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Скални комплекси в България 

 

Курсът Скални комплекси в България е разработен в три части. Първа и втора 

част са посветени на магмените и метаморфни формации и серии, а третата част – на 

седиментните формации и геокомплекси, образуващи се в различни обстановки на 

седиментонатрупване. Той е предназначен за студенти, които по време на 

магистратурата ороиентират професионалните си интереси към петрологията, 

седиментологията, полезните изкопаеми, геотектониката и стратиграфията на 

висококристалинните и магмени терени.  

В първата и втора част на курса се извеждат геодинамичните обстановки, при 

които са възникнали магмените и метаморфните комплекси и серии в България. 

Очертават се най-важните закономерности в развитието на магматизма и 

метаморфизма по нашите земи. Третата част на курса дава на студентите основни 

познания за седиментните формации (СФ) и седиментните геомокмплекси (СГК) в 

България, диагностичните им белези и генетична интерпретация. Лекционният 

материал е подчинен на принципите на класификация на седиментационните 

обстановки, техните фациеси и фациални характеристики. Разискват се и различни 

типове литогенеза, на фона на които са се развивали различни обстановки на 

седиментация. В хода на лекциите се демонстрират карти, диаграми, схеми, скални 

образци и колекции. 

ЕКСТ кредити – 4 

 

 

Rock complexes of Bulgaria 

 

The course is compulsory for students in master degree in Geochemistry. The course 

is divided in three parts (sections) characterizing the magmatic, sedimentary and 

metamorphic complexes (series, formations) of Bulgaria. The geology, geochemistry and 

tectonic setting of the complexes is characterized. The repartition of the rock complexes on 

the territory of Bulgaria is explained as well as the rock forming processes. Maps, schemes 

and diagrams are demonstrated and the rocks associations and facieses are characterized 

and explained. 

ECTS credits - 4 
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