СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 75, кн. 1–3, 2014, с. 77–89
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 75, part 1–3, 2014, p. 77–89

Стратиграфски единици, ограничени от несъгласия в неогенвилафранкските седименти на Кюстендилския грабен и прилежащите
му земи. Част 1 – стратиграфски допълнения и корелации
Панайот Г. Бакалов, Венелин Ж. Желев
Минно-геоложки университет, 1700 София

Unconformity-bounded stratigraphic units in Neogene–Villafranchian
sediments of Kyustendil graben and adjacent areas. Part 1 – Stratigraphic
supplements and correlations
Panayot G. Bakalov, Venelin J. Jelev
University of Mining and Geology, 1700 Sofia; E-mail: vjjelev@yahoo.com
Abstract. This article is divided in two parts. First one deals with stratigraphic supplements and correlations. Second part is a description of the unconformity-bounded Neogene–Villafranchian stratigraphic units recognized in Kyustendil graben. In this first part
Neogene–Villafranchian lithostratigraphy of Kyustendil graben is supplemented by a new unit – Katrishte coal-bearing Formation.
Principal features of the rock complexes are discussed. Previous lithostratigraphic schemes are revised and criteria for recognition of
the Neogene–Villafranchian unconformity-bounded stratigraphic units in Kyustendil graben are introduced. Denudation surfaces are
distinguished which bounded 2 synthems – older (Кyustendil – Miocene) including 2 interthems (Chiflik and Bistritsa) and younger
(Blagoevgrad – Plio–Pleistocene) with 3 interthems (Slatino, Belopoltsi and Stob). Correlation between the Neogene–Villafranchian
stratigraphic (lithostratigraphic and unconformity-bounded) units in Blagoevgrad and Kyustendil grabens is completed.
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Резюме. Статията е разделена на две части. В първата се разглеждат стратиграфски допълнения и корелации, а във втората се
описват неоген-вилафранкските единици, ограничени от несъгласия в Кюстендилския грабен. В тази първа част официалната литостратиграфска подялба на неоген-вилафранкските седименти в Кюстендилския грабен е допълнена с нова единица – Катришка
въгленосна свита. Разгледани са основните отличителните белези на скалните комплекси в Кюстендилския грабен. Ревизирани са
предходните литостратиграфски подялби и са изведени критериите за отделяне на неоген-вилафранкски стратиграфски единици,
ограничени от несъгласия в Кюстендилския грабен. Разграничени са размивни повърхнини, ограничаващи 2 синтеми – по-стара
(Кюстендилска с миоценска възраст) с 2 подсинтеми (Чифлишка и Бистришка) и по-млада (Благоевградска с плиоценска възраст)
с 3 подсинтеми (Слатинска, Белополска и Стобска). Извършена е корелация между неоген-вилафранкските стратиграфски единици (литостратиграфски и ограничени от несъгласия) в Благоевградския и Кюстендилския грабен.

Ключови думи: Катришка свита, синтеми, подсинтеми, Кюстендилски грабен.

Въведение
Обект на изследване са неоген-вилафранкските
седименти в Кюстендилския грабен и прилежащите му земи, означавани за краткост само „в Кюс
тендилския грабен“. Целта е официално въвеждане на стратиграфски единици, ограничени от
несъгласия и корелацията им със стратиграфските
единици в Благоевградския грабен.
С второто ревизирано и допълнено издание
на стратиграфския кодекс на България (Николов,
Сапунов, 2002) стратиграфските единици, ограничени от несъгласия са приети за официални в
нашата страна. Регламентирано е, че „основната

единица за поделенията, отделени от несъгласия,
е синтемата – група пластове, ограничени от несъгласия. Когато има основания, една синтема
може да бъде поделена на две или повече подсинтеми…“. Във връзка с това се налага ревизия на
„интертемите“, въведени от Бакалов (1977) за
Благоевградския грабен и корелирани с единиците,
описани в настоящата публикация. Изискванията
на кодекса налагат интертемите да се преименуват
в „подсинтеми“, като се запазват географските им
наименования.
С отделянето на стратиграфски единици, ограничени от несъгласия в Кюстендилския грабен и
корелацията им с тези на Благоевградския грабен,
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се прави опит да се постави началото на създаването на регионална междубасейнова стратиграфска схема на неогенските наслаги в Югозападна
България. Такава стратиграфска схема не е изготвена на биостратиграфска основа, поради оскъдността на фосилния материал. Трудно е да
бъде създадена и на литостратиграфски принцип
поради факта, че неогенските литостратиграфски
единици са валидни само в рамките на изолирани
континентални басейни (грабени).
Статията е разделена на две части. В първата
част се разглеждат стратиграфски допълнения и
корелации. Във втората част се описват неогенвилафранкските стратиграфски единици, ограничени от несъгласия, установени в Кюстендилския
грабен.
В редица случаи при създаването на страти
графски единици, ограничени от несъгласия е
удобно да се използва съществуващата литостратиграфска подялба. В настоящата публикация е използвана официалната литостратиграфска подялба
на Бакалов и Желев (1996) за неоген-вилафранкските седименти в Кюстендилския грабен, допълнена с нова литостратиграфска единица (Катришка
въгленосна свита).

Катришка въгленосна свита
Име. Наименувана е на въглищното находище
Катрище (фиг. 1), разположено югозападно от

с. Катрище (Кюстендилско), където свитата е проучена с множество сондажи и частично разкрита с
експлоатационна кариера.
Дефинитивни белези. Алевролитно-аргилитна,
сиво-черна, сива до сиво-зеленикава, тънкослойна
(флишоподобна), с плочесто напукване и наличие
на въглищен пласт.
Отличителни белези. Наслагите ѝ могат да се
сбъркат с палеогенските флишоподобни седименти, с тези на въгленосния хоризонт на Бобовдолския
басейн и с наслагите на Николичевската свита.
Различават се от палеогенските флишоподобни седименти по липсата на пирокластика, включително и на псевдохексагонални биотитови кристали,
установими с помощта на лупа (увеличение 5–10
пъти); от тези на Бобовдолския басейн – с по-нис
ката степен на въглефикация на въглищата, а от
тези на Николичевската свита – с флишоподобността си, плочестото напукване, липса на диатомитни глини и по-интензивното нагъване. Добре
оформените гънки не са литостратиграфски белег,
но служат като критерий при обособяването на
статиграфските единици, ограничени от несъгласия. Освен това, според сравнителния анализ на
въглищата от находище Катрище със сходни басейни (Кортенски, Сотиров, 1998), по своя петро
графски състав те рязко се различават от тези на
Кюстендилския (Николичевския) басейн.
Историческа справка. Единицата се въвежда
номенклатурно за първи път. Седиментите ѝ са
описвани като „горен еоцен с три хоризонта“ и

→

Фиг. 1. Геоложка карта на въглищното находище Катрище (по Ненчев и др., 1979ф с нова интерпретация)
кватернер: 1 – пролувиални наслаги, 2 – алувиални наслаги (руслов фациес), покриващи различни нива на миоцена и
палеогена; миоцен (Катришка свита), покрит от кватернерни алувиални наслаги и интерпретиран по данни от проучвателните сондажи и частично разкритата му част в мина „Катрище“: 3 – надвъглищна пачка (флишоподобни финослоести
кафеникави до светлосиви аргилити и алевролити с прослойки от дребнозърнести сиви до сиво-зелени пясъчници): а
– покрита от заливните тераси, b – покрита от русловите наслаги; 4 – въглищен пласт: а – доказан, b – интерпретиран; 5 –
въгленосна пачка (сиви до черни аргилити с пиритни импрегнации и въглища в горната си част): а – покрита от заливните
тераси, b – покрита от русловите наслаги; 6 – палеоген: пъстроцветна (моласоидна) задруга (конгломерати, пясъчници и
ръждиво-червени песъчливи глини с туфогенни прослойки или включения): а – разкрит на повърхността, b–c – покрит от
кватернерни наслаги на заливния (b) или на русловия фациес (c); 7 – триас (варовици на Искърската карбонатна група);
8 – литостратиграфска или литогенетична граница; 9 – разсед: а – разкрит, b – покрит от кватернерни наслаги; 10 – проучвателен сондаж; 11 – проучвателна профилна линия; 12 – контур на проучената със сондажи и частично разкрита с
експлоатационна кариера част от находището
Fig. 1. Geological map of Katrishte coal deposit (after Ненчев и др., 1979ф with new interpretation)
Quaternary: 1, fan depositions, 2, riverbed alluvial sediments covering different levels of Miocene and Paleogene; Miocene
(Katrishte Formation) covered by Quaternary alluvial sediments and interpreted by the data from exploration boreholes and from
partly exposed open pit mine of Katrishte: 3, flysh-like packet over the coalbearing sediments (finely-layered brown to light-gray
shales and siltstones with intercalations of finely-grained gray to gray-green sandstones): a, covered by flood-terraces, b, covered
by riverbed sediments; 4, coal seam: а, established, b, inferred; 5, coalbearing packet (gray to black shales with pyrite impregnations and coal in its upper part): a, covered by flood terraces, b, covered by riverbed sediments; 6, Paleogene: variegated (molasselike) formation (conglomerates, sandstones and rusty-red sandy clays with tuffaceous interbeddings and inclusions): a, exposed on
the surface, b–c, covered by Quaternary sediments of the riverbed (b) and flood-terrace (c) facies; 7, Triassic (limestones of Iskar
carbonate Group); 8, lithostratigraphic or lithogenetic boundary; 9, normal fault: a, exposed, b, covered by Quaternary depositions;
10, exploration borehole; 11, exploration profile line; 12, contour of the explored by boreholes and partly exposed by a open pit
part of the deposit
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Фиг. 2. Геоложки разрез по проучвателна профилна линия VI на въглищното находище Катрище (по Ненчев
и др., 1979ф с нова интерпретация)
1 – кватернер: алувиални наслаги (чакъли, пясъци и глини); миоцен (Катришка свита): 2 – надвъглищна пачка
(флишоподобни финослоести кафеникави до светлосиви
аргилити и алевролити с прослойки от дребнозърнести
сиви до сиво-зелени пясъчници); 3 – въглищен пласт: а –
установен, b – предполагаем; 4 – въгленосна пачка (сиви
до черни аргилити с пиритни импрегнации и въглища в
горната ѝ част); 5 – палеоген: пъстроцветна (моласоидна) задруга (конгломерати, пясъчници и ръждиво-червени
песъчливи глини с туфогенни прослойки или включения);
6 – сондаж с дълбочина на забоя в метри
Fig. 2. Geological section along exploration profile line VI of
the Каtrishte coal deposit (after Ненчев и др., 1979ф with
new interpretation)
1, Quaternary: alluvial sediments (pebbles, sands and clays);
Miocene (Каtrishte Formation): 2, flysh-like packet over the
coalbearing sediments (finely-layered brown to light-gray
shales and siltstones with intercalations of finely-grained gray
to gray-green sandstones); 3, coal seam: а, established; b, inferred; 4, coal-bearing packet (gray to black shales with pyrite
impregnations and coal in its upper part); 5, Paleogene: variegated (molasse-like) formation (conglomerates, sandstones and
rusty-red sandy clays with tuffaceous interbeddings and inclusions); 6, borehole (depth in meters)

корелирани с тези на Бобовдолския въгленосен басейн (Ненчев и др., 1979ф1; Стоймирски, 1984), отнасяни са към горната част на Спасовишката и дол
ната част на Скринянската свитa (Gaudan, Vatsev,
2006) или към Николичевската свита (Милованов
и др., 2008в; Желев и др., 2008).
Типов разрез. Пълен разрез на свитата бе разкрит в експлоатационната въглищна кариера. В
момента той е нарушен от голямо свлачище. Ето
защо за стратотип е използван колонковият разрез на проучвателен сондаж С-119 (Ненчев и др.,
1979ф). Поради малкия наклон на пластовете в
сондажа (фиг. 2), дебелините им по оста на сондажната ядка са приети за истински дебелини (в
скобите).
Покривка: холоценски алувиални наслаги – от 0,00 до
4,20 m (4,20 m)
Размивна граница – ъглов дискорданс
Катришка свита (1–3)
3 – надвъглищна пачка: флишоподобни с плочесто
напукване финослоести кафеникави аргилити и светлосиви алевролити с прослойки от дребнозърнести сиви до
сиво-зелени пясъчници, на места набогатени с растителен

1
Ненчев, Н., К. Стоймирски, А. Захариев. 1979ф. Доклад за
извършените детайлни геоложки проучвания на въглищно находище „Катрище“, проведени през 1976, 1977 и 1978 г. С., Нац.
Геофонд (II–964).
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детритус, а непосредствено над въглищния пласт с редки
скелети на риби – от 4,20 до 63,50 m (59,30 m);
2 – въглищен пласт: кафяви въглища – от 63,50 до
68,90 m (5,40 m);
1 – подвъглищна пачка: сиви до черни аргилити с пиритни импрегнации и въглищни прослойки в горната си
част – от 68,90 до 84,50 m (15,60 m).
Размивна граница
Подложка: пъстроцветна (моласоидна) задруга от конгломерати, пясъчници и ръждиво-червени песъчливи глини с
туфогенни прослойки и включения – от 84,50 до забоя на
сондажа на 127,00 m (>42,50 m).

Регионални аспекти. Свитата е с ограничено
разпространение. Установена е и проучена със
сондажи под алувия на р. Струма, североизточно
от с. Нови чифлик (фиг. 1, 2). Частично е разкрита в кариерата на мина „Катрище“. Седиментите ѝ
оформят две синклинали и разположена между тях
антиклинала, с посока на осите ССЗ и наклон ~15–
20°. На запад свитата е ограничено от субмери
дионален разсед с потънало източно крило. На юг
тя е денудирана, а на север може да се очаква под
алувия на р. Струма до Скринско-Полетинския
разлом (разломът със СЗ–ЮИ посока на фиг. 1),
който тук има характер на разсед с потънало югозападно крило.
Възраст. Свитата е по-млада от палеогенските
пъстроцветни моласоиди, защото лежи с размив над
тях. В наслагите на Катришката и Николичевската
свита са намерени идентични скелети на сладководни риби (Gaudan, Vatsev, 2006). Независимо от
това приемаме, че Катришката свита е по-стара,
защото интензивността на нагъването ѝ е по-голяма от тази на Николичевската свита.
Литературни източници: Ненчев и др. (1979ф);
Стоймирски (1984); Gaudan, Vatsev (2006); Мило
ванов и др. (2008в); Желев и др. (2008).

Отличителни белези на скалните
комплекси в Кюстендилския грабен
Неоген-вилафранкските седименти в Кюстендил
ския грабен лежат върху пъстра подложка от палеозойски, мезозойски и палеогенски скали. Покриват
се от плейстоценски и холоценски наслаги.
Докамбрийските и мезозойските скали са разнообразни по литоложки състав, но всички са силно литифицирани, което ги отличава от по-младите седименти.
Неозойските скали са кластични (много рядко в
палеогена се срещат варовици):
– палеогенските са повсеместно с пирокластичен компонент, представен от туфогенни прослойки, туфогенни лещички и/или от единични
псевдохексагонални люспести биотитови кристали. В редица случаи, особено в долните нива
на палеогена, биотитовите кристали са полево
установими само с помощта на лупа (увеличение
5–10 пъти);

– неогенските са без пирокластичен компонент.
Някои от тях съдържат вулкански късове, но те са
реседиментирани. По правило разпространението им е независимо от релефните форми. Само
незначителна част от тези скали е представена
от покровни наслаги като малки петна по билни
заравнености;
– вилафранкските са представени от покровни
брекчоконгломерати, привързани към планински
подножия. За разлика от неогенските покровни
наслаги, които включват късове с петрографски
състав, различен от този на непосредствено разкриващи се по-стари скали, вилафранкските наслаги са с късове само от близки разкрития;
– плейстоценските са представени от наслагите
на надзаливните тераси, а холоценските – на долинните дъна.
В табл. 1 са дадени характерните белези и критерии за разграничаване на неозойските скали.

Литостратиграфски корелации в
рамките на Кюстендилския грабен
При въвеждането на официалната литострати
графска подялба на Бакалов и Желев (1996) за нео
ген-вилафранкските седименти в Кюстендилския
грабен не е коментирана официалната литостратиграфска подялба на Вацев и Бонев (1994).
Причината е в публикуването на тези две литостратиграфски схеми в различни научни списания и
разминаването на датите на постъпването, прие
мането и действителното им отпечатване. Това
налага тази съпоставка да се направи тук, тъй като
в двете схеми са описани размивни граници, които не съвпадат помежду си. Приемането на едната
или другата официална литостратиграфска подялба води до въвеждането на различни по разпрост
ранение, обем и възраст стратиграфски единици,
ограничени от несъгласия. Съпоставката между
двете подялби е показана на фиг. 3, а критериите за
различаване на литостратиграфските единици са
показани в табл. 1. Принципните различия в двете
схеми са в целта и подхода. Схемата на Бакалов
и Желев (1996) е разработена във връзка с проучването на находища на разсипно злато и търсенетото на подхранващите го провинции (Бакалов и
др., 1978ф2). За целта в конгломератните наслаги
са разграничавани литостратиграфски единици
въз основа на присъствието или отсъствието на
синхронна пирокластика и/или специфичен петро

2
Бакалов, П. Г., К. Н. Кръстев, В. Ж. Желев, В. И. Цветкова,
П. Н. Тупарев, Б. Т. Първанов, И. К. Илиев, Л. С. Старирадева,
С. П. Димитров. 1978ф. Литостратиграфия на плиоценските
седименти и изследване на разсипното злато от северните части
на Кюстендилския грабен. С., ВМГИ, Научно-изслед. сектор,
договор 497, 218 с.
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Система

Пъстроцветна (моласоидна)
задруга

Флишоидна задруга

Катришка свита

Николичевска свита

Банщичка свита

Лозновска свита

Соволянска свита

Таваличевска свита

надзаливно-терасови

съвременно-алувиални

Наслаги, свити, задруги

уплътнени

неспоени

Споеност

Table 1. Characteristic features of the Cenozoic sediments in the Kyustendil graben

Таблица 1. Характерни белези на неозойските наслаги в Кюстендилския грабен

Изразеност
в релефа
привързани към
релефна форма
независими от релефните форма

Кватернер

Неоген

Палеоген

Пирокластика

без пирокластика

с пирокластика

чести
биотитови люспи

слабоспоени (разтриват се с ръка) до средноспоени
(разпадат се при слаб удар с чук)
здраво споени

Изветрялост
свежи
псефитни
късове
слабо-, средно- до силноизветрeли (почти
в сипещо се състояние) псефитни късове
липсват
псефитни
късове
свежи до слабоизветрeли
псефитни късове

Полезни
изкопаеми
разсипно
злато
разсипно
злато
въглища
разсипно
злато
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Тъмносиви до сиво-зелени финнослоести флишоидни аргилити и алевролити с растителен детритус
и множество псевдохексагонални люспести биотитови кристали, установими с лупа. Включват и
тъмни конгломератни прослойки и пластове, които на места преобладават.

Пъстроцветни конгломерати, пясъчници, алеврилити и глини с множество туфогенни прослойки и
включения.

Алевролитно-аргилитна, с плочесто напукване, сиво-черни, сиви до сиво-зеленикави цветове.
Може да се сбърка с подобни палеогенски наслаги, от които се различава по стратиграфското си
положение, наличието на въглищен пласт и липсата на хексагонални биотитови люспи.

Глинеста, слабо варовита до мергелно-глинеста с присъствие на леки порьозни диатомитни глини;
включва въглищен пласт; оцветена е в сиви до зеленикави тонове; различава се от Лозновската
свита по липсата на ръждиво-жълти оцветявания и пълното отсъствие на псефитни късове.

Конгломератна; различава се от Соволянската свита по североизточна посока на палеотранспорта
и петрографския състав на късовете; над гр. Кюстендил в долинното дъно на р. Банщица
петрографският състав на късовете на съвременния алувий и на Жиленския член на свитата е на
пълно аналогичен (почти изцяло от Осоговски гранит). Разликата е, че псефитните късове от гранит
в алувия са свежи, а в свитата – силно изветрели (грусирали).

Песъчливо-глинеста, зеленоцветна, латерално съчленяваща се със Соволянската свита; различава
се от Николичевската свита по ръждиво-жълтите си оцветявания около пластовите повърхнини,
повсеместно включените гравелитни до конгломератни пластове и липсата на мергели.

Конгломератна, латерално съчленяваща се с Лозновската свита; различава се от Банщичката свита
по преобладаваща югоизточна посока на палеотранспорта и почти повсеместно присъствие на
субвулкански и/или вулкански псефитни късове.

Брекчоконгломератна, покровна, привързана към планинско подножие; петрографският състав на
псефитните късове отразява състава на непосредствено разкриващите се до нея по-стари скали.

Разкриват се в склонови площадки; псамитите и запълващата маса на псефитите често са вторично
глинясали и със землесто-кафяви оцветявания.

Застилат долинни дъна; псефитите и псамитите са в сипещо се състояние.

Други характерни белези

Фиг. 3. Съпоставка на литостратиграфската подялба на Бакалов и Желев (1996 и настоящата публикация) за нео
ген-вилафранкските седименти в Кюстендилския грабен и прилежащите му земи със стратиграфските единици,
ограничени от несъгласия (настоящата публикация) и с литостратиграфската подялба на Вацев и Бонев (1994) и
Gaudant & Vatsev (2006)
1 – слабоспоени брекчоконгломерати; 2 – конгломерати; 3 – песъчливи глини; 4 – глини; 5 – въглищен пласт; 6 – допалеогенски скали
Таваличевската свита (на Бакалов и Желев, 1996 – Б, Ж) е аналог на Къдревския член на Коилишката свита (на Вацев и
Бонев, 1994 и Gaudant & Vatsev, 2006 – В, Б); Соволянската свита (Б, Ж) е аналог на Коилишката свита (В, Б); Лозновската
свита (Б, Ж) съответства на средните и горните нива на Скринянската свита (В, Б); Банщичката свита (Б, Ж) съответства
на долните нива на Спасовишката свита (В, Б); съвкупността от Николичевската и Катришката свити (Б, Ж) е аналог на
долните нива на Скринянската свита и горните нива на Спасовишката свита (В, Б); палеогенските седименти от подложката на неогенските наслаги (Б, Ж) съответстват на долните нива на Спасовската свита (В, Б).
Fig. 3. Comparison of the lithostratiphic division of Бакалов & Желев (1996 and present paper) for the Neogene–
Villafranchian sediments in Kyustendil graben and adjacent areas with the unconformity-bounded stratigraphic units
(present article) and the lithostratigraphic division of Вацев & Бонев (1994) and Gaudant & Vatsev (2006)
1, loose breccia-conglomerates; 2, conglomerates; 3, sandy clays; 4, clays; 5, coal seam; 6, pre-Paleogene rocks
Tavalichevo Formation (of Бакалов & Желев, 1996 – B, J) is analogue of the Kadrevo Member of Koilitsa Formation (of Вацев
& Бонев, 1994 and Gaudant & Vatsev, 2006 – V, B); Sovolyano Formation (B, J) is analogue of Koilitsa Formation (V, B); Lozno
Formation (B, J) corresponds to the middle and upper levels of Skrino Formation (V, B); Banshtitsa Formation (B, J) corresponds
to the lower levels of Spasovitsa Formation (V, B); the aggregation of Nikolichеvtsi and Katrishte Formations (B, J) is analogue of
the lower levels of Skrinyano Formation and upper levels of Spasovitsa Formation (V, B); Paleogene sediments from the basement
of Neogene sediments (B, J) correspond to the lower levels of Spasovitsa Formation (V, B).
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графски състав на късовете. Крайната цел на тази
литостратиграфска подялба, както и на отделянето
на стратиграфски единици, ограничени от несъгласия, е реконструкция на палеореките, подхранвали разсипите. В схемата на Вацев и Бонев (1994)
подходът е друг – например в Спасовишката свита
са включени конгломерати с и без пирокластика,
както и конгломерати с различни петрографски
спектри на късовете (фиг. 3; табл. 1). Поради това
тя е неизползваема за крайната цел на нашето
изследване.
Разглежданата в настоящата публикация площ
попада в 3 от вече публикуваните картни листове и обяснителни записки към тях от Геоложката
карта на Република България в М 1:50 000: картни
листове К-34-57-Г и К-34-58-В (Желев и др., 2006;
Милованов и др., 2006), картни листове К-34-69-Б
и К-34-70-А (Милованов и др., 2008а, 2008б) и картен лист К-34-70-Б (Милованов и др., 2008в; Желев
и др., 2008). В тях е прието литостратиграфското
разчленяване на неоген-вилафранкските седименти от Кюстендилския грабен, въведено от Бакалов
и Желев (1996). Съществуват известни различия
само в разпространението на някои от литостратиграфските единици. Тъй като това е свързано с
пространствения обем на стратиграфските единици, ограничени от несъгласия, се наложи ревизиране на проблемните литотела. Конкретните несъответствия и резултатите от ревизията са следните:
– На к. л. К-34-58-В (Драговищица), северно от
селата Драговищица и Стенско, част от конгломератните наслаги са корелирани с Драговищичкия
член на Соволянската свита, а друга част са разгледани като алувиално-пролувиални плио-плейстоценски наслаги. Съгласно нашите наблюдения в
първите масово се срещат пирокластични прослойки, лещи и отделни лапили, които доказват
синхронността им с палеогенския вулканизъм, а
вторите представляват отработени през древността златоносни наслаги на надзаливни тераси на
р. Драговищица.
– На к. л. К-34-69-В (Крива Паланка) и к. л.
K-34-70-A (Кюстендил) в долинното дъно на р. Бист
рица значително е разширена площта на Жилен
ския член на Банщичката свита. Това навярно се
дължи на факта, че тук петрографските спектри
на псефитните късове на съвременния алувий и на
този член са аналогични. Единствената разлика е,
че късовете от Осоговския гранит в алувия са свежи,
а в Жиленския член – силно изветрели (табл. 1).
– На к. л. K-34-70-Б (Коняво), песъчливо-глинестите седименти, разкриващи се при вр. Побит
камък, северно от с. Берсин и в североизточния
бряг на р. Струма, югоизточно от с. Долна Гращи
ца, са отнесени към Николичевската свита. Тези
седименти са богати на едри биотитови люспи и пи
рокластика, които са индикатор за синхронен вул
канизъм, т.е. според нашите критерии (табл. 1) те
имат палеогенска възраст. На същия картен лист
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между тези две разкрития се намира кариерата
на въглищната мина „Катрище“. Въгленосните ѝ
наслаги също са приети за Николичевска свита.
Според отличителните белези, изброени по-горе и
показани в табл. 1 считаме, че те принадлежат на
описаната по-горе Катришка свита.

Хиатуси и неоген-вилафранкски
стратиграфски единици, ограничени
от несъгласия в Кюстендилския грабен
Долната граница на Катришката свита е с палеогенската пъстроцветна моласа (фиг. 4). Приемаме
я за размивна, защото моласата е с пирокластичен компонент от туфитни прослойки, лещички и
псевдохексагонални люспести биотитови кристали, които липсват в Катришката свита. Приемаме,
че това се дължи на прекратяване на вулканската
дейност, последвано от дълъг хиатус.
Липсва пряк контакт между Катришката и Ни
количевската свита. Приемаме, че той представлява ъглов дискорданс. Основание за това е фактът,
че седиментите на Катришката свита оформят
две синклинали и разположена между тях антиклинала със СИ вергентност на площ ~0,5 кm2
(фиг. 2) и наклони на бедрата, вариращи от 30
до 70°. Седиментите на Николичевската свита
са субхоризонтални до слабонаклонени и оформят една широка и плитка синклинала с площ
>10 km2 (Каменов, 1961). Тази разлика в интензивността на деформациите на двете свити найвероятно се дължи на прекъсване на седиментацията, съпътстващо нагъването.
Николичевската глинеста свита е покрита от
Банщичката конгломератна свита. Рязката смяна
на литоложкия състав на свитите (от глинест в
конгломератен) тълкуваме като следствие на хиа
тус, съпроводен със смяна на блатно-равнинен
релеф и въгленатрупване (при образуването на
Николичевската свита) с разчленен релеф и грубокластична седиментация (при образуването на
Банщичката свита).
Над горната граница на Банщичката конгломератна свита следват латерално прехождащите една
в друга Соволянска конгломератна и Лозновска
песъчливо-глинеста свита, които са без покривка.
Ориентировката на главните плоскости на псефитните късове на Банщичката свита показва, че основният им палеотранспорт е бил на североизток,
а на Соволянската свита – на юг. Това е указание,
че е имало прекъсване в седиментацията с промяна
в наклона на земната повърхност, съпроводена с
размив.
Най-младата, неоген-вилафранкска Таваличев
ска брекчоконгломератна свита няма преки взаимоотношения с останалите свити. Основание за
поставяне на размивна долна граница е привързаността ѝ към обширна подножна заравненост,

Фиг. 4. Схема за взаимоотношенията на стратиграфските единици, ограничени от несъгласия и на включените в
тях свити от Кюстендилския грабен
1 – покривка: плейстоценски и холоценски алувиални наслаги; Благоевградска синтема (неоген–вилафранк): 2 – Стобска
подсинтема: Таваличевска свита, 3 – Белополска подсинтема: Соволянска (а) и Лозновска (b) свита, 4 – Слатинска подсинтема: Банщичка свита; Кюстендилска синтема: 5 – Бистришка подсинтема: Николичевска свита, 6 – Чифлишка подсинтема: Катришка свита; подложка: 7 – палеогенски скали, 8 – допалеогенски скали; 9 – несъгласна граница; 10 – разлом
Fig. 4. Scheme for the relationships of the unconformity-bounded stratigraphic units and related formations of the
Kyustendil graben
1, overburden: Pleistocene and Holocene alluvial depositions; Blagoevgrad synthem (Neogene–Villafranchian): 2, Stob interthem: Tavalichevo Formation, 3, Belopoltsi interthem: Sovolyano (а) and Lozno (b) Formations, 4, Slatino interthem: Banshtitsa
Formation; Кyustendil synthem: 5, Bistritsa interthem: Nikolichevtsi Formation, 6, Chiflik interthem: Katrishte Formation; basement: 7, Paleogene rocks. 8, Pre-Paleogene rocks; 9, unconformity boundary; 10, fault

чието продължение срязва по-старите свити. В
Таваличевската свита са всечени няколко дола, в
които тя е подложка на надзаливни тераси (Бакалов,
Желев, 1996). Седиментите ѝ са синхиатусни образувания, понеже по място и време съвпадат с големия регионален следвилафранкски размив.
Въз основа на посочените размивни повърхнини могат да се разграничат стратиграфски единици, ограничени от несъгласия. Двете въгленосни
свити (Катришка и Николичевска) се различават
съществено от останалите по литология и стратиграфско положение. Те са предимно глинести
(аргилитно-алевролитни, слабо варовити до мергелно-глинести) и само на места са слабо песъчливи, но без никакъв гравиен и чакълен компонент.
Това е указание, че по време на образуването им
прилежащият релеф е бил равнинен до хълмист
или седиментационните им басейни значително са
надхвърляли размерите на Кюстендилския грабен.
По-младите свити са грубокластични, с изключение на Лозновската свита, която е силно песъчли-

во-глинеста, с повсеместно включени гравелитни
до конгломератни пластове. От това следва тълкуването, че след отлагането на Николичевската
свита релефът от хълмист до равнинен и басейнов
е вече силно разчленен и осушен, какъвто остава
и до днес.
Значителната промяна на релефа след отлагането на Николичевската свита ни дава основание
да приемем, че тогава е настъпил значителен хиатус, който разделя две синтеми. В долната синтема
могат да се различат две подсинтеми, представени съответно от Катришката и Николичевската
свита. Основание за отделянето им е ъгловият
дискорданс между тях. Горната синтема обхваща
останалите неоген-вилафранкски единици. Въз
основа на установените размивни граници вътре
в синтемата могат да се разграничат 3 подсинтеми. Долната подсинтема е изградена от наслагите на Банщичката конгломератна свита, средната
подсинтема – от латерално прехождащите една в
друга Соволянска конгломератна и Лозновска пе85

съчливо-глинеста свита и горната подсинтема – от
Таваличевската брекчоконгломератна свита.

Корелация на стратиграфските
единици в Благоевградския
и Кюстендилския грабен
Тази корелация е показана на фиг. 5. Тук ще разгледаме основанията за нея.
Според Паламарев (1970) Николичевската
свита е меотска и дори малко по-ранна, а според
Николов (1985 – с. 52) е „сармат по бозайници“.
Сарматска възраст приемат и Gaudan & Vatsev
(1997). Следователно, горната размивна граница
на синтемата, към която принадлежат Катришката
и Николичевската свита, е оформена между Сар
мата и Меота. Възрастта на долните отдели на
седиментите, запълващи Благоевградския грабен
(т.е. възрастта на долните отдели на Благоев
градската синтема) е понтска (Бакалов и др., 1977).
Тези данни показват, че горната размивна граница
на синтемата, към която принадлежат Катришката
и Николичевската свита и долната размивна граница на Благоевградската синтема в едноименния
ѝ грабен, са оформени почти едновременно и представят една и съща регионална размивна граница.
Горната синтема в Кюстендилския грабен може
да се корелира с Благоевградската синтема в едноименния ѝ грабен (Бакалов, 1978, 1979), понеже
ограничаващите ги размивни граници са синхронни до почти синхронни. Долните им граници бяха
коментирани по-горе, а горните им граници съвпадат с регионалния следвилафранкски размив.
Подсинтемите на Благоевградската синтема в
едноименния ѝ грабен са 4, а в Кюстендилския грабен – 3. В наслагите на синтемата в Кюстендилския
грабен не са известни пъстроцвети. Следователно,
в тях не е представена пъстроцветната Елийска
подсинтема, дефинирана в Благоевградския грабен (Бакалов, 1977, 1978, 1979).
По време на седиментирането на Слатинската
подсинтема в Благоевградския грабен и на под-

синтемата в Кюстендилския грабен, чийто обем
съвпада с Банщичката свита, палеонаклонът на
земната повърхност е бил почти еднакъв – съот
ветно на север в Благоевградския грабен (Ба
калов, 1983) и североизток в Кюстендилския
грабен (Бакалов и др., 1978ф; Бакалов, Желев,
1996). Сходни, но диаметрално противоположни са били палеонаклоните по време на формирането на Белополската подсинтема в Бла
гоевградския грабен и на подсинтемата, чиито
обем съвпада с латерално зацепващите се Со
волянска и Лозновска свита в Кюстендилския
грабен – съответно на юг (Бакалов, 1983) и югоизток (Бакалов, Желев, 1996). Тази съществена
синхронна промяна в палеонаклоните, станала
по време на размив, ни дава основание да не въвеждаме нови подсинтеми в Кюстендилския грабен, а да приемем, че тук са представени дефинираните в Благоевградския грабен Слатинска и
Белополска подсинтема.
Най-младата подсинтема в Кюстендилския грабен, която по обем съвпада с Таваличевската брек
чоконгломератна свита, може да се корелира със
Стобската подсинтема, която в Благоевградския
грабен по обем съвпада с Бадинската брекчоконгломератна свита. Основанията са, че двете подсинтеми са ограничени от синхронни несъгласия. Долните им несъгласия ги разграничават от
Белополската подсинтема, а горните съвпадат с регионалния следвилафранкски размив. Освен това,
Таваличевската и Бадинската свита представляват
вилафранкски брекчоконгломерати, които са привързани към планински подножия (Бакалов, 1979;
Бакалов, Желев, 1996).
Накратко, неоген-вилафранкските седименти в
Кюстендилския грабен могат да се отнесат към две
синтеми: по-стара, Кюстендилска (миоценска) с 2
подсинтеми – Чифлишка и Бистришка, представени съответно от Катришката и Николичевската
свита и по-млада, Благоевградска синтема, съставена от по-младите неоген-вилафранкски седименти, оформящи 3 подсинтеми – Слатинска,
Белополска и Стобска (отдолу–нагоре).

→
Фиг. 5. Стратиграфски обем на неоген-вилафранкските единици, ограничени от несъгласия в Благоевградския и
Кюстендилския грабен
1 – хиатус; 2 – граница между стратиграфските единици ограничени от несъгласия; 3 – граница между литостратиграфските единици в рамките на стратиграфските единици, ограничени от несъгласия
Fig. 5. Stratigraphic volume of the Neogene–Villafranchian unconformity-bounded units in the grabens of Blagoevgrad
and Kyustendil
1, hiatus; 2, boundary between unconformity-bounded stratigraphic units; 3, boundary between lithostratigraphic units in the frame
of the unconformity-bounded stratigraphic units
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Заключение
Предложената от Бакалов и Желев (1996) офи
циална литостратиграфска подялба на неоген-вилафранкските седименти в Кюстендилския грабен
е допълнена с нова единица – Катришката въгленосна свита.
Разгледаните основни отличителните белези на
скалните комплекси в Кюстендилския грабен позволяват те да бъдат по-уверено разграничавани.
Извършената съпоставка с официалната литостратиграфска подялба на Неогена от Кюс
тендилския басейн на Вацев и Бонев (1994) показа, че в двете подялби размивните граници не
съвпадат помежду си, което води до въвеждането на различни по разпространение, обем и
възраст стратиграфски единици, ограничени от
несъгласия.
Литостратиграфското разчленяване на неогенвилафранкските седименти от Кюстендилския
грабен по Бакалов и Желев (1996) е прието при
съставянето на Геоложката карта на Република
България в М 1:50 000 (Желев и др., 2006, 2008;
Милованов и др., 2006, 2008а, 2008б, 2008в).
Налице са известни различия в разпространение-

то на някои от литостратиграфските единици. Тъй
като това е свързано с пространствения обем на
стратиграфските единици, ограничени от несъгласия, направена е съпоставка и ревизия на конкретните несъответствия.
Разграничени са размивните повърхнини в нео
ген-вилафранкските наслаги на Кюстендилския
грабен. Предложени са по-стара синтема с 2 подсинтеми и по-млада – с 3 подсинтеми.
Извършена е корелация между неоген-вилафранкските стратиграфски единици (литостра
тиграфски и ограничени от несъгласия) в Бла
гоевградския и Кюстендилския грабен. В Кюс
тендилския грабен по-младата синтема е аналог
на Благоевградската синтема от едноименния ѝ
грабен, а по-старата е новоустановена и е наименувана Кюстендилска синтема.
Въз основа на стратиграфските единици, ог
раничени от несъгласия е поставено началото
на създаването на регионална междубасейнова
стратиграфска схема на неогенските наслаги в
Югозападна България, която да се използва за
палеогеографски реконструкции и прогнозна
оценка на полезни изкопаеми (въглища, разсипно
злато и др.).

Литература
Бакалов, П. Г. 1977. Стратиграфски единици в Благоев
градския грабен, ограничени от несъгласия. –
Палеонтол., стратигр. и литол., 7, 60–74.
Бакалов, П. Г. 1978. Литостратиграфска подялба на Бла
гоевградската синтема в обсега на едноименния ѝ грабен. I. Подялба на Слатинската интертема. – Палеонтол.,
стратигр. и литол., 9, 79–95.
Бакалов, П. Г. 1979. Литостратиграфска подялба на
Благоевградската синтема в обсега на едноименния
ѝ грабен. II. Подялба на Елийската, Белополската и
Стобската интертема. – Палеонтол., стратигр. и литол., 10, 57–76.
Бакалов, П. Г. 1983. Стратиграфия, условия и обстановки на образуване на плио-плейстоценските наслаги,
запълващи Благоевградския грабен. Автореферат канд.
дисерт. ВМГИ, 32 с.
Бакалов, П. Г., З. Ипатова, И. Николов. 1977. Върху възрастта на седиментите от Благоевградския грабен. – Сп.
Бълг. геол. д-во, 38, 1, 98–99.
Бакалов, П. Г., В. Ж. Желев. 1996. Литостратиграфия на
неоген-вилафранкските седименти в Кюстендилския
грабен. – Сп. Бълг. геол. д-во, 57, 1, 75–82.
Вацев, М., П. Бонев. 1994. Литостратиграфия на неогена
от Кюстендилския басейн (Югозападна България). –
Год. МГУ „Св. Ив. Рилски“, 40, св. 1–геол., 43–50.
Желев, В., П. Милованов, E. Горанов, В. Вълев, И. Петров,
Е. Илиева. 2006. Геоложка карта на Република
България в М 1:50 000. Картен лист К-34-57-Г (Рай
чиловци) и К-34-58-В (Драговищица). С., МОСВ.
Желев, В., П. Милованов, Д. Синьовски, И. Петров, И.
Климов, В. Вълев, Е. Илиева, Е. Найденов, С. Прис

88

тавова. 2008. Обяснителна записка към Геоложката
карта на Република България в мащаб 1:50 000.
Картен лист К-34-70-B (Коняво). С., МОСВ, „Уни
скорп“ ООД, 70 с.
Каменов, Б. 1961. Кюстендилски въглищен басейн. – Год.
Управл. геол. проучв., 12, А, 5–18.
Кортенски, Й., А. Сотиров. 1998. Геохимични особености
на въглищата от находище Катрище и съпоставка с басейни от различни въглищни провинции в Югозападна
България. – Сп. Бълг. геол. д-во, 59, 2, 73–79.
Милованов, П., Е. Горанов, В. Желев, В. Вълев, И. Петров,
Е. Илиева, Е. Найденов, Д. Синьовски, С. Приставова.
2006. Обяснителна записка към Геоложката карта
на Република България в мащаб 1:50 000. Картен лист
К-34-57-Г (Райчиловци) и К-34-58-В (Драговищица).
С., МОСВ, „Унискорп“ ООД, 56 с.
Милованов, П., И. Климов, В. Желев, Д. Синьовски, В.
Вълев, И. Петров, Е. Илиева. 2008а. Геоложка карта на Република България в М 1:50 000. Картен лист
К-34-69-B (Крива Паланка) и К-34-70-А (Кюстендил).
С., МОСВ.
Милованов, П., И. Климов, В. Желев, И. Петров, Д. Си
ньовски, В. Вълев, Е. Илиева, Е. Найденов, с. Прис
тавова. 2008б. Обяснителна записка към Геоложката
карта на Република България в мащаб 1:50 000.
Картен лист К-34-69-B (Крива Паланка) и К-34-70-А
(Кюстендил). С., МОСВ, „Унискорп“ ООД, 86 с.
Милованов, П., Д. Синьовски, В. Желев, В. Вълев, И.
Климов, И. Петров, Е. Илиева. 2008в. Геоложка карта на Република България в М 1:50 000. Картен лист
К-34-70-B (Коняво). С., МОСВ.

Николов, И. 1985. Каталог на находищата на терциерни бозайници в България. – Палеонтол., стратигр. и литол.,
21, 43–62.
Николов, Т., И. Сапунов. 2002. Стратиграфски кодекс на
България (второ ревизирано и допълнено издание). С.,
БАН, 140 с.
Паламарев, Е. 1970. Фосилни флори от три въглищни басейни в Югозападна България. – Изв. Ботан. инст.,
20, 35–79.

Стоймирски, К. 1984. Въглищно находище „Катрище“. –
Сп. Въглища, 7, 9–11.
Gaudan, J., M. Vatsev. 1997. Nouvelles découvertes paléoichtyologiques dans l’Oligo-Miocène lacustre du SudOuest de la Bulgarie. – C. R. Acad. Sci. Paris, 324, IIa,
855–862.
Gaudan, J., M. Vatsev. 2006. Une ichtyofaune lacustre dans le
Miocène moyen du graben de Kjustendil (Bulgarie occidentale). – Geodiversitas, 28, 1, 55–70.
(Постъпила на 28.04.2014 г., приета за печат на 30.10.2014 г.)
Отговорен редактор Димитър Синьовски

89

