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Abstract. The Rupelian sedimentary successions of two formations (Blazhievo conglomerate-sandstone and Kamenik argillite-sandstone one) are characterized in the first part of the paper. The sedimentary successions of the upper part of the section have Chattian–Early
Miocene age and are present of next four new formations: Balanovo conglomerate Formation present of fluvial cobble and pebble,
oligo- and polylithoclastic conglomerates and polymictic sandstones – 250–300 m and has most probably Early Chattian age on the basis
of the stratigraphical position; Razmetanitsa argillite-sandstone Formation consists of lenticular conglomerates, coarse, medium and fine
grained polymictic sandstones, clayey sandstones, sandy and bituminous argillites, alluvial and lacustrine deposits – 350–400 m; Novoseliane
argillite Member of the Razmetanitsa Formation consists of lacustrine bituminous argillites and sandstones (10–40 m), developed in upper
part of the formation. The Chattian age of the formation and of the member is definite by fossil fish, flora, spores and pollen; Bobovdol
coal-bearing Formation is present of cyclic fluvial and deltaic conglomerates and sandstones, coal seams and in the upper part of the
cycles of lacustrine argillites and sandstones – 100–180 m. The age of the sediments on the basis of fossil flora and palynology is Late
Chattian; Bardovenets bituminous-argillite Formation – built up of bituminous lacustrine argillites and local present deltaic and fluvial
sandstones and sandy argillites – 100–130 m. The age of the formation by fossil flora, spores and pollen, and fossil fish is most probably
Early Miocene–Late Egerian–Ottnangian. In the lover part of this Formation are situate fluvial-lacustrine sandstone of the Malafucha
Member. The regressive sediments are absent, probably they are later eroded. The Chattian–Lover Miocene sedimentary successions build
up the sequence of the second basin, transgessive-regressive cycle of sedimentation.

Key words: sedimentary successions, new formations, Chattian–Lower Мiocene sediments, Bobovdol coal Basin.
Резюме. Рупелските седиментни последователности на две свити (Блажиевската конгломерато-пясъчникова и Каменишката
аргилито-пясъчникова) са характеризирани в първата част на работата. Седиментните последователности от горната част на
разреза имат възраст Хат–Ранен Миоцен и са представени от следните 4 нови свити: Балановска конгломератна свита – представена е от флувиални валунни, едро-, средно- и дребнокъсови, олиго- и полилитокластични брекчоконгломерати и конгломерати
и лещовидни слоеве от едро- и среднозърнести, полимиктови пясъчници (250–300 m), възраст Ранен Хат по стратиграфска позиция; Разметанишка аргилито-пясъчникова свита – изградена е от лещовидни конгломерати, едро-, средно- и дребнозърнести
полимиктови пясъчници, глинести пясъчници, песъчливи и битуминозни аргилити, алувиални и езерни по генезис – 350–400 m;
Новоселянски аргилитов член на Разметанишката свита – разположен е в горната част на свитата и се състои от езерни битуминозни аргилити и пясъчници (10–40 m). Хатската възраст на свитата и члена е определена по данни от фосилни риби, флора,
спори и полен; Бобовдолска въгленосна свита – представена е от циклични флувиални и делтови конгломерати и пясъчници,
въглищни пластове и в горната част на циклите езерни аргилити и пясъчници – 100–180 m. Възрастта на седиментите по фосилна
флора и палиноложки данни е Късен Хат; Бърдовенецка битуминозно-аргилитова свита – изградена е от езерни битуминозни
аргилити, съдържащи на места делтови и флувиални пясъчници и песъчливи аргилити (100–130 m). Възрастта на свитата по
фосилна флора, палиноложки данни и фосилни риби най-вероятно е Ранен Миоцен – Късен Егер–Оттнанг. В долната част на
свитата са разположени флувиално-езерните пясъчници на Малофучкия член. Регресивни седименти не са установени, вероятно
те са били размити. Хат-ранномиоценските седиментните последователности изграждат секвенцията на втория басейнов транс
гресивно-регресивен цикъл на седиментация.

Ключови думи: седиментни последователности, нови свити, хат-ранномиоценски седименти, Бобовдолски
въглищен басейн.
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Въведение
Първостепенна цел на проведените от нас изслед
вания и изготвените публикации е било про
веждането на комплексни басейнови литоложки,
генетични и стратиграфски изследвания в Бо
бовдолския въглищен басейн (БВБ – фиг. 1) и в резултат на тях изясняване закономерностите на техните характерни литоложки, генетични, палеонтоложки черти и изменения, анализ на представените
седиментни последователности в местен и регионален басейнов план. На тази база са разчленени и
отделени официални литостратиграфски единици
(фиг. 2). Въведените такива имат характерен литоложки състав, стратиграфска позиция и отразяват
характерни фази и етапи на седиментацията и развитието на басейна, като са отчетени по-старите и
новите палеонтоложки данни за тяхната възраст.
Изучаването и разчленяването e извършено в съответствие с изискванията на Стратиграфския кодекс на България (Коjumdgieva et al., 1982; Niko
lov, Sapunov, 2002) и Международния стратиграфски кодекс (Salvador, 1994).
Рупелските седиментни последавателности от
БВБ са представени от тези на Блажиевската конгломерато-пясъчникова и Каменишката аргили-

то-пясъчникова свита, характеризирани в първата
част на работата (Vatsev, 2014). Те съставляват
характерна, регионална басейнова седиментна последователност, която по същество е секвенцията
на първия регионален басейнов, трансгресивнорегресивен цикъл на седиментация (ТРЦС). В седиментите от Блажиевската свита, както е посочено в първата част на работата (стр. 56), е установена горна лява челюст на Elomeryx crispus (Gervais),
чиято фотография се представя тук (фиг. 3).
В настоящата, втора част, се разглеждат отгоре
разположените, хат–ранномиоценски седиментни
последователности. Сред тях са разграничени и
характеризирани 4 нови, последователно разположените свити, които се въвеждат също за първи
път, като при описанието им тук се следва единната обща номерация от първата част на статията (Vatsev, 2014). Тези седименти са характерно
развити, разкрити и изучавани в северната част
на БВБ. Те са разглеждани като подвъгленосна,
въгленосна и надвъгленосна задруга (хоризонт)
(Konjaroff, 1932; Kamenov, 1959). Подобна схема на разчленяване е възприета и при съставянето на Геоложката карта България в М 1:100 000
и 1:50 000. Във връзка с това са свързани определени различия между по-старите геоложки карти и

→

Фиг. 1. Геоложка карта на Бобовдолския олигоцен–долномиоценски въглищен басейн (по Vatsev, 2014)
1 – Q2 h – Холоцен – алувиални пясъци и слабоспоени пясъчници и конгломерати; 2 – съвременни техногенни насипи; 3 –
N2–Q1 – плиоцен-плейстоценски брекчоконгломерати и пясъчници; 4 – N–Q1 – неогенски и плейстоценски конгломерати
и пясъчници от Джерманския грабен; Горен Егер–Оттнанг: 5 – N1le-otbv – Бърдовенецка свита – битуминозни аргилити;
Хатски етаж: 6 – Pg3chbd – Бобовдолска свита – пясъчници, песъчливи аргилити и въглища; 7 – Pg3chnsm – Новоселянски
член – битуминозни аргилити и пясъчници; 8 – Pg3chrz – Разметанишка свита – пясъчници, конгломерати и аргилити; 9 –
Pg3chbn – Балановска свита – брекчоконгломерати, конгломерати и пясъчници; Рупелски етаж: 10 – Pg3rukm – Каменишка
свита – пясъчници и песъчливи аргилити; 11 – Pg3rubl – Блажиевска свита – конгломерати и пясъчници; 12 – Е3 – Горен
Еоцен – аргилито-пясъчникова, флиш-флишоподобна задруга от северната част на Кюстендилското понижение; 13 –
Cr2c–m – кампан-мастрихтски флиш-флишоподобни седименти; 14 – T – долнотриаски пясъчници и средно-горнотриаски
варовици и доломити; 15 – V–PZ1dfc – Венд–Ранен Палеозой – Диабаз-филитоиден комплекс – зелени шисти, диабази и
гранодиорити; 16 – навлак-възсед; 17 – разлом, установен и предполагаем; 18 – геоложка граница, установена и предполагаема; 19 – холостратотипов разрез
Разломи: 1 – Гологлавски навлак-възсед, 2 – Колошки, 3 – Голямовърбовнишки
Фосили: Fm – бозайникова фауна, Ff – фосилна флора, Fs – фосилни риби
Fig. 1. Geological map of the Bobovdol Oligocene–Lower Miocene coal Basin (аfter Vatsev, 2014)
1, Q2 h – Holocene – alluvial sands and low cemented sandstones and conglomerates; 2, contemporary technogenic deposits;
3, N2–Q1 – Pliocene–Pleistocene breccia-conglomerates; 4, N–Q1 – Neogene and Pleistocene conglomerates and sandstones of
Dzherman graben; Upper Egerian–Ottnangian: 5, N1le-otbv – Bardovenets Formation – bituminous argillites; Chattian: 6, Pg3chbd
– Bobovdol Formation – sandstones, sandy argillites and bituminous coal; 7, Pg3chnsm – Novoseliane Member – bituminous argillites and sandstones; 8, Pg3chrz – Razmetanitsa Formation – sandstones, conglomerates and argillites; 9, Pg3chbn – Balanovo
Formation – conglomerates and sandstones; Rupelian: 10, Pg3rukm – Kamenik Formation – sandstones and sandy argillites;
11, Pg3rubl – Blazhievo Formation – conglomerates and sandstones; 12, E3 – Upper Eocene flish-flishoid sandstones and argillites from Kyustendil depression; 13, Cr2c–m – Campanian–Maastrichtian flish-flishoid sandstones and argillites; 14, T – Lower
Triassic sandstones and Middle–Upper Triassic limestones and dolostones; 15, V-PZ1dfc – Vendian–Lower Paleozoic Diabasephyllitoid complex – diabases, chists, shales and granodiorites; 16, overthrust; 17, fault, estabilished and suggested; 18, geological
boundary, established and suggested; 19, holostratotype section
Faults: 1, Golaglava overthrust; 2, Kolosh; 3, Golyam varbovnik
Fossils: Fm, mammal fauna; Ff, fossil flora, Fs, fossil fish
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съставената от нас геоложка карта на БВБ, приложена към работата (фиг. 1).

Литостратиграфски единици
3. Балановска пясъчниково-конгломератна
свита (нова свита)
Наименование и типово находище. Наименова
нието на свитата е свързано с името на с. Баланово.
Типовото находище се намира в участъка южно от
с. Палатово и с. Баланово като обхваща малките
била и речни долини, а на юг и билото на рида
Радомир. Този рид е северното вододелно било на
долината на р. Каменица, а в неговата най-висока
част е разположен Мирчов връх (859,6 m).
Историческа справка и общи сведения. Сви
тата е представена от олиго- и полилитокластични
валунни, едро-, средно- и дребнокъсови конгломерати и брекчоконгломерати и неравномерно разположени между тях конгломерато-пясъчникови и
пясъчникови лещи и пачки. Тези, подстилащите и
покриващите ги, конгломерато-пясъчникови седименти при предишните изследвания не са разграничавани и са приемани общо като подвъгленосна конгломерато-пясъчникова задруга (Kamenov,
1959; Sarov et al., 2011).
Холостратотип. Холостратотиповият разрез
на свитата се проследява по източното вододелно
било на долината на р. Палатовска, разположено
източно от с. Палатово. Разрезът започва от кота
578,1 m източно от селото и в южна посока следва
изкопите на пътя и овразите по вододелното било
при кръстопътя и вр. Св. Спас, продължава в същата посока по билото и пътя до седловината ЮИ
от Мирчов връх. След това в ЮИ посока следва
пътя по билото до големия кръстопът северно от
с. Каменик, частично продължава по билото на
ЮИ и се спуска по стръмния склон към селото.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Разметанишка свита: 9. Неравно
мерно редуващи се светлосиви, едро-, средно- и
дребнозърнести пясъчници, съдържащи лещовид
ни слоеве от дребнокъсови конгломерати (дебелина
>50 m); граница преходна литоложка, разположе
на на седловината, северно от пътя.
Балановска свита (№ 2–8): 8. Средно- и дребнокъсови, полилитокластични конгломерати и песъчливи конгломерати, съставени от слабо- и умеренозаоблени късове, имащи относително повишено
съдържание на дребни късове от кварц, пегматити и
кварцити, песъчлива и гравийно-песъчлива основна маса, съдържащи лещовидни слоеве от едро- и
среднозърнести пясъчници – 50 m. 7. Едро-, среднои дребнокъсови, полилитокластични конгломерати, съдържащи на места валуни от гнайси и гранити, редуващи се с лещовидни слоеве от слабосортирани, едро-среднозърнести пясъчници и рядко
лещи от глинести пясъчници и песъчливи аргилити – 40 m. 6. Редуващи се неравномерно валунни,
едро-, средно- и дребнокъсови, полилитокластични конгломерати с проявена градационна текстура
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Фиг. 2. Обобщен стратиграфски разрез на олигоцендолномиоценските седиментни последователности от
Бобовдолския въглищен басейн (по Vatsev, 2014)
1 – холоценски неспоени, алувиални пясъци и дребнокъсови конгломерати; 2 – плио-плейстоценски флувиални
брекчоконгломерати и пясъчници; 3 – езерни битуминозни
и варовити битуминозни аргилити; 4 – езерни песъчливи
битуминозни аргилити; 5 – езерни песъчливи аргилити и
пясъчници; 6 – флувиални пясъчници и песъчливи аргилити; 7 – алувиални и езерно-флувиални дребно- и среднозърнести, неяснослоести пясъчници; 8 – флувиални средно- и
едрозърнести, неяснослоести пясъчници; 9 – флувиални,
средно- и едрозърнести, косослоести и неяснослоести пясъчници, съдържащи лещи от средно-дребнокъсови конгломерати; 10 – флувиални пясъчници и дребно-среднокъсови конгломерати; 11 – флувиални средно-едрокъсови
и дребновалунни конгломерати, брекчоконгломерати и
лещовидни пясъчници; 12 – суббитуминозни въглища;
13 – геоложка граница: а) нормална преходна, б) размивна
несъгласна; 14 – фосили: а) флора, b) спори и полен; 15 –
а) риби, b) бозайникова фауна (фиг. 3); 16 – трансгресивнорегресивeн цикъл на седиментация
КЕ – Късен Егер; ОТТН. – Оттнанг
Fig. 2. Schematic stratigraphic section of the Oligocene–
Lover Miocene successions of Bobovdol coal Basin (аfter
Vatsev, 2014)
1, Holocene non-lithified, alluvial sands and pebble conglomerates; 2, Plio–Pleistocene fluvial breccia-conglomerates and
sandstones; 3, lacustrine, bituminous and carbonate bituminous
argillites; 4, lacustrine, sandy bituminous argillites; 5, lacustrine, sandy argillites and sandstones; 6, fluvial sandstones and
sandy argillites; 7, fluvial and lacustrine-fluvial, fine and medium grained, poorly laminated sandstones; 8, fluvial, unclearly laminated, medium and coarse grained sandstones; 9, fluvial, medium and coarse grained, cross-bedded and unclearly
laminated sandstones with leans of fine pebble conglomerates;
10, fluvial, sandstones and pebble conglomerates; 11, fluvial,
cobble and pebble conglomerates and lenticular sandstones;
12, subbituminous coal; 13, geological boundary: a) conformity, b) unconfotmity. Fossils: 14, a) flora, b) spores and pollen;
15, a) fish, b) mammal fauna (Fig. 3); 16, transgressive-regressive cycle of sedimentation
КЕ, Late Egerian; ОТТН., Ottnangian

и неиздържани слоеве от слабосортирани едро- и
среднозърнести пясъчници – 60 m. 5. Редуващи се
едро-, средно- и дребнокъсови полилитокластични
конгломерати, песъчливи конгломерати и едро-,
средно- и дребнозърнести пясъчници и глинести
пясъчници, изграждащи неравномерно разположени конгломератни и конгломерато-пясъчникови
пакети – 30 m. 4. Предимно едро- и среднокъсови
конгломерати и валунни брекчоконгломерати, съдържащи неравномерно валуни и късове от гранити и гнайси с гравийно-песъчлива основна маса и
хематитово-глинест или глинест цимент, съдържащи лещовидни слоеве от едро- и среднозърнести,
слабосортирани пясъчници – 60 m. 3. Едро-, средно- и дребнокъсови, полилитокластични и аркоз8

ни конгломерати с гравийно-песъчлива основна
маса, съдържащи променливо количество слоеве
от валунни конгломерати и едро-среднозърнести
пясъчници – 40 m. 2. редуващи се неравномерно
пакети от валунни, едро- и среднокъсови, полилитокластични брекчоконгломерати и конгломерати
с гравийно-песъчлива основна маса, съдържащи
слоеве от песъчливи средно-дребнокъсови конгломерати и едро-среднозърнести пясъчници – 30 m;
граница размивна, предопределена и от преобладаващото развитие на валунни и едро-среднокъсови конгломерати над нея.
Подложка. Каменишка свита: 1. Едро-, среднои дребнокъсови полилитокластични конгломерати,
песъчливи конгломерати, неравномерно редуващи

се с едро-, средно- и дребнозърнести пясъчници и
песъчливи аргилити (дебелина >30 m).
Разпространение и дебелина. Седиментите на
Балановската пясъчниково-конгломератна свита
са представени в ЮИ част на басейна, в участъка южно от селата Палатово, Баланово, северно от
Малък Върбовник, Каменик и Грамаде. На север
и СИ от с. Палатово, с. Баланово и височините
Могилите в централната и източната част на басейна тези псефитни скали са покрити с преход от
алувиалните пясъчници на Разметанишката свита.
Дебелината на седиментите от Балановската свита
в типовото находище от южната част на басейна е
~250–300 m.
Конгломерати от Балановската свита в СИ част
на басейна под Гологлавския навлак-възсед не са
разграничени и ясно установени.
Граници. Долната граница (с Каменишката
свита) е размивна в прибордовите части на басейна и е маркирана от базални валунни и едрокъсови брекчоконгломерати и конгломерати. Тази
граница вероятно в централните части на басейна
прехожда в ясна литоложка. Горната граница (с
Разметанишката свита) е преходна литоложка и се
маркира от преобладаващото развитие на пясъчници над конгломератите, съдържащи лещовидни
слоеве от пясъчници.
Възраст. Възрастта на седиментите от Бала
новската свита вероятно е Ранен Хат, изхождайки
от стратиграфската им позиция. По палиноложки данни възрастта на подложката, представена
от пясъчници и песъчливи аргилити (215–390 m,
Сн. 1 – с. Палатово) от Каменишката свита, е вероятно Късен Рупел (Cernjavska, Ivanov, 1996).
Сондажът е разположен непосредствено в СИ
край на типовия разрез и типовото находище на
Балановската свита. Същевременно покриващите
седименти от Разметанишката свита имат възраст
Хатски век (виж по-долу).
Отличителни (диагностични) черти. Бала
новската свита е изградена от светлорозови, светложълто-кафяви и светлосиви, валунни, едро-,
средно- и дребнокъсови конгломерати и брекчоконгломерати, съдържащи лещовидни слоеве от
едро- и среднозърнести пясъчници и песъчливи
дребнокъсови конгломерати. В основата и в дол
ната половина на свитата са представени поли- и
олиголитокластични, валунни, едро- и среднокъсови брекчоконгломерати и конгломерати, а в горната преобладават едро-, средно- и дребнокъсови,
главно полилитокластични конгломерати. Те съдържат късове от гранити, разнообразни гнайси,
гранодиорити, кварцити, зелени шисти, пегматити, кварц и малко от пясъчници, варовици и доломити, които общо са слабо- до умеренозаоблени.
Съдържанието и обработеността на различните
по петрографски състав късове е променливо по
площ и в разрез. Общо размерът на псефитовите
късове относително намалява в горната част на

Фиг. 3. Лява горна челюст на Elomeryx crispus (Gervais)
Находище: северно от гр. Бобовдол, участък Банковица,
Блажиевска свита
Fig. 3. Left upper jaw of the Elomeryx crispus (Gervais)
Location: north of the Bobovdol town, Bankovitsa district,
Blazhievo Formation

свитата и се подобрява тяхната обработеност, сортировка, както и сортировката на основната маса.
Пясъчниците, редуващи се с конгломератите, са
предимно едро- и среднозърнести, слабосортирани, полимиктови и аркозни с глинест и глинестокарбонатен цимент. Количеството им нараства
в горната част на свитата и се подобрява тяхната
структурна зрялост.
Конгломератите и асоцииращите с тях пясъчници от Балановската свита са пролувиални и алувиални по генезис. Те маркират съществено изменение в литоложкия състав и генезиса на седиментите и са разположени в основата на втората регионална басейнова седиментна последователност
или секвенцията на втория ТРЦС от Бобовдолския
басейн (фиг. 2).

4. Разметанишка пясъчникова свита
(нова свита)
Наименование и типово находище. Наимено
ванието на свитата идва от названието на р. Раз
метаница. Седиментите от свитата са широко
представени в средната част на долината на тази
река, но общо са относително слабо разкрити.
Типовото находище е в тази част на долината
при селата Палатово, Долистово, Бабинска река и
Голямо село.
Историческа справка и общи сведения. Сви
тата е изградена от сложно латерално и вертикално съчетани и редуващи се пачки и слоеве от
едро-, средно- и дребнозърнести пясъчници, глинести пясъчници и песъчливи аргилити, съдържащи на места в долната част лещовидни слоеве
от конгломерати, а в горната – малки лещовидни
тела от песъчливи битуминозни аргилити, рядко
9

въглищни шисти и въглища. Тази седиментна последователност, имаща сложен състав и строеж, е
разположена непосредсвено под въгленосната задруга и е разглеждана общо с отдолулежащите други свити като задруга от пъстри глини и конгломерати (Konjaroff, 1932), пъстра моласоидна задруга
(Beregov, 1941) или подвъгленосна, моласоидна
задруга (Kamenov, 1959).
Холостратотип. Холостратотиповият разрез
на Разметанишката свита е разположен над този
на отдолулежащата Балановска свита и се следи първоначално по източното вододелно било
на р. Палатовска при кота 577,8 m източно от
с. Палатово, след това извива в СЗ посока, пресича
р. Палатовска и западно разположените малки долове при транспортната лента, а по-назапад пресича р. Клисурска и пътя за гр. Кюстендил. След
това следва в северна посока по стария път за
с. Долистово и билото до западния край на това село,
продължава на север и завършва при с. Бабинска
река. Ъгловидното огъване на холостратотиповия
разрез в участъка, северно от с. Палатово, е направен за да се избегнат техногенните насипи, северно
от селото и широката холоценска пясъчна покривка при коритото на р. Разметаница.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Бобовдолска свита: 9. Въглищен
пласт и въглищни шисти с дебелина 0,7–1 m и
покриващи ги песъчливи аргилити, глинести пясъчници и пясъчници, разкрити при и над пътя
в северния край на с. Бабинска река (дебелина
>20 m); граница ясна литоложка.
Разметанишка свита (№ 2–8): 8. Едро- и среднозърнести алувиални пясъчници, съдържащи
понякога лещовидни слоеве от дребнокъсови, песъчливи конгломерати, редуващи се с пакети от
глинести дребнозърнести пясъчници и песъчливи аргилити, последните на места в горната част
на индивидуалните циклични пакети, съдържат
овъглен растителен детрит – 30 m. 7. Светлосиви
и светложълто-кафяви, алувиални, едро- и среднозърнести, косослоести пясъчници, съдържащи
на места в долната част лещовидни средно-дребнокъсови, полилитокластични конгломерати и
песъчливи конгломерати, покрити от дребнозърнести пясъчници с дребна коса и неясна хоризонтално-вълниста слоестост, неравномерно редуващи се с градационно разположени слоеве от
глинести пясъчници и песъчливи аргилити – 50 m.
6. Неравномерно редуващи се пакети и слоеве от
алувиални и езерно-алувиални, едро-, средно- и
дребнозърнести пясъчници с едра и дребна коса и
прекъсната хоризонтална слоестост, глинести пясъчници и песъчливи аргилити, съдържащи на места слоеве от сиви и сивочерни песъчливи аргилити
с овъглен растителен детрит и рядко лоши отпечатъци от фосилна флора като количеството на пясъчниците е повишено в долната част – 60 m. приблизително на това стратиграфско ниво на запад
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при с. Новоселяне са разположени седиментите на
лещовидния Новоселянски битуминозно-аргилитов член (виж по-долу). 5. Аргилито-пясъчникова
пачка, състояща се от редуващи се едро- и среднозърнести пясъчници с глинесто-карбонатен и карбонатен цимент, имащи на места коса слоестост и
лещовидно разположени сред тях хоризонтално
слоести, глинести дребнозърнести пясъчници и песъчливи аргилити, съдържащи понякога в основата
на индивидуалните алувиални и езерно-алувиални
цикли лещовидни слоеве от дребнокъсови конгломерати – 40 m. 4. Конгломерато-пясъчникова пачка, изградена в горната част от редуващи се едро- и
среднозърнести пясъчници, малко глинести, дребнозърнести пясъчници и песъчливи аргилити, а
на места и неиздържани слоеве от средно- и дребнокъсови конгломерати; в долната част нараства
количеството на полилитокластичните, средно- и
едрокъсови конгломерати, а базалният конгломератен слой, с дебелина 3–5 m, съдържа в основата валунни късове и има коритовиден напречен
разрез – 30 m. 3. Едро-, средно- и дребнозърнести
пясъчници, неравномерно циклично редуващи се с
глинести дребнозърнести пясъчници и песъчливи
аргилити, съдържащи понякога лещовидни песъчливи дребнокъсови конгломерати, разположени
в основата на индивидуалните алувиални цикли
– 60 m. 2. Редуващи се циклично разположени,
разнозърнести гравийни пясъчници, едро- и среднозърнести пясъчници, имащи често едра, еднопосочна плоска и сходяща коса слоестост и такива
с щрихована хоризонтална слоестост. Над тях се
разполагат глинести дребнозърнести пясъчници и
песъчливи аргилити с малка, променлива дебелина; на места в основата на пясъчниковите пакети
присъстват и лещовидни слоеве от средно-дребнокъсови, полилитокластични конгломерати, общо
притежаващи градация и структурно-текстурни
черти, присъщи на индивидуални алувиални и
пролувиални седиментни цикли ~ 90 m; преходна
литоложка граница.
Подложка. Балановска свита: 1. Средно- и
дребнокъсови, полилитокластични конгломерати,
съдържащи слоеве от едро- и среднозърнести пясъчници (дебелина >30 m).
Разпространение и дебелина. Седиментите на
Разметанишката свита са широко представени, но
относително слабо разкрити в централната част
на БВБ, северно от селата Баланово, Палатово,
Панчарево и около Долистово, Новоселяне, Ба
бинска река. Те са частично по-добре разкрити
на места в склоновете на долините и коритата на
реките Палатовска, Новоселянска, Разметаница, а
също в учасъка източно от Голямо село.
Дебелината на седиментите е променлива и варира от 300 до 400 m.
Граници. Долната граница е преходна литоложка и се определя от преобладаващото развитие
на пясъчниците спрямо отдолулежащите конгло-

мерати от Балановската свита. Горната граница (с
Бобовдолската въгленосна свита) е литоложка и
се поставя в основата на първия представен въг
лищен пласт, годен или негоден за експлоатация
(Konjaroff, 1932; Kamenov, 1959). Най-старите въг
лищни пластове са неиздържани, лещовидни, с
малка дебелина, разположени са по-дълбоко и при
проучванията и минната експлоатация са слабо
проследявани и изучавани.
Възраст. При нашите изследвания в битуминозните аргилити при с. Новоселяне, а също при
с. Жедна и с. Житуша, разположени в горната
част на разглежданата Разметанишка свита, бяха
установени фосилни риби – Barbus macrurus Ag.
– Късен Олигоцен (определението е извършено от
J. Gaudant, CNRS – Париж). За наличието на този
вид фосилни риби при с. Жедна и с. Житуша съобщава пръв Берегов (Beregov, 1941). Олигоценска
бедна фосилна флора бе установена от нас в същото находище при с. Новоселяне и определена
от А. Петкова (Ботанически институт при БАН),
но тя е аналогична на флората сред отгорележащите горнохатски въгленосни седименти от
Бобовдолската свита.
Седиментите от най-горната част на Размета
нишката свита, а също и покриващите ги от
Бобовдолската въгленосна свита, по палиноложки
данни и фосилна флора имат възраст Хатски век
(Cernjavska, Ivanov, 1996; Ivanov, 1996; Palamarev
et al., 1998). Такава възраст по стратиграфска позиция, както бе посочено, имат вероятно и седиментите от отдолулежащата Балановска свита,
която покрива рупелските пясъчници и аргилити
от Каменишката свита (Vatsev, 2014). Като цяло
седиментните скали от Разметанишката свита по
наличните данни имат възраст Хатски век.
Отличителни (диагностични) черти. Разме
танишката свита има променлив, но относително
еднообразен състав и строеж с преобладание на
различни литоложки типове от полимиктови, алувиални пясъчници, глинести пясъчници и песъчливи аргилити. Те съдържат на места лещовидни
слоеве от дребно- и среднокъсови, полилитокластични конгломерати в долната част и такива от
езерни песъчливи и слабобитуминозни аргилити
в горната. По генезис това са предимно алувиални отложения, формирани в широка алувиална
равнина и по-малко делувиално-пролувиални,
представени в периферните части на грабеновия
седиментен басейн. Индивидуалните алувиални
цикли се изменят и в разреза стават сравнително
по-добре диференцирани и по-пълни отгоре, като
количеството и дебелината на слоевете от базални коритни конгломерати намалява и те са тънки,
лещовидни. Индивидуалните алувиални цикли от
горната част на свитата съдържат в горната си част
дребнозърнести пясъчници и алевролити с дребна
коса и косо-вълниста слоестост, формирани при
коритния вал и на заливната тераса. Същевременно

в паралел с алувиалните терасови седименти са
представени лещовидно и езерно-алувиални слоести, песъчливи аргилити и песъчливи въглищни
шисти, формирани във временни малки разливни
и проточни езера.
В най-горната част на свитата на места сред
алувиалните, песъчливи седименти, са представени по-издържани, лещовидни езерни, песъчливоалевритови и битуминозни аргилити (10–30 m),
съдържащи на места фосилни риби и флора. Това
са главните фосилоносни седименти. По-пълна
характеристика на едно такова тяло е изложена
по-долу.

4.1. Новоселянски битуминозно-аргилитов
член на Разметанишката свита
Наименование и типово находище. Името на
този член е свързано с това на с. Новоселяне, а типовото находище е при селото.
Историческа справка и общи сведения. Биту
минозните аргилити (шисти, нефтошисти) в БВБ,
както е отбелязано във въведението към първата
част, са представени на две нива. Първото е разположено сред седиментите от най-горната част
на подвъгленосната задруга, съответно сега на
Разметанишката свита. Стратиграфски то не е било
разграничавано от Konjaroff (1932), Bontscheff
(1936) и Beregov (1941) от разположеното отгоре
второ ниво, представено от издържаните битуминозни аргилити от надвъгленосната задруга, а сега
Бърдовенецката свита. По-късно те са разграничени в работата на Kamenov (1959).
В резултат на проучванията на битуминозните аргилити като нефтошисти в участъка при
с. Новоселяне са получени по-нови данни за едно
малко лещовидно находище или проявление. битуминозните аргилити тук са характеризирани
във ведомствен геоложки отчет (Иванов и др.,
1977ф1) като официална литостратиграфска единица – Новоселянска свита, но по-късна публикация няма. Малко по-високо в разреза лещовидни
тела от битуминозни аргилити са представени и
по южното вододелно било на р. Разметаница над
мест. Поляните, ЮИ от с. Бабино, на изток по билото и при южната висока махала (стопански двор)
на с. Бабинска река. Освен това, лещовидни битуминозни аргилити сред седиментите от горната
част на Разметанишката свита са разкрити и при
с.с. Жедна, Житуша, Горна фуча и др.

1
Иванов, В., Г. Ефремов, Б. Каменов. 1977ф. Доклад за
резултатите от предварителното геоложко проучване на
нефтошистно находище „Новоселяне“ в района на Бобовдолския
въглищен басейн, извършено през 1974 г. Национален геофонд –
II 346.
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това са изолирани лещовидна тела от битуминозни аргилити, имащи малка и непостоянна
дебелина (10–40 m), малка площ на разкритост и
развитие, променлив състав, строеж и стратиграфска позиция. независимо от това, че някои от тях
съдържат еднакви останки от фосилни риби, те не
могат със сигурност да се разглеждат като единни
и напълно синхронни. При пова положение тези
лещовидни тела не трябва да се разглеждат като
самостоятелна литостратиграфска единица с ранг
на свита, както първоначално е предложено във ведомствения отчет. Ето защо тялото от битуминозни аргилити, разкрито при с. Новоселяне, се разглежда и характеризира в настоящата работа като
Новоселянски член на Разметанишката свита.
Холостратотип и хипостратотип. Холо
стратотиповият разрез се намира при с. Новоселяне
и се проследява по коритото на дола при ЮИ край
на селото, пресича реката и пътя източно от кметството и в СЗ посока завършва при изкопа на пътя
в горния северен край на селото.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Разметанишка свита – горна част:
7. Неравномерно редуващи се средно- и дребнозърнести пясъчници с дребна коса и прекъсната хоризонтална слоестост, глинести пясъчници и песъчливи аргилити, съдържащи на места тънки слоеве
(0,5–3 cm) от сиви и сивочерни песъчливи въглищни и/или слабо битуминозни аргилити (дебелина
>30 m); граница литоложка, бърза преходна.
Новоселянски битуминозен член (№ 2–6): 6. Си
вочерни, песъчливи слабобитуминозни аргилити,
съдържащи тънки слоеве от сиви и светлосиви,
дребнозърнести пясъчници – 10 m. 5. Черни битуминозни аргилити и сивочерни песъчливо-алевритови битуминозни аргилити с ясна хоризонтална
слоестост, съдържащи в горната част фосилни
риби (Barbus macrurus Ag.) и лещовиден слой
(8–12 cm) от финозърнест, слабобитуминозен, водораслов варовик, на места в основата с черупки
от остракоди – 6 m. 4. Сивочерни слабобитуминозни и песъчливи аргилити, съдържащи рядко
слоеве (30–70 cm) от средно- и дребнозърнести
пясъчници, имащи градационна текстура, на места
коса и косовълниста слоестост и глинести пясъчници с щрихована хоризонтална слоестост – 15 m.
3. Сивочерни битуминозни аргилити и слабо песъчливи битуминозни аргилити, съдържащи фосилна флора и фосилни риби (Barbus macrurus
Ag.), а по-долу тънки слоеве от глинести, среднодребнозърнести пясъчници и въглищен детрит в
основата – 10 m; долната граница не се наблюдава,
но е морфоложки изявена и установена със сондажи при ЮЮЗ периферия на селото – виж хипостратотиповия разрез.
Описание на хипостратотиповия разрез по
Сн. 4 – с. Новоселяне, 113–142 m.
Новоселянски член – долна част: 3а. Сивочерни
битуминозни и песъчливи аргилити – 6,20 m под
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113 m. 2. Песъчливи въглищни шисти, прехождащи в нечисти въглища – 0,70 m; ясна литоложка
граница.
Подложка. Разметанишка свита – средна част:
1. Неравномерно редуващи се глинести дребнозърнести пясъчници, песъчливи аргилити и едросреднозърнести пясъчници – над 20 m (данните за
сондажния разрез са по Иванов и др., 1977ф).
Разпространение и дебелина. Битуминозните
аргилити и свързаните с тях слоеве от пясъчници
и въглища от Новоселянския член са разкрити при
с. Новоселяне в коритото на реката и долната част
на склоновете на нейната долина, както и на тези
от доловете към нея. Пластовете са наклонени на
СИ под ъгъл 20–25°. в дълбочина с променливо намаляваща дебелина са проследени със сондажи на СИ към коритото на р. Разметаница и
с. Бабинска река.
Сходни битуминозни и песъчливи, слабобитуминозни аргилити, съдържащи понякога аналогични останки от фосилни риби, както бе посочено, са разкрити и на други места в СЗ част на
басейна. В участъка при с. Жедна и с. Житуша
олигоценските седименти са периферно нагънати.
разглежданите аргилити се наблюдават изолирано
в частично разкритата, северна част на външното
ядро на Бобовдолската антиклинала (БА). Такива
аргилити са изолирано и слабо разкрити и северно
от с. Голяма фуча.
Дебелината на битуминозните и свързаните с
тях песъчливи аргилити от Новоселянския член е
малка и променлива – 10–40 m. Въглищният пласт
от основата в участъка при с. Новоселяне е нечист,
с малка дебелина (0,3–0,8 m) и няма практическо
значение.
Граници. Долната граница на седиментите от
Новоселянския член е литоложка. Тя се маркира
от границата между отдолулежащите пясъчници
и разположения над тях неиздържан пласт от суббитуминозни въглища и покриващите го битуминозни аргилити. Горната граница е бърза преходна
и тук битуминозните аргилити от разглеждания
член са покрити от дребно- и среднозърнести, хоризонтално-, косовълнисто- и дребнокосослоести,
тънкослойни пясъчници, съдържащи понякога
в основата тънки (0,2–0,7 cm) лещовидни слоеве
от песъчливи битуминозни и въглищни аргилити.
Страничните граници на битуминозните аргилити
се определят от изклиняването и разсейването на
техните слоеве сред дребно- и среднозърнестите
пясъчници и глинести такива от Разметанишката
свита. Аналогични са границите и характеристиките и на другите лещовидни тела от битуминозни
аргилити, разкрити в СЗ част на БВБ.
Възраст. Във финослоестите битуминозни аргилити от долната и най-горната част от разреза на
Новоселянския член в типовото находище при с.
Новоселяне при нашите изследвания преди повече
от 25 години бяха установени отпечатъци и ске-

лети от фосилни риби – Bаrbus macrurus Ag. (определението бе извършено от J. Gaudant, CNRS
– Париж). С тях се доказа късноолигоценската
възраст за тези седименти. Аналогични фосилни риби намерихме и в битуминозните аргилити
при с. Жедна и с. Житуша, но данни за тяхното
наличие тук са публикувани по-рано от Берегов
(Beregov, 1941).
В битуминозните аргилити при с. Новоселяне
от нас бе установена и бедна олигоценска фосилна флора, определена от А. Петкова (Ботанически
институт при БАН). Тя е аналогична на флората в
отгорележащата Бобовдолска свита. В разглежданите, но главно в отгорележащите въгленосни седименти, са установени спори и полен, по които
е определена възраст Късен Олигоцен – Хатски
век (Cernjavska, 1977; Ivanov, 1996; Palamarev et
al., 1998).
Отличителни (диагностични) черти. Седи
ментите на Новоселянския член идват с постепенен бърз преход и се характеризират с преобладаващо развитие на яснослоести, сивочерни,
битуминозни, езерни аргилити (3–8 m) в долната
и горната част и от песъчливо-алевритови, слабобитуминозни аргилити в основата, в средната (~20 m)
и най-горната част на разреза. Те имат сравнително еднообразен, но неравномерен състав и строеж,
съдържат на места лещовидни слоеве от средно- и
дребнозърнести пясъчници и глинести пясъчници с градационна текстура и слабопроявена дребна коса, косовълниста и хоризонтална слоестост.
Обща дебелина ~10–40 m. Битуминозните и песъчливо-битуминозните аргилити, редувайки се с тънки слоеве от алеврито-дребнозърнести пясъчници,
се разсейват сред по-издържани слоеве и пакети от
алувиални, дребно- и среднозърнести пясъчници,
лежащи над и латерално до тях. Те са свързани и
съдържат на места слоеве от пясъчници с неясна
хоризонтална и дребна коса слоестост и градационна текстура, формирани в малки проточни езера
и мигриращи речни ръкави.
Лещовидните битуминозни аргилити, разкрити
при сeлата Жедна, Житуша, Голяма фуча, южно
от с. Бабино и с. Бабинска река, както и другите
малки тела от най-горната част на Разметанишката
свита имат сходен състав, строеж, генезис и граници. Общо лещовидните битуминозни аргилити
от горната част на Разметанишката свита са слабобитуминозни и нямат практическо значение и
приложение.
Разглежданите битуминозни аргилити са седименти от изолирани, временни езерни водни
басейни, възникващи сред обводнена, обраснала
с тревиста и храстовидна растителност алувиална
равнина. Езерата са имали най-вероятно тревисто-заблатена периферия (с водорасли и треви),
застояли, относително неподвижни води, възстано
вителна придънна обстановка и ограничен, импулсивен пороен принос на глинесто-песъчлив мате-

риал и на пресни води. Тези седименти маркират
по-нов етап на седиментация, характеризиращ се
вече с обводняване, високо ниво на грунтовите
води и развитие сред алувиалната равнина в басейна на вътрешни малки, непостоянни и изолирани
езера. По-съществено развитие на езерно-блатни и
езерни седименти е характерно за отгорележащите
Бобовдолска и Бърдовенецка свита.

5. Бобовдолска въгленосна аргилитопясъчникова свита (нова свита)
Наименование и типово находище. Наимено
ванието на свитата идва от името на гр. Бобовдол.
Типовото находище е северно от града в района на
разработваните сега открити и подземни рудници.
При дългогодишната, повече от вековна минна
практика, по-голямата част от въглищните пластове, проучвани и експлоатирани в участъка СИ от
гр. Бобовдол, са придобили имена, използвани и
сега. Най-ниско разположеният от разработваните въглищни пластове е означен като първи или
Надежда. Под него е разположен Іа – Поднадежда,
а в дълбочина следват Іb и Іс, които нямат имена.
Над първия пласт (Надежда) са разположени вторият, наричан двойния, представен от два съседни
пласта, от които долният е Поморавия, а горният –
Константинов. Третият въглищен пласт е наречен
Гребикал, разкрит и разработван първоначално в
едноименния дол, а разположените по-горе четвърти, пети и шести нямат имена. Тази номерация на
въглищните пластове е уточнена и възприета сега,
но има и определени различия в по-стари работи.
Въглищните пластове, установени при прокарването на Главния травербан на дълбочина 1044–
1068 m, са били първоначално с неизяснена стратиграфска позиция и са приемани като странични
отклонения или „чегани“ от главните, експлоатирани по-напред втори и трети въглищен пласт.
Установените тук два тънки въглищни пласта са
наречени Чеган І и ІІ. По-късно е изяснено, че това
са части от огънатите по-стари, най-вероятно трети и други под него пластове, поради което това
име излиза от употреба. Въгленосните седименти
са силно нагънати в този участък и основната, найдълбоко установена тук синклинала, чието северно бедро е обърнато, е наречена Чеганска (ЧС).
Разработваните въглищни пластове от 1-ви до 6-ти
и разделящите ги пачки от теригенни скали имат
обща дебелина ~80–130 m. Те съставляват главната, по-издържана част от въгленосните седименти
в северната част на БВБ.
По-издържаните въглищни пластове, проучвани и експлоатирани в участък Връчва, обхващат
по-западната част на южното стръмно бедро на
БА, западно от гр. Бобовдол, и са с номерация от
1-ви до 4-ти. Тези пластове и съпътстващите ги
седименти прехождат в северното стръмно бедро
13

и широкото ядро на Бабинската синклинала (БС),
където е участъкът на рудник „Бабино“. Тук за
проучените и експлоатирани въглищни пластове
е възприета същата номерация. По-долните тънки
и неиздържани въглищни пластове не са пълноценно проучвани и проследявани и корелацията
с другите рудници от БВБ е силно затруднена и
ненадеждна.
Историческа справка и общи сведения. Бо
бовдолската свита е изградена от циклично разположени алувиални, езерно-блатни и езерни седименти, съдържащи въглищни пластове в средната
част. Това са въгленосните седименти, означавани като продуктивен хоризонт или въгленосна
задруга, а въглищата са кафяви или суббитуминозни (Konjaroff, 1932; Kamenov, 1959; Kortenski
et al., 2006).
Холостратотип и хипостратотип. Холо
стратотиповият разрез на свитата се намира в
западния борд на откритите рудници „Първи
Май“ и „Христо Ботев“, непосредствено СЗ от
Управлението и Рудничното стопанство на „Мини
Бобовдол“. Той е разположен в горната част на северното бедро на БА и обхваща разреза на почти
всички работни въглищни пластове и междупластия (описанието е направено през август 2010 г.).
Най-долната част на въгленосните седименти обаче тук не е разкрита.
За да бъде обхванат цялостно разрезът на въг
леносната свита, включително и най-долните год
ни и негодни за експлоатация въглищни пластове,
се посочва и описва и хипостратотипов разрез.
Последният е по Сн. № 3 от участък „Говедарника“,
разположен на ~300 m западно от южния край на
холостратотипа. Съобразявайки се със стратиграфската последователност и утвърдената номерация
на въглищните пластове, описанието на холо- и хипостратотиповия разрези е с единна номерация на
пластовете и пачките. Проявата на синседиментационни различия в дебелините, състава и строежа
на седиментите и въглищните пластове от съседни
участъци от басейна и наложени такива в резултат
от тектонски деформации трябва да се имат предвид винаги при съпоставки и сравнения.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка: 20) Розови и виолетово-червени брек
чоконгломерати, вероятно с плиоценска(?) възраст,
представни добре на запад в мест. Цървилото (дебелина >5 m); размивна граница.
Бобовдолска свита (№ 2–19): 19. Аргилитопясъчникова пачка (5–8 m), представена в най-горната част на разреза от песъчливи, слабобитуминозни и варовити аргилити, развити сред среднодребнозърнести пясъчници, а в долната част (10 m)
от едро- и среднозърнести пясъчници, глинести
дребнозърнести пясъчници, съдържащи неравномерно слоеве от песъчливи аргилити, а в основата и
от въглищни аргилити, общо 20 m. 18. Шести въглищен пласт – суббитуминозни (кафяви) въглища с
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лещовидни слоеве от въглищни шисти и песъчливи шисти в основата – 6 m. 17. Светло- и тъмносиви, неравномерно редуващи се песъчливи аргилити и глинести, средно-дребнозърнести пясъчници,
съдържащи понякога овъглен растителен детрит, а
в долната част лещовидни слоеве и тела с дебелина 1,3–1,9 m от едро-среднозърнести пясъчници,
имащи градационна текстура, локално проявена
едра, еднопосочна коса слоестост и глинесто-карбонатен цимент – 10 m. 16. Пети въглищен пласт
– суббитуминозни въглица с теригенни примеси в
долната част – 4 m. 15. Светлосиви и светложълто-кафяви, средно- и дребнозърнести пясъчници и глинести пясъчници, а в основата слоеве от
едро-среднозърнести пясъчници (1,2–2 m) с едра
коса слоестост и глинесто-карбонатен цимент –
8 m. 14. Четвърти въглищен пласт – неяснослоести
суббитуминозни въглища с малки (5–10 cm) лещи
от нечисти въглища, а в основата с тънки слоеве
от въглищни шисти и песъчливи аргилити – 2,5 m.
13. Пачка от едро-среднозърнести, косослоести и
неясно хоризонтално слоести пясъчници и над тях
дребнозърнести глинести пясъчници, включващи
в горната част лещи от песъчливи аргилити и въг
лищни шисти – 10 m. 12. Трети въглищен пласт
(Гребикал) – суббитуминозни въглища с въглищни (0,3 m) и песъчливи шисти в основата – 2 m.
11. Глинесто-пясъчникова пачка, изградена в горната част от лещовидни, неправилно редуващи се
песъчливи аргилити и глинести, дребно-среднозърнести пясъчници (15 m), а в долната – от едрои среднозърнести, косослоести или с градационна
текстура пясъчници с карбонатен и глинесто-карбонатен цимент и тънки слоеве от песъчливи аргилити между тях, съдържащи на места лошо запазени черупки от пресноводни бивалвии и гастроподи (10 m), общо 25 m. 10. Втори или двойният
въглищен пласт – горен или Константинов (1,8 m)
и долен, Поморавия (1,6 m) – суббитуминозни въг
лища, съдържащи неравномерно, но по-характерно
в долната и най-горната част от разрезите тънки,
лещовидни слоеве от въглищни шисти, прехождащи в песъчливи глинести аргилити. Междинната
пачка е от едро-средозърнести пясъчници (0,8–
1,2 m), имащи на места едра еднопосочна, праволинейна и мулдовидна коса слоестост, прехождащ
в разреза и встрани в средно- и дребнозърнести
пясъчници и глинести пясъчници, редуващи се
със сиви песъчливи аргилити и въглищни аргилити – общо 1,6 m. 9. Аргилито-пясъчникова пачка,
състояща се от променливо редуващи се едросреднозърнести с градационна или масивни текстура пясъчници, неяснослоести глинести дребнозърнести пясъчници, редуващи се неравномерно в
горната част с лещовидни, песъчливи аргилити и
въглищни шисти – 30–40 m (свлечени). 8. Първи
въглищен пласт (Надежда), представен от суббитуминозни въглища и развити на места, предимно
в основата, тънки слоеве от глинесто-песъчливи

въглищни шисти – 1,5 m; ясна литоложка граница.
7. Аргилито-пясъчникова пачка, изградена в горната част от неравномерно редуващи се песъчливи
аргилити, съдържащи на места въглищен детрит
и глинести дребно-среднозърнести пясъчници,
а в долната – от едро-среднозърнести и глинести дребнозърнести пясъчници, съдържащи тънки
слоеве от песъчливи аргилити – дебелина >15 m;
тези седименти в долната част са свлечени и покрити от колувиални глинесто-песъчливи отложения и насипни материали при пътя.
Реперен пласт за корелацията на холостратотиповия и хипостратотиповия разрез е въглищен пласт
първи (Надежда). Горнището на този въглищен
пласт е установено на 147 m дълбочина в Сн. № 3,
разположен западно в участък „Говедарника“.
Описание на хипостратотиповия разрез:
8а. Първи въглищен пласт (Надежда) – тук е
неeднороден и е представен от: горен въглищен
пласт от нечисти въглища и въглищни шисти – 1 m;
песъчливи аргилити и пясъчници – 4 m; главен или
среден въглищен пласт – 1,54 m; песъчливи глини
с дебелина 6 m; долен въглищен пласт от нечисти
въглища с дебелина 0,68 m. 7. Пачка от пясъчници, глинести пясъчници и песъчливи аргилити с
преобладаващо развитие на пясъчниците в горната
част – 25 m. 6. Въглищен пласт Ia (Поднадежда) –
суббитуминозни въглища – 1,10 m. 5. Пачка от песъчливи аргилити, съдържащи в централната част
слоеве от пясъчници – 16 m. 4. Въглищен пласт Ib
от суббитуминозни въглища – 0,48 m. 3. Пачка от
песъчливи аргилити, неравномерно съдържащи лещовидни слоеве от пясъчници – 36 m; 2. Въглищен
пласт Іс, представен от два нечисти въглищни
пласта с дебелина по 0,4 m, разделени от аргилити (1,2 m), съдържащи въглищен детрит – общо
2 m; ясна литоложка граница.
Подложка. Разметанишка свита: 1. Неравно
мерно редуващи се песъчливи аргилити, дребнозърнести глинести пясъчници и едро-среднозърнести пясъчници, идващи като последователни
пакети с градация и променливи дебелини – обща
дебелина >50 m (данните за сондажния разрез са
по Беров и Чонев, 1956ф2).
Разпространение и дебелина. Седиментите от
Бобовдолската въгленосна свита са добре представени и разкрити в два участъка. Първият, или
северният участък, е разположен при и северно от
гр. Бобовдол и на изток продължава северно от селата Мламолово и Мало село. Наблюдават се добре
в откритите рудници, а в отработените участъци са
покрити от насипи (халди). Въгленосните седименти са установени на север със сондажи на дълбочи-

2
Беров, Л., И. Чонев. 1956ф. Доклад за детайлното геоложко
проучване на въглища от участък „Говедарника“ от Бобовдолския
басейн, извършено през 1955 г. Национален геофонд – ІІ 346.

на до 400–500 m. Тук седиментите са значително
нагънати и изграждат бедрата на БА, а на север в
дълбочина – на ЧС. Северното бедро на последната в дълбочина е скъсано от Гологлавския навлаквъзсед. В изкопите на откритите рудници се виждат елементи на гънките от втори ред – Софийска
антиклинала (СА) и Поморавска синклинала (ПС).
По техните бедра са представени и гънки от по-нисък ред, като осите на всички гънки са със СЗ–ЮИ
ориентация. Осовите им повърхнини са наклонени
на СИ и е проявена известна паралелност с повърхнината на Гологлавския навлак-възсед.
Вторият участък, в който са представени и разкрити въгленосните седиментите от Бобовдолската
свита, е разположен в СЗ част на басейна в рамките
на БС и Голямофучката синклинала (ГФС). Те са
разкрити западно от гр. Бобовдол и частично при
селата Бабино и Бабинска река, северно с. Голяма
фуча и ЮИ от с. Житуша.
Дебелината на седиментите от Бобовдолската
свита общо е ~100–180 m.
Граници. Границите на разглежданата свита са
ясни литоложки, като долната граница по принцип
е в основата на най-долния, относително издържан
въглищен пласт, годен или негоден за експлоатация (Konjaroff, 1932; Kamenov, 1959). По-тънките
въглищни пластове, разположени под първи пласт
(Надежда) в участъка при гр. Бобовдол, са разглеждани като тънки непромишлени, дълбоко разположени и не са изучавани и проследявани със
сондажни и минни изработки, макар някои от тях
като Поднадежда (Іа) на места да са попътно частично експлоатирани. Ето защо, долната граница
на продуктивния хоризонт или на въгленосната
задруга е била поставена в основата на по-добре
проследения със сондажи въглищен пласт Надежда
(Kamenov, 1959), независимо от приетото становище и наличието на по-стари въглищни пластове.
Според нас методично по-правилно е долната
граница на Бобовдолската въгленосна свита да се
постави в основата на въглищен пласт Іс за участъка при гр. Бобовдол и с. Мламолово, а за участъка на рудник „Бабино“ – в основата на най-долния
въглищен пласт. В този втори, по-широк участък,
най-старите въглищни пластове поради малката
непромишлена дебелина не са цялостно просондирани и проследявани. При така приетото и приложено тук становище за долната и горната граница
на Бобовдолската свита разглежданите въгленосни
седименти са обединени в една литостратиграфска
единица. Относно долната граница може да се посочи, че липсват добри разкрития, където тя може
убедително да се наблюдава и проследява. Найниско разположени и разкрити на повърхността
са тънките въглищни пластове и въглищни шисти,
слабо разкрити при СИ край на с. Бабинска река, а
също и тези, северно от с. Голяма фуча.
Горната граница е в основата на покриващите ги с преход и характерно площно представени
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езерни песъчливи и битуминозни аргилити на отгорележащата Бърдовенецка свита. В района на
типовото находище, северно от гр. Бобовдол, тази
граница по тектонски и главно по минно-експлоа
тационни причини не може пряко да се наблюдава
и проследява. Разглежданата граница е с типово
находище, намиращо се ЮЗ от гр. Бобовдол при
големия завой на пътя гр. Бобовдол – с. Бабино
(виж по-долу).
Възраст. Фосилната флора и палиноложките
данни, установени във въгленосните седименти и
основата на покриващите ги битуминозни аргилити, са били основните предпоставки за определяне
възрастта на седиментите от БВБ. Ранните данни в
това направление са от първата половина на миналия век (Konjaroff, 1932; Kitanov, 1939). В по-ново
време, въз основа на по-обстойно разглеждане на
новите палиноложки данни (Ivanov, 1996) и фосилната флора е определено, че възрастта на въг
леносните седиментите от Бобовдолската свита
най-вероятно е късноолигоценска (Palamarev et al.,
1998). Отчитайки обаче общата басейнова стратиграфска последователност и факта, че те с преход
са покрити от ранномиоценските седименти от
Бърдовенецката свита (виж по-долу), то по-точно
казано възрастта на седиментите от Бобовдолската
свита най-вероятно е късен Късен Олигоцен (късен Късен Хат).
Отличителни (диагностични) черти. Бобов
долската въгленосна свита е представена от една
сложна асоциация от кластични, глинести, глинесто-карбонатни и биохемогенни седиментни скали,
имащи характерен басейнов, алувиално-блатноезерен цикличен строеж и генезис. В основата на
басейновите въгленосни цикли са представени
алувиални и делтови, едро-, средно- и дребнозърнести пясъчници, съдържащи на места лещовидни
слоеве от средно- и дребнокъсови песъчливи конгломерати (12–40 m). Това са седименти от началната алувиална или флувиална трансгресивна фаза
на седиментация. В средната част на въгленосните
цикли са разположени блатни и езерно-блатни отложения, представени от пластове от суббитуминозни въглища и въглищни шисти, имащи относително променлива по площ дебелина (0,7–5 m) и
състав. Над тях с бърз преход следват езерни седименти от горната част на циклите. Те са представени от неясно хоризонтално слоести, песъчливи и
песъчливо-алевритови аргилити, слабобитуминозни и варовити аргилити и средно- и дребнозърнести пясъчници, глинести пясъчници и алевролити
(8–30 m), съдържащи на места листа от флора, рядко лошо запазени черупки от пресноводни бивалвии и гастроподи, варовити и рядко малки сидеритови и пирит-марказитови конкреции. Сред аргилитите понякога се установяват тънки лещовидни
слоеве от глинесто-песъчливи финокристални
варовици. На места са представени пачки от флувиално привнесени, дребно-среднозърнести пя16

съчници и алевролити с градация и слабо проявена
коса и косовълниста слоестост, неравномерно редуващи се с песъчливи аргилити. С езерните седименти са свързани и делтови отложения (3–12 m),
представени в горната част от лещовидни глинести средно-дребнозърнести пясъчници и песъчливи
аргилити, съдържащи въглищен детрит, въглищни
шисти и въглища. Те покриват едро- и среднозърнести пясъчници с градация и едра коса слоестост
и редуващи се дребнозърнести пясъчници и песъчливи аргилити от делтовия склон. Надолу следват слабопесъчливи аргилити и слоести глинести,
алеврито-дребнозърнести пясъчници, съдържащи
понякога турбидитни слоеве от средно-дребнозърнести пясъчници от предделтовата част.
Представената басейнова, алувиално-блатноезерна цикличност е била свързана вероятно с
комплексно проявени причини: циклично компенсиране на понижението от теригенни седименти и
последващо заблатяване и оводняване от временни езера; регионални изменения (издигане и понижение) на нивото на ерозионния базис, свързани с
тектонските движения и проявени трансгресии и
регресии в широк регионален план на по-крупни
водни езерни, езернозаливни и заливноморски басейни през късния олигоцен и ранния миоцен в
ЮЗ България, а също и в съседните страни – СИ
Македония и Източна Сърбия. Тези въпроси обаче
изискват обширна обосновка и анализ и не се разглеждат тук.

6. Бърдовенецка битуминозно-аргилитова
свита (нова свита)
Наименование и типово находище. Битуминоз
ни, песъчливи и варовити битуминозни аргилити
съставляват свитата почти изцяло и са широко
разкрити по склоновете на вододелното било (бърдо) между долините на р. Разметаница и р. Бо
бовдолска в широк участък ЮЗ от гр. Бобовдол
и северно от с. Бабино. Името на свитата идва от
обединяването на двете местни названия – високата западна част на билото е именувана Бърдо,
а източната – Венеца. Типовото находище и холостратотиповият разрез на свитата са в участъка,
северно от с. Бабино, между селото и височината
Венеца.
Историческа справка и общи сведения. Сви
тата е изградена предимно от езерни финослоести битуминозни аргилити, наричани и хартиени
шисти, които общо са слабо битуминозни (3–5%
Cорг). На места те се трансформират с преход във
варовито-битуминозни и песъчливо-алевритови
слабобитуминозни аргилити. Сред тях на места
са представени малки лещовидни тела от делтови
и флувиални пясъчници и песъчливи аргилити. В
минната практика това е т. нар. „мергелен хоризонт“, който покрива въгленосната задруга. При

литостратиграфското разчленяване са означавани
като хоризонт на шистозните аргилити (глини)
(Konjaroff, 1932) или надпродуктивен хоризонт
или задруга (Kamenov, 1959).
Холостратотип. Холостратотиповият разрез
е разположен при големия завой на пътя гр. Бо
бовдол – гр. Кюстендил при отклонението на стария път за с. Бабино. Проследява се в северна посока от коритото на безименния дол, източно от
пътя, пресича пътя при посочения завой и следва
по плоското било с черен път и по южния склон
на билото Венеца.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Съвременен почвен слой: 5. Жълтокафяви почви, съдържащи разложени плочковидни, дребни късове от светлокафяви битуминозни
аргилити – 15 cm; бърза преходна граница.
Бърдовенецка свита (№ 2–4): 4. Светложълтокафяви битуминозни и варовито-битуминозни
аргилити, съдържащи фосилна флора, люспи и
кости от риби, разкрити по южния склон на билото Венеца – 40 m. 3. Светложълто-кафяви битуминозни и варовито-битуминозни аргилити,
съдържащи отпечатъци от листопадна фосилна
флора, включения от люспи, кости и скелети на
риби, а на места тънки слоеве от глинести слабобитуминозни аргилити с растителен детрит – 60 m.
2. Неравномерно представени слоеве и пакети от
светложълто-кафяви слабобитуминозни аргилити
и светлосиви песъчливи аргилити, съдържащи на
места лещовидни слоеве от глинести пясъчници и
пясъчници – 70 m; преходна граница.
Подложка. Бобовдолска свита: 1. Въглищен
пласт и песъчливи въглищни аргилити (1,5 m),
покрити от пачка от неравномерно редуващи се
песъчливи аргилити, средно- и дребнозърнести
пясъчници и глинести пясъчници (обхванати от
свличане) – 10–15 m.
Разпространение и дебелина. Битуминозните
и свързаните с тях слабоваровити битуминозни
аргилити и локално представените сред тях лещовидни делтови пясъчници и песъчливи аргилити,
съставляващи Бърдовенецката свита, са разположени с преход над седиментите от Бобовдолската
въгленосна свита. Те са представени характерно
в ЗЮЗ част на БВБ в ядрото на ГФС и широко в
това на БС. Този участък е разположен източно от
селата Мала и Голяма фуча, северно от с. Бабино и
ЮЗ от гр. Бобовдол. Главно това е северозападният по-висок и по-широк дял на вододелното било
при височините Бърдо и Венеца.
Дебелината на седиментите от Бърдовенецката
свита след наложения размив е ~100–150 m, а
в ядката на БС, където те са деформирани, е поголяма.
Граници. Долната граница на разглежданата
свита (границата с Бобовдолската свита) е преходна литоложка. Под битуминозните и песъчливите
аргилити от основата на Бърдовенецката свита с

преход лежи пачка с дебелина ~10–20 m, а на места
и повече. Тя е от средно- и дребнозърнести пясъчници, неравномерно съдържащи слоеве от песъчливи слабобитуминозни аргилити, които в долната
част съдържат въглищен детрит, а количеството
им нараства нагоре.
Регресивни пясъчници и конгломерати, разположени в най-горната част на Бърдовенецката
свита не се установяват. Такива, ако са образувани, по-късно са били размити. Горната граница на
свитата е размивна.
Най-старите отложения, покриващи несъгласно нагънатите седименти от БВБ, са представени
от относително тънки червени и розови поли- и
олиголитокластични брекчоконгломерати с гравийно-песъчлива основна маса и глинесто-хематитов цимент, имащи вероятно плиоцен-плейстоценска възраст. Тези седименти са локално петнисто
запазени и слабо представени в прибилните участъци, северно от гр. Бобовдол – мест. Цървилото
и Златушковица, северно от с. Голяма фуча, а в
южната част – на билото при с. Голяма могила и
с. Циклово. Холоценските алувиални пясъци и нециментирани, песъчливи конгломерати (1–8 m),
развити при съвременните речни корита, изграждат покривка с по-значителна площ в долната част
на долината на р. Разметаница.
Възраст. Възрастта на въгленосните седименти от Бобовдолска свита и на покриващите ги
битуминозни аргилити от Бърдовенецка свита по
установената в тях фосилна флора е определяна
като олигоцен-ранномиоценска (Kitanov, 1939).
Обаче флората от тези две единици или местни
стратиграфски нива от БВБ не е разграничавана и
изучавана самостоятелно. Основната част от така
установената и определена флора, която съдържа
и ранномиоценски видове, е от разглежданите битуминозни аргилити. Анализът и на палиноложките данни от отдолулежащите въгленосни седименти (Ivanov, 1996) дава основание, както по-горе
бе посочено, тяхната възраст да се определи като
късноолигоценска, а тази на покриващите ги битуминозни арглити да е вероятно ранномиоценска
(Palamarev et al., 1998).
Ранномиоценската или късноегер-оттнангската
възраст на битуминозните аргилити от разглежданата Бърдовенецка свита се доказва и по установените от нас и J. Gaudant (CNRS – Париж) фосилни
риби в долната част на битуминозните аргилити от
участъка при с. Бабино и ЮЗ от гр. Бобовдол, но
тези данни ще бъдат публикувани в друга статия.
В БВБ границата Олигоцен–Миоцен все още
не е достатъчно точно установена и маркирана. Според нас при наличните данни може да се
приеме, че тя е вероятно при горната граница на
Бобовдолската свита.
Трябва да се посочи, че сходни литолого-генетични и възрастови последователности са установени и в съседния Брежански грабен, отстоящ на
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~40 km в ЮИ посока. Там аналогичните по състав езерни битуминозни аргилити от Лулевската
пясъчниково-аргилитова свита (Vatsev, 1984) са
с възраст късен Късен Хат–Аквитан по данни от
фосилна флора и фосилни риби (Vatsev, 1984;
Gaudant, Vatsev, 2003, 2012).
Отличителни (диагностични) черти. Бърдо
венецката свита има сравнително еднообразен литоложки състав и строеж и е представена почти
изцяло от слабобитуминозни, битуминозни и варовито-битуминозни аргилити. В езерните фино
слоести битуминозни аргилити се установяват останки от фосилни риби и листа от фосилна флора.
На места в тяхната долна част са развити и лещовидни слоеве от слабобитуминозни аргилити, съдържащи въглищен детрит, начупени и овъглени
стебла и листа от тревиста растителност. Вероятно
такива слоеве са резултат от импулсивен, пролувиално-алувиален принос на води, повалящи
и носещи тревисти материали. Количеството на
теригенните глинести и песъчливи компоненти е
относително по-значинелно в долната половина на
свитата. Сред битуминозните езерни аргилити на
места в периферните части на басейна са представени лещовидни слоеве от пясъчници и песъчливи
аргилити, делтови и флувиални по генезис.
Лещовидно сложно пясъчниково тяло или
свързани делтови и флувиални пясъчникови тела
са характерно представени на приблизително едно
стратиграфско ниво в горната част на долната половина от разреза на разглежданата свита. Те са
установени в БС със сондажи и са разкрити слабо
на места на повърхността. В цяло това тяло е характеризирано по-долу като Малофучки член.

6.1. Малофучки пясъчников член
на Бърдовенецката свита
Наименование и типово находище. Наимено
ванието идва от с. Мала фуча, при което частично
са разкрити и плитко разположени пясъчниците,
изграждащи разглеждания член, разположен сред
битуминозните и песъчливи аргилити от долната
половина на Бърдовенецката свита. Седиментите
са установени и проследени главно по сондажни
разрези в БС.
Общи сведения. Малофучкият член е изграден
от делтово-флувиални, едро- до дребнозърнести
пясъчници, развити в горната част на долната половина от разреза на Бърдовенецката битуминозно-аргилитова свита. Пясъчниците са развити в
участъка под височините Бърдо и Венеца, между
селата Мала и Голяма фуча, Бабино и гр. Бобовдол
в централната СЗ част на БС, а същевременно и на
БВБ. При разглеждането на това сложно, плоско
пясъчниково, флувиално-езерно по генезис тяло са
използвани главно данни от сондажите за проучването на въглищата.
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Холостратотип. За холостратотипов разрез
е избран разрезът по Сн. 295, разположен в централната част на БС. Сондажът е разположен в
билната част, непосредствено западно от пътя
гр. Бобовдол–с. Бабино, при големия завой и ликвидираната вентилационна шахта № 2 на рудник
„Бабино“.
Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Бърдовенецка свита – горна част:
5. Светложълто-кафяви с ясна хоризонтална слоестост, битуминозни и варовито-битуминозни аргилити, имащи от устието на сондажа дебелина
112 m; относително ясна геоложка граница.
Малофучки пясъчников член (№ 2-4): 4. Сред
но- и дребнозърнести пясъчници, съдържащи тънки слоеве от слоести песъчливи аргилити – 25 m.
3. Неравномерно редуващи се слоести песъчливи
аргилити и глинести, средно-дребнозърнести пясъчници – 8 m. 2. Средно- и дребнозърнести пясъчници, глинести пясъчници и песъчливи аргилити, редуващи се неравномерно – 30 m; преходна
литоложка граница.
Подложка. Бърдовенецка свита – долна част:
1. Слоести битуминозни и неравномерно представени песъчливи аргилити, съдържащи глинести,
средно-дребнозърнести пясъчници – над 70 m.
Разпространение и дебелина. По наличните
сондажни данни пясъчниците и слабо представените сред тях песъчливи аргилити от Малофучкия
член са представени в участъка между с. Мала
фуча, с. Бабино и ЗСЗ част на гр. Бобовдол. Този
участък е от северната част на БС и е разположен
западно от горната част на р. Бобовдолска. Малки
разкрития на пясъчници, принадлежащи по стратиграфска позиция към разглеждания Малофучки
член, може да се видят изолирано при с. Мала фуча
в долната част на склоновете на долината на едноименната река. Това са ниви и ливади, обхванати
от малки и по-значителни повърхностни свлачища. При това положение разглежданите седименти, идващи сред битуминозни аргилити, не се наблюдават добре, а в съседния участък при с. Бабино
и СИ от него са установени със сондажи.
Дебелината на пясъчниците от Малофучкия
член варира от 10 до 50 m.
Граници. Границите между разглежданите делтово-флувиални и/или флувиално-езерни пясъчници и вместващите ги езерни битуминозни аргилити са относително ясни литоложки.
Възраст. Стратиграфската позиция на пясъчниците от Малофучкия член, разположени сред
ранномиоценските битуминозни аргилити от Бър
довенецката свита, явно показва, че и те имат аналогична ранномиоценска възраст.
Отличителни черти. Малофучкият член е
изграден от едро-, средно- и дребнозърнести, полимиктови пясъчници и глинести пясъчници, съдържащи на места или редуващи се със слоеве от
песъчливи аргилити. Последните са разположени

в едни случаи в долната част на пясъчниковите
пачки и са формирани вероятно в долната, подводна част на флувиално-делтовите наносни постройки. В други случаи те са разположени над пясъчниците от долната, подводна част на първичния,
песъчлив речен нанос и маркират последващата
фаза на намален теригенен привнос във времето.
Установяват се и случаи на комбинация от посоченити две локални последователности, отразяващи
променливост в привноса и натрупването на песъчлив материал при развитието на подводен речен наносен конус, прерастващ понякога в малка
непостоянна делта. Най-вероятно от такъв тип е
разрезът по Сн. 295.
Разглежданите делтови и флувиални пясъч
никови отложения от долната половина на Бър
довенецката свита по сондажни данни са по-характерно развити в централната северна част на
басейна, на ~60–80 m над добре проследения четвърти въглищен пласт. Тези данни дават основание да се приеме, че разглежданите пясъчници са
относително едновъзрастни. Вероятно те са формирани в кратък епизод на относителен, временен
застой или слабо спадане на нивото на езерния
басейн. При това е имало временен, относително
по-постоянен речен привнос на песъчлив материал в него. Този кратковременен епизод без съмнение представлява много малка част от времето
на цялостното съществуване на езерния басейн
през ранния миоцен в БВБ. Последващата седиментация отново на битуминозни и варовито-битуминозни аргилити от горната, главна част на
Бърдовенецката свита, отразява късния подетап на
широкото площно развитие и максималната транс
гресия на езерния басейна в грабеновия БВБ. Без
съмнение на места в прибрежните части на този
значителен езерен басейн са били образувани и
единични малки, делтови и флувиални наноси.
Явно този тип единични и изолирани прибрежни
малки пясъчни тела, формирани при слаб привнос
на теригенни компоненти, не са едновъзрастови и
характерно площно представени. Това са отделни малки, специфично фациално разположени и
относително изолирани, разсеяни пясъчни тела в
периферните части на езерото и са неотменна част
от седиментите на Бърдовенецката свита.

Заключение
Съставът, строежът, генезисът, палеонтоложките
и климатичните черти и пространствено-времевите съотношения на представените седиментни
последователности, свързани и отразяващи етап
ността и цикличността в историко-геоложкото
развитие на седиментацията, басейна и региона,
са основната база за разчленяването на разреза
и разграничаването на свитите, а също така и на
двете регионални басейнови седиментни после-

дователни от първи ред, представляващи секвенциите на два крупни етапа на утайконатрупване
или на два ТРЦС. Те отразяват последователно
проявените фази и етапи на седиментация и на
развитието на басейна.
Олигоценските седименти от БВБ в долната
част са представени от рупелските седиментни последователности на Блажиевската и Каменишката
свита, разгледани в първата част на работата
(Vatsev, 2014). Те съставляват първата характерна
басейнова, трансгресивно-регресивна седиментна
последователност, която по същество е секвенцията на първия или рупелския ТРЦС.
Отгорележащите хат-ранномиоценски седименти в настоящата втора част са разчленени на
4 нови, последователно разположени свити. В дол
ната им част е разположена Балановската свита,
представена от алувиални и пролувиална валунни
и разнокъсови олиго- и полилитокластични брек
чоконгломерати, конгломерати и полимиктови пясъчници, имащи вероятно раннохатска възраст. Те
маркират нов етап на понижение на дъното на грабена, издигане на оградните блокове и свързан с
това по-значителен привнос на по-груб теригенен
материал. Същият във времето се е изменял като
конгломератите стават относително по-дребнокъсови и нараства количеството на пясъчниците.
Отгорележащата Разметанишка свита е изградена
основно от хатски алувиални полимиктови пясъчници. Те съдържат в долната част лещи от коритни алувиални и пролувиални полилитокластични
конгломерати, а в горната по-характерно са представени относително по-дребнозърнести полимиктови пясъчници и свързани с тях лещовидни тела
от езерни песъчливи и битуминозни аргилити.
Значителната дебелина на посочените до тук, а и на
последващите къснохатски теригенни седименти,
свидетелства за съществено тектонско понижение,
компенсирано в значителна степен от теригенната
седиментация. Бобовдолската свита е представена
от циклични въгленосни конгломерато-пясъчникови алувиални и делтови отложения, въглищни
пластове и покриващих ги езерни песъчливи и аргилитови седименти, имащи къснохатска възраст.
За етапа на торфонатрупване и въглеобразуване е
характерно относително намаляване на притока на
теригенен материал и проявата на биохемогенна
седиментация. Най-горе в разреза е разположена
Бърдовенецката свита, съставена от ранномиоценски, езерни битуминозни и варовито-битуминозни
аргилити, маркиращи развитието на широк езерен
басейн през ранния миоцен и силно ограничен
привнос на теригенен материал. Сред тях са представени тънки песъчливи флувиално-езерни отложения, свързани с краткотрайна фаза на привнос
и седиментация на пясъчници, характеризирани
като Малофучки член. Относително еднообразният състав на предимно варовито-битуминозните
аргилити от горната половина на свитата вероятно
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е сързан с нарастването на езерния басейн и нисък,
залесен околен релеф.
Регресивни теригенни седименти не се установяват и ако са били образувани, то те са били малко и бързо размити.
От изложеното проличава ясно, че проведеното
литостратиграфско и хроностратиграфско разчленяване на олигоцен-долномиоценските седименти
от БВБ, е основано на установени басейнови закономерности на изменение на литоложкия състав,
генезиса, палеонтоложките особености, климатичните черти и строежа на седиментните последователности. Установена и отчетена е също връзката
между измененията на растителността, климата,
измененията в генезиса на седиментните последователности и палеогеографските обстановки,
индивидуалният и цялостният облик, и дебелината
на седиментите във времето.
При анализа са отчетени също тектонските
условия и движения, предопределящи образуването и етапност в развитието на разглеждания
континентален, конседиментационен грабенов басейн, характера, генезиса, границите и дебелината на седиментите, и техните последователности.
Установена и отчетена е регионалната басейнова
етапност и цикличност в развитието на седиментите, генетичните типове отложения, седиментните
системи и палеогеографските условия в басейна.
Разграничени са ясно две последователни регионални басейнови седиментни последовотелности
от първи ред, имащи цикличен строеж и развитие
със съответно рупелска и хат-ранномиоценска
възраст. По същество това са секвенциите на два
басейнови ТРЦС, които отразяват последователно
проявени фази и етапи на седиментация и развитие на басейна. В работата са посочени, кратко
характеризирани, отчетени и използвани основните данни за тези първоредни, басейнови трансгре-

сивно-регресивни цикли на седиментация, имащи
преди всичко стратиграфски аспект и значимост.
Регионалните цикли обаче ще бъдат разгледани
по-пълно в следваща работа.
Редно е да се посочи, че при нашите изследвания са разграничени две басейнови въгленосни
нива, а не едно, както са приемали и смятали редица предишни изследователи. Първото е разположено в най-горната част на Блажиевската свита
и има рупелска възраст. До сега стратиграфски и
пространствено-времево то не е разграничавано
от по-горното (второто), къснохатско въгленосно
ниво, имащо съществена промишлена значимост
и представено от Бобовдолската въгленосна свита.
Рупелското ниво не е проучвано и по същество не
е изяснено в централната по-дълбока част на басейна, където привносът на теригенен материал
най-вероятно е бил по-слаб и възможностите за
торфонатрупване по-значителни.
Изложените данни относно разчленяването и
стратиграфията на олигоцен-долномиоценските
седименти от БВБ са база за по-точен и по-пълен
стратиграфски, историко-геоложки анализ, интерпретация на геоложкия строеж и развитието
на басейна, корелация и сравнения с другите палеогенски и неогенски басейни от ЮЗ България
и други райони. Същевременно те са и основа
за изясняването на индивидуалните, общите и
регионалните черти и етапи на развитие, очертаване на нови перспективни нива и площи за търсене и проучване на въглища и други минерални
суровини.
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