
Изследвания на орудявания от района на п-в Хърд, о-в Ливингстън, 
Антарктика с акцент върху металогенния им потенциал и генетичната 
връзка между тях. 

 
Научен колектив: гл. ас. д-р Събева Ралица Николаева (ръководител); доц. д-р 

Вангелова Виктория Евгениевна, доц. д-р Иванова Цвета Станимирова, докторант 
Марков Георги Иванов и студент Димитров Стефан Димитров. 

Основната цел на проекта е осъществяване на фундаментално научно 
изследване на орудяванията в района на п-в Хърд, о-в Ливингстън, Антарктика с 
акцент върху металогенния потенциал и генетичната връзка между тях. Тя е в 
съответствие с Националната програма за полярни научни изследвания 2022 и 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република 
България 2020 като допринася за придобиването на нови знания за полярните 
райони, за квалификацията и развитието на научни кадри и млади учени и 
разпространение на научните резултати от изследванията. 

За постигане на целта са заложени за изпълнение следните научни задачи: 
• Изготвяне на геоложки карти и схеми в подходящ мащаб с акцент върху 

рудните жили и зони; 
• Вземане на достатъчен брой представителни образци и проби, както от 

орудяванията и хидротермално променените скали, така и от вместващите скали; 
• Изработване на микроскопски препарати и изясняване на минералния 

състав, на рудните парагенези и взаимоотношенията между минералите; 
• Определяне на химизма на рудните минерали и наличието на елементи-

примеси и елементи-следи с акцент върху ценните и редките метали в тях; 
• Оценка на полезните компоненти в орудяванията след интерпретиране на 

всички налични данни; 
• Корелация и изясняване на генетичната връзка между рудопроявленията 

от различни райони на п-в Хърд след интерпретиране на всички налични данни. 
За решаване на проблемите по научния проект и постигане на поставените 

цели ще бъдат използвани комплекс от теренни, лабораторни и аналитични 
методи. Изследванията ще бъдат насочени в следните направления: 

• Анализ и реинтерпретация на съществуващата информация на базата на 
най-новите научни теоретични достижения и модели за образуването на 
хидротермални златни и полиметални находища; 

• Геолого-структурно картиране и изследване на рудните жили и свързаните 
с тях хидротермално променени скали; 

• Микроскопски изследвания; 
• Аналитични изследвания на рудни минерали за елементи-примеси и 

елементи-следи в тях с акцент върху ценните и редките метали; 
• Геохимична зоналност в разпределението на елементи в различните 

минерали и орудявания с цел извеждане на генетични зависимости между 
различните рудопроявления. 

Получените резултати ще бъдат публикувани в престижни научни списания, 
ще бъдат докладвани на специализирани научни конференции, като по 
възможност част от събраният фактически материал ще послужи за работа и 
обучение на млади учени. 

 



 
 
The extended summary of the project - up to 2500 characters, should include the 

title of the project proposal and the list of participants in the project. 
Title of the project proposal: Studies of ore mineralization from Hurd Peninsula, 

Livingston Island, Antarctica with emphasis on their metallogenic potential and genetic 
relationship between them. 

Scientific team: Assist. Prof. Sabeva Ralica Nikolaeva (supervisor); Assoc. Prof. 
Viktoria Evgenievna Vangelova, Assoc. Prof. Ivanova Tsveta Stanimirova, PhD student 
Markov Georgi Ivanov, and student Dimitrov Stefan Dimitrov. 

The main purpose of the project is to carry out a fundamental scientific study of the 
ore occurrences in the area of Hurd Peninsula, Livingston Island, Antarctica with an 
emphasis on the metallogenic potential and the genetic relationship between them. The 
goal is in accordance with the National Program for Polar Scientific Research 2022 and 
the National Strategy for the Development of Scientific Research in the Republic of 
Bulgaria 2020, contributing to the acquisition of new knowledge about the Polar 
Regions, to the qualification and development of scientists and young scientists, and to 
the dissemination of scientific results from research. 

To achieve the goal, the following scientific tasks are set for implementation: 
• To create of scaled geological maps and schemes with an emphasis on ore veins 

and zones; 
• To take a sufficient number of representative samples, both from the 

mineralization and hydrothermal altered rocks, as well as from the host rocks; 
• To make microscopic samples and clarify the mineral composition, ore 

parageneses and the relationships between minerals; 
• To determine mineral chemistry of ore and the presence minor and trace 

elements with an emphasis on the precious and rare metals in them; 
• Correlation and clarification of the genetic relationship between ore occurrences 

from different areas of Hurd Peninsula after interpretation of all available data. 
A complex of field, laboratory and analytical methods will be used to solve the 

problems of the scientific project and achieve the set goals. Research will be directed in 
the following directions: 

• Analysis and reinterpretation of existing information based on the latest scientific 
theoretical models for the formation of hydrothermal gold and polymetallic deposits; 

• Geological-structural mapping and research of the ore veins and associated 
hydrothermal altered rocks; 

• Microscopic studies; 
• Analytical studies of ore minerals for minor and trace elements in them with an 

emphasis on precious and rare metals; 
• Geochemical zonation in the distribution of elements in the various minerals and 

ores in order to derive genetic dependencies between the various ore occurrences. 
The obtained results will be published in prestigious scientific journals, will be 

reported at specialized scientific conferences, and if possible, part of the collected factual 
material will serve for the work and training of young scientists. 

 
 
 

 


