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Abstract. In the Svoge tectonic unit two new Palaeozoic lithostratigraphic units are formally introduced – Ogradishte and Romcha 
Formation. The Ogradishte Formation is represented by black shale and siltstones. The stratigraphic range is Upper Pridolian (uppermost 
Silurian)–Pragian (Lower Devonian). The type sections are near to village Ogradishte (holostratotype) and village Vlado Trichkov (para
stratotype). The thickness is about 300 m. The lower boundary of the formation is related with gradual lithological transition to the lami
nated shale of the Yabukov Dol Formation. The upper boundary is gradual lithological transition to the greenishgrey shale of the Romcha 
Formation. The stratigraphic range of the Romcha Formation is Emsian (Lower Devonian)–Middle Devonian. The type sections are near 
to village Vlado Trichkov (holostratotype) and village Tsarichina (parastratotype). The thickness is about 350 m. The upper boundary of 
the formation is related with rapid lithological transition to silicites of the Katina Formation (Upper Devonian).
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Резюме. Въвеждат се две нови официални литостратиграфски единици – Оградищенска и Ромчанска свита, разкриващи се 
в Свогенската тектонска единица. Дефинитивнитите белези на Оградищенската свита са черните алевролити, алевритови арги
лити и аргилити с дебелина около 300 m. С граптолити е установен стратиграфският ѝ обхват: от горната част на Пржидолската 
серия (найгорната част на Силурската система) до Пражкия етаж на Долнодевонската серия (Девонска система). Описани са 
типови разрези на свитата при мах. Оградище на с. Буковец (холостратотип) и при с. Владо Тричков (парастратотип). Долната 
граница на свитата с ивичестите аргилити на Ябуковдолската свита и горната – с аргилитите на Ромчанската свита са постепенни. 
Дефинитивните белези на Ромчанската свита са светлосиви и сивозелени аргилити с дебелина около 350 m. Въз основа на стра
тиграфската ѝ позиция и фосилни данни възрастта ѝ се приема за Ранен Девон (Емски век)–Среден Девон. Описани са типови 
разрези на свитата при селата Владо Тричков (холостратотип) и Царичина (парастратотип). Покрива се с бърз литоложки преход 
от силицитите на Кътинската свита (Горен Девон).

Ключови думи: литостратиграфия, Силур, Девон, Свогенска тектонска единица.

  

Въведение

Първите сведения за стратиграфията на силур
ските и девонските седименти, разкриващи се в 
Искърското дефиле дава Бончев (1906). Покъсно 
на тях се спират редица автори, като найсъществе
но значение имат изследванията на Спасов (1960), 
в резултат на които е уточнена стратиграфската 
позиция на датираните с граптолити литоложки 

разновидности (лидити, граптолитни лиски и иви
чести лиски), изграждащи поголямата част от си
лурския разрез в ядката на Свогенската антиклина
ла. Девонски седименти са установени за пръв път 
от Тенчов (1965) западно от р. Искър, който доказ
ва с фосилна мегафлора къснодевонска възраст на 
обособената от него Кътинска задруга (свита).

Решаващ принос за изясняване цялостния об
лик на силурдевонската седиментна последо
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вателност в областта има проведеното в края на 
седемдесетте години на миналия век геоложко 
картиране в М 1:25 000 (Динков и др., 1977ф*, 
1979ф**). Скалите с доказана силурска възраст 
(Спасов, 1960) са поделени на три неофициални 
литостратиграфски единици – лидитна задруга, 
задруга на черните аргилити и задруга на ивичес
тите алевритови аргилити. За пръв път е устано
вено, че над тях нормално и с постепенен преход 
се разполагат седименти, които поради литоложка 
прилика с постари скали и сложната структурно
тектонска обстановка в района, неправилно са от
насяни от всички предишни изследователи към по
ниски стратиграфски нива (Силур или Ордовик). В 
този скален обем са обособени две единици – задруга 
на черните и ивичести аргилити и задруга на сивозе
лените конкреционни аргилити (Ангелов в: Динков 
и др., 1977ф). Впоследствие се установява, че меж
ду последната и горнодевонската Кътинската свита 
е налице постепенен литоложки преход (Ангелов в: 
Динков и др., 1979ф). Отделените при геоложкото 
картиране неофициални литостратиграфски едини
ци, с известни промени в наименуванието, са публи, са публи са публи
кувани в литературата от Иванов и Ангелов (1979). 
Съгласно тази литостратиграфска схема е разработе
на подялбата на силурските и девонските седименти 
в издадените картни листове Ботевград и София от 
Геоложка карта на България в М 1:100 000 (Ангелов 
и др., 1992; Янев и др., 1992).

Сачански и Тенчов (1993) стабилизират задруги
те със силурска възраст като официални литостра
тиграфски единици и прецизират хроностратиграф
ския им обхват, въвеждайки Салтарска, Малоречка 
и Ябуковдолска свита. Кътинската свита също е ва
лидно използваемо име на официална литострати
графска единица. Така към настоящия момент, в не единица. Така към настоящия момент, в неединица. Така към настоящия момент, в не
прекъснатия силур–девонски разрез от Свогенската 
тектонска единица (Дабовски, Загорчев, 2009) ос
тава само един интервал, включен между Ябуков
долската и Кътинската свита, който е характеризи
ран посредством неофициални литостратиграфски 
единици. Във връзка със съставянето на Геоложка 
карта на България в М 1:50 000 (в което участват 
и авторите на настоящата статия) се яви необходи
мостта задругата на тъмните алевролити и задруга
та на сивозелените аргилити да се официализират 
съобразно изискванията на Стратиграфския кодекс 
на България (Николов, Сапунов, 2002), като се въ
ведат съответните официални литостратиграфски 
единици с ранг на свити.

Оградищенска свита (Ogradishte 
Formation) – нова свита

Номенклатура. Наименувана е на мах. Оградище 
на с. Буковец, където се намира нейният холо
стратотип.

Дефинитивни белези. Изградена е от черни 
алевролити, алевритови аргилити и аргилити.

Историческа справка. Като неофициална лиКато неофициална ли
тостратиграфска единица („задруга на черните и 
ивичести аргилити“) тези скали са отделени при 
геоложкото картиране в М 1:25 000 (Динков и др., 
1977ф; Динков и др., 1979ф), при което за пръв път е 
установено действителното им стратиграфско поло
жение в долнопалеозойския разрез. Впоследствие е 
описана от Иванов и Ангелов (1979) като „комплекс 
на тъмните алевролити“. Като „задруга на тъмни
те алевролити“ е отделена на Геоложката карта на 
България в М 1:100 000 – картен лист Ботевград 
(Ангелов и др., 1992; Ангелов, 1995) и картен лист 
София (Янев и др., 1992; Янев, 1995).

Южно от Годечкото с. Шума (старо име Кре
щина), по северните склонове на височината 
Градище (Калето, к. 952,6 m) в долната част на 
Говедарски дол, на около 200 m южно от точка с 
координати N42°59,195′ E23°05,695′ се разкрива 
едно „незначително находище“ от сивочерни до 
жълтеникави при изветряне аргилити, наречени 
„градищенски пластове“ (Přibyl, Spasov, 1960). 
В тях е установена разнообразна фауна, принад
лежаща към граптолитната таксонрейндж зона 
Monograptus uniformis. Спасов (1973) посочва ранг 
свита за тези седименти. На Геоложката карта на 
България в М 1:100 000 – картен лист София (Янев 
и др., 1992; Янев, 1995) са отразени Градищенската 
свита (разкриваща се само при с. Шума) и задру
гата на тъмните алевролити. Към Градищенската 
свита са отнесени и „изолираното и незначително 
по своите размери (само няколко m2) разкритие“ 
(Спасов, 1973, стр. 14) на тентакулитни сивозеле
никави до жълти аргилити, разглеждани от Спасов 
(1973) като Здравкова свита. Координатите на тази 
точка са N42°59,195′ E23°05,695′. Дефиниращите 
белези на Здравковата свита са „тъмни до черни 
глинести и слабо песъчливи аргилити, богати на 
органично вещество“ (Спасов, 1973, стр. 14), по (Спасов, 1973, стр. 14), по
ради което някои автори (Tenchov, Yanev, 1987; 
Сачански, 1996) отнасят сивозелените тентакулит
ни аргилити (фиг. 4а) към задруга на сивозелените 
аргилити (Ромчанска свита). Градищенската свита 
е валидно използваемо име на официална литостра
тиграфска единица (Тенчов, 1993), но то не може 
да се разглежда като идентично с Оградищенската 
свита (Sačanski, 1993). Въвеждащите автори (Při
byl, Spasov, 1960) не я идентифицират с разкри
тията на Оградищенската свита, които на прило
жената геоложка карта (Спасов, 1960) са отнесени 
към силурските седименти, а разпространението 
на Градищенската свита е ограничено само при 

* Динков, Е., Т. Ненов, Д. Петров, Г. Цветков, С. Даракчиева, В. 
Ан гелов. 1977ф. Доклад върху геологията на Западната част от 
Ботевградската котловина и Мургашка Стара планина в М 1:25 000. 
Геофонд КГМР, ІV332.

** Динков, Е., М. Павлович, Д. Петров, В. Ангелов, С. Даракчиева, 
С. Ангелова, Н. Юмерски, Р. Милева. 1979ф. Доклад върху 
геологията на част от Западна Стара планина между селата 
Осеновлак и Бучин проход в М 1:25 000. Геофонд КГМР, ІV306.
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с. Шума. От друга страна за подложка на сиво
черните аргилити на Градищенската свита Спасов 
(1973) посочва „черни аргилити на силура“, а за 
покривка Здравковата свита – отново „тъмни до 
черни глинести и слабо песъчливи аргилити, бо
гати на органично вещество“. Така дефинирана 
Градищенската свита не може да бъде отличена 
нито от подложката, нито от покривката, т.е. не 
притежава „природни белези, които са основания 
за отделяне на официална литостратиграфска еди
ница“ (чл. 3 от Стратиграфски кодекс на България; 
Николов, Сапунов, 2002). Ако е необходимо да се 
запази употребата на тази литостратиграфска еди
ница като официална, то тя трябва да се разглежда 
като член на Оградищенската свита, с дефиниращи 
белези богати на макрофауна черни аргилити, из
граждащи долната част на Оградищенската свита.

Типови разрези. Поради сложната структурно
тектонска обстановка в района, няма непрекъснат 
от тектонски нарушения, добре разкрит и лесно 
достъпен разрез, при който да се наблюдават нор
малните взаимоотношения с подложката и покрив
ката. Избрани са два типови разреза, които добре 
изразяват дефиниращите литоложки белези на 
свитата и предоставят възможност за наблюдение 
на нейната долна (в холотиповия разрез) и горна (в 
спомагателния разрез) граница.

Холотипов разрез. Намира се при мах. Огради ще 
на с. Буковец. Започва от точка Og1 (фиг. 1C; фиг. 2, І), 
където сивозелените аргилити на Ябуковдолската 
свита постепенно стават тъмносиви и придоби
ват характерния за Оградищенската свита черен 
цвят. Разрезът продължава по десния бряг на 
Оградищенската река и е изграден от около 100 m 
черни аргилити и алевритови аргилити, в които се 
срещат граптолити (фиг. 3a). Установени са след
ните видове: Istrograptus transgrediens (Perner), 
Linograptus posthumus (Reinh. Richter), Monograptus 
aequabilis Přibyl, M. craigensis Jaeger, M. ��������. ��������hercyni�
cus Perner, M. microdon Reinh. Richter, M. p������ 
Bouček, M. uniformis Přibyl. В следващите 100 m, 
разкриващи се по левия приток на Оградищенската 
река към точка Og2, преобладават подебелопла2, преобладават подебелопла, преобладават подебелопла
стови (15–30 сm) черни алевролити, в които не бяха 
намерени фосилни останки. Разрезът завършва при 
точка Og2 чрез тектонски контакт между черните 
алевролити на Оградищенската свита и сивите 
алевритови аргилити на Ромчанската свита.

Спомагателен разрез. Намира се в кариерата 
за черна мозайка при с. Владо Тричков, Софийско 
(фиг. 1B; фиг. 2, ІІ). Долната граница с ивичести 
аргилити от Ябуковдолската свита е тектонска. 
Разрезът започва с около 20 m тънкослоисти ар тънкослоисти артънкослоисти ар
гилити от точка Og3, в която са установени части 
от ракоскорпиони (Табл. І, 13). Следват около 80 
m подебелопластови (15–30 сm) черни алевроли подебелопластови (15–30 сm) черни алевролиподебелопластови (15–30 сm) черни алевроли
ти, които са синклинално и антиклинално огъна
ти (фиг. 3c). Разрезът завършва с един интервал 
от около 25 m, в който се появяват прослойки от 

светли, на места ивичести алевролити (фиг. 3b), 
почести в горната част на интервала. Горната 
граница със светлосивите алевритови аргилити на 
Ромчанската свита е постепенна.

Литоложка характеристика. Оградищенската 
свита се характеризира предимно от черни алев
ролити, алевритови аргилити и аргилити, асоци
иращи с подчинено количество сиви до тъмно
сиви ивичести аргилити до алевритови аргилити. 
Алевролитите са подебелопластови (15–30 сm), 
изградени от микролюспеста глинеста маса, съ
държаща променливо количество финоалевритови 
примеси от кварц и слюди и микрозърнест пирит. 
Потъмните прослойки са набогатени на органично 
вещество, което определя ивичеста или микроиви
честа текстура. Понякога слоистостта се маркира 
от тънки ивички микрозърнест пирит. Вертикално, 
в пълните разрези на свитата се различават два ин
тервала с характерен литоложки облик (Динков и 
др., 1977ф; Динков и др., 1979ф). Долният интер
вал е изграден от черни дебелослойни алевритови 
аргилити, които нагоре постепенно се сменят от 
черни алевролити. Дебелината му се изменя от 150 
до 200 m. Разрезът на свитата навсякъде завършва 
с незакономерно редуване на пластове и пачки от 
черни аргилити и сиви ивичести алевритови арги
лити. Дебелината на този интервал е до 100 m.

Граници и дебелина. Долната граница на свита
та представлява бърз литоложки преход, който се 
бележи от изчезването на ивичестостта на скалите 
на Ябуковдолската свита и появата на тъмни арги
лити. Горната граница е също с преходен характер 
и се поставя по последната прослойка от черни 
алевритови аргилити, които отсъстват в лежащата 
отгоре Ромчанска свита.

Непосредствено дебелината на свитата трудно 
мо же да бъде измерена. Тя се оценява на 250–300 m. 
Разпространението ѝ е отразено на Геоложките 
карти на България в М 1:50 000 (картни листове 
Сливница, Своге, Литаково, София и Бухово) и 
М 1:100 000 (картни листове София и Ботевград, 
като задруга на тъмните алевролити).

Фосилно съдържание и възраст. В долната част 
на Оградищенската свита са установени единич
ни находки на ортоцераси (Табл. І, 6), ракоскор
пиони (Табл. І, 13), тентакулити (Сачански, 1996; 
Табл. І, 11), граптолити (Sačanski, 1993; Sachanski, 
1998; Табл. І, 1–5, 7–10, 12). В разкритието при с. 
Шума Přibyl and Spasov (1960) установяват грап
толитите M. u����atus и M. a�quab�l�s; бивалвиитe 
Hercynella cf. bohemica, H. aff. nobilis, Neklania 
obtusa, N. resecta и Patrocardium aff. seminotum; 
гастропода St�lo��ma (S.) aff. solvens; тентакулита 
Paranowakia intermedia; цефалоподите Kionoceras 
sp. и Geisonoceras sp. и брахиопода Plectodonta ex. 
gr. comitans.

Данните за хроностратиграфската принадлеж
ност на свитата (Sachanski, 1998) се основават на 
граптолитните видове, установени в долната част 
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на свитата: M. p������ и I. t�a�sg��d���s (Табл. І, 8) – 
горната част на Пржидолската серия; M. u��fo�m�s 
(Табл. І, 1, 2) и M. ��������us (Табл. І, 4, 4а, 7) – 
Лохковски етаж на Долнодевонската серия; M. 

Фиг. 2. Литостратиграфски колонки на типовите разрези
1 – черни аргилити и алевролити; 2 – сивозелени и светлосиви аргилити и алевролити; 3 – пясъчници; 4 – черни и 
светлосиви силицити; 5 – конкреции; 6 – разлом

Fig. 2. Lithostratigraphic columns of the type sections
1, black shale and siltstone; 2, greygreenish and light grey shale and siltstone; 3, sandstone; 4, black and light grey silicite; 
5, concretions; 6, fault

fanicus (Sachanski, 1998) и M. ��a�g��s�s (Табл. І, 3, 
3а, 10) – Пражки етаж на Долнодевонската серия. 
Границата между Силурската и Девонската систе
ма се поставя по първата поява на M. u��fo�m�s, око

Фиг. 1. Местоположение на типовите разрези
1 – точка с географски координати: Ts1 (N42°53,896′ E23°14,637′), Og1 (N42°54,570′ E23°28,623′), Og2 (N42°54,141′ 
E23°28,594′), Og3 (N42°53,896′ E23°14,637′), Ro1 (N42°51,929′ E23°21,455′), Ro2 (N42°51,987′  E23°21,356′), Ro3 (N42°52,509′  
E23°20,398’), Ro4 (N42°52,800′ E23°20,120′); 2 – типови разрези: І (холотипов разрез на Оградищенската свита при мах. 
Оградище на с. Буковец), ІІ (спомагателен разрез на Оградищенската свита при с. Владо Тричков), ІІІ (холотипов разрез 
на Ромчанската свита по р. Свидница), ІV (спомагателен разрез на Ромчанската свита при с. Царичина) 

Fig. 1. Location of the type sections
1, point with latitude and longitude: Ts1 (N42°53,896′ E23°14,637′), Og1 (N42°54,570′ E23°28,623′), Og2 (N42°54,141′ 
E23°28,594′), Og3 (N42°53,896′ E23°14,637′), Ro1 (N42°51,929′ E23°21,455′), Ro2 (N42°51,987′ E23°21,356′), Ro3 
(N42°52,509′ E23°20,398′), Ro4 (N42°52,800′ E23°20,120′); 2, type sections: I (the holostratotype of the Ogradishte Formation 
near to village Ogradishte, a part of village Bukovets), II (the parastratotype of the Ogradishte Formation near to village Vlado 
Trichkov), III (the holostratotype of the Romcha Formation along Svidnitsa river), IV (the parastratotype of the Romcha Formation 
near to village Tsarichina)

→
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ТАБЛИЦА І
1. Monograptus uniformis Přibyl; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската свита; 
образец №VSOg3.
2. Monograptus uniformis Přibyl; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; разрез на Оградищенската свита при мах. Грубан 
на с. Церецел (точка с координати N42°55,055′ E23°17,932′); образец № VSMK1.
3, 3а, 10. Monograptus craigensis Jaeger; Пражки етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската свита; 
образец №VSOg6.
4, 4а. Monograptus hercynicus Perner; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската свита; 
образец №VSOg5.
5. Monograptus aequabilis Přibyl; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската свита; 
образец №VSOg2.
6. Ортоцераси; разрез на Оградищенската свита северно от с. Ябланица, образец № ST1a.
7. Monograptus hercynicus Perner; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; разрез на Оградищенската свита на 100 m южно 
от в. Темишор (северозападно от с. Владо Тричков); образец №VSТ1.
8. Istrograptus transgrediens (Perner); горната част на Пржидолската серия, Силурска система; разрез на Оградищенската 
свита при мах. Грубан на с. Церецел (точка с координати N42°55,050′ E23°17,964′); образец № VSMK2.
9. Linograptus posthumus (Reinh. Richter); Лохковски етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската 
свита; образец №VSOg1.
11. Homoctenowakia bohemica (Bouček); Лохковски етаж, Долнодевонска серия; разрез на Оградищенската свита на 100 m 
южно от в. Темишор (северозападно от с. Владо Тричков); образец №VSТ2.
12. Monograptus microdon Reinh. Richter; Лохковски етаж, Долнодевонска серия; холотипов разрез на Оградищенската 
свита; образец №VSOg4.
13. Щипка от ракоскорпион; спомагателен разрез на Оградищенската свита (точка Og3, фиг. 1 B); образец №VS08.VT.

Образците се съхраняват в Лабораторията по геоколекции, Геологически институт, БАН.

PLATE I
1. Monograptus uniformis Přibyl; Lochkovian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen №VSOg3.
2. Monograptus uniformis Přibyl; Lochkovian, Lower Devonian; section of the Ogradishte Formation near to village Gruban, a part 
of village Tseretsel (point with latitude and longitude: N42°55,055’ E23°17,932’); specimen № VSMK1.
3, 3а, 10. Monograptus craigensis Jaeger; Pragian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen №VSOg6.
4, 4а. Monograptus hercynicus Perner; Lochkovian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen 
№VSOg5.
5. Monograptus aequabilis Přibyl; Lochkovian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen №VSOg2.
6. Orthocone nautiloids; section of the Ogradishte Formation north of village Yablanitsa; specimen № ST1a.
7. Monograptus hercynicus Perner; Lochkovian, Lower Devonian; section of the Ogradishte Formation 100 m south of Temishor 
Peak (northwest of village Vlado Trichkov); specimen №VSТ1.
8. Istrograptus transgrediens (Perner); Pridolian – upper part, Silurian; section of the Ogradishte Formation near to village Gruban, 
a part of village Tseretsel (point with latitude and longitude: N42°55,050’ E23°17,964’); specimen № VSMK2.
9. Linograptus posthumus (Reinh. Richter); Lochkovian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen 
№VSOg1.
11. Homoctenowakia bohemica (Bouček); Lochkovian, Lower Devonian; section of the Ogradishte Formation 100 m south of 
Temishor Peak (northwest of village Vlado Trichkov); specimen №VSТ2.
12. Monograptus microdon Reinh. Richter; Lochkovian, Lower Devonian; holostratotype of the Ogradishte Formation; specimen 
№VSOg4.
13. Part of pterygotid cheliceral; parastratotype of the Ogradishte Formation (point Og3, Fig. 1 B); specimen №VS08.VT.

The specimens are stored in the Laboratory of Geocollections, Geological Institute, Bulg. Acad. Sci.

ло 20–35 m над литоложката границата с Ябуков
долската свита (Sačanski, 1993).

Ромчанска свита (Romcha Formation)

Номенклатура. Наименувана е на ж.п. спирка 
Ромча, в близост до която се намира нейният 
холостратотип.

Дефинитивни белези. Изградена е от светлоси
ви и сивозелени аргилити.

Историческа справка. При предходни изследПри предходни изслед
вания (Бончев, 1906; Спасов, 1960 и др.), поради 

съществуващата литоложка прилика, тези скали 
неправилно са приемани за аргилити от ордовиш
ката Церецелска свита или за силурските ивичести 
аргилити (Ябуковдолска свита). Реалната им стра
тиграфска позиция в долнопалеозойския разрез е 
установена за пръв път при геоложкото картира
не на района в М 1:25 000 (Динков и др., 1977ф), 
при което те са отделени като „задруга на си
возелените конкреционни аргилити“. Иванов и 
Ангелов (1979) ги означават като „задруга на си
возелените аргилити“. Под същото име единица
та е отделена на Геоложката карта на България 
в М 1:100 000 – картен лист Ботевград (Ангелов 
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PLATE I ТАБЛИЦА I

и др., 1992; Ангелов, 1995) и картен лист София 
(Янев и др., 1992; Янев, 1995).

Типови разрези. Поради сложната структур
нотектонска обстановка в района, няма непре
къснат от тектонски нарушения добре разкрит и 
лесно достъпен разрез, при който да се наблюда
ват нормалните взаимоотношения с подложката и 
покривката. Допълнително затруднение е липсата 
на макрофосили и характерни литоложки репери. 
Избрани са два типови разреза, които добре изра
зяват дефиниращите литоложки белези на свитата 
и предоставят възможност за наблюдение на ней

ната долна (в холотиповия разрез) и горна (в спо
магателния разрез) граница. Постепенният преход 
между Ромчанската и Оградищенската свита се на
блюдава и в спомагателния разрез на последната.

Холотипов разрез. Намира се по долината на 
р. Свидница, с. Владо Тричков (фиг. 1B; фиг. 2, 
ІІІ). Започва с изчезването на черните аргилити на 
Оградищенската свита от точка Ro1 и про дължава 
по левия бряг на р. Свидница по пътя от с. Владо 
Тричков за мах. Свидница. В първите 50–60 m преВ първите 50–60 m пре пре
обладават сиви алевритови аргилити, след което 
следва един монотонен разрез от неяснослоисти 
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Фиг. 3. Оградищенска свита
a – съдържащи граптолити черни аргилити от долната част на свитата; b – ивичести аргилити от найгорната част на 
свитата; c – панорамна снимка на спомагателния разрез на свитата при с. Владо Тричков

Fig. 3. Ogradishte Formation
a, graptolitebearing black shale, lower part of the Ogradishte Formation; b, laminated shale, uppermost part of the Ogradishte 
Formation; c, panoramic view of the parastratotype of the Ogradishte Formation near to village Vlado Trichkov

сивозеленикави до зеленикави аргилити. Те фор
мират поредица от тектонски нарушени гънки, по
ради което непосредствено дебелината на разреза 
не може да бъде измерена. По структурни данни 
се оценява на около 300 m. В аргилитите се срещат 
тъмни петна (фиг. 4b), които за разлика от тези в 
Церецелската свита (Янев, 1995) са винаги дребни 
(1–2 до 10–15 mm). �арактерни са и тънките кон10–15 mm). �арактерни са и тънките конmm). �арактерни са и тънките кон
креционни прослойки и лещи (фиг. 4c), чието ко
личество нараства в повисоките нива на свитата. 
Разрезът завършва при точка Ro3 чрез тектонски 
контакт с черни, съдържащи граптолити аргилити 
от долната част на Оградищенската свита. В точ
ка Ro4 може да се наблюдава тектонски контакт 
на близките в литоложко отношение седименти на 
Церецелската и Ромчанската свита (фиг. 4d). 

Спомагателен разрез. Намира се при с. Цари
чина (фиг. 1A, ІV; фиг. 2, ІV). Разрезът започва с 
45 m неяснослоисти светли, жълтозелени аргилити 
с дребни тъмни петна и слабо изразена ивичестост 
в първите 15 m. Следват 4 m сиви до тъмносиви ар сиви до тъмносиви арсиви до тъмносиви ар

гилити, прослоени в долната част от жълтозелени, 
дебелослоисти (3–10 mm) аргилити. Найгорните 
6 m са отново от жълтозелени аргилити (точка 
Ts1). Покриват се нормално с бърз литоложки пре1). Покриват се нормално с бърз литоложки пре. Покриват се нормално с бърз литоложки пре
ход от тънки (3–10 cm) до среднодебели пластове 
(10–30 cm) сиви силицити от найдолната част на 
Кътинската свита.

Литоложка характеристика. Единицата е из
градена главно от зеленикави и сивозеленикави 
неянослоисти аргилити, с незначително участие на 
алевритови аргилити в долната част. Сивозелените 
аргилити са изградени от сивкава микролюспеста 
основна маса, съдържаща минимално количество 
алевритов примес от кварцови зърна и слюда. Под 
микроскоп се налюдава микрослоистост, като по
тъмните слойчета са набогатени на органично ве
щество. Алевритовите аргилити изграждат пачка 
с дебелина 60–70 m в основата на разрезите. Те 
притежават неясна ивичеста тектура, която на
горе постепенно изчезва. �арактерна литоложка 
особеност за Ромчанската свита е наличието сред 
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аргилитите на лещообразни конкреции и отделни 
тънки (1–5 сm) неиздържани пластчета с песъчли
воглинест състав, маркиращи положението на 
слоистостта. Те преобладават количествено в гор
ната част на разрезите, където се явяват през ин
тервали от 50–70 сm, а на места и през 10–15 сm. 
Сравнително рядко се наблюдават пластове с де
белина 10–20 сm и дължина няколко m. Те са зна
чително огънати и смачкани, като по повърхността 
им често се наблюдава гъсто наребряване, което се 
приема за силно деформирани фунтикови струк
тури “con in con”. Когато са подобре съхранени, 
конусите имат размери 1–8 сm височина и 3–4 сm 
ширина в основата (Динков и др., 1977ф). В арги
литите се срещат и дребни тъмни петна.

Граници и дебелина. Долната граница на свита
та е преход от скалите на Оградищенската свита. 
Върху нея с бърз преход се разполага Кътинската 
свита. Непосредствено дебелината на свитата труд

но може да бъде измерена. По структурни данни 
тя се оценява от 300 до 350 m. Разпространението 
ѝ е отразено на Геоложките карти на България в 
М 1:50 000 (картни листове Сливница, Своге, Ли
таково, София и Бухово) и М 1:100 000 (картни 
листове София и Ботевград, като задруга на сиво
зелените аргилити).

Фосилно съдържание и възраст. Скалите на 
Ромчанската свита са изключително бедни на фоси
ли. Кълвачева (1969) съобщава за силур–девон ски 
и девонски акритархи, намерени в скали на свитата 
в долината на р. Свидница (холостратотипа на сви
тата), приемани за ордовишки (Церецелска свита, 
Спасов, 1960). По конкретни данни за възрастта ѝ 
(емски хитинозои) дава Лакова (Yanev et al., 2005). 
Тенчов и Янев (Tenchov, Yanev, 1987) предполаTenchov, Yanev, 1987) предпола 1987) предпола
гат, че установената от Спасов (1973) при с. Шума 
долноайфелска фауна се отнася за тази свита (за
друга на сивозелените аргилити). Възрастта на 

Фиг. 4. Ромчанска свита
a – тентакулитни зеленикави аргилити, Говедарски дол, южно с. Шума, точка с координати N42°59,195′ E23°05,695′;  
b – характерни дребни тъмни петна; c – характерни конкреции; d –литоложка прилика между аргилитите на Церецелската 
(ляво) и Ромчанската (дясно) свита, точка Ro4 (фиг. 1 B)

Fig. 4. Romcha Formation
a, tentaculitebearing greenish shale, Govedarski Dol, south of village Shuma, point with latitude and longitude: N42°59,195′ 
E23°05,695′; b, characteristic small dark spots; c, characteristic concretions; d, lithological similarity between the shale belonging 
to the Tseretsel (left) and the Romcha (right) Formations, point Ro4 (fig. 1 B)
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тентакулитите Metastyliolina striatissima Bouček & 
Prantl, Styliolina fissurella (Hall), S. minuta Bouček 
и Viriatelina gracilistriata (Hall) е ревизирана като 
горноемска (Spassov, 1987; Сачански, 1996). Въз 
основа на тези данни и стратиграфско положе
ние (под палеонтоложки датираната горнодевон
ска Кътинска свита) се приема, че единицата об
хваща Емския етаж на Долнодевонската серия и 
Среднодевонската серия.

Заключение

Въвеждат се две нови официални литостратиграф
ски единици – Оградищенска и Ромчанска свита, 
разкриващи се в Свогенската тектонска едини

Фиг. 5. Литостратиграфска подялба на палеозойските 
морски седименти в Свогенската тектонска единица и 
палеонтоложки данни за възрастта на Оградищенската, 
Ромчанската и Кътинската свита
1 – черни аргилити и алевролити; 2 – сивозелени и свет
лосиви аргилити и алевролити; 3 – пясъчници и кварцити; 
4 – черни и светлосиви силицити, силицитизирани арги
лити и лидити; 5 – варовити аргилити; 6 – варовици

C – конодонти (Boncheva, Yanev, 1993); G – граптолити 
(Sačanski, 1993; Sachanski, 1998); H –хитинозои (Лакова в: 
Yanev et al., 2005); Mf – мегафлора (Тенчов, 1965; Тенчов 
в: Tenchov, Yanev, 1987); T – тентакулити (Přibyl, Spasov, 
1960; Спасов, 1973; Тенчов в: Tenchov, Yanev, 1987; 
Spassov, 1987; Сачански, 1996)

Fig. 5. Lithostratigraphic subdivision of the Paleozoic 
marine deposits in the Svoge tectonic unit and paleonto-
logical data for age of the Ogradishte, Romcha and Katina 
Formation
1, black shale and siltstone; 2, greygreenish and light grey 
shale and siltstone; 3, sandstone and quartzite; 4, black and 
light grey silicite, siliceous shale and lydite; 5, calcareous shale; 
6, limestone

C – conodonts (Boncheva, Yanev, 1993); G – graptolites 
(Sačanski, 1993; Sachanski, 1998); H – chitinozoa (Лакова in: 
Yanev et al., 2005); Mf – megaflora (Тенчов, 1965; Тенчов in: 
Tenchov, Yanev, 1987); T – tentaculitids (Přibyl, Spasov, 1960; 
Спасов, 1973; Тенчов in: Tenchov, Yanev, 1987; Spassov, 
1987; Сачански, 1996)

ца. Дефинитивнитите белези на Оградищенската 
свита са черните алевролити, алевритови аргилиалевролити, алевритови аргили
ти и аргилити с дебелина около 300 m. С граптоm. С грапто
лити е установен стратиграфският ѝ обхват: от 
горната част на Пржидолската серия (найгор
ната част на Силурската система) до Пражкия 
етаж на Долнодевонската серия (Девонска сис
тема). Описани са типови разрези на свитата при 
мах. Оградище на с. Буковец (холостратотип) и 
при с. Владо Тричков (парастратотип). Долната 
граница на свитата с ивичестите аргилити на 
Ябуковдолската свита и горната – с аргилитите на 
Ромчанската свита са постепенни. Дефинитивните 
белези на Ромчанската свита са светлосиви и сивосветлосиви и сиво
зелени аргилити с дебелина около 350 m. Въз осm. Въз ос. Въз ос
нова на стратиграфската ѝ позиция и фосилни дан позиция и фосилни дан
ни възрастта ѝ се приема за Ранен Девон (Емски 
век)–Среден Девон. Описани са типови разрези на 
свитата при селата Владо Тричков (холостратотип) 
и Царичина (парастратотип). Покрива се с бърз ли Покрива се с бърз лиПокрива се с бърз ли
толожки преход от силицитите на Кътинската сви
та (Горен Девон).

С въвеждането на Оградищенската и Ромчан
ската свита се допълва официалната литострати
графска схема на палеозойските морски седимен
ти, разкриващи се в Свогенската тектонска едини
ца (фиг. 5). Същевременно все още не е достатъчно 
добре изяснен въпросът за тяхната възраст. За гор
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ната част на Оградищенската свита няма фосилни 
данни. Среднодевонската възраст на Ромчанската 
свита е приета въз основа на стратиграфската ѝ по
зиция, но за найдолната част на Кътинската сви

та няма данни за възрастта. За изясняване на тези 
въпроси са необходими подробни микропалеонто
ложки изследвания, както на Ромчанската, така и 
на Кътинската свита.

Литература

Ангелов, В. 1995. Девонска система. – В: Янев, С., И. 
�айдутов (Ред.). Обяснителна записка към геолож�
ка карта на България М 1:100 000. Картен лист 
Ботевград. С., КГМР, „Геология и геофизика“ АД, ЕТ 
„Аверс“, 25–28.

Ангелов, В., К. Илиев, И. �айдутов, С. Янев, Р. Димитрова, 
И. Сапунов, П. Чумаченко, Ц. Цанков, Д. Чунев, И. 
Русанов. 1992. Геоложка карта на България М 1:100 
000. Картен лист Ботевград. С., КГМР, „Геология и 
геофизика“ АД.

Бончев, С. 1906. Геология на Западна Стара планина. І – 
Силурът в Искърското дефиле и съседните му места. 
– Труд. на природоизп. д�во, 3, 34–65.

Дабовски, �., И. Загорчев. 2009. Въведение: Мезозойска 
еволюция и алпийски строеж. – В: Загорчев, И., �. Да
бовски, Т. Николов (Ред.). Геология на България. Том 
ІІ. Част 5. Мезозойска геология. С., Акад. изд. „Проф. 
Марин Дринов“, 13–38.

Иванов, Ж., В. Ангелов. 1979. Палеозой в Искърском уще
лье. – В: Путеводитель экскурсии „Деформация и мета�
морфизм горных пород“. С., Геол. инст., БАН, 18–32.

Кълвачева, Р. 1969. Акритархи от Церецелската задруга 
(ордовик). – Сп. Бълг. геол. д�во, 26, 1, 88–90.

Николов, Т., И. Сапунов. 2002. Стратиграфски кодекс на 
България. С., БАН, 140 с.

Сачански, В. 1996. Биостратиграфска подялба на долноде
вонската серия в Западна България по тентакулити. – 
Сп. Бълг. геол. д�во, 57, 2, 53–56.

Сачански, В., Я. Тенчов. 1993. Литостратиграфска подялба 
на силурските седименти в Свогенската антиклинала. – 
Сп. Бълг. геол. д�во, 54, 1, 71–81.

Спасов, �. 1960. Стратиграфия на ордовика и силура в яд
ката на Свогенската антиклинала. – Труд. геол. Бълг., 
сер. стратигр. и тект., 1, 161–202.

Спасов, �. 1973. Стратиграфия на девона в Югозападна 
България. – Изв. Геол. инст., сер. стратигр. и литол., 
22, 5–38.

Тенчов, Я. 1965. Горен девон в ядката на Свогенската анти
клинала. – Сп. Бълг. геол. д�во, 26, 1, 109–112.

Тенчов, Я. (Ред.). 1993. Речник на българските официални ли�
тостратиграфски единици (1882�1992). С., БАН, 397 с.

Янев, С. 1995. Девонска система. – В: Янев, С. (Ред.). 
Обяснителна записка към Геоложка карта на България 
М 1:100 000. Картен лист София. С., КГМР, „Геология 
и геофизика“ АД, ЕТ „Аверс“, 22–27.

Янев, С., Р. Димитрова, Д. Чунев, Ц. Цанков, Д. Тронков, 
И. Сапунов, П. Чумаченко, В. Ангелов, И. Русанов, И. 
�айдутов, Т. Николов, П. Петров. 1992. Геоложка кар�
та на България М 1:100 000. Картен лист София. С., 
КГМР, „Геология и геофизика“ АД.

Boncheva, I., S. Yanev. 1993. New data on the Paleozoic flysch 
of the Sofijska Stara Planina Mountain. – G�olog��a Bal�., 
23, 5, 15–22.

Přibyl, A., H. Spasov. 1960. Neue Fauna des bulgarischen Ober 
Silur (Ober Lublow). – Труд. геол. Бълг., сер. палеонтол., 
2, 101–141. 

Sačanski, V. 1993. Boundaries of the Silurian System in 
Bulgaria defined by graptolites. – G�olog��a Bal�., 23, 1, 
25–33.

Sachanski, V. 1998. Ordovician, Silurian and Devonian grap
tolites from Bulgaria. – T�mas G�olog��o�M����os ITGE, 
23, 255–257.

Spassov, Ch. 1987. The Devonian System in Bulgaria. – In: 
Flugel, H. W., F. P. Sassi, P. Grecula (Еds.). P���Va��s�a� 
a�d Va��s�a� �v��ts �� Alp����M�d�t���a��a� mou�ta�� 
Belts. Bratislava, Alfa Publishers Bratislava, 435–444.

Tenchov, Y., S. Yanev. 1987. The Paleozoic sediments in 
Bulgaria. – In: Guide Book of Symposium and working 
m��t��g of P�oj��t 5.1 of t�� P�obl�m Comm�ss�o� I. Sofia, 
October 12–21, 1987. Geol. Inst., Bulg. Acad. Sci., 86 p.

Yanev, S., I. Lakova, I. Boncheva, V. Sachanski. 2005. The 
Moesian and Balkan Terrans in Bulgaria: Palaeozoic ma
rine basin development, palaeogeography and tectonic evo
lution.– Geologica Belgica, 8, 4, 185–192.

(Постъпила на 22.01.2010 г., приета за печат на 03.11.2010 г.)
Отговорен редактор Димитър Синьовски


