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МОТИВИМОТИВИ

Второто издание на Стратиграфски кодекс
на България (СКБ) публикувано през 2002 г., 
не отразява подобаващо важни постановки, 
заложени в Международното стратиграфско
ръководство и някои регионални кодекси, 
относно предназначението, 
използваемостта и картируемостта на
предлаганите официални
литостратиграфски единици от слоести, 
неслоести и смесени скали.



МОТИВИМОТИВИ

В СКБ картируемостта на единиците се
коментира еднократно само в Глава ІІІ.1 и не
фигурира нито в дефинициите им, нито в
правилата за тяхното въвеждане и употреба. 
Своевременното публикуване на
предлаганите по-долу изменения и
подобрения би позволило да се прилагат
международните стандарти и практики при
въвеждането на нови и използването и
ревизията на вече установени единици.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава II.II.44

Глава ІІ Обща стратиграфска класификация
II.4. Правила, регулиращи стратиграфската
практика
....................
Хипостратотип (справочен разрез). Вторично
избран типов разрез на стратиграфска единица
или стратиграфска граница в друга географска
област или в друг фациес с цел да пренесе
неговата характеристика, дадена му от
стратотипа.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава II.5II.5
Глава ІІ Обща стратиграфска
класификация
ІІ. 5. Общи процедури при установяване и
ревизия на стратиграфски единици
Наименуването, въвеждането, 
ревизирането, повторното дефиниране и
отхвърлянето на официални стратиграфски
единици изисква публикуването в достъпно
научно издание на изчерпателно изложение, 
което включва следната информация: 



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава II.5II.5

• цел на въвеждане или видоизменяне на
официалната единица и доводи за това; 

• определение на вида и ранга на единицата; 
• избор и произход на името (вж. ІІІ.4.2.3);
• дефиниращи белези;
• историческа справка; 
• определяне на стратотип, спомагателни
разрези или типово находище (където е
подходящо) (вж. ІІІ.4.2.6); 



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава II.5II.5

• описание на единицата (подробна характеристика
с ясно разграничаване на дефиниращите белези, 
така че да се разпознава еднозначно от всеки
следващ изследовател);

• определение на границите; 
• регионални аспекти (географско разпространение, 
стабилност и изменчивост на дефинитивните
белези, форма, размери, взаимоотношения със
съседни единици и др.); 

• геоложка възраст; 
• корелация;
• генезис (където е уместно). 



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава II.5II.5
• Нито една геоложка единица не би трябвало да се
установява и определя, официално или
неофициално, ако нейното разпознаване
(признаване, приемане) не обслужва ясна цел.

• Първоначалната дефиниция или ревизията на
наименувана геоложка единица представлява
всъщност само едно предложение. 

• Като такова то е лишено от статус, докато
употребата му от други изследователи не докаже, 
че е обслужена ясна цел. 

• Една единица става установена чрез нееднократно
доказване на нейната полезност. 

• Решението да не се използва новопредложена или
новоревизирана официална единица изисква
пълно дискутиране на непригодността й.



КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Предложението се прави с цел:

• Процедурите да се доближат до международно
приетите стандарти за установяване и ревизия на
единиците;

• Да се избегнат повторенията на текстове в чл. 9, 
чл. 13, чл. 21, чл. 25, чл. 30, чл. 34 и др.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.1III.1
Глава ІІІ Литостратиграфски единици
ІІІ. 1. Същност на литостратиграфските единици

• Литостратиграфските единици са геоложки тела, изградени от слоести, 
неслоести или смесени скали. Те се отделят и разпознават по
макроскопски видими отличителни литоложки и (или) петрографски
свойства на скалите или комбинации от такива свойства и по
стратиграфско положение.

• Литостратиграфските единици могат да бъдат съставени от
консолидирани или неконсолидирани скали. Литоложката и(или) 
петрографската характеристика на скалите включва минерален състав, 
структура, текстура, цвят и др. Определянето и рзпознаването на
единиците трябва да се основава на описанието на действителен
скален материал, а не на геофизичните свойства на скалите.

• Литостратиграфските единици са основните единици за геоложко
картиране в различни мащаби и са съществен елемент на
стратиграфията на определена площ. Литостратиграфското
разчленяване обикновено е първата стъпка при стратиграфското
изучаване на всяка нова област и е ключ към възстановяването на
геоложката история.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.1III.1

• Фосилите могат да бъдат важен елемент при разпознаването на
една литостратиграфска единица, било като малки, но отличими
физически съставки, било поради скалообразуващия им
характер – напр. черупчести варовици, диатомити, въглища и др.

• Географското разпространение на литостратиграфските единици
се контролира изцяло от диагностичните им литоложки белези. 
За определянето на литостратиграфски единици трябва да се
използват само най-важните литоложки особености, които лесно
се разпознават на терена.

• Слоеста литостратиграфска единица е обособено тяло от
седиментни, вулкано-седиментни, вулкански (ефузивни и
пироклрастични), метаседиментни и метавулкански пластове
(слоеве), което се разпознава и определя въз основа на видими
литоложки и (или) петрографски характеристики и стратиграфска
позиция. Слоестата литостратиграфска единица се подчинява на
закона за суперпозицията и обикновено е слоеста с
пластиновидна форма.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.1III.1

• Неслоеста литостратиграфска единица е тяло от
интрузивни, силно деформирани и/или
високометаморфни скали, което се разпознава и
определя въз основа на видими литоложки и (или) 
петрографски характеристики. За разлика от
слоестите литостратиграфски единици тя не се
подчинява на закона за суперпозицията и
контактите й с другите единици могат да бъдат
седиментни, вулкански, интрузивни, тектонски или
метаморфни. Неслоестите литостратиграфски
единици са полезни при геоложки изследвания в
области, в които скалите не са стратифицирани
или първичната им стратиграфска
последователност е неопределима или заличена.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.1III.1

• Литостратиграфска единица от смесени скали е
тяло, съставено от различни типове скални
компоненти (седиментни, магмени и метаморфни), 
чието самостоятелно картиране практически е
неосъществимо в обичайните картни мащаби, 
поради незакономерното им смесване или силно
усложнената структура, заличила първоначалните
им взаимоотношения. Литостратиграфските
единици от смесени скали също не се подчиняват
на принципа на суперпозицията.

Препоръка: Тази част от кодекса да се доразвие с
включването и дефинирането на литодемичните
единици.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.4.1III.4.1.1.1.1.1
• Свита
• Член 6. Свитата е основна официална слоеста
литостратиграфска единица, която се използва за
картиране, описание и тълкуване на геологията на
дадена област. Тя е геоложко тяло, установено въз
основа на неговия литоложки и/или петрографски
характер и стратиграфско положение. Свитите са
преобладаващо, но не непременно пластиновидни
и са картируеми на земната повърхност или са
проследими под нея. Те са единствените
литостратиграфски единици, които позволяват
стратиграфската колонка навсякъде да е напълно
делима въз основа на литологията.



ПРЕДЛОЖЕНИПРЕДЛОЖЕНИEE попо ГлаваГлава III.4.1III.4.1.1.1.1.1
(а).............
Свитата може да се състои от:
1) Скали от една литоложка и (или) петрографска разновидност;
2) Специфична повтаряемост на две или повече литоложки и

(или) петрографски разновидности.
3) .............
(б) да отпадне! 

Регламентирането на преходите като отделни единици ще
доведе до нов проблем - поставянето на граници между
преходите и единиците.

(в) Да се ревизира основно или да отпадне!
Значителна регионална прекъснатост може да бъде
несъгласно покриване по Dunbar & Rodgers (1957), което да
представлява хиатус от стотици милиони години. 
Не бива да се дава такава свобода при отделянето на
първични единици каквито са по същество
литостратиграфските.
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Член 7. 
• Предложението за нова свита, трябва да е
основано на проверена картируемост в рамките на
типовата област. Сполучливо установените свити
обикновенно са делими на няколко повсеместно
разпознаваеми литостратиграфски единици. 
Когато официалното признаване на по-малки
единици обслужва полезна цел, те могат да бъдат
обособени като членове, за които изискването за
картируемост не е задъжително.
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• Единица, официално установена като свита в една площ, 
другаде може да се третира като група или като член на друга
свита, без промяна на името. Дебелината не е определящ
параметър при поделянето на скална последователност на
свити, но една свита не би трябвало да се разглежда като
валидна, ако не може да бъде изобразена в мащаба на
геоложкото картиране, практикувано в региона, когато тя е била
предложена.  Макар представянето на една свита върху карти и
напречни разрези чрез определена линия да е нежелателно, 
отразяването на такива изключително тънки единици би могло
да е оправдано за области със специфичен геоложки строеж.

• Член 8. При въвеждането на нова свита се изисква
публикуването на подробната информация, посочена в ІІ. 5.



ПРЕПОРЪКАПРЕПОРЪКА

• Въвеждането на нови категории официални
единици ще доведе до промяна на
съществуващите определения.

• Желателно е те да се съобразят с
определенията в МСР. 

• Това е добър повод за завръщане към
утвърдения в световната практика термин
формация, а терминът “свита” да заеме
мястото си в йерархията на литодемичните
единици.



КОМЕНТАРКОМЕНТАР

• Включването на магмени, седиментни и
метаморфни скали в една литостратиграфска
единица изглежда нереално. Подялбата на
геоложкото пространство на единици априори
изключва подход, при който една единица да
обединява трите типа скали, изграждащи земната
кора. Това предварително обрича на провал
дефинирането на нейните граници.

• То противоречи и на постановката в СКБ III.1. 
Същност на литостратиграфските единици (с. 39), 
където е отбелязано, че литостратиграфските
единици “се разграничават едно от друго по ясно
разпознаваеми литоложки и (или) петрографски
белези”. 



ГлаваГлава V. V. СтратиграфскиСтратиграфски единициединици, , 
ограничениограничени отот несъгласиянесъгласия

V.2.2. Несъгласия
• Не e целесъобразно използването на думата “залягане”, 
която е русизъм и на български означава съвсем друго
нещо.

• Конкретно за случая е по-подходящо използването на
термина “несъгласно покриване”.

• Не са цитирани авторите на четирите типа несъгласия
Dunbar & Rodgers (1957).

• Неуместно е изхвърлено едното от тях – скритото
несъгласие, а на негово място е поставен терминът
“диастема”. Диастемите не са несъгласия в смисъла в
който са дадени първите три. Те са елемент на прекъснато-
непрекъснатия седиментационен процес и представляват
пластовите повърхности в един непрекъснат разрез.



ГлаваГлава VII. VII. МагнитостратиграфскиМагнитостратиграфски
единициединици

• VII.1. Несъгласия
• Смяната на полярността (магнитната инверсия) се
установява периодично в историята на Земята и служи като
за отделянето на магнитостратиграфските единици.
Забележка: Смяната на полярността е класически пример
за събитийно явление в историята на Земята, затова тя не
може да бъде периодична. Достатъчно е да се погледне
която и да е част от магнитостратиграфската скала за да се
установи това.



ГлаваГлава VIII. VIII. ГлобалниГлобални
хроностратиграфскихроностратиграфски единициединици

• Изписването на глобалните хроностратиграфски единици
трябва да става с главна буква, съгласно предписанието на
МСР. Никакви езикови правила не важат, когато става
въпрос за официална терминология.
Пример. В предишния кодекс на България бе направена
голяма стъпка в тази насока – регламентирано бе
изписването на българските официални ЛСЕ с главна
буква. Няма причина Чуговишка свита да се пише с главна
буква, а мастрихтски етаж – с малка. Тези две неща не
могат да съжителстват в един кодекс.

• За стандартната хроностратиграфска скала на с. 113 не е
цитиран автор.



СеквентностратиграфскиСеквентностратиграфски единициединици

Да се преработят изцяло текстовете, засягащи
цикличностратиграфските и секвентностратиграфските единици:

• Да се възприемат класическите определения на Vail et al. (1977).
• Да се премахне от текста т. нар. правило на седиментните

секвенции, което противоречи на секвентностратиграфската
теория, според която секвенциите се образуват не от
еустатичните, а от относителните колебания на морското ниво. 
Те са сума от 1) тектонските движения, 2) еустатичните
колебания и 3) теригенния приток.

Справка: (Vail, Mitchum, Thompson III, 1977: Relative Changes of
Sea Level from Coastal Onlap; In: Payton, C.E., Ed., “Seismic
stratigraphy – application to hydrocarbon exploration”):
Секвентната стратиграфия е направление, изучаващо
повтарящи се, генетично свързани пластови
последователности, образувани при относителните циклични
изменения на морското ниво



ГлаваГлава X. X. ЦикличностратиграфскиЦикличностратиграфски
единициединици

“Скалите, образувани през един цикъл, се означават като циклотема.”
Коментар: 

Терминът циклотема е използван от Weller (1932) за означаване на
цикличните въглищни отложения в Пенсилвания. Той има много
ограничена употреба в американската литература. Циклотемите
съответстват на седиментационните секвенции или парасеквенции в
смисъла на Vail et al. (1977) и терминът не бива да се вкарва в
употреба при положение, че вече има други, международно утвърдени
термини. 

Като най-общ термин за ритмични отложения може да се използва
въведеният от Einsele (1982)  термин “периодити” за “отложения
генерирани от глобален механизъм с повече или по-малко постоянен
времеви интервал”. За означаване на единиците могат да се използват
направо термините цикъл или ритъм.

“Най-съществено значение за циклостратиграфските единици имат
циклите, обусловени от астрономични и орбитални процеси”.

Коментар:
Термините “астрономични” и “орбитални” са синоними и не могат да се
изреждат. 
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XI.1.2. Характеристика на цикличнистратиграфските единици. 
В циклите на Миланкович са посочени 5 вместо 4 честотни
ленти, като към циклите на ексцентрицитета е добавена
несъществуваща честотна лента с цикъл 54 хиляди години.

Съкращението ka за хиляди години навсякъде е изписано с
главна буква, което за разлика от Ма и Ga е неправилно, 
защото в системата SI представките Mega и Giga са
капитализирани, но kilo не е. 

За термина пакет е посочено, че се състои от 5 куплета, което
не е задължително. 
Пакетите могат да съдържат различно количество куплети
в зависимост от йерархията, запечатана в пластореда, или
изобщо да не съдържат куплети, а само пластове.
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Терминът “ексцентрицитетен суперцикъл” е напълно
несъстоятелен. 
Терминът суперцикъл не може да се използва в никакъв
друг смисъл, освен като синоним на цикъл от II порядък, 
посочен в същия кодекс на с. 125. 

Флишките отложения са посочени в компанията на
периодитите като “пластове, пакети и комплекси ... в които
се наблюдава определен тип ритмичност”.  
Макар да се наричат ритмични (свободна употреба на
термина от седиментолозите) те по генезис са събитийни и
нямат нищо общо с ритмите, така както са формулирани от
Einsele, Ricken & Seilacher в сборника “Cycles and Еvents in 
Stratigraphy” (1991) и както се разглеждат в
циклостратиграфията.
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В най-общ аспект разработката на Национален стратиграфски
кодекс изисква:

• Моблизиране на интелектуалния потенциал на цялата
българска геоложка общественост. 

• Пълно запознаване с основните литературни източници –
изданията на Международното стратиграфско ръководство.

• Анализ на теоретичния потенциал на българската геоложка
литература – по-важни монографии, учебници, публикации
и др., посветени на теоретичните проблеми на
стратиграфията.

• Използване на практическия опит на полевите геолози, 
които са основните ползватели на този продукт.

• Разработване на принципи за съставяне на проект за
Национален стратиграфски кодекс.
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Реализирането на подобен проект е свързано с
осъществяването на следните конкретни дейности:

• Организиране на работна група за съставяне на
принципите, програмата и последователността на
разработката извън рамките на Стариграфската комисия.

• Определяне на подгрупи с отговорници по различните
стратиграфски направления.

• Разработване на проект за Национален кодекс в
съответствие с утвърдените принципи.

• Широка дискусия по създадения проекто-кодекс със
съдействието на БГД.

• Утвърждаване на новия кодекс от Стратиграфската
комисия на България.
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Разработването на Национален стратиграфски кодекс трябва
да бъде съобразено с международната стратиграфска
практика, което налага:

• Съобразяване с основните постановки в МСР.
• Правилно тълкуване на изискванията и препоръките в МСР.
• Правилен превод на определенията.
• Конструктивен анализ и, ако е необходимо, допълване на
постановките в МСР.

• Максимално доближаване до международната
стратиграфска терминология.

• Консултации с чуждестранни специалисти, с утвърден
авторитет в дадената област.
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Кодексът трябва да бъде съставен на добър български език с
използване на международната стратиграфска
терминология. Това налага:

• Използване на правилен български език, допълнен с
утвърдената стратиграфска терминология, без да е
необходимо тя да се превежда.

• Правилно използване на нестратиграфските термини, 
чието присъствие в текста е неизбежно.

• Недопускане на отежнени текстове с неразбираеми чужди
думи, извън международно приетата стратиграфска
терминология.

• Недопускане на термини от втора употреба (преведени от
оригиналния на друг език и след това въведени в
българския).
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Недопустимо за реализацията на проекта е:

• Затваряне на разработката в тесен авторски кръг, което ще
повиши нивото на некомпетентност.

• Едностранчиви тълкувания на постановките в МСР.
• Несъобразяване с преобладаващото мнение на геоложката
общественост по дискусионните въпроси. 

• Налагане на персонални схващания или включване на
постановки без необходимия консенсус. 

• Допускане на некомпетентни постановки, които са в
очевидно противоречие със стратиграфската теория и
практика.
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