кисел  състав  – 
плагиогранити, гранодиорити, фелзити и пегматит-аплити. 
Те са дребно- до едрокристални, сивобелезникави, с добре 
изразена ивичеста текстура.  Притежават белези на ясна 
катаклаза  и  бластомилонитизация.  Характеризират  се  с 
катакластична до милонитна и бластомилонитна структура, 
порфирокластна по плагиоклазовите кристали (таблица I, b 
и  c). В  по-слабо  деформираните  участъци  тя  е  бласто-
гранитова,  бластопорфирна  (при  фелзитите)  и  бласто-
аплитова.  Всички  те  притежават  съхранена  магматична 
минерална  асоциация  –  плагиоклаз,  калиев  фелдшпат, 
кварц, амфибол, биотит.

Метаморфната асоциация в тези скали е представена от 
плагиоклаз,  кварц,  епидот  и  цоизит,  хлорит,  амфибол. 
Подробна  петрографска  характеристика  на 

метагранитоидите е дадена в статията на Антонов и др. 
(2001).

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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a b c

d e f

g h i

j k l

Таблица I
а – контакт между мигматизирани гнайси (долу) и метагранитоиди (горе); b, c – порфирокластна по плагиоклаза структура в метагранитоиди; d – тектонски контакт между масивни амфиболити и метафелзити; e – гранатов амфиболит; 

f – бластомилонит по гранатов амфиболит; g, h – транспозирана фолиация в бедрото (g) и свода (h) на гънка в амфиболов шист; i – срязване в шарнирна зона на гънка в амфиболов шист; j – две генерации амфибол в тясна гънка в амфиболов шист; 
k, l – редукция на “слоевете” в бедрата на изоклинални гънки., ув.50
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   Наличието на гнайси (“кристалин”) в долината на Санър 
дере и по масива на вр. Калето е отбелязано за първи път 
от Мандев (1942). Според него, те са надхлъзнати на север 
върху палеозойски шисти, които в резултат от страничния 
натиск по време на навличането са метаморфозирани до 
амфиболити. Аналочно е и схващането на Белев (1967), 
според  който  гнайсите  и  амфиболитите  изграждат 
“тектонска клипа”.

   При настоящето изследване се установи,  че в  местн. 
Калето  е  запазен  фрагмент  от  ядката  и  северното 
преобърнато  бедро  на  относително  голяма  антиформна 
гънка,  нарушени от  надлъжни,  напречни  и коси  разломи 
(фиг.  1).  Ядката  на  гънката  е  от  мигматизирани  гнайси, 
които  се  разкриват  в  тясна  ивица,  на  север  от 
субекваториален  разсед.  Преобърнатото  бедро  е 
оформено от относително компетентните скали на долната 
литоструктурна  единица.  То  има  генерална 
субекваториална посока и наклон от 20 до 40° към юг. 

Плоскостни структури. В  интензивно  деформираните 
скали на долната единица ясно се разграничават няколко 
морфоложки  типа  фолиация  –  метаморфна  ивичестост, 
шистозност,  милонитна  фолиация,  транспозирана 
фолиация  и  кренулационен  кливаж. Метаморфната 
ивичестост е  проявена  в  метабазитовите  скални 
разновидности. Тя е обусловена от редуването на ивици с 
различен състав и/или цвят. Шистозността се определя 
от  плоскопаралелната  ориентировка  на  призматични 
минерали  и  минерални  агрегати  в  метабазитите 
(ивичестите амфиболити, амфиболовите шисти и зелените 
шисти). Транспозираната  фолиация е  доминиращата 
плоскостна структура в микроскопски и малък мезоскопски 
мащаб  (табл.  І,  g и  h).  Тя  е  резултат  от  интензивното 
изоклинално  нагъване  и  пренагъване  на  предходните 
фолиации.  В  по-голям  мезоскопски  мащаб, 
няколкократната транспозиция е изразена като тектонска 
стратификация,  която  най-често  е  субпаралелна  на 
другите  фолиации.  Милонитната  фолиация е  развита 
повсеместно  и  успоредно  на  транспозираната  фолиация 
(табл. I, k и l). Кренулационният кливаж е локално проявен 
в  относително  тесни  зони  с  дебелина  до  10-15  m.  По 
морфоложки особености това най-често е пукнатиновиден 
кренулационен кливаж, свързан с кинк-гънки и кренулации, 
деформиращи транспозираната фолиация.

Линейни  структури. В  плоскостите  на  различните 
морфоложки типове фолиации се наблюдават линейност 
на  пресичане,  линейност  на  разтягане,  харнишови 
линейности  и  кренулационна  линейност.  Същевременно 
във всички подединици се срещат и будинажни структури. 
Линейността на пресичане е почти повсеместно проявена 
по  повърхнините  на  “слоевете”  и  e резултат  от 
пресичането на метаморфната ивичестост или шистозност 
с  тектонската  стратификация.  Тя  е  успоредна  на 
шарнирите на гънките по тази ивичестост. Линейността  
на  разтягане със  сигурност  се  идентифицира  само  в 
метафелзитите  и  е  обусловена  от  удължени  минерални 
агрегати. Освен това, по повърхнините на транспозираната 
метаморфна  ивичестост  се  наблюдават  харнишови 
линейности  с  различна  ориентировка  спрямо  шарнирите 
на  гънките. Кренулационната  линейност е  локално 
проявена  в  относително  тесни  зони  на  крехко-пластично 

срязване  и  се  маркира  от  кренулациите  по 
транспозираната  фолиация. Линейността  по  дългите 
оси на будини от относително по-компетентни «слоеве» от 
метафелзити,  едрокристалинни  метагабра  и 
метагабродиорити, се среща във всички части на долната 
единица. 

Гънки. Гънковите структури имат съществено значение за 
характеристиката  на  деформационния  стил  на  долната 
литоструктурна  единица.  По  време  на  настоящото 
изследване бяха разграничени няколко гънкови генерации. 
Най-ранната  генерация  включва  микро-  и  дребни 
мезоскопски  изоклинални  гънки  (таблица  І, g-l),  чиято 
морфология  не  може  да  се  характеризира,  поради  по-
късното  им  преогъване  и  транспозиране.  От  тях  са 
запазени само интрафолиални шарнирни зони, оформени 
от  метаморфната  ивичестост.  Гънките  от  втората 
генерация са наложени коаксиално спрямо гънките от най-
ранната  генерация.  Те  също  са  дребни  мезоскопски 
изоклинални  или  тесни  гънки  с  голяма  амплитуда  и 
незначителна  дължина  на  вълната,  оформени  по 
транспозираната  фолиация.  Третата  генерация  включва 
кинк-гънки  и  кинк-зони  по  транспозираната  фолиация, 
които са наложени напречно или косо спрямо по-ранните 
гънки.  Към  четвъртата  генерация  се  отнасят  локално 
проявени мезоскопски и относително по-големи отворени и 
спокойни гънки, оформени по тектонската стратификация.

Метаморфизъм. За  скалите  от  отделената  тук  долна 
литоструктурна  единица  в  литературата  преобладава 
мнението, че са регионално метаморфозирали в условията 
на  зеленошистен  фациес  (Антонов  и  др.,  2001). 
Получените  данни  от  настояшото  изследване  ни  дават 
основание  да  предположим,  че  в  тази  единица  са 
“обединени” скали както с контрастен по състав протолит, 
така и с различна метаморфна еволюция. Например, част 
от  отделените  рановидности  метабазити носят  ясни 
белези на полиметаморфизъм. Това най-добре е изявено в 
масивните  амфиболити  и  амфиболовите  шисти. 
Метаморфна им парагенеза (магнезиохорнбленд – гранат 
–  плагиоклаз)  е  типична  за  скалите  от  амфиболитовия 
фациес. Наложената на нея парагенеза от фероактинолит 
– хлорит - плагиоклаз е с ясно диафторитен характер и е 
тясно свързана с транспозирането на ранната фолиация 
(таблица I, g и h) и/или е в зоните на бластомилонитизация 
в тези скали. Зелените шисти са с минерална парагенеза 
характерна  за  зеленошистния  фациес,  като  в  зоните  на 
транспозиция  тя  прекристализира  в  същите  минерални 
фази.  Метабазити  с  много  добре  съхранени  реликтови 
магматични  минерали  и  структури  са  също  елемент  от 
състава  на  изследваното  ниво.  От  друга  страна, 
разкриващите  се  метагранитоиди са  с  белезите 
предимно  на  скали,  резултат  на  дислокационен 
метаморфизм. 

Структурна  последователност. Взаимоотношенията 
между  структурите  позволяват  да  се  отделят  няколко 
етапа (означени условно като D1, D2, D3, и D4), отразяващи 
вероятната  последователност  на  структурообразуването. 
Деформационният  етап  D1 включва  синметаморфно 
формиране  на  метаморфна  ивичестост,  ранно 
изоклинално  нагъване  и  първоначална  транспозиция  на 
ивичестостта; коаксиално налагане на втората генерация 
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от изоклинални и тесни гънки и повторна транспозиция на 
фолиацията.  Еднаквата  ориентировка  на  шарнирите  и 
осовите повърхнини на гънките от двете генерации и на 
линейността на пресичане показват, че те са резултат от 
два епизода  в  рамките на  едно  и  също деформационно 
събитие.  Деформацията  представлява  нееднородно 
просто срязване. С деформационният етап D2 е свързано 
образуването на будинажни структури и коси фрактури на 
срязване, в резултат от сплескване и срязване в режим на 
чисто  срязване. По  повърхнините  на  транспозираната 
фолиация  се  развиват  харнишови  линейности.  През 
деформационния  етап D3, в  относително  тесни  зони  на 
крехко-пластично  срязване  се  формират  кинк-гънки, 
кренулационен  кливаж  и  кренулационна  линейност.  По 
време  на  деформационен  етап  D4 се  образуват 
субекваториални отворени и спокойни гънки.

ИЗВОДИ

   Най-важните резултати от изследването се изразяват в 
следното: 
   1) По петроложки и структурни критерии, долната част на 
диабазово-филитоидният  комплекс  е  разчленена  на  две 
литоструктурни единици,  условно  означени като  долна и 
горна.  Долната  единица  се  състои  от  тектонски 
стратифицирани  ортоскали  -  главно  метабазити  и  в 
подчинено количество метагранитоиди. Горната единица е 
изградена от метапелити и метаалевропелити с фрагменти 
от метабазити, гранитоиди и др. По литоложки особености 
тази част  от  ДФК не може да  се  корелира достоверно с 
Берковската  или  Дългиделската  група,  обособени  в 
Западна Стара планина.
   2)  Плоскостните,  линейните  и  гънковите  структури  в 
долната литоструктурна са интерпретирани като резултат 
от четири деформационни етапа, според ориентировката и 
геометричните им взаимоотношения.
   3)  Данните за  минералния  състав,  микро-  и 
мезоструктурните  особености,  степента  и  типа  на 
метаморфните  процеси  на  скалите  от  долната 
литоструктурна единица  ни  дават  основание  да 
предположим,  че  тя  “обединява”  скали  с  контрастен  по 
състав протолит и различна метаморфна еволюция.
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ABSTRACT
The low-grade metamorphic rocks exposed on the southern slopes of Etropole and Zlatitsa-Teteven Mts. are the object of present study. At first these rocks have 
been referred to the “diabase-phyllitoid formation”, renamed later “diabase-phyllitoid complex”. During the last decade they have been correlated with Berkovitsa 
Group or Dalgidel Group. The present investigations do not support the reliability of this correlation. According to petrologic and structural criteria, the complex is  
divided in two lithostructural units: lower one, represented mainly by tectonically stratified orthometamorphites and upper one, built up predominantly of metapelites 
and metaaleurolites. On the case study of several sections of the lower lithostructural unit, the sequence of the structural and metamorphic events as well as the  
metamorphic environment is determined. 

INTRODUCTION

   Along the southern slopes of Etropole and Zlatitsa-Teteven 
Stara Planina Mts., between the rivers of Brevene and Sanur 
Dere (Fig. 1), there are almost uninterrupted exposures of the 
diabase-phyllitoid  complex,  immediately  above  its  boundary 
with migmatized gneisses referred to the so-called Arda Group 
(Cheshitev et  al.,  1995).  They are  very  suitable  for  detailed 
study  of  the  composition  and  the  structure  of  its  lowermost 
part, comprising mainly metabasitic rocks. It is designated here 
as lower lithostructural unit. The clarification of its metamorphic 
and  structural  evolution  will  allow  more  substantial 
interpretation of the nature of the boundary between the high-
grade  and  low-grade  rock  complexes.  The  previous  ideas 
concerning the composition and the structural peculiarities of 
these complexes as well  as the character  of  their  boundary 
could be found in a previous article (Antonov et al., 2001).

   This paper aims to analyze the petrologic and structural data 
taken from 6 sections, intersecting different parts of the lower 
lithostructural unit of the diabase-phyllitoid complex. The study 
focuses on two aspects: 1) petrologic characterization of the 
rocks  and  morphological  features  of  the  deformational 
structures in microscopic and small mesoscopic scale and 2) 
determination of the structural sequence, the environment and 
grade  of  the  metamorphic  processes.  The  results  from  the 
detailed areal study of the lower lithostructural unit are to be 
discussed in another article.

GEOLOGICAL SETTING

   With respect to the Late-Alpine structural setting, the studied 
region is situated in the embrace of the so-called Chelopech 
unit  (Angelov  et  al.,  1995;  Cheshitev  et  al.,  1995),  which 
possesses fold-thrust structure (Fig. 1). Its northern boundary 
is  traced  along  several  subequatorial  reverse  faults-thrusts 
(Kashana,  Mechesh,  Jemina),  and  its  recent  southern 
boundary  is  along  the  Sub-Balkan  normal  fault,  which 

separates the unit from the Neogene Zlatitsa semi-graben. Part 
of fold limb, built up of Upper Cretaceous sedimentary rocks, is 
represented  in  the  region.  Northeast  of  Tsarkvishte  village, 
these rocks overlay transgressively and discordantly both the 
migmatized gneisses and the metamorphites of the diabase-
phyllitoid  complex.  The  boundary  between  the  two 
metamorphic  types  is  subparallel  to  their  dominating  planar 
structures, trending generally east-west and dipping from 40° 
to 60-75°/S.  In Plevnyaka place as well as along the southern 
slope of Kaleto locality, it dips to north, northeast or northwest 
with different angles, due to local folding.

TECTONOSTRATIGRAPHY OF THE LOWER PART OF 
DIABASE-PHYLLITOID COMPLEX

   In the previous articles about the geological structure of the 
region,  the  rocks  of  the  complex  are  initially  considered  as 
Paleozoic  “schist  complex”  (Toula,  1882;  Zlatarski,  1883; 
Bonchev,  1908)  or  “Silurian  shales”  (Mandev,  1942).  Later, 
they are assigned by Trashliev (1964) to the “diabase-phyllitoid 
formation”  defined  by  Dimitrov  (1946)  and  renamed  by 
Boyadjiev (1970) in “diabase-phyllitoid complex”. Belev (1967) 
refers  the  metabasites  of  the  lowermost  part  of  the  green-
schist  complex to  the so-called amphibolite  formation of  the 
“Precambrian  high-grade  serie”  and  the  phyllites  –  to  the 
“diabase-phyllitoid  formation”.  According  to  Ivanov  et  al. 
(1987), this “formation” represents a “complicated rock unit, in 
which, due to tectonic reasons, mixing of fragments of oceanic 
and  continental  crust  with  comparatively  deepwater 
epicontinental sediments has taken place”. Haydoutov (1991) 
assumes that the diabase-phyllitoid complex in the region is an 
analogue to the Berkovitsa Group.

   During the initial stage of the present study, a “marker level” 
was separated at the base of the diabase-phyllitoid complex. It 
comprises mainly metabasites (Antonov et  al.,  2001) and its 
thickness varies from 50 to 500 m.
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Figure 1. Geological map of the southern slopes of Etropole and Zlatitsa-Teteven Stara Planina
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   The new data about the petrographic composition and the 
structural  features  of  this  “level”  as  well  as  of  the  upward 
following association of parametamorphic rocks do not support 
its correlation with the Berkovitsa Group in the embrace of the 
region  under  consideration  (Cheshitev  et  al.,  1995).  This  is 
because  of  the  lack  of  volcano-sedimentary  and  turbidite 
sequences, lydites and marbles, characteristic for the “island 
arc association” of the West Balkan. There are no grounds for 
its  correlation  with  the  “olistostrome”  Dalgidel  Group 
(Cheshitev et al.,  1995), due to the insignificant presence of 
coarser terrigenous sediments as well. That is why, proceeding 
from  the  contrast  differences  in  the  rock  composition,  the 
character  of  metamorphism  and  the  deformation  style,  two 
mappable lithostructural units at the lower part of the diabase-
phyllitoid  complex  could  be  defined,  which  we  provisorily 
designate lower and upper.

   The  lower  lithostructural  unit is  built  up  only  of 
metamorphosed  igneous  rocks  –  mainly  metabasites 
(metagabbros, amphibolites, amphibole schists, green schists) 
and  subordinate  quantity  of  metagranitoids 
(metaplagiogranites,  metafelsites  and  metapegmatite-aplite). 
The lower boundary of this unit with the migmatized gneisses 
is  a  sharp  metamorphic  contact  (Table.  I;  d),  but  its  upper 
boundary  is  delineated  along  its  contact  with  metapelites 
(mylonitized phyllites).  Its total  thickness in the region varies 
from 80 to 450 m.

    As a result from the intensive syn-metamorphic ductile and 
brittle-ductile deformations, all of the rock varieties are featured 
by  distinct  SL-fabric.  Dominating  planar  structure  in 
mesoscopic  scale  is  the  tectonic  stratification,  resulted  from 
isoclinal  folding  and  transposition  of  an  early  foliation 
(metamorphic  banding)  in  regime  of  heterogenous  simple 
shearing. This foliation is determined by repeatedly alternation 
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of  homogeneous  and/or  heterogeneous  “layers”,  which 
thickness varies from several mm up to 1-1,5 m as well as of 
sheets, from several meters to 30-40 m thick. Planes or narrow 
zones of ductile and brittle-ductile shearing always represent 
the boundaries between the “layers”  and/or  the sheets.  The 
deformation  style  is  unchangeable  both  in  vertical  and 
horizontal direction. The distribution of the rock varieties in the 
tectonostratigraphic section is irregular but in some localities 
(e.g. Kaleto) it could be subdivided in superpositionally situated 
sub-units: amphibolite-metafelsite, of the banded and massive 
amphibolites, metaplagiogranite with orthoquartzite marker and 
amphibolite with thin sheets of metaplagiogranites (Fig. 2).

   The upper lithostructural  unit includes metamorphosed in 
green-schist  facies  sedimentary  rocks  (pelites,  aleuropelites 
and  aleurolites),  comprising  allochthonous  fragments  of 
different size and composition - metabasites (ophiolithoclasts), 
granitoids, aplites and quartzites. Its lower boundary is traced 
along the first appearance of strongly mylonitized phyllites. To 
the  north  of  the  region,  they  are  altered  in  hornfelses  and 
knotted  schists.  The  dominating  planar  structure  of  the 
metasediments  is  the  axial  cleavage,  formed  during  the 
metamorphism and folding of the primary bedding. It is parallel 
both to the boundaries and to the foliation of the allochthonous 
fragments.

PETROLOGICAL CHARACTERIZATION

   The lower lithostructural unit defined by the authors is built 
up only of metamorphosed igneous rocks. The detailed studies 
allow  the  separation  of  several  petrographic  varieties  as 
follows: metabasites represented by massive metagabbros to 
metagabbrodiorites,  massive  amphibolites  with  or  without 
garnet,  banded  amphibolites,  amphibole  schists  and  green 
schists  as  well  as  metagranitoids,  comprising  metagranites, 
metagranodiorites, metafelsites and metapegmatite-aplites.

Metabasites. Metagabbros  to  metagabbro-diorites could  be 
observed along the entire section of  the lower lithostructural 
unit. They form lenses and boudins varying from 0,8 up to 1,5 
– 2,0 m. It strikes, that some of them are concentrated in the 
middle part of the unit and they are always present next to its 
contact  with  the  upper  lithostructural  units.  These  rocks 
comprise  large  crystals  and  possess  massive  and/or  spotty 
structure. Moreover, they have very well preserved gabbro to 
hypidiomorphic-grained texture. Although that all of the primary 
minerals are metamorphosed, they could easily be recognized 
after  their  forms.  Their  mineral  composition  includes  two 
parageneses: magmatic (plagioclase, amphibole and pyroxene 
-  only  like  relict  “spots”)  and  metamorphic  (plagioclase, 
amphibole, quartz, rutile and epidot minerals). The minerals of 
the metamorphic paragenesis are represented by plagioclase 
(An45) and two types of calcium amphiboles – ferrohornblende 
and actinolite hornblende. The first one forms well crystallized 
grains,  but  the second one is developed along the cleavage 
planes of  the magmatic  pyroxene.  The banded amphibolites 
are referred to this group of metabasites. They possess fine to 
rough banded structure, determined by alternation of femic and 
salic  component.  They  are  built  up  of  relict  magmatic 
association – plagioclase (An60), amphibole (edenite type) and 
metamorphic  association  including  amphibole 
(magnesiohornblende),  zoisite  and  plagioclase  (An30).  The 
massive amphibolites are represented along the entire section. 
In some places they comprise garnet in other ones they do not. 
The  latter  ones  are  always  in  boudinage  structures. 
Microscopically,  the amphibolites  possess heterogranoblastic 
structure, porphyroblastic after the garnet (Table I; e). They are 
built up of amphibole (magnesiohornblende), garnet (Alm60-56; 
Pyr25-27;  Gross9-10;  Andr4,4-5;  Spess1,66-1,87),  plagioclase  (An20), 
quartz and rutile. Along the boudins periphery these rocks are 
blastomylonitized  (Table  I;  f)  and  form  new  mineral 
paragenesis  comprising  amphibole  (actinolite  hornblende), 
garnet  (Alm62-63;  Pyr17-18;  Gross10-11;  Andr4,5-5;  Spess3-3,2), 
plagioclase  (An25)  and  chlorite.  The  amphibole  schists  are 
small-grained  with  fine-schistous  character  and  micro-
granonematoblastic  texture.  They  consist  of  amphibole 
(magnesiuo-  and  ferrohornblende,  ferroactinolite  hornblende 
and ferroactinolite), plagioclase (An0-7), quartz, epidot, brown 
mica, apatite and ore minerals (ilmenite). The green schists are 
very rare in the studied lithostructural unit. They consists of fine 
granolepidoblastic mass of chlorite (up to 80%), epidot, rutile, 
titanite,  plagioclase  (albite),  quartz,  white  mica,  titanium-
leucoxene products and ore minerals (ilmenite). Larger part of 
them is strongly blastomylonitized (Table I; l).

Metagranitoids. Metamorphozed  magmatic  rocks  of  acid 
compositions are referred to this rock group – plagiogranites, 
granodiorites, felsites and pegmatite-aplites. They are small- to 
coarse-grained,  gray-whitish  with  very  distinct  banded 
structure.  They  posses  mark  of  clear  cataclasis  and 
blastomylonitization. These rocks are featured by cataclastic to 
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Figure 2. Generalized block-diagram demonstrating the rocks distribution of the lower lithostructural unit
1 – migmatized gneisses; 2 – amphibolites; 3 - metafelsites; 4 – metagranitoids; 5 – quartzites; 6 – metagabbros and metagabbrodiorites; 7 – phyllites.
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mylonitic and blastomylonitic texture, porphyroclastic after the 
plagioclase  crystals  (Table  I;  b,  c).  In  the  more  slightly 
deformed districts it is blastogranite, blastoporphyry (e.g. with 
the  felsites)  and  blastoaplite.  All  of  them possess  very  well 
preserved  magmatic  mineral  association  comprising 

plagioclase,  potassic  feldspar,  quartz,  amphibole  and biotite. 
The metamorphic association of these rocks is represented by 
plagioclase,  quartz,  epidote  and  zoisite,  chlorite  and 
amphibole. More detailed petrographic characterization of the 
metagranitoids is made by Antonov et al. (2001).

STRUCTURAL CHARACTERIZATION

   The presence of gneisses (“crystalline”) in the valley of Sanar 
Dere  river  and along  the massive of  Kaleto  peak  is  at  first 
marked by Mandev (1942). It  opines that they are slipped to 
north over the Paleozoic schists, which as a result  from the 
stress related to the thrusting, have been metamorphosed up 
to amphibolites. The assumption of Belev (1967) is similar. He 

thinks  that  these  gneisses  and  amphibolites  build  up  a 
“tectonic klippe”.

   During the present study it was established that a fragment 
from the core and the recumbent northern limb of a relatively 
big antiform fold is preserved in Kaleto locality. It is broken by 
longitudinal,  transversal  and oblique faults  (Fig.  1).  The fold 
core  comprises  migmatized  gneisses,  which  crop  out  in  a 
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Table I
а – contact between migmatized gneisses (down the arrow) and metagranitoids (up the arrow); b, c – porphyroclastic after 
the plagioclase texture in metagranitoids; d – tectonic contact between massive amphibolites and metafelsites; e – garnet 
amphibolite; f – blastomylonite on garnet amphibolite; g, h – transposed foliation in the limb (g) and the hinge (h) of fold in 
amphibole schist; i – shearing in hinge zone of fold in amphibole schist; j – two amphibole generations in a narrow fold in 

amphibole schist; k, l – reduction of the “layers” in the limbs of isoclinal folds. X50.
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narrow strip to the north of a subequatorial normal fault. The 
relatively competent rocks of the lower lithostructural unit form 
the recumbent limb. Its general trend is subequatorial but the 
dip varies from 20° to 40°/S. The migmatized blastomylonite 
gneisses, situated immediately to the contact with the green-
schist  rocks,  are  diaphtorized.  Due  to  insignificant  areal 
distribution  and  lack  of  relevant  outcrops,  their  structural 
peculiarities are characterized in more details to the west of the 
region, along the southern slope of Plevnyaka hill.

Planar  structures. In  the  strongly  metamorphosed rocks  of 
the lower unit, several morphological types of foliation could be 
distinctly  recognized:  metamorphic  banding,  schistosity, 
mylonite  foliation,  transposed  foliation  and  crenulation 
cleavage.  The  metamorphic  banding is  manifested  in  the 
metabasite rock varieties. It is determined by the alternation of 
strips of different composition and/or color.  The schistosity is 
determined by the plan-parallel trend of the prismatic minerals 
and  mineral  aggregates  in  the  metabasites  (the  banded 
amphibolites,  amphibole  schists  and  green  schists).  The 
transposed  foliation  is  the  dominating  planar  structure  in 
microscopic  and  small  mesoscopic  scale  (Table.  I;  g,  h).  It 
resulted from the intensive isoclinal folding and refolding of the 
preceding foliations. In larger mesoscopic scale, the repeated 
transposition is expressed as tectonic stratification, which most 
frequently is subparallel  to the other foliations.  The mylonite  
foliation  is  developed everywhere parallel  to  the transposed 
foliation  (Table  I;  k,  l).  The  crenulation  cleavage  is  locally 
manifested  in  relatively  narrow  zones  up  to  10-15  m thick. 
According to morphological peculiarities it  is most  frequently 
represented  by  fracture-like  crenulation  cleavage,  related  to 
kink-folds and crenulations, deforming the transposed foliation.

Linear structures. Intersection lineation, stretching lineation, 
slickenside lineations and crenulation lineation are  observed 
on the planes of the different morphological types of foliation. 
Boudinage structure could be met in all levels. The intersection  
lineation  is almost everywhere manifested on the surfaces of 
the  “layers”.  It  resulted  from  the  intersection  of  the 
metamorphic  banding  or  schistosity  with  the  tectonic 
stratification. It is parallel to the fold hinges developed after this 
banding. The stretching lineation could be surely identified only 
in the metafelsites. It is determined by the elongated mineral 
aggregates.  Moreover,  on  the  surfaces  of  the  transposed 
metamorphic  banding  are  observed  slickenside  lineations  of 
different trends compared to the fold hinges.  The crenulation  
lineation is  locally  manifested  in  relatively  narrow  zones  of 
brittle-ductile shearing. It is marked by the crenulations of the 
transposed foliation.  The liniation after  the long axes of  the  
boudins formed  by  relatively  more  competent  «layers»  of 
metafelsites,  coarse-grained  metagabbros  and 
metagabbrodiorites could be met in all parts of the lower unit. 

Folds. The fold structures have got significant importance for 
characterization  of  the  deformation  style  of  the  lower 
lithostructural  unit.  During  the  present  study,  several  fold 
generations  have  been  recognized.  The  earliest  generation 
comprises isoclinal micro- and small mesoscopic folds (Table I; 
g-l),  which morphology can not be characterized due to later 
refolding  and  transposing.  Only  intrafoliation  hinge  zones 
pictured by the metamorphic banding are preserved from them. 
The folds of the second generation are coaxially superimposed 
on  the  folds  of  the  earliest  generation.  They  are  also 

represented by small mesoscopic isoclinal or narrow folds of 
big  amplitude  and insignificant  wavelength,  formed after  the 
transposed foliation.  The third  generation includes kink-folds 
and  kink-zones  after  the  transposed  foliation,  which  are 
superimposed  crosswise  or  oblique  on  the  earlier  folds. 
Mesoscopic and relatively larger open and undisturbed folds of 
local distribution, formed after the tectonic stratification, refer to 
the fourth generations.

Metamorphism. In the published literature prevails the opinion 
that the rocks of the separated here lower lithostructural unit 
are  regionally  metamorphozed  in  green-schist  facies 
environment (Antonov et al., 2001). The data obtained during 
the present study give grounds to suppose that this unit unites 
rocks  both  with  contrast  protolithic  composition  and  with 
different  metamorphic  evolution.  For  example,  part  of  the 
separated  varieties  of  metabasites brings  clear  marks  of 
polymetamorphism.  This  could  be best  seen in  the massive 
amphibolites  and  amphibole  schists.  Their  metamorphic 
paragenesis (magnesiohornblende – garnet – plagioclase) is 
typical  for  the  rocks  of  the  amphibolite  facies.  The 
superimposed on it paragenesis of ferroactinolite – chlorite – 
plagioclase  possesses  clear  diaphthorite  character.  It  is  in 
close relation to the transposition of the early foliation (Table I; 
g, h) and/or is localized in the zones of blastomylonitization of 
these  rocks.  The  green  schists  have  got  a  mineral 
paragenesis, featured for the green-schist facies, which in the 
zones  of  transposition  recristalizes  in  the  same  mineral 
phases.  Metabasites  of  very  well  preserved  relict  magmatic 
minerals and structures are also an element of the composition 
of  the  level  studied.  On  the  other  hand,  the  exposed 
metagranitoids possess  the  marks  only  of  the  typical 
dislocation metamorphism and all of them could be united in 
the general term - blastomilonites.

Structural sequence. The relationships of the structures allow 
determination  of  the  supposed  sequence  of  the  structure-
forming  process.  Several  stages  are  recognized  which  are 
provisorily  designated  D1,  D2,  D3,  and  D4.  The  deformation  
stage  D1  comprises  syn-metamorphic  formation  of  the 
metamorphic banding, early isoclinal folding and initial banding 
transposition; coaxial superimposing of the second generation 
of  isoclinal  and tight  folds and repeated transposition  of  the 
foliation. The similar trend of the fold hinges and axial planes of 
the  two  generations  as  well  as  of  the  intersecting  lineation 
demonstrates  that  they  resulted  from  two  episodes  in  the 
framework  of  one  deformation  event.  The  deformation 
represents heterogeneous simple  shearing.  The deformation 
stage D2  is related to the formation of boudinage structures 
and  oblique  shear  fractures,  resulted  from  flattening  and 
shearing  in  pure  shear  conditions.  Slickenside  lineations 
develope on the surfaces of  the transpozed foliation.  During 
the deformation stage D3 , in relatively narrow zones of brittle-
ductile  shearing,  kink-folds,  crenulation  cleavage  and 
crenulation  lineation  form.  During  the  deformation  stage  D4, 

open  and  uninterrupted  folds  of  subequatorial  trend  are 
established.

CONCLUSIONS

   The most important results of this study are as follows:
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1. According to petrologic and structural criteria, 

the lower part of the diabase-phyllitoid complex is divided in 
two  lithostructural  units,  provisorily  noted  as  lower  one  and 
upper  one.  The  lower  unit  comprises  tectonically  stratified 
ortho-rocks – mainly metabasites and subordinate quantity of 
metagranitoids. The upper unit is built up of metapelites and 
metaaleurolites with fragments of metabasites, granitoids etc. 
Lithologically,  this part  of  the diabase-phyllitoid  complex can 
not  reliably  be  correlated  with  the  Berkovitsa  Group  or 
Dalgideltsi Group, defined in the West Balkan.

2. The  planar,  linear  and  fold  structures  of  the 
lower  lithostructural  unit  are  interpreted  according  to  their 
trends  and  geometrical  relationships  as  a  result  of  four 
deformation stages.

3. The data about the mineral composition, micro- 
and meso-structural  peculiarities,  the grade and type  of  the 
metamorphic  processes  of  the  rocks  in  the  embrace  of  the 
lower lithostructural unit give grounds to assume, that this unit 
“unites”  rocks  of  both  contrast  protolithic  composition  and 
different metamorphic evolution.
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