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Abstract. In this paper a new lithostratigraphic scheme of the Upper Cretaceous rocks in the West Srednogorie is proposed. In the 
present Part 1 seven new formal lithostratigraphic units in the Melove, Lyubash and Sofia tectonic Units are introduced: Paramun, Izvor, 
Rosoman, Melove, Golesh and Kosharevo Formations, and Kreshna Member of the Izvor Formation. The lowermost Paramun Formation 
(Lower–Middle Turonian), known as “coal-bearing formation”, is a transgessive facies of light-gray to rusty-brown conglomerates, sand-
stones and siltstones with clay, marl and coal interbeds. It is up to 150–200 m thick and crops out as a thin strip at the base of the Upper 
Cretaceous sections in all of the West Srednogorie tectonic units. The overlying Izvor Formation (Middle Turonian–Coniacian) in Lyubash 
and Melove Units consists of more than 230 m strong marls, limestone beds and carbonate concretions with 90 m soft marls in the upper 
part of the unit north of Lyalintsi village, defined as Kreshna Member. The Golesh Formation (Coniacian–Lower Santonian) is a lateral 
analogue of the Izvor and Melove Formations, composed of about 180 m weakly cemented sandstones and soft clayey-sandy marls 
between Izvor and Melove Formations in Melove Unit. The Melove Formation (Coniacian–Santonian) is composed of up to 250 m thin-
bedded carbonate turbidites cropping out in Melove, Lyubash and Sofia Units. The Rossoman Formation (Santonian–Lower Campanian) 
is composed of more than 750 m alternating volcanic-sedimentary rocks with argillite-marl-limestone interbeds widespread in Sofia 
Unit. The Kosharevo Formation (Lower Campanian) is composed of more than 92 m marls, limestones, sandstones and polygenetic 
conglomerates.

Key words: lithostratigraphy, Upper Cretaceous,West Srednogorie.

Резюме. В тази статия се предлага нова литостратиграфска схема на горнокредните скали в Западното Средногорие. В настоя-
щата Част 1 са въведени седем нови официални литостратиграфски единици в Меловската, Любашката и Софийската единица: 
Парамунска свита, Изворска свита с Крешненски член, Росоманска свита, Меловска свита, Голешка свита и Кошаревска свита. 
Най-долната Парамунска свита (Долен–Среден Турон), известна досега като „въгленосна задруга“, представлява трансгресивен 
фациес, състоящ се от светлосиви до ръждивокафяви конгломерати, пясъчници и алевролити с глинести, мергелни и въглищни 
прослойки. Тя е с дебелина до 150–200 m и се разкрива като тънка ивица в основата на горнокредния разрез във всички тектон-
ски единици на Западното Средногорие. Отгорележащата Изворска свита (Среден Турон–Кониас) в Любашката и Меловската 
единица е изградена от над 230 m здрави мергели с варовикови пластове и карбонатни конкреции и 90 m меки мергели в горната 
част на единицата северно от с. Лялинци, обособени в Крешненски член. Голешката свита (Кониас–Долен Сантон) е латерален 
аналог на Изворската и Меловската свита, изградена от над 150 m слабо споени пясъчници и глинесто-песъчливи мергели, 
разположени между Изворската и Меловската свита в Меловската единица. Меловската свита (Кониас–Сантон) е изградена от 
тънкопластови карбонатни турбидити с дебелина до 250 m в Меловската, Любашката и Софийската единица. Росоманската сви-
та (Сантон–Долен Кампан) се състои от над 750 m редуващи се вулкано-седиментни скали с аргилитово-мергелно-варовикови 
прослойки, широко разпространена в Софийската единица. Кошаревската свита (Долен Кампан) е изградена от над 92 m мергели, 
варовици, пясъчници и полигенни конгломерати.

Ключови думи: литостратиграфия, Горна Креда, Западно Средногорие. 

Въведение

В настоящата статия се въвеждат нови официални 
литостратиграфски единици за горнокредните ска-
ли в Западното Средногорие. Те са описани като 
задруги в рамките на Проект 425/20.07.2004 г. на 
Министерството на околната среда и водите за със-

тавяне на държавна геоложка карта на Република 
България в М 1:50 000 (Ангелов и др., 2010; 
Маринова и др., 2010а, б, в). Някои от тях са из-
вестни в литературата под различни имена, други 
са описвани като части от по-големи горнокредни 
единици с неясен обем и граници, а трети са отна-
сяни към Палеогенската система. Огромно предим-
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ство при полевата работа даде масовото опробване 
за варовит нанопланктон, което осигури надеждна 
стратиграфска рамка на картираните единици и ус-
пешна корелация между отдалечените и тектонски 
усложнени райони на площта. Експресното дати-
ране на скалите позволи целенасочено търсене и 
решаване на конкретни стратиграфски проблеми 
още на терена. В настоящата работа добре дефи-
нираните и проследени по време на картировката 
задруги са стабилизирани със стратотипови разре-

зи и географски имена, като са добавени нови дан-
ни за разпространението и стратиграфския им об-
хват (фиг. 1). Описаните единици са в стратиграф-
ския диапазон Турон–Долен Кампан: Парамунска 
свита (Долен–Среден Турон), Изворска свита с 
Крешненски член (Среден Турон–Кониас), Ме-
лов  ска свита (Кониас–Сантон), Голешка свита 
(Кониас–Долен Сантон), Росоманска свита (Сан-
тон–Долен Кампан) и Кошаревска свита (Долен 
Кампан) (фиг. 2).

Фиг. 1. Геоложка схема за разпространението на горнокредните литостратиграфски единици в Западното 
Средногорие (по Ангелов и др., 2010; Маринова и др., 2010а, б, в; с изменения и допълнения) 
1 – Парамунска свита (Долен–Среден Турон): кремави, сиво-бежови до ръждивокафяви конгломерати, пясъчници, алевро-
лити, глини, песъчливи мергели и варовици с въгленосни прослойки; 2 – варовиково-пясъчникова задруга (Горен Турон): 
пясъчници и песъчливи варовици; 3 – Изворска свита (Среден Турон–Кониас): плътни сиви мергели с тънки варовикови 
пластове и карбонатни конкреции; 4 – Делянски вулкански комплекс (Кониас): лави, лавобрекчи и туфи; 5 – Голешка сви-
та (Кониас–Долен Сантон): слабоспоени глинести пясъчници, сиви и пъстри песъчливо-глинести мергели; 6 – Меловска 
свита (Кониас–Сантон): бели и пъстри, тънкоритмични карбонатни турбидити; 7 – Росоманска свита (Сантон–Долен 
Кампан): незакономерно редуване на вулкански материали, мергели и аргилити; 8 – Кошаревска свита (Долен Кампан): 
меки мергели, варовици, полигенни пясъчници и конгломерати; 9 – Режанска свита (Долен Кампан): аргилити, мергели, 
пясъчници, песъчливи варовици и рифови варовици; 10 – Колонишки член на Режанската свита (Долен Кампан): орга-
ногенни варовици; 11 – Бабски вулкански комплекс (Долен Кампан): латити, трахити, трахибазалти, шошонити, туфи, 
туфити; 12 – Неделковска свита (Долен Кампан): незакономерна алтернация на сиво-кафяви туфи, туфити, песъчливи 
алевролитово-глинести варовици, мергели и пясъчници; 13 – Видришки вулкански комплекс (Долен Кампан): амфибо-
лови, пироксен-амфиболови андезити, агломератови, пепелни туфи и алевритово-глинести седименти; 14 – Войнишка 
свита (Долен Кампан): дебелопластови туфогенни пясъчници с редки прослойки от алевролити, мергели и варовици; 
15 – Долнироманска свита (Кампан): флишки скали с преобладаване на песъчливи турбидити в долната част и финозър-
нести турбидити и варовици в горната; 16 – Гърлски член на Долнироманската свита (Долен–Горен Кампан): детритусни 
варовици; 17 – Црънчанска свита (Горен Кампан): дебелопластови пясъчници с прослойки от конгломерати, алевролити, 
алевритови мергели и аргилити; 18 – Завалска свита (Горен Кампан): пясъчници, алевролити, мергели, конгломерати, 
фосилоносни пясъчници и рифови варовици, битуминозни мергели и варовици; 19 – Красавски член на Завалската свита 
(Горен Кампан): битуминозни мергели, варовици, алевролити и аргилити; 20 – Ярославски фосилоносен репер (Горен 
Кампан): варовито-глинести пясъчници и песъчливи варовици с богато съдържание на рудисти, гастроподи и ехиниди; 
21 – литоложка граница; 22 – разлом; 23 – държавна граница; 24 – местоположение на типов разрез и индекс на единицата; 
25 – UTM координати

Fig. 1. Geological scheme for the distribution of the Upper Cretaceous lithostratigraphic units in West Srednogorie (after 
Ангелов et al., 2010; Маринова et al., 2010а, б, в; with additional data)
1, Paramun Formation (Lower–Middle Turonian): cream, gray-beige to rusty-brownconglomerates, sandstones, siltstones, shales, 
sandy marls and limestones with coal interbeds; 2, limestone-sandstone formation (Upper Turonian): sandstones and sandy lime-
stones; 3, Izvor Formation (Middle Turonian–Coniacian): solid gray marls with thin limestone beds and carbonate concretions;  
4, Delyan volcanic complex (Coniacian): lavas, lava-breccia and tuffs; 5, Golesh Formation (Coniacian–Lower Santonian): weakly 
cemented clayey sandstones, gray and motley sandy-clayey marls; 6, Melove Formaton (Coniacian–Santonian): white and motley 
thin rhythmic carbonate turbidites; 7, Rossoman Formation (Santonian–Lower Campanian): irregular alternation of volcanic mate-
rials, marls and shales; 8, Kosharevo Formation (Lower Campanian): soft marls, limestones, polygenic sandstones and conglome-
rates; 9, Rezhantsi Formation (Lower Campanian): shales, marls, sandstones, sandy limestones and reef limestones; 10, Colonitsa 
Member of the Rezhantsi Formation (Lower Campanian): bioclastic limestones; 11, Babski volcanic complex (Lower Campanian): 
latites, trachytes, trachybasalts, shoshonites, tuffs, tuffites; 12, Nedelkovo Formation (Lower Campanian): irregular alternation of 
gray-brown tuffs, tuffites, sandy-silty-clayey limestones, marls and sandstones; 13, Vidritsa volcanic complex (Lower Campanian): 
amphibole, pyroxene-amphibole andesites, agglomerate and ash tuffs and silty-clayey sediments; 14, Voynishka Formation 
(Lower Campanian): thick-bedded tuffogenic sandstones with rare interbeds of siltstones, marls and limestones; 15, Dolniromantsi 
Formation (Campanian): flysch deposits with predominant sandy turbidites in the lower part and fine-grained turbidites and lime-
stones in the upper part; 16, Garlo Member of the Dolniromantsi Formation (Lower–Upper Campanian): detritic limestones;  
17, Tsrancha Formation (Upper Campanian): thick-bedded sandstones with conglomerate, siltstone, silty marl and shale interbeds; 
18, Zavala Formation (Upper Campanian): sandstones, siltstones, marls, conglomerates, fossiliferous sandstones and reef lime-
stones, bituminous marls and limestones; 19, Krasava Member of the Zavala Formation (Upper Campanian): bituminous marls, 
limestones, siltstones and shales; 20, Yaroslavtsi fossiliferous marker (Upper Campanian): carbonate-clayey sandstones and sandy 
limestones with rich content of rudists, gastropods and echinoids; 21, lithological boundary; 22, fault; 23, state border; 24, location 
of type section and index of the unit; 25, UTM coordinates

→
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Парамунска свита

Номенклатура. Наименувана е на с. Парамун, 
Пернишка област. Името е използвано неофици-
ално от Кънчев1 като „Парамунска теригенна гру-
па“ за означаване на въгленосната Горна Креда в 
Западното Средногорие. 

Историческа справка. В по-ранните проучва-
ния на Западното Средногорие на различни места 

скалите на свитата са определяни като „долен ту-
рон“ (Цанков, 1935), „кластична серия с кварцити 
– турон“ („горен турон“) (Зафиров, 1950; Цанков и 
др., 1960; Цанков, 1968), „долен турон“ (Йолкичев, 
Карагюлева, 1962), „турон“ (Връблянски и др., 
1960; Каранов, 1965). В по-късните работи те са 
описвани като „теригенно-въгленосен комплекс 
(долен турон)“ (Костадинов, 1971а, б), „лимничен 
аргилитно-пясъчников геокомплекс“ (Начев и др., 
1981; Dimitrova et al., 1981), „въгленосна конгло-
мератно-пясъчникова задруга“ (Загорчев, 1993), 
„кварцитно-пясъчникова задруга“ (Чунев, 1994) 
и „въгленосна задруга“ (Загорчев и др., 1991; 
Костадинов, Чунев, 1995; Дабовски и др., 2009), 
аналогична на въгленосната задруга на Моев и 
Антонов (1978) в Стъргелско-Челопешката иви-

Фиг. 2. Корелационна схема за стратиграфските взаимоотношения между горнокредните литостратиграфски еди-
ници в Западното Средногорие

Fig. 2. Correletion scheme for the stratigraphic relationships between Upper Cretaceous lithostratigraphic units in West 
Srednogorie

1 Кънчев, И. 1983. Стратиграфия на въгленосната горна креда 
в Западна България (Западно Средногорие). Национален Геофонд 
МОСВ, ХV–601.
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ца, възприета на Геоложката карта на България в 
М 1:100 000 в Централното Средногорие (Кацков, 
Илиев, 1993а, б; Ангелов и др., 1995; Чешитев и 
др., 1995). На геоложката карта на Република Бъл-
гария в М 1:50 000 Маринова и др. (2010а, б, в) 
обособяват тези отложения в „конгломератно-пя-
съчникова задруга“.

Дефинитивни белези. Свитата е изградена глав-
но от кремави, сиво-бежови до ръждиво-кафяви 
конгломерати, пясъчници и алевролити, в подчи-
нено количество глини, песъчливи мергели и варо-
вици с въгленосни прослойки (Табл. I, 1, 2).

Типов разрез. Намира се в най-дългия овраг ЮЗ 
от с. Брезнишки извор, Пернишка област (фиг. 3). 

5 – Покривка: Изворска свита (Среден Турон–
Кониас): сиви мергели с варовикови прослойки и 
конкреции (над 40 m)

----- бърз литоложки преход -----
Парамунска свита (4–2) – 285 m
4 – ръждивожълти пясъчници със сидеритови 

конкреции и редки прослойки от кварцови граве-
лити с единични едри варовикови късове .......90 m

3 – ръждивожълти пясъчници с глинести про-
слойки и редки кварцови гравелити .................60 m

2 – дребнозърнести кварцови конгломерати и 
гравелити с редки късове от варовици и песъчли-
во-глинеста спойка. Долните 35 m от пачката са 
покрити с колувиални брекчи .........................135 m

-----
 рязък отстъп в релефа с колувий, 

-----
  

покриващ долната граница
1 – Подложка: Сливнишка свита (Калов–Барем) 

– сиви биокластични варовици (над 40 m)
Литоложка характеристика. При селата 

Парамун и Лялинци, където има сравнително пълен 
нормален разрез, свитата е представена от полиге-
нен базален конгломерат, дребнозърнести пясъч-
ници, алевролити и глини. Конгломератът е изгра-
ден от заоблени, несортирани късове с размери до 
5–6 сm и обилен, песъчлив матрикс с бял до ръж-
дивокафяв цвят. На места съдържа пъстри аргили-
тови лещи. Късовият състав е предимно от кварц, 
девонски лидити, пясъчници и аргилити, червени 
пермски и триаски пясъчници, сиви триаски варо-
вици и ядчести юрски варовици. Конгломератът 
не е латерално издържан и се замества от кварцови 
гравелити и пясъчници. Над него се налагат сред-
нопластови (15–20 сm), сиво-бежови, кремави до 
ръждиви дребнозърнести пясъчници на места с 
глауконит. Зърната са изградени главно от кварц 
(70–80%), глауконит, малко фелдшпат и мусковит. 
Матриксът е глинест, с малки количества хемати-
тов компонент. Над тях се разполагат алевролити 
и глини с въглепроявления. Тази част от разреза е 
най-добре представена западно от с. Парамун. Там 
се наблюдава алтернация на конгломерати, пясъч-
ници и алевролити с варовит матрикс, а между 
пясъчниковите пластове се срещат жълтеникави 
финопесъчливи глини. В горнището на тази алтер-
нация са разположени въглищни пластове с дебе-

лина до 1 m. В Меловете единицата започва с кон-
гломерати, които бързо прехождат в хоризонтална 
и вертикална посока в гравийни ронливи пясъчни-
ци с овъглени растителни останки. Нагоре следват 
бели, жълтеникави разнозърнести кварцови пясъч-
ници с варовит матрикс, които завършват със си-
во-жълтеникави мергели и фосилоносни варовити 
пясъчници до песъчливи варовици, известни като 
„острейни банки“ с бивалвии от р. Exogyra, гастро-
поди, амонити и др. В района на Сливница също са 
установени въглищни пластове и шисти. 

Граници и дебелина. В Меловската единица 
(фиг. 3) свитата лежи трансгресивно върху дол-
нокредни мергели и варовици и се покрива от 
мергелите на Изворската свита. В Софийската 
единица тя покрива трансгресивно варовиците на 
Сливнишката свита и долнокредните отложения на 
пясъчниково-мергелната задруга. Горната граница 
е постепенен преход към мергелите на Изворската 
свита. Между селата Парамун и Лялинци дебели-
ната достига до 150–200 m, в района на Драгоман 
– до 100 m, а по рида Меловете е представена от 
червени мергели с дебелина до 10 m. 

Разпространение. Свитата се разкрива като 
тънка ивица в основата на горнокредния разрез на 
различни места в Меловската и Софийската еди-
ница. По южния склон на рида Меловете и СИ от 
с. Станьовци тя участва в строежа на Меловската 
единица. В рамките на Софийската тектонска еди-
ница е установена западно от селата Брезнишки 
Извор, Парамун и Лялинци (к. л. Брезник), меж-
ду селата Филиповци и Банкя (к. л. Трън), Несла 
и Бърложница (к. л. Драгоман), Гълъбовци и Хра-
бърско (к. л. Костинброд).

Фосилно съдържание и възраст. Въз основа 
на амонита Mammites nodosoides Schlotheim, Цан-
ков (1935) пръв датира въгленосните пластове при 
Сливница като раннотуронски. След това Цанков 
и др. (1960) и Цанков (1968), въз основа на мак-
ро- и микрофауна отнасят въгленосните отложе-
ния в Любашката верига (Врабча–Филиповци–
Брезнишки извор) и северно от Бурела (Драгоман–
Сливница) към Горния Турон. Позовавайки се на 
тези автори Dimitrova et al. (1981) отнасят лимнич-
ните отложения към Долния Турон, а трансгре-
сивните отложения над тях – към Долен–Горен 
Турон. Мinev et al. (1996) обаче отбелязват, че 
сред цитираните горнотуронски фосили има та-
кива, които не са характерни за този подетаж. 
Например Inoceramus labiatus (Schlotheim) е зо-
нален репер за едноименната долнотуронска зона, 
а Pachydiscus peramplus (Mantell) е известен само 
от долно и среднотуронски скали. Сред седимен-
тите под глауконитния репер в разрезите при се-
лата Извор, Ребро и Лялинци, които се отнасят 
към горната част на отделената тук свита, Мinev 
et al. (1996) установяват Lewesiceras peramplum 
(Mantell), характерен за горната част на долноту-
ронската амонитна зона Mammites nodosoides. От 
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„острейните банки“ в горната част на свитата при 
Меловете, Йолкичев и Карагюлева (1962) опреде-
лят амонитите Mammites cf. nodosoides Schlotheim и 
Collignoniceras (Selvinoceras) schlüterianum (Laube 
& Bruder), доказващи раннотуронска възраст. В 
разреза при Голо бърдо Синьовски (1993) устано-
вява нанофосилна зона Quadrum gartneri (Долен–
Среден Турон). Въз основа на съществуващите па-
леонтоложки данни, възрастта на свитата може да 
се ограничи в рамките на Ранен–Среден Турон.

Изворска свита

Номенклатура. Свитата е наименувана е на с. Брез-
нишки извор, Пернишка област, където е нейният 
стратотип, а обособеният в нея Крешненски член е 
наименуван на вр. Крешня (1013 m) до с. Лялинци, 
СИ от който се намира типовият разрез.

Историческа справка. Скалите на свитата 
са описвани като „долен сенон“ (Връблянски и 
др., 1960; Цанков и др., 1960), „кониас-сантон“ 
(Йолкичев и др., 1968), „глинесто-карбонатен ком-
плекс“ (Костадинов, 1971a, б), „трансгресивен пя-
съчниково-варовиков геокомплекс“ (Начев и др., 
1981; Dimitrova et al., 1981). Загорчев и др. (1991, 
1995) ги обединяват в „мергелно-варовикова зад-
руга“, възприета от Дочев (2009) и Дабовски и 
др. (2009). Поради преобладаването на мергелите, 
Маринова и др. (2010а, б) променят името на „ва-
ровиково-мергелна задруга“.

Дефинитивни белези. Свитата е изградена от 
плътни сиви мергели с тънки варовикови пластове 
и овални карбонатни конкреции и меки сиви мер-
гели в горната част, обособени като Крешненски 
член (Табл. I, 3, 4).

Типов и спомагателен разрез. Типовият разрез 
се намира при с. Брезнишки извор, а спомагател-

TАБЛИЦА I

1. Бели и ръждивокафяви кварцови пясъчници и гравелити в основата на Парамунската свита по южния склон на рида 
Меловете, западно от с. Кошарево, Пернишка област.

2. Светлосиви мергели с варовикови конкреции в стратотипа на Изворската свита, южно от с. Извор, Пернишка област.
3. Варовикови конкреции сред мергелите на Изворската свита в стратотиповия разрез, южно от с. Извор, Пернишка 

област.
4. Разкрития на слабоспоени пясъчници и мергели в стратотиповия разрез на Голешката свита по южния склон на 

Голешките възвишения, източно от с. Банкя, Пернишка област, 
5. Ядка от Inoceramus сред мергелите от стратотиповия разрез на Голешката свита, източно от с. Банкя, Пернишка 

област. 
6. Алтернация на туфи и туфити в Росоманската свита в разреза по шосето ЮЗ от с. Доганджия след разклона за с. Ло-

гатор, Пернишка област.
7. Тънкопластови карбонатни турбидити в стратотипа на Меловската свита в дола Кюнец по рида Меловете, западно от 

с. Кошарево, Пернишка област. 
8. Меки червени и бели мергели и варовици с конгломератови лещи от Кошаревската свита в стратотипа по северния 

склон на рида Меловете, западно от с. Кошарево, Пернишка област. 

PLATE I

1. White and rusty-brown quartz sandstones and gravelites at the base of the Paramun Formation on the south slope of Melove 
Hill, west of Kosharevo village, Pernik district.

2. Light-gray marls with carbonate concretions in the stratotype of the Izvor Formation, south of Izvor village, Pernik district.
3. Carbonate concretions in the marls of the Izvor Formation in the stratotype section, south of Izvor village, Pernik district.
4. Outcrops of weakly cemented sandstones and marls in the stratotype section of the Golesh Formation on the south slope of 

Golesh Hills, east of Bankya village, Pernik district.
5. Inoceramus among the marls in the stratotype section of the Golesh Formation, east of Bankya village, Pernik district.
6. Tuff and tuffite alternation in the Rossoman Formation in the section near the road SW of Dogandzhia village, after the cross-

road to Logator village, Pernik district.
7. Thin-bedded carbonate turbidites in the stratotype section of the Melove Formation in Kyunets valley at Melove Hill, west of 

Kosharevo village, Pernik district.
8. Soft red and white marls and limestones with conglomerate lenses of the Kosharevo Formation in the stratotype section on the 

northern slope of Melove Hill, west of Kosharevo village, Pernik district.

→
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ният разрез при с. Лялинци е описан като страто-
тип на Крешненския член.

Типов разрез на Изворската свита в оврага, 
южно от с. Брезнишки извор (фиг. 4):

Покривка: не се разкрива
(8–2) Изворска свита (Среден Турон–Кониас) – 

>140 m: 

8 – сиви мергели с тънки варовикови пласто-
ве .................................................................... >30 m

7 – сиви мергели ...........................................20 m
6 – плътни мергели с варовикови конкреции и 

тънки варовикови пластове ...............................20 m
5 – сиви мергели с редки варовикови конкре-

ции .......................................................................40 m

Фиг. 3. Типов разрез на Парамунската свита в оврага южно от с. Брезнишки извор, Пернишка област

Fig. 3. Type section of the Paramun Formation in the ravine south of Izvor village, Pernik district

Фиг. 4. Типов разрез на Изворската свита в оврага южно от с. Брезнишки извор, Пернишка област

Fig. 4. Type section of the Izvor Formation in the ravine south of Izvor village, Pernik district
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4 – мергели и варовици с варовикови конкре-
ции ......................................................................8,5 m

3 – варовит глауконитен пясъчник с варовико-
ви конкреции .....................................................1,5 m

2 – сиви мергели и варовици с варовикови кон-
креции .................................................................20 m

----- постепенен преход -----
1 – Подложка: Парамунска свита (Долен–

Среден Турон): ръждивожълти кварцови конгло-
мерати и гравелити.

Типов разрез на Крешненския член на 
Изворската свита, разположен на 1,2 km СИ от 
вр. Крешня (1013 m) в дола северно от с. Лялинци 
(фиг. 5):

Покривка: Меловска свита (Кониас–Сантон): 
(4) тънкопластови карбонатни турбидити

----- рязък литоложки контакт -----
(3–1) Изворска свита (Горен Турон–Кониас) – 

>140 m: 
(3–2) Крешненски член (Долен Кониас) – 90 m 
3 – плътни червени мергели с меки виолетови 

мергели в долната част ........................................3 m
2 – меки сиви мергели ..................................87 m
1 – плътни сиви мергели с варовикови пласто-

ве ........................................................................>50 m
Подложка: не се разкрива.
Литоложка характеристика. Свитата е из-

градена от мергели с варовикови пластове и кар-

бонатни конкреции. Мергелите образуват средни 
(15–20 сm) до дебели (50–70 сm) пластове. Те са 
сиви на цвят с алевропелитна структура. В съста-
ва им глинестата компонента преобладава. Сред 
тях като по-компетентни пластове се установя-
ват тънкослойни (10–15 сm) варовици. Те са с 
пе  съчлива до алевритна структура, а под микро-
скоп сред криптозърнестата калцитна маса се на-
блюдават псевдонодуларни образувания и микро-
организмови останки. Карбонатните конкреции 
са големи (до 40 cm), овални до кръгли, разпо-
ложени попластово на различни нива в свитата. 
Обикновено са сплеснати по посока на пластовите 
повърхности. В най-горната част на свитата север-
но от с. Лялинци под тънкопластовите варовици 
на Меловската свита са установени меки мергели 
с дебелина 90 m, които са отделени като самостоя-
телна литостратиграфска единица – Крешненски 
член на Изворската свита (фиг. 5). За разлика от 
здравите мергели в останалата част на свитата, 
тези са много меки и съдържат добре запазена на-
нофлора, което позволи точното датиране на гор-
ната част на свитата.

Граници и дебелина. Единицата покрива съ-
гласно Парамунската свита, чиито пясъчници 
стават силно варовити и преминават в песъчливи 
мергели. На 20 m над прехода в стратотипа южно 
от с. Брезнишки извор има глауконитен пясъчни-

Фиг. 5. Типов разрез на Крешненския член на Изворската свита, в дола северно от с. Лялинци, Пернишка област

Fig. 5. Type section of the Kreshna Member of the Izvor Formation in the valley north of Lyalintsi village, Pernik district
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ков пласт с дебелина 1 m, който се разкрива и в 
разрезите при селата Лялинци и Ребро. Западно от  
с. Лялинци над разломната граница със Сливниш-
ката свита следват тъмносиви мергели и аргилити, 
а над глауконитния репер се разкриват сиво-зеле-
никави мергели. В стратотипа при с. Брезнишки 
извор горната граница не се разкрива. Тук едини-
цата е ограничена от разлом с изток-западна посо-
ка, минаващ по р. Изворщица. В дола северно от  
с. Лялинци и дола Кюнец, западно от с. Кошарево, 
горната граница представлява рязък литоложки 
контакт с карбонатните турбидити на Меловската 
свита, а източно от с. Банкя – със слабоспоените 
пясъчници на Голешката свита. Дебелината на 
свитата при селата Банкя, Лялинци и Брезнишки 
извор е >140 m, а на Лялинския член в неговия 
стра тотип е 90 m. Следователно общата дебели-
на на свитата надхвърля 230 m. По югозападния 
склон на Меловете, където е представена само от 
червени мергели, тя е едва 10 m. 

Разпространение. Разкрива се под формата на 
отделни петна южно от с. Парамун, откъдето за-
почва своето разпространение като тънкa ивица 
на югоизток през с. Лялинци до селата Брезнишки 
извор и Садовик, където е част от Меловската тек-
тонска единица. Добри разкрития има и в доловете 
източно от с. Трънска Банкя.

Фосилно съдържание и възраст. От мергелите 
в с. Лялинци е установена богата макро- и мик-
рофауна (Цанков и др. 1960; Цанков, 1968), въз 
основа на която скалите са отнесени към Долния 
Сенон. Dimitrova et al. (1981) отнасят по-голямата 
част от скалите на единицата към Горния Турон 
(по двучленната подялба), а основата – към Долния 
Турон. В разрезите при селата Брезнишки извор, 
Ребро и Лялинци над седиментите на глауконит-
ния репер Мinev et al. (1996) установяват амонит-
ните зони Collignoniceras woollgari (Среден Турон) 
и Subprionocyclus neptuni (Горен Турон). Dochev 
(2006) определя четири иноцерамидни зони: Myti-
lo ides incertus, Mytiloides scupini с къснотуронска 
възраст и Cremnoceramus crassus inconstans, Crem-
no ceramus crassus crassus/Cremnoceramus deformis 
deformis с раннокониаска възраст. В глауконитния 
репер западно от с. Лялинци е установена бедна 
нанофосилна асоциация, съдържаща Reinhardtites 
biperforatus (Gartner) и Lucianorhabdus maleformis 
Reinhardt, появяващи се през Късния Турон. От-
съствието на появяващите се на границата Ту-
рон–Кониас Quadrum svabenickae Burnett и Ark
hangelskiella confusa Burnett определя средно-къс-
нотуронска възраст. В разреза по рида Кондел, 
северно от Драгоман, Синьовски и Желев (1989) 
и Синьовски (2007) определят стратиграфския об-
хват на свитата като Горен Турон–Кониас. При на-
стоящата работа в най-горните нива на Лялинския 
член, северно от с. Лялинци, е установена кони-
аска нанофосилна асоциация, съдържаща Quadrum 
svabenickae Burnett, Arkhangelskiella confusa Bur-

nett и Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, които в 
отсъствието на Micula staurophora (Gardet) опре-
делят принадлежност към зона Arkhangelskiella 
confusa с раннокониаска възраст, каквато е и в 
разреза при Меловете. При хан Парамун западно 
от с. Неделково, най-горните нива принадлежат на 
туронската зона Lucianorhabdus malefornis, подзо-
на Reinhardtites biperforatus. Въз основа на всички 
тези данни стратиграфският обхват на свитата се 
приема за Среден Турон–Кониас.

Голешка свита 

Номенклатура. Наименувана е на вр. Голеш 
(1156,5 m), разположен на сръбската граница севе-
розападно от с. Врабча, Пернишка област, където 
се намира стратотиповият разрез.

Историческа справка. При по-старите карти-
ровки (Сапунджиев, и др., 1964)2, скалите, запъл-
ващи „Меловския палеогенски ров“, са приемани 
за палеогенски без фосилни доказателства. Те зае-
мат негативните релефни форми между височини-
те, североизточно от Меловете и южния склон на 
билото между Кошарево и Банище. В този район 
Загорчев и др. (1991) и Костадинов (в: Загорчев и 
др., 1995) ги обособяват в „конгломератно-пясъч-
никова задруга“ с олигоценска възраст, а в района 
на Голеш ги отнасят към „варовиково-мергелна 
задруга“ с кониас-сантонска възраст. При ревизи-
онната картировка в М 1:50 000 в горната част на 
дола Кюнец, в рамките на Трънско-Кошаревския 
разломен сноп, е установен непрекъснат разрез на 
слабоспоени пясъчници, мергели и песъчливи ва-
ровици, съдържащи кониас-сантонска нанофлора.

В обяснителната записка към геоложката карта 
на Република България в М 1:50 000 (Маринова и 
др., 2010а) те са отделени като „мергелно-глинес-
то-пясъчникова задруга“ със сантонска възраст, а 
при с. Банкя са отнесени към „мергелно-варовико-
ва задруга“ с кониас-сантонска възраст (Маринова 
и др., 2010б).

Дефинитивни белези. Свитата е изградена от 
слабоспоени глинести пясъчници и меки, сиви и 
пъстри песъчливо-глинести мергели (Табл. I, 7, 8). 

Типов разрез. Намира се по югозападния склон 
на Голешките възвишения, на 1 km източно от  
с. Банкя, Пернишка област, северно от черния път 
за мах. Маниш на с. Врабча (фиг. 6).

13 – Покривка: Меловска свита – бели тънко-
пластови варовици (Сантон)

2 Сапунджиев, К. и др. 1964. Доклад върху геологията на част 
от Краището (геоложко картиране в М 1: 25 000 през 1962–1963 г.) 
Национален Геофонд МОСВ, ІV–183.
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----- постепенен преход -----
(12–2) Голешка свита (Кониас–Сантон) – 144 m:
12 – меки бели песъчливи мергели с Nowakites 

savini (Grossouvre) ..............................................28 m
11 – слабо споени червени пясъчници с мергел-

ни прослойки ......................................................12 m
10 – меки червени мергели с бели мергелни 

прослойки .............................................................4 m
9 – сиви песъчливи мергели ........................13 m
8 – слабо споени пясъчници ..........................6 m
7 – светлосиви песъчливи мергели .............10 m
6 – слабоспоени бежови до жълтокафяви пясъч-

ници и песъчливи мергели ................................25 m

5 – сиви мергели с дебели иноцерамусни черуп-
ки ...........................................................................8 m

4 – меки сиви мергели и слабо споени пясъчни-
ци ...........................................................................8 m

3 – сиви мергели с фрагменти от иноцерамусни 
черупки................................................................10 m

2 – слабоспоени сиви до жълтокафяви пясъчни-
ци, песъчливи варовици и мергели ..................30 m

----- рязка литоложка граница -----
1 – Подложка: Изворска свита (Среден Турон–

Кониас) – здрави дебелопластови мергели
Литоложка характеристика. В долните нива 

свитата е представена от слабоспоени грубозър-

Фиг. 6. Типов разрез на Голешката свита по южния склон на Голешките възвишения, на 1 km източно от с. Банкя, 
над черния път за мах. Маниш на с. Врабча, Пернишка област

Fig. 6. Type section of the Golesh Formation on the south slope of Golesh Hills 1 km east of Bankya village over the dirt 
road to Manish hamlet of Vrabcha village, Pernik district
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нести бежови пясъчници с прослойки от песъчли-
ви мергели и варовици. Нагоре в разреза започва 
редуване на слабоспоени глинести пясъчници, 
алевролити и глинесто-песъчливи мергели със си-
во-бежов цвят. Скалите са съвсем меки и в тях се 
оформят оврази. В най-горната част се разкриват 
меки бели песъчливи мергели, а под тях има ла-
терално неиздържани ронливи червеникави пясъч-
ници, песъчливи мергели и песъчливо-карбонатни 
брекчи с мергелен матрикс и ръбати варовикови 
късове. Това ниво присъства и в горните нива на 
разреза при с. Кошарево, а над него се разкри-
ват битуминозните шисти, вероятно по разломна 
граница.

Граници и дебелина. Теригенните отложения на 
Голешката свита са латерален аналог на мергелите 
на Лялинския член на Изворската свита и варови-
ците на Меловската свита. В стратотипа по южния 
склон на височината Голеш единицата покрива с 
постепенен преход мергелите на Изворската сви-
та и преминава също с постепенен преход към 
тънкопластовите варовици на Меловската свита. 
Северно от Меловете тя е ограничена между два 
разлома от Трънско-Кошаревската разломна зона, 
като от юг граничи с варовиково-мергелните от-
ложения на Кошаревската свита, а от север – с 
кампанските битуминозни шисти на Красавската 
свита. Дебелината в стратотипа е 144 m.

Разпространение. Свитата се разкрива като тяс-
на ивица със СЗ–ЮИ посока по южните склонове 
на височините Голеш (1156,5), кота 1093,9 западно 
от с. Врабча, Стакев камък (1050,5), мах. Маниш и 
Драговска махала. Северно от Меловете тя образува 
продълговата негативна релефна форма с широчина 
200–250 m, ориентирана в посока СЗ–ЮИ. Ако се 
съди по меките форми на релефа на СЗ тя изклинва 
по тектонски причини към с. Банище, а на ЮИ дос-
тига до с. Кошарево.

Фосилно съдържание и възраст. Мергелните 
интервали съдържат изключително богати на-
нофосилни асоциации с всички характерни за 
Кониаса нанофосилни репери като Arkhangelskiella 
confusa Burnett, Quadrum svabenickae Burnett, Lu
cia norhabdus cayeuxi Deflandre и Micula stauro
phora (Gardet), включително и редки за страна-
та видове като Marthasterites furcatus Deflandre. 
Стратотиповият разрез и разрезът, северно от 
Меловете принадлежат на зоните Arkhangelskiella 
confusa (Долен Кониас) и Micula staurophora (Горен 
Кониас–Долен Сантон). В пачки 3 и 5 се срещат 
големи до 20 cm дебелочерупчести иноцерамуси, 
а в пачка 12 на типовия разрез е намерен добре за-
пазен екземпляр от сантонския амонит Nowakites 
savini (Grossouvre), който се появява на граница-
та Кониас–Сантон (Дочев, Иванов, 2008; Дочев, 
2009). Според нанофосилното съдържание по-го-
лямата част от свитата принадлежи на Кониаския 
етаж, а присъствието на споменатия амонит показ-
ва, че най-горните ѝ нива са сантонски.

Меловска свита

Номенклатура. Наименувана е на рида Меловете, 
западно от с. Кошарево, Пернишка област. 

Историческа справка. Досега скалите са опис    - 
вани предимно по рида Меловете, ивицата Недел-
ково–Филиповци и Драгоман, където се разкри-
ват най-добре. Известни са като „кониас, сантон“ 
(Зафиров, 1950), „мастрихт – хоризонт на мергели 
ветрилски тип“ (Цанков и др., 1960), „горен сенон–
мастрихт, мергелен хоризонт“ (Връблянски и др., 
1960), „кониас–кампан“ (Йолкичев, Карагюлева, 
1962), „сантон“ (Йолкичев и др., 1968), „мергели 
и варовици – ветрилски тип“. Костадинов (1971б) 
ги обединява в „долносенонски карбонатен ком-
плекс“, който по-късно нарича „варовиково-мер-
гелна задруга“ (в: Загорчев и др., 1991) и „варови-
то-мергелна задруга“ (в: Костадинов, Чунев, 1995). 
В същия стратиграфски обем тя е възприета като 
„варовиково-мергелна задруга“ от Дочев и Иванов 
(2008) и Дабовски и др. (2009), а Дочев (2009) обо-
собява долната част в „мергелна задруга“. Скалите 
са включвани в състава на по-големи единици 
като „туфо-тефроидно-карбонатен геокомплекс“ 
(Ganeva et al., 1978; Начев и др., 1981; Dimitrova 
et al., 1981) и „варовито-глинесто-пясъчникова 
задруга“ (Загорчев, 1993) със стратиграфски об-
хват Кониас–Мастрихт. Синьовски и Желев (1989) 
отнасят пъстрите варовици при Драгоман към 
стратиграфския интервал Горен Кониас–Сантон. 
При Драгоман, Меловете и Неделкови ханове 
Синьовски (2007) ги отнася към Кониас–Сантон. 
На картни листа Брезник и Трън Маринова и др. 
(2010а, б) описват тези скали като „мергелно-ва-
ровикова задруга“, а на картен лист Драгоман 
(Ангелов и др., 2010) те са описани под името „ва-
ровиково-мергелна задруга“.

Дефинитивни белези. Свитата е представена от 
бели и пъстри, тънкоритмични карбонатни турби-
дити, лесно разпознаваеми във всички разкрития 
(Табл. I, 5, 6).

Типов разрез. Намира се по дола Кюнец, който 
пресича напречно рида Меловете на 2,5 km запад-
но от с. Кошарево, Пернишка област (фиг. 7): 

13 – Покривка: Кошаревска свита (Долен 
Кампан) – меки кредоподобни червени и бели 
мергели

----- рязка литоложка граница -----
(12–6) Меловска свита (Кониас–Сантон) – 150 m: 
12 – бели тънкопластови варовици ...............2 m
11 – розови тънкопластови варовици ...........4 m
10 – бели тънкопластови варовици, песъчливи 

варовици ................................................................4 m
9 – редуване на бели и розови тънкопластови 

варовици, песъчливи варовици и мергели .........8 m
8 – редуване на сиви тънкопластови (1–4 cm) 

ламинирани песъчливи и глинести варовици, варо-
вити пясъчници и мергели с белези на карбонатни 
турбидити ..........................................................120 m
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7 – розови тънкопластови варовици и песъчли-
ви варовици...........................................................3 m

6 – бели тънкопластови варовици и песъчливи 
варовици ................................................................9 m

----- рязка литоложка граница -----
5 – Подложка: Изворска свита (Долен Кониас): 

червени мергели .................................................10 m
Спомагателен разрез. Намира се до мах. Арба-

нас в Голо Бърдо, на 3 km северно от Радомир 
(фиг. 8).

6 – Покривка: меки мергели редуващи се с фи-
ноламинирани битуминозни шисти

----- рязка литоложка граница -----
(5–2) Меловска свита (Кониас–Сантон) – 290 m: 
5 – варовикови брекчи ..................................10 m
4 – редуване на бели тънкопластови варовици, 

песъчливи варовици, пясъчници и мергели с беле-
зи на карбонатни турбидити ...........................160 m

3 – редуване на бели и червени тънкопластови 
варовици, песъчливи варовици и мергели .......30 m

2 – редуване на сиви тънкопластови ламинира-
ни песъчливи и глинести варовици, варовити пя-
съчници  и мергели с белези на карбонатни турби-
дити .....................................................................40 m

----- рязка литоложка граница -----
1 – Подложка: Изворска свита (Турон–Кониас): 

здрави сиви мергели
Литоложка характеристика. Свитата е из-

градена от глинести и песъчливи варовици с тън-
ки прослойки от варовити пясъчници и мергели. 
Седиментите имат характер на контурити и кар-
бонатни турбидити. Варовиците образуват много 
тънки плочковидни пластове с дебелина 1–4 cm 
(Tабл. I, 1). Имат сив до сивобял цвят с масивна 
или ламинарна текстура с дебелина на ламините 
3–4 mm. Структурата е алевропелитна, зърнесто-
поддържана (packstone), микроорганогенна. При 
с. Лялинци съдържат около 85–90% биокласти и 
10–15% матрикс. Биокластите от спикули на си-
лициспонгии и диноцисти набогатяват средните 

Фиг. 7. Разрез на Парамунската, Изворската и Меловската свита по дола Кюнец на рида Меловете, западно от с. 
Кошарево, Пернишка област

Fig. 7. Section of the Paramun, Izvor and Melove Formations in Kyunets valley at Melove Hill, west of Kosharevo village, 
Pernik district
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части на ламините, а микритния матрикс – гранич-
ните повърхнини. Матриксът е от микрозърнест 
калцит. 

Мергелите не се отличават съществено от ва-
ровиците и образуват тънки междупластия. Освен 
калцит съдържат и различни количества глинести 
минерали и теригенни примеси. Червената окраска 
на варовиците и мергелите се дължи на железни 
хидрооксиди. 

Пясъчниците се срещат рядко в основата на 
турбидитните пластове и са дребнозърнести с пса-
митна структура и полимиктов състав. Матриксът 
е варовито-глинест от запълващ или базален тип. 

Граници и дебелина. При селата Парамун, Ля-
линци, Садовик, Кошарево и мах. Арбанас при 
Голо Бърдо свитата лежи с постепенен преход 
над мергелите на Изворската свита. Източно от 
с. Трънска Банкя те следват над седиментите на 
Голешката свита, с които имат и латерални взаи-
моотношения. Горната граница е постепенен пре-
ход към меките пъстри мергели на Кошаревската 
свита (Меловете, Неделково) или битуминозните 
шисти (мах. Арбанас, Голо Бърдо), известни от 
ядката на Красавската синклинала. В откъслечни-
те разкрития около селата Радуловци и Гургулят 
задругата няма нормални стратиграфски граници. 
По тези места тя е заграбена от вулканитите на 
Делянския вулкански комплекс или е изцедена при 
тектонско реактивиране. 

Дебелината на единицата варира от 100 до 
300 m, като най-голяма е в пълния разрез, северно 
от мах. Арбанас при Голо бърдо.

Разпространение. Свитата участва в стро-
ежа на различни структурни елементи (фиг. 1). 
В Меловската единица изгражда рида Меловете 
между селата Кошарево и Станьовци. На север 
се разкрива като ивица между селата Филиповци, 

Парамун, Лялинци, Ребро и Садовик. Отделни мал-
ки фрагменти се установяват южно от с. Радуловци 
и северозападно от с. Гургулят. Разкрива се в рам-
ките на Бурелската разломна зона и на север от 
нея до Свогенската единица. Тя е под формата на 
две прекъснати ивици – южна, от с. Долно Ново 
село на югоизток до с. Алдомировци и при селата 
Круша, Яблотина и Драготинци, и северна – от се-
верния край на Драгоман (рида Кондел) на запад. 
В откъслечните разкрития при селата Радуловци 
и Гургулят, свитата е заграбена от вулканитите на 
Делянския вулкански комплекс и/или е изцедена 
при тектонските реактивизации в този участък. 
Свитата се разкрива пълно и при мах. Арбанас в 
района на Голо Бърдо. 

Фосилно съдържание и възраст. Свитата е с 
кониас-сантонска възраст, установена от реди-
ца изследователи – Йолкичев, Карагюлева (1962) 
в Меловете, Dimitrova et al. (1981), Синьовски, 
Желев (1989), Синьовски (1993) в Любаша с нано-
фосилни зони Lucianorhabdus maleformis и Micula 
staurophora. В основата на свитата при Меловете 
Синьовски (2007) отделя две нанофосилни зони: 
Arkhangelskiella confusa (Долен Кониас) и Micula 
staurophora (Горен Кониас–Долен Сантон), а по-
късно е установена и сантонската нанофосилна 
зона Reinhardtites anthophorus, идентифицирана и 
в мергелите на запад от с. Ребро (Маринова и др., 
2010а). В пъстрите варовици при с. Мракетинци и 
мах. Маниш на с. Врабча (Маринова и др., 2010б), 
както и при селата Вишан, Долно Ново село и 
Владиславци (Ангелов и др., 2010) са установени 
нанофосилни асоциации с Prediscosphaera mic
rorhabdulina Perch-Nielsen, Quadrum svabenickae 
Burnett, Arkhangelskiella confusa Burnett, Micula 
staurophora (Gardet) и Lucianorhabdus cayeuxii 
Deflandre, появяващи се през Кониаса. В най-гор-

Фиг. 8. Разрез на Меловската свита при мах. Арбанас в Голо Бърдо, на 3 km северно от Радомир

Fig. 8. Section of the Melove Formation near Arbanas hamlet at Golo Badro, 3 km north of Radomir



119

ните нива на свитата се среща Broinsonia parca 
(Stradner), появяваща се в началото на Кампана, 
което определя стратиграфски обхват Кониас–най-
долен Кампан. 

Росоманска свита

Номенклатура. Наименувана е на с. Росоман, 
Софийска област.

Историческа справка. Досега скалите са опис-
вани като част от по-големи единици – „туфо-теф-
роидно-карбонатен геокомплекс“ (Начев и др., 
1981; Dimitrova et al., 1981), „долна вулканоген-
но-седиментна задруга“ и „задруга на тефроидния 
флиш“ (Загорчев и др., 1991; Костадинов, Чунев, 
1995; Янев и др., 1992, 1995). Гроздев (в: Маринова 
и др., 2010а, б, в и Ангелов и др., 2010) обособява 
тези скали като самостоятелна литостратиграфска 
единица – „туфитно-мергелна задруга“. 

Дефинитивни белези. Свитата е изградена от 
незакономерно редуване на вулкански материа-
ли, епикластити и фонови седименти – мергели и 
аргилити.

Типов разрез. Намира се източно от с. Росоман, 
Софийска област (фиг. 9).

8 – Покривка: Бабски вулкански комплекс 
(Долен Кампан) – зеолитизирани бомбени туфи с 
късове от амфиболови андезити

----- рязка литоложка граница -----
(7–2) Росоманска свита (Сантон–Долен Кампан) 

– 204 m:

7 – масивни жълтозелени псамитови туфи с 
прослойки от амфиболови андезитови бомбени 
туфи .......................................................................8 m

6 – пъстра алтернация от зелени пепелни туфи и 
червени мергели с отделни пластове бомбени туфи 
с късове и спойка от амфиболови андезити ...... 21 m

5 – тънкослойни пепелни туфи с тънки мергел-
ни прослойки и отделни пластове от псамитови 
туфи .....................................................................54 m

4 – дебелопластови (до 50 cm) псамитови туфи с 
тънки прослойки от пепелни туфи и мергели .....17 m

3 – псамитови и пепелни туфи ....................57 m
2 – пепелни туфи с мергелни прослойки ....24 m

----- рязка литоложка граница -----
1 – Подложка: Делянски комплекс (Кониас): 

амфиболови андезити с интензивна зеолитизация 
и бомбени туфи

Литоложка характеристика. Вулканитите об-
разуват дебели пластове (от 40–60 сm до 1–5 m).  
Те са със сферично, на места крушовидно изве-
тряне, представени от псамитни вулканогенни 
туфити и туфи, продуцирани от размиването на 
амфиболовите андезити на Делянския вулкан-
ски комплекс. Това са здрави вулкано-седименти 
(диа генетично узрели или термично споени), кои-
то на места имат кохерентен лавоподобен изглед 
(пеперити). 

Седиментните скали образуват дебелоритмич-
ни последователности (до 1 m), или само тънки 
(до 40 сm) междупластия сред вулканогенните 
материали. Дебелоритмичните пакети са изграде-
ни от дебелопластови сиво-жълтеникави мергели 

Фиг. 9. Типов разрез на Росоманката свита по дола източно от с. Росоман, Софийска област

Fig. 9. Type section of the Rosoman Formation in the valey east of Rosoman village, Sofia district
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и аргилити, прослоени от тънки (3–6 сm) плътни 
жълтеникави микрозърнести варовици. 

На местата с приблизително еднакво съотно-
шение на вулканогенните и фоновите седименти, 
свитата се характеризира с тънкопластова алтер-
нация на ромбично напукани (~1 cm) зеленикави 
варовити аргилити с дребнозърнести песъчливи 
туфи и туфити, както и лавови изливи.

Граници и дебелина. Долната граница представ-
лява неравен пространствен преход от вулкани-
тите на Делянския вулкански комплекс, а отгоре 
се покрива с рязка литоложка граница от скали-
те на Неделковската свита (туфозна задруга) на 
Бабския вулкански комплекс. В стратотипа при  
с. Росоман дебелината е 204 m, но в разреза южно 
от с. Доганджия по шосето към с. Бабица, се раз-
крива непрекъсната последователност от >600 m.

Разпространение. Като част от Софийската тек-
тонска единица, свитата се разкрива под формата 
на широка до 4 km ивица, която започва от окол-
ностите на селата Пищане и Озърновци. На юго-
изток се разделя на две ивици – южна през селата 
Логатор, Гургулят и Радуй до кв. Михайлово на 
гр. Банкя и северна – от с. Гургулят през Златуша, 
Росоман, Пожарево до с. Гурмазово, където се пок-
рива от неогенските скали на Лозенецката свита.

Фосилно съдържание и възраст. При карти-
ровката в М 1:50 000 между селата Пожарево и 
Росоман, бяха определени нанофосилни асоциа-
ции, характерни за Сантонския етаж. Индикации 
за тази възраст са присъствието на Reinhardtites 
anthophorus (Deflandre), който се появява в ос-
новата на Сантона и изобилното присътвие на 
Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre. В горните нива 
на свитата източно от с. Гургулят, североизточ-

но от с. Бабица и в горната част на разреза южно 
от с. Доганджия са установени представители на 
кампанския подвид Broinsonia parca (Stradner) ssp. 
constricta Hattner et al., който се появява на грани-
цата Сантон–Кампан. Въз основа на тези данни 
стратиграфският диапазон е определен на Сантон–
Долен Кампан.

Кошаревска свита

Номенклатура. Наименувана е на с. Кошарево, 
Пернишка област, където се намира нейният 
стратотип.

Историческа справка. Единицата е отделена 
за пръв път като самостоятелна „конгломератно-
пясъчниково-мергелна задруга“ (Маринова и др., 
2010а, б). Първоначално Йолкичев и Карагюлева 
(1962) описват тези скали като „мастрихт“. Загорчев 
и др. (1995) включват седиментите в отделената 
от тях „варовито-глинесто-пясъчникова задруга“. 
Независимо от малката им дебелина, отделянето 
на тези разнообразни теригенни седименти като 
самостоятелна единица се налага, поради огром-
ната им разлика с подстилащите ги еднообразни 
тънкоритмични карбонати на Меловската свита и 
едновъзрастните (раннокампански) вулканогенно-
седиментни отложения в Меловската единица.

Дефинитивни белези. Свитата е изградена от 
меки мергели, варовици, полигенни пясъчници и 
конгломерати.

Типов разрез. Намира се западно от с. Ко ша-
рево, Пернишка област, по северния склон на 
рида Меловете и малкото било северно от него 
(фиг. 10). 

Фиг. 10. Типов разрез на Кошаревската свита по билото северно от рида Меловете и западно от с. Кошарево, 
Пернишка област

Fig. 10. Type section of the Kosharevo Formation on the ridge north of Melove Hill, west of Kosharevo village, Pernik 
district
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6 – Покривка: Голешка свита (Сантон) – ронли-
ви пясъчници и песъчливи мергели

----- разломна граница -----
(5–2) Кошаревска свита (Долен Кампан) – 92 m:
5 – бели глинесто-песъчливи, кластични и де-

тритусни варовици .............................................28 m
4 – изклинваща леща от полигенни конгломера-

ти с гравийно-песъчлива спойка ......................10 m
3 – меки жълтеникави до бели мергели с редки, 

тънки варовикови пластове ...............................46 m
2 – меки червени мергели ..............................8 m

----- бърз литоложки преход -----
1 – Подложка: Меловска свита (Кониас–Сантон) 

– бели тънкопластови варовици
Литоложка характеристика. В долните нива 

свитата е представена от меки червени мергели, 
които прехождат в бели мергели с редки и тънки 
варовикови пластове. Нагоре карбонатната със-
тавка се увеличава и варовиците се налагат като 
преобладаващ компонент. В горната половина на 
свитата с рязка граница следва ниво, изградено от 
полигенни конгломерати, които латерално преми-
нават в мергели, пясъчници или ядчести варовици 
и карбонатни брекчи. Конгломератите са изграде-
ни от полузагладени късове с най-разнообразен 
произход. Преобладават карбонатните късове от 
Сливнишката свита, сред които се срещат късове 
от червени триаски пясъчници, девонски пясъчни-
ци, диорити от Струмската диоритова формация и 
др. В най-горната част на свитата, разкриваща се 
непосредствено до Кошаревския разлом, над кон-
гломератите следват варовици и мергели. 

Граници и дебелина. В стратотипа по северния 
склон на Меловете единицата следва с постепенен 
преход над тънкопластовите карбонатни турби-
дити на Меловската свита, а на север граничи по 
разлом с пясъчниците и мергелите на Голешката 
свита. Дебелината в този разрез е 92 m, но вероят-
но е по-голяма, поради разломната горна граница. 
В разреза северно от хан Парамун тя е 55 m. 

Разпространение. Разкрива се като тясна иви-
ца със СЗ–ЮИ посока по северните склонове на 
Меловете, където образува тясна ивица с добре 
изразено локално било, подържано от здравите по-
лигенни конгломерати от пачка 3 в стратотиповия 
разрез. На СЗ от Меловете тя изклинва по тектон-
ски причини, а на ЮИ достига до с. Кошарево. В 
разреза западно от с. Неделково тя продължава 
като тясна ивица към с. Филиповци.

Фосилно съдържание и възраст. Възрастта 
на свитата е раннокампанска, доказана на всички 
нива с богати нанофосилни асоциации. На грани-
цата с Меловската свита се появяват представите-
лите на Broinsonia parca (Stradner) ssp. parca, по 
които се поставя границата на най-долната кам-
панска нанофосилна зона Broinsonia parca и гра-
ницата между Сантонския и Кампанския етаж. На 
20 m над основата се появява и Broinsonia parca 
(Stradner) ssp. constricta Hattner et al., по коя то 
се прекарва границата между двете ѝ подзони 
Broinsonia parca parca и Bukryaster hayi. В гор-
ната подзона е установен рядко срещаният вид 
Bukryaster hayi (Bukry), известен само от долната 
част на Долния Кампан.
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