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Салашката свита в Западносредногорската еди-
ница се разкрива в най-западната част в разрези-
те при Три уши, Драгоман, Летница, Прекръсте и 
Калотина. Подложката навсякъде е представена 
от варовиците на Сливнишката свита, а покривка-
та – от карбонатно-глинесто-теригенните скали на 
Камчийската свита.

Долнокредният разрез при Три уши (Чавчи 
камък) е описан от Иванов и Стойкова (2008). 
Николов и Цанков (1998) съобщават амонита Bus-
nar doites campylotoxus (Uhlig) с ранноваланжинска 
възраст от Салашката свита. Ivanova et al. (2000) 
доказват с микрофосили, че най-горните 4–5 m на 
Сливнишката свита и първите 8–10 m на Салаш-
ката свита принадлежат на Долния Валанжин, а 
по-горе в Салашката свита е представен Горният 
Валанжин. Иванов и Стойкова (2008) установяват 
по варовит нанопланктон, че най-горните части 
на Салашката свита и Камчийската свита (прие-
мана дотогава за горнокредна), между височини-
те Краднево и Три уши, се отнасят към Горния 
Валанжин и Долния Хотрив.

При това изследване бяха получени нови 
микропалеонтоложки данни за най-горните 5 m 
от Сливнишката свита и най-долните 20 m от Са-
лашката свита по рида Чавчи камък. Границата 
Бериас–Валанжин попада в най-горните нива 
на Сливнишката свита. На 0,40 m под върха на 
Сливнишката свита е намерен калпионелидни-та свита е намерен калпионелидни- свита е намерен калпионелидни-
ят вид Calpionellites darderi (Colom). По-долу в 
свитата е установен Calpionellopsis oblonga (Ca-
disch) от Горния Бериас. Зоната Calpionellites 
(До лен Валанжин) обхваща най-горните нива на 
Сливнишката свита и част от Салашката свита и е 
с дебелина около 11 m. 

Салашката свита на височината Три уши се от-
нася към Валанжинския етаж и е представена само 
от глинести варовици с кремъчни конкреции, като 
в по-горната част има отделни прослойки от пя-
съчници. Образувана е в сравнително плитководни 
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условия. Рядко се срещат амонити, калпионелиди и 
варовити диноцисти, характерни за ти пичната хе-
мипелагична Салашката свита, за сметка на изобил-
ни криноиди, бентосни фораминифери и бриозои.

Класическият разрез на Долната Креда при 
Драгоман е описан подробно от Мандов (1976). 
Първите автори – Златарски (1885) и Бончев 
(1930), както и Сапунов и Чумаченко (1995) са убе-, както и Сапунов и Чумаченко (1995) са убе-
дени в постепенния преход между Сливнишката и 
Салашката свита. Противоположно е становището 
за трансгресивно залягане на хотривските седи-
менти на Салашката свита върху Сливнишките 
варовици  на Мандов (1967) и Николов и Цанков 
(1998), като горните нива на Сливнишката свита 
са нагънати, еродирани, частично окарстени, с же-
лезни оксиди. Според Николов и Цанков (1998) 
Сливнишката свита при Драгоман е с бериаска 
възраст, а Салашката – с хотривска възраст, т.е. 
Валанжинският етаж отсъства в този разрез. Това 
противоречи на установената късноваланжинска 
възраст по микрофосили в разреза при Драгоман 
(Ivanova et al., 2000). 

Новите данни по амонити и микрофосили са за 
най-горните части на Сливнишката и за Салашката 
свита. В Сливнишката свита се установиха фора-
минифери, варовити диноцисти и калпионели-
ди с късноваланжинска възраст. В основата на 
Салашката свита, непосредствено над контакта 
със Сливнишката свита, във варовит брекчо-кон-
гломерат е намерен амонит, характерен за най-гор-
ната зона Furcillata на Горния Валанжин. По-горе, 
в пачка от алтернация на глинести варовици и мер-
гели с дебелина около 2 m, бяха установени кал-
пионелиди, варовити диноцисти и фораминифери 
от Горния Валанжин. Амонитната зона Radiatus 
(Долен Хотривски подетаж) обхваща около 26,75 m 
от Салашката свита и се характеризира със срав- и се характеризира със срав- се характеризира със срав-
нително богата амонитна асоциация (пачки 5–8). 
Амонитната зона Loryi (Долен Хотривски поде-она Loryi (Долен Хотривски поде-Loryi (Долен Хотривски поде- (Долен Хотривски поде-
таж) е с дебелина над 20 m (пачки 9–10). 
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Границата между Валанжинския и Хотривския 
етаж, т.е. между амонитните зони Furcillata и 
Radiatus, е поставена в основата на пачка 5 (на 
8,65 m от основата на Салашката свита). Границата 
Салашка–Камчийска свита представлява посте-
пенен преход. На около 100 m от основата на 
Камчийската свита Мандов (1976) е установил 
амонитната зона Nodosoplicatum (Долен Хотрив).

Салашката свита в разреза по долината на  
р. Нишава при с. Калотина е описана от Мандов 
(1976). Представена е от микритни варовици с кре-
мъчни конкреции, глинести варовици и мергели с 
глауконит, редуване на глинесто-алевритови варо-
вици и алевритови мергели. Границата с отдолуле-
жащата Сливнишка свита показва белези на пре-
късване на седиментацията, ожелезняване и е те-
ктонизирана. Покривката на Салашката свита е от 
смесени скали от основата на Камчийската свита. 

Златарски (1885) и Бончев (1930) са разглеж-(1885) и Бончев (1930) са разглеж-и Бончев (1930) са разглеж-(1930) са разглеж-са разглеж-
дали Сливнишките варовици като „малмски“ 
(горноюрски). Николов и Цанков (1998) възпри-
емат възгледа на Сапунов и Чумаченко (1995) за 
бериаска възраст на върха на Сливнишката свита 
при Беледие хан и го разпростират за разрези-
те при Драгоман и Калотина. В долната част на 
Салашката свита са намирани раннохотривски 
амонити (Мандов, 1976). По фораминифери е до-

казана късноваланжинска възраст на най-горната 
част на Сливнишките варовици (Ivanova, 1999; 
Ivanova et al., 2000). 

При това изследване на 12 m от основата на 
Салашката свита бe установена най-горната амонит-
на зона на Горния Валанжин (Furcillata). В долната 
част на Салашката свита се срещат  Tintin  nopsella 
carpathica (Murgeanu & Filipescu), Stomiosphaera 
echinata Nowak, Colomisphaera helio sphaera (Vog-
ler), Cadosinopsis nowaki Borza, което подкрепя 
късноваланжинската възраст. Границата меж-
ду Сливнишката и Салашката свита е в Горния 
Валанжин. Прекъсването на седиментацията е 
било краткотрайно. Долната част на Салашката 
свита (първите 12 m) принадлежи на Горния 
Валанжин. Няма данни за точната позиция на 
границата Валанжин–Хотрив вътре в Салашката 
свита, нито за възрастта на границата Салашка– 
Камчийска свита. 

Салашката свита в разрезите при Драгоман 
и Калотина се отнася към Горния Валанжин и 
Хотрива. На височината Три уши (Чавчи камък) 
Салашката свита е доста нетипична и принадлежи 
към Валанжинския етаж.
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