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Abstract. The Oligocene–Lower Miocene Bobovdol graben coal-bearing basin is situated in South–Western Bulgaria in eastern part 
of the Struma unit to the west of the Rila block of the Rhodope unit. It is located to the east of the Konyavska Mountain and in the west 
of the Rila Mountain and the town of Dupnitsa, but, the town of Bobovdol is in central part. The present Oligocene–Lower Miocene suc-
cessions build up the sequences of the two regional transgressive-regressive cycles of sedimentation. The sediments are subdivided in this 
paper into 6 new official lithostratigraphic units – Formations. They are known before as basal conglomerate-sandstone or under coal-
bearing, coal-bearing and upper formation of the bituminous argillites. The Tertiary sediments cover the Vendian–Lower Paleozoic green 
schists and granodiorites, Permian–Lower Triassic conglomerates and sandstones, Middle–Upper Triassic limestones and dolostones, and 
Upper Cretaceous flish-flishoid sediments. 

In this first part of the paper the lowermost two formations with Rupelian age, are described. (1) Blazhievo conglomerate-sandstone 
Formation – it covers with unconformity the older rocks and consists of the alternating fluvial polylithoclastic conglomerates and polymic-
tic sandstones (thickness 250–300 m). The conglomerates dominate in the lower and sandstones in the upper part. (2) Kamenik sandstone 
Formation – it covers with transition lower formation and is built up of alternating pebble polylithoclastic conglomerates, polymictic 
sandstones, clayey sandstones and siltstones, and argillites (thickness 100–130 m). The sediments are fluvial and lacustrine, and in little 
part have flyschoid look. The age of the alternating sandstones and sandy argillites of the Blazhievo and Kamenik Formation on the basis 
of the palynological study is Rupelian. The successions of the two formations build up the sequence of the first regional transgressive-
regressive cycle of sedimentation. 

The rest 4 Formations with Chattian–Early Miocene age (Balanovo, Razmetanitsa, Bobovdol and Bardovenets), which build up the 
second analogical cycle, will be published in the next, second paper of the paper (2015).

Key words: new formations, transgressive-regressive cycles, Оligocene–Lower Мiocene sediments, Bobovdol coal-bearing 
Basin. 

Резюме. Бобовдолският олигоцен-долномиоценски грабенов въгленосен басейн се намира в ЮЗ България в източната част 
на Струмската единица, непосредствено западно от Рилския блок на Родопската единица. Той е разположен източно от Конявска 
планина и западно от Рила и гр. Дупница, а гр. Бобовдол е в неговата централна част. Представените олигоцен-долномиоценски 
последователности изграждат секвенциите на два трансгресивно-регресивни цикъла на седиментация. В статията седиментите 
са разчленени на 6 нови, официални литостратиграфски единици – свити, разглеждани до сега като базална конгломерато-пя-
съчникова или подвъгленосна, въгленосна и надвъгленосна задруга от битуминозни аргилити. Терциерните седименти покриват 
венд-долнопалеозойски зелени шиcти и гранодиорити, средно-горнотриаски варовици и доломити и горнокредни флиш-флишо-
подобни седименти.

В тази първа част на работата са описани долните две свити с рупелска възраст. 1) Блажиевска конгломерато-пясъчникова 
свита – покрива несъгласно старите скални комплекси и се състои от редуващи се флувиални полилитокластични конгломера-
ти и полимиктови пясъчници (250–300 m), като конгломератите преобладават в долната половина, а пясъчниците – в горната.  
2) Каменишка пясъчникова свита – следва с постепенен литоложки преход. Изградена е от циклично редуващи се дребнокъсови 
полилитокластични конгломерати, полимиктови пясъчници, глинести пясъчници, алевролити и песъчливи аргилити (100–130 m). 
Седиментите са флувиални и езерни по генезис и в малка част имат флишоподобен вид. Възрастта на пясъчниците и песъчливите 
аргилити от тези свити по палиноложки данни е Рупелски век. Последователностите им изграждат секвенцията на първия реги-
онален трансгресивно-регресивен цикъл на седиментация. 

Останалите четири свити, имащи възраст Хат–Ранен Миоцен (Балановска, Разметанишка, Бобовдолска и Бърдовенецка), 
които изграждат втория аналогичен цикъл, ще бъдат публикувани в следващата, втора част на работата (2015 г.). 

Ключови думи: нови свити, трансгресивно-регресивни цикли, олигоцен–долномиоценски седименти, Бобовдолски 
въгленосен басейн. 
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Въведение и кратки геоложки данни 

В първата част са изложени общогеоложките данни 
и публикуваните в миналото палеонтоложки и стра-
тиграфски данни за басейна. Характеризирането и 
разчленяванео на басейновите последователности 
е съобразено с техния литолого-стратиграфски, ге-
нетичен и цикличен строеж и възраст. Рупелските 
басейнови седиментни последователности са раз-
членени на две свити – Блажиевска и Каменишка, 
като данните за тях и цикличния строеж на разреза 
са изложени в настоящата, първата част на рабо-
тата. Във втората част, която ще бъде отпечата-
на в списанието през 2015 г., са характеризирани 
и разгледани седиментите с възраст Хат–Ранен 
Миоцен: Балановска, Разметанишка, Бобовдолска 
и Бърдовенецка свита. Те съставляват вторият ба-
сейнов, трансгесивно-регресивен цикъл на седи-
ментация. Всичките описани литостратиграфски 
единици – свити, обхващат всецяло олигоцен-
долномиоценските последователности от басейна 

и номенклатурно се въвеждат за първи път. При 
това положение, цялостното запознаване с разра-
ботените и публикувани нови данни относно стра-
тиграфията на Бобовдолския басейн, изисква полз-
ването и на двете части на работата.

Бобовдолският въгленосен басейн (БВБ) е раз-
положен в ЮЗ България, в района между градовете 
Радомир, Дупница и Кюстендил, а гр. Бобовдол е 
разположен в неговата централна част (фиг. 1). Той 
най-вероятно е рупел-долномиоценски грабенов 
басейн, удължен в ССЗ–ЮЮИ посока с дължина 
~25–30 km и широчина 8–10 km. Разположен е в 
югоизточната част на Моравската единица, запад-
но от Струмската разломна зона, която я разгра-
ничава от разположената източно от нея Родопска 
единица (масив) (Dabovski et al., 2002 и др.). 
Басейнът от изток е ограничен от Джерманския 
разлом, който го разграничава от Джерманския 
неогенски грабен. При и източно от гр. Дупница 
обаче, малка, вероятно периферна част от изпъл-
ващите го олигоценски седименти се проследява 

Фиг. 1. Геоложка карта на Бобовдолския олигоцен-долномиоценски въгленосен басейн 

Картата е изготвена от автора като са пoлзвани геоложката карта от работата на Каменов (1959) и Геоложка карта в  
М 1:100 000, картни листове: Босилеград и Радомир (Загорчев, Денева, 1991), Перник (Загорчев и др., 1991), Крива палан-
ка и Кюстендил (Загорчев, Русева, 1991), Благоевград (Маринова, 1991).

1 – Q2h – Холоцен – алувиални пясъци и слабо циментирани пясъчници и конгломерати; 2 – съвременни техногенни 
насипи; 3 – N2–Q1 – плиоцен-плейстоценски брекчоконгломерати; 4 – N–Q1 – неогенски и плейстоценски конгломерати 
и пясъчници от Джерманския грабен; Горен Егер–Оттнанг: 5 – N1

le-otbv – Бърдовенецка свита – битуминозни аргилити; 
Хатски етаж: 6 – Pg3

chbd – Бобовдолска свита – пясъчници, песъчливи аргилити и въглища; 7 – Pg3
chnsm – Новоселянски 

член – битуминозни аргилити и пясъчници; 8 – Pg3
chrz – Разметанишка свита – пясъчници, конгломерати и аргилити; 9 – 

Pg3
chbn – Балановска свита – брекчоконгломерати, конгломерати и пясъчници; Рупелски етаж: 10 – Pg3

rukm – Каменишка 
свита – пясъчници и песъчливи аргилити; 11 – Pg3

rubl – Блажиевска свита – конгломерати и пясъчници; 12 – Е3 – Горен 
Еоцен – аргилито-пясъчникова флиш-флишоподобна задруга от северната част на Кюстендилското понижение; 13 – К2c-m 
– кампан-мастрихтски флиш-флишоподобни седименти; 14 – T – долнотриаски пясъчници и средно-горнотриаски варови-
ци и доломити; 15 – V–PZ1dfc – Венд–Раннен Палеозой – Диабаз-филитоиден комплекс – зелени шисти, диабази и грано-
диорити; 16 – навлак-възсед; 17 – разлом, установен и предполагаем; 18 – геоложка граница, установена и предполагаема; 
19 – холостратотипов разрез. Разломи: 1 – Колошки, 2 – Голямовърбовнишки. Гологлавски навлак-възсед: 3 – горна или 
главна и 4 – долна навлак-възседна повърхнина. Фосили: F – бозайникова фауна; Ff – фосилни риби

Fig. 1. Geological map of the Bobovdol Oligocene–Lower Miocene coal-bearing Basin 

The map is prepared by author, but, are use up the geological map of Kamenov (Каменов, 1959) and Geological map of Bulgaria 
1:100 000, map sheets: Bosilegrad-Radomir (Загорчев, Денева. 1991), Pernik (Загорчев и др., 1991), Kriva Palanka-Kyustendil 
(Загорчев, Русева,1991) and Blagoevgrad (Маринова, 1991). 

1, Q2h – Holocene – alluvial sands and low cemented sandstones and conglomerates; 2, contemporary technogenic deposits; 
3, N2–Q1 – Pliocene–Pleistocene breccia-conglomerates; 4, N–Q1 – Neogene and Pleistocene conglomerates and sandstones of 
Dzherman graben; Upper Egerian–Ottnangian: 5, N1

le-otbv – Bardovenets Formation – bituminous argillites; Chattian: 6, Pg3
chbd 

– Bobovdol Formation – sandstones, sandy argillites and bituminous coal; 7, Pg3
chnsm – Novoselyane Member – bituminous 

argillites and sandstones; 8, Pg3
chrz – Razmetanitsa Formation – sandstones, conglomerates and argillites; 9, Pg3

chbn  – Balanovo 
Formation – conglomerates and sandstones; Rupelian: 10, Pg3

rukm – Kamenik Formation – sandstones and sandy argillites;  
11, Pg3

rubl – Blazhievo Formation – conglomerates and sandstones; 12, E3 – Upper Eocene flish-flishoid sandstones and argillites 
from Kyustendil depression; 13, K2c-m – Campanian–Maastrichtian flish-flishoid sandstones and argillites; 14, T – Lower Triassic 
sandstones and Middle–Upper Triassic limestones and dolostones; 15, V–PZ1dfc – Vendian–Lower Paleozoic Diabase-phyllitoid 
complex – diabases, schists, shales and granodiorites; 16, overthrust; 17, fault, estabilished and suggested; 18, geological boundary, 
estabilished and suggested; 19, holostratotype section. Faults: 1, Kolosh; 2, Golyam varbovnik. Gola Glava overthrust: 3, upper or 
main and 4, lower overthrust surface. Fossils: F, mammal fauna; Ff, fossil fish

→
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От североизток разглежданият басейн е очер-
тан от Гологлавския навлак-възсед, като тук венд-
долнопалеозойските зеленошистни метаморфи-
ти от Диабаз-филитоидния комплекс и внедрени 
сред тях палеозойски диорит-гранодиорити от 
Струмската диоритова формация и покриващи ги 
пермски, триаски и горнокредни седименти са въз-
седнати върху олигоценските седименти от БВБ 
(Димитров, 1932; Каменов, 1959 и др.). При наши-
те изследвания бе установено, че този навлак-въз-
сед в преобладаващата си част е с наклон >25° и 
е една сложна структура, състояща се от две или 
повече навлак-възседни повърхнини. Основната 
повърхнина е горната и се проследява в горната 
част на южния склон на рида Гола глава, меж-
ду вр. Куртадин, югозападната махала Крич на  
с. Дяково и с. Касилаг от СЗ (фиг. 1). Тук различ-
ни скали от фундамента са възседнати и навлечени 
върху олигоценските седименти от БВБ. Това е по-
върхнината на Гологлавския навлак от работите на 
Димитров (1932), Каменов (1959) и др. 

Втората или долната, субпаралелна навлак-
въз седна повърхнина, установена при нашите 
из следвания, е разположена под главната, горна 
повърхнина на Гологлавския навлак-възсед. Тя се 
наблюдава главно сред палеогенските седименти и 
разграничава задруги, имащи по-различни физико-
механични свойства, възраст и тектонски промене-
ни взаимоотношения. Това са разположените над 
нея, относително по-устойчивите при деформира-
не конгломерати и пясъчници от Блажиевската, а 
може би и лещи от Балановската свита. Под нея ле-
жат по-пластични глинести пясъчници, въглища, 
песъчливи и битуминозни аргилити от най-горната 
част на Разметанишката, северно от с. Жедна, а на 
изток – такива от Бобовдолската въгленосна свита. 

Разглежданата долна, навлак-възседна повърх-
нина се наблюдава ясно южно от с. Жедна при 
водослива на реката. Тук, в основата на възсед-
натия блок, под конгломератите и пясъчниците, е 
представен малък, нарушен блок от горнокредни 
флишоидни седименти, който маркира нейното 
развитие и в дълбочина. Те и покриващите ги де-
формирани седименти от Блажиевската, а веро-
ятно и тектонски обработени лещовидни тела oт 
Каменишката и Балановската свита, са възседнати 
върху огънати конгломерати и пясъчници, с лещи 
от битуминозни аргилити от Разметанишката свита 
и върху разположените отгоре, също деформира-
ни, въгленосни седименти от Бобовдолската свита. 
Тази долна навлак-възседна повърхнина се следи 
след това в източна посока при вр. Златушковица 
и северно от пътя за гр. Бобовдол, продължава над 
кошарите при Говедарски дол, следва в северна-
та периферна част на откритите рудници, северно 
от гр. Бобовдол и с. Мламолово и при билото над 
с. Мало село. Възсядането в този изток-северо-
източен участък е върху нагънатите въгленосни 
седименти, които изграждат северното бедро на 

до Западнорилския разлом от Струмската разлом-
на система. Източно от последния е разположен 
Рилският блок от Родопската единица. 
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Бобовдолската антиклинала, усложнено значител-
но от по-нискоредни гънки (виж по-долу). 

При това положение може да се посочи, че 
Гологлавският навлак-възсед е една сложна струк-
тура от листричен тип, но нейното по-пълно харак-
теризиране и разглеждане, както и това на прибор-
довите и вътрешните разломи и гънки, не е задача 
на настоящата работа.

Наличното тук привидно, относително по-ви-
соко разположение в разреза на „пъстрите глини 
и конгломерати“, но без да е изяснено и отчете-
но тяхното тектонско гънково и навлак-възседно 
разположение, е било причина тези седименти да 
се разглеждат от Коняров (1932) като относително 
най-млади в басейна. 

Колошкият разлом или разсед е стръмен, суб-
вертикален и е запад-югозападна граница на БВБ 
(Димитров, 1931; Бончев, 1936; Каменов, 1959 и 
др.). Западно от него, в рамките на Колошкия хорст 
от Конявска планина, са разкрити перм-долнотри-
аски пясъчници, средно-горнотриаски варовици 
и доломити, горнокредни флишки и флишоидни 
седименти. По-късно е проявено тектонско въз-
действие, при което олигоцен-долномиоценските 
седименти от басейна са били приразломно огъ-
нати, стръмно преобърнати, скъсани и частично 
възседно покрити от триаски скали в участъка, се-
верно от с. Голяма Фуча. Тук тектонският натиск е 
бил от югозапад (Бончев, 1936 и др.). 

БВБ от юг е очертан от Голямовърбовнишкия 
разсед, стръмно наклонен на СИ. Южно от него 
в малки участъци са разкрити скали от Диабаз-
филитоидния комплекс, а на широка площ покри-
ващите ги перм-долнотриаски конгломерати и пя-
съчници и средно-горнотриаски варовици и доло-
мити. В участъка между селата Голям Върбовник 
и Горна Козница над тях и разломно до тях са раз-
положени флишки и флишоподобни седименти, 

прехождащи нагоре в разреза, както и латерално 
в пясъчници, съдържащи слоеве от конгломерати 
и песъчливи аргилити с вероятно късноеоценска (?) 
възраст (Спасов, 1956 и др.). Тези седименти от 
района на с.с. Мърводол, Долна и Горна Козница 
са периферно разседно очертани, нарушени и в 
северната част частично несъгласно покрити от 
олигоценските седименти от БВБ (Спасов, 1956; 
Каменов, 1959 и др.). Няма данни за тяхното на-
личие в дълбочина в площта на разглеждания 
басейн. 

На места разседните граници на седиментите 
от БВБ и по-старите седиментни и метаморфни 
скали от съседните оградни блокове и хорстовите 
блокове от самия басейн са били по-късно тектон-
ски активирани, а седиментите – деформирани и 
нарушени. Във връзка с това палеогенските и нео-
генските грабенови басейни от ЮЗ България са 
разглеждани като син и/или постседиментационни 
(Загорчев и др., 1994 и др.). Псефитни късове и пя-
съчни зърна от посочените по-стари скали от всич-
ки бордове на Бобовдолския грабен се установяват 
сред конгломератите и пясъчниците от разглежда-
ния басейн. 

Относително най-силно са нагънати и дефор-
мирани олигоцен-долномиоценските седименти 
от северната и северозападната част на БВБ, къде-
то са проявени навлак-възседните структури. Тук 
на повърхността, но главно със сондажни и мин-
ни изработки са установени, но относително сла-
бо характеризирани, разположените от север на 
юг, гънки: Чеганска синклинала (ЧС), Софийска 
ан тиклинала (СА), Поморавска или Второполска 
синклинала (ПС), Бобовдолска антиклинала (БА) 
и Бабинска синклинала (БС), като първоредни са 
първата и пос ледните две (Коняров, 1932; Ка менов, 
1959 и др.). Установяват се също така и относител-
но по-малки движения на блокове от басей новия 

Фиг. 2. Обобщен стратиграфски разрез на олигоцен-долномиоценските седиментни последователности от Бобов-
долския въгленосен басейн 

1 – Холоцен: алувиални пясъци и неспоени конгломерати; 2 – Плиоцен–Плейстоцен: конгломерати и пясъчници; 3 – варо-
вити аргилити; 4 – аргилити; 5 – песъчливи аргилити; 6 – глинест пясъчник; 7 – дребнозърнести пясъчници; 8 – средно- и 
едрозърнести пясъчници; 9 – дребнокъсови конгломерати; 10 – средно- и едрокъсови конгломерати; 11 – дребновалунни 
конгломерати; 12 – брекчоконгломерати; 13: а) суббитуминозни въглища, b) битуми в битуминозни аргилити; 14 – гео-
ложка граница: а) нормална преходна, b) размивна несъгласна; 15: а) спори и полен, b) фосилна флора; 16 – фосилни риби; 
17 – бозайникова фауна; 18 – трансгресивно-регресивeн цикъл на седиментация; КЕ – Късен Егер; ОТТН – Оттнанг

Fig. 2. Schematic stratigraphic section of the Oligocene–Lower Miocene successions of Bobovdol coal-bearing Basin 

1, Holocene: alluvial sands and non-lithified conglomerates; 2, Pliocene–Pleistocene: conglomerates and sandstones; 3, carbonate 
argillites; 4, argillites; 5, sandy argillites; 6, clayey sandstones; 7, fine grained sandstones; 8, medium and coarse grained sand-
stones; 9, fine and medium pebble conglomerates; 10, coarse pebble and small cobble conglomerates; 11, large cobble conglomer-
ates; 12, breccia-conglomerates; 13: a) bituminous coal, b) bitumen in bituminous argillites; 14, geological boundary: a) conform-
ity, b) unconformity; 15: a) spores and pollen, b) fossil flora; 16, fossil fish; 17, mammal fauna; 18, transgressive-regressive cycle 
of sedimentation; KE, Late Egerian; OTTH, Ottnangian

→
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фундамент, при което рупел-долномио ценските 
седименти са слабо огънати и разседнати на места. 
Относително най-старите рупелски седименти, ле-
жащи върху средно-горнотриаски варовици и до-
ломити, а частично и върху по-старите скали, пред-
ставени в южната периферна част на басейна, са 
общо блоково, стъпаловидно издигнати, нарушени 
и частично разломно разграничени от по-младите 
седименти от централната част на басейна. 

Пред-, син- и постседиментационните разло-
мявания, нагъвания и навлак-възседните блокови 
движения на рупел-долномиоценските седимен-
ти от БВБ са били свързани с тектонски процеси, 
проя вени в по-широк регионален план. Те не се 
разглеждат и коментират в настоящата статия. 

Пространствено-времевите съотношения меж-
ду рупел-долномиоценските седименти от БВБ и 
средноеоцен-олигоценските седиментни и вулкан-
ски скали от съседните палеогенски понижения от 
ЮЗ България не са изяснени цялостно по тектонски 
причини и отсъствието на по-точни стратиграфски 
и корелативни данни и тук не се разглеждат. 

Целта на настоящата работа е, изхождайки от 
данните от нашите изследвания и публикуваните 
материали, да се разработи и уточни по-цялостно 
литостратиграфията и цикличността на олигоцен-
долномиоценските седименти от БВБ като при 
това са отделени и характеризирани последова-
телно разположените една върху друга 6 нови сви-
ти, съставляващи секвенциите на два регионални 
трасгресивно-регресивни цикъла на седиментация 
(ТРЦС). 

Приложената геоложка карта (фиг. 1) и обоб-
щената стратиграфска колонка (фиг. 2) на седи-
ментите от Бобовдолския басейн са съставени от 
автора на настоящата работа. Ползвана е геолож-
ката карта и работата на Каменов (1959), в която 
са синтезирани и обобщени личните наблюдения, 
данни и становища, както и тези на геолозите, до-
принесли за проучванията на въглищата в отдел-
ни участъци от басейна. Ползвани са също данни 
и становища, свързани и отразени на Геоложката 
карта в М 1:100 000 – картен лист Босилеград и 
Радомир (Загорчев, Денева, 1991; Загорчев, 1993), 
Перник (Загорчев и др., 1991, 1994), Крива Паланка 
и Кюстендил (Загорчев, Русева, 1991, 1993), 
Благоевград (Маринова, 1991, 1993). Частично 
са ползвани и тези в М 1:50 000 – картни листове 
Земен (Милованов и др., 2006), Коняво (Жeлев и 
др., 2008), Дрен (Антонов и др., 2011) и Дупница 
(Саров и др., 2011).

Данни относно стратиграфията  
на олигоцен-долномиоценските 
седименти от Бобовдолския басейн

Първоначалните изследвания в БВБ започват не-
посредствено след освобождението на България 
от османско иго. Бобовдолският и Пернишкият 
басейни са определени като държавни периметри 
през 1890 г, а организирано добивът на въглища 
започва от 1891 г. Изследванията тогава и през 
първите десетилетия на 20-ти век са били насоче-
ни към установяването на въглищни пластове и 
провеждането на добив с минни изработки, но раз-
покъсано, на отделни места. Данните от този етап 
в стратиграфски аспект са били локални, кратки, 
неточни и противоречиви (Коняров, 1932). 

През 20-те и 30-те години на 20-ти век из-
следванията и минните изработки са придобили 
по-широк и организиран характер, изработен е 
и главният травербан. Публикувано е и първото 
стратиграфско разчленяване на седиментите от 
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БВБ, разработено от Коняров (1932), който раз-
граничава 3 хоризонта или задруги: (1) шистозни 
глини – шистозен хоризонт, (2) продуктивен хори-
зонт или серия и (3) пъстри глини и конгломера-
ти. Стратиграфската позиция на първата и третата 
единица обаче са неправилно посочени и техните 
места в разреза са разменени. Той е изхождал ве-
роятно от по-ниското релефно и привидно такова 
стратиграфско разположение на битуминозните 
аргилити, югозападно от гр. Бобовдол и относи-
телно по-високото на въгленосните седименти 
при северната част на града, както и на пъстрите 
глини и конгломерати в прибилните части северно 
от града. Тогава обаче, тектонските и простран-
ствено-времевите съотношения на задругите не са 
били достатъчно точно и цялостно установени и 
отчетени при определянето на стратиграфската им 
позиция и последователност. Относно възрастта на 
седиментите от БВБ Коняров (1932), посочва фо-
силна флора, изучена от Г. Константинов и приема 
становището за тяхната плиоценска – понтийска 
възраст (старо стратиграфско разчленяване). Това 
становище е било възприето, заедно със станови-
щето, че Бобовдолският и Пернишкият басейн са 
били свързани и възрастта им е интерпретирана 
общо, главно по фосилна флора (Бончев, 1923; 
Златарски, 1927 и др.). 

Бончев (1936) провежда регионални геоложки 
изследвания в северната част на БВБ, отчита и дан-
ните от завършения през 1932 г. главен травербан 
и посочва правилната стратиграфска позиция на 
задругата на пъстрите глини и конгломерати в ос-
новата на разреза, а тази на битуминозните арги-
лити – в горната част над въгленосните седименти. 
Поради липса на нови данни приема становището 
за тяхната понтийска възраст. 

Китанов (1939, стр. 223), изхождайки от фосил-
ната флора, представена характерно в аргилитите 
от въгленосната и битуминозната задруга, изуча-
вана преди това от Константинов (1938) посочва, 
че „...образуването на каменовъглените залежи в 
Перник и Бобовдол е започнало през Олигоцена и 
е завършило отчасти през Миоцена, като най-ин-
тензивно е било през Горния Олигоцен.“

Представената рядко и лошо запазена молюско-
ва фауна сред въгленосните седименти (Златарски, 
1927; Haberfelner, 1931; Каменов, 1959) е пресно-
водна, не е изучена подобаващо, а стратиграфска-
та ѝ стойност е неизяснена и неясна.

Берегов (1941, стр. 123) разграничава два ком-
плекса: долен – представен предимно от груби 
кластични скали, означен като пъстри скали и 
горен – изграден от фини пелитни образувания с 
битуминозно съдържание, означени като глинести 
шисти. Помежду тези два ясно различни комплек-
са се намира въгленосната задруга. Посочва се 
късноолигоценска възраст за битуминозните ар-
гилити при селата Жедна и Житуша по наличието 
на фосилни риби – Barbus macrurus, Ag. Берегов 

(1941), както Коняров (1932) и Бончев (1936), не 
различават по стратиграфска позиция и възраст 
битуминозните аргилити от подвъгленосната за-
друга (Разметанишката свита тук) при тези две 
села от сходните по състав аргилити, но разпо-
ложени над въгленосната задруга в синклиналата 
между гр. Бобовдол и с. Бабино. Берегов (1946, 
стр. 179) по-късно ги разграничава, но в тази обоб-
щителна работа седиментите в БВБ са разгледани 
и характеризирани много кратко. Отдолу нагоре са 
разграничени: (1) пъстри конгломерати; (2) пъстри 
глини и пясъчници, за които е посочено, че напо-
добават алпийските пъстри, сладководни моласи;  
(3) дебелослойни пясъчници със сферично изве-
тряне и тънки слоеве от песъчливи глини и въгли-
ща; (4) продуктивна серия; (5) глинести шисти с 
битуминозни прослойки и (6) пясъчници – ситно-
зърнести, порьозни. Задругите и техният състав, 
строеж, граници, възраст, пространствено-времеви 
взаимоотношения и местоположение не са харак-
теризирани достатъчно пълно. Сега това разчле-
няване, засягащо главно седиментите от северна-
та част на басейна, има предимно информативна 
геолого-историческа стойност, защото не е било 
цялостно разработено и публикувано и не е наме-
рило последващо приложение и доразработване.

През 50–90-те години на миналия век са про-
веждани интензивни геолого-проучвателни и 
минни работи в БВБ и другите съседни басейни. 
Изяснени са редица въпроси относно стратигра-
фията и геоложкия строеж на басейна, а също 
така и на съседните райони, получени в резул-
тат на значителни геолого-картировачни работи. 
Практическата насоченост на геоложките изслед-
вания относно въглищните пластове и отчитайки 
тяхната басейнова стратиграфска значимост е на-
мерила отражение при стратиграфското разчле-
няване. Следвайки Коняров (1932) и изхождайки 
главно от сондажните данни са отделени, просле-
дени, очертани, дори и в перспективни площи, под-
въгленосен, въгленосен и надвъгленосен хоризонт 
или задруги (Каменов, 1959; Йовчев, 1960). За ос-
новната непродуктивна задруга Каменов отбеляз-
ва, че „това е една мощна моласоидна серия“. Коен 
(1955) и Каменов (1959), изхождайки от наличие-
то на единични оогони от харови водорасли и от 
геоложките данни за други басейни от България, 
изказват становище за късноеоценската възраст 
на седиментите от БВБ. Обаче, единичните нива и 
находки на харови оогони, които са недостатъчно 
изучени и са с неизяснено стратиграфско значение 
(Паламарев и др., 1998), не могат да са база за стра-
тиграфско датиране. Становището за олигоценска-
та възраст на въгленосните и за горноолигоцен-
долномиоценската на надвъгленосните седименти 
по фосилна флора (Китанов, 1939) е възприето и 
потвърдено при по-късните изследвания и анализ 
на установената фосилна флора и палиноложки 
данни (споро-поленов анализ) (Cernjavska, 1977; 
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Чернявска, Иванов, 1996; Ivanov, 1996; Паламарев 
и др., 1998). Битуминозните аргилити или неф-
тошисти, представени и разкрити локално при  
с. Новоселяне от централната част на басейна, са 
проучвани със сондажни изработки. Във ведом-
ствен геоложки отчет те са характеризирани като 
офи циална литостратиграфска единица – Но во-
селян ска свита (Иванов и др., 1977ф1). При нейно-
то обос новаване и характеризиране са използвани 
главно сондажните данни, а късноолигоценската 
възраст е приета по аналогия с битуминозните ар-
гилити при селата Жедна и Житуша, съдържащи 
горноолигоценски фосилни риби. 

Регионални геоложки проучвания в БВБ и дру-
гите въгленосни басейни от ЮЗ България не са 
провеждани през 90-те години на 20-я и началото 
на настоящия 21-ви век, а добивът е предимно в 
рамките на старите проучени площи. През този 
период са проведени значителни геолого-карти-
ровачни работи и е изготвена Геоложка карта 
в М 1:100 000, обхващащи и БВБ през периода 
1991–1994 г. През последното десетилетие се 
изготвя и Геоложка карта в М 1:50 000 (2003–
2011 г.), но все още е пред окончателно завърш-
ване и публикуване на материалите, а оценките на 
допълненията и обобщенията са предстоящи. По 
същество се приема и разглежда тричленното раз-
членяване на подпродуктивна, въгленосна и над-
продуктивна задруга. Картните листове обхващат 
значителни площи от други, съседни палеогенски 
басейни и се посочват задругите от БВБ на коя ли-
тостратиграфска единица от съседните по-големи 
басейни съответстват по стратиграфска позиция 
и възраст (Загорчев, Русева, 1993; Загорчев, 1993; 
Маринова, 1993; Загорчев и др., 1994 и др.). При 
това, горноолигоценските битуминозни аргилити 
в участъка при селата Жедна и Житуша, са раз-
глеждани като самостоятелна задруга, но показа-
ната площ на геоложката карта на тези седименти 
(Загорчев, 1993; Милованов и др., 2006; Желев и 
др., 2008), имащи дебелина 10–30 m, е значително 
по-голяма от действителната. Отделните картни 
листове от Геоложките карти и в двата мащаба са 
съставяни от различни работни колективи и в раз-
лично време и са налице определени различия и 
несъответствия. 

Тук трябва да се обърне внимание и върху ста-
новищата относно флишките и флишоподобните 
(флишоидни) седименти при с.с. Коркина, Долно 
и Горно Габришево, представени в очертанията 

на Коркинския хорст от ЮЗ част на БВБ. Според 
нас, изхождайки от реалните теренни геоложки 
данни и публикуваните палеонтоложки материали 
(Stoykova et al., 2003) и отчитайки непълнотата и 
неточностите на приложената схематична геолож-
ка карта, най-правилно е да се приеме, че флишките 
и флишоподобните седименти при селата Коркина, 
Долно и Горно Габришево и тези в Конявска пла-
нина и при с. Касилаг, са с къснокредна възраст. 
Преди те са разглеждани като титон-бериаски се-
дименти. При това положение според нас, няма 
преки данни за характерно наличие на палеогенски 
флишки и флишоподобни седименти в БВБ при  
с. Коркина и съседните села, както е приел Каменов 
(1959). Това негово становище обаче, се възприе-
ма в някои случаи и по-късно (Милованов и др., 
2006. 

Северно, югоизточно и южно от Коркинския 
хорст, който е разположен в ЮЗ част на БВБ, са 
разкрити олигоценски седименти, които идват 
като покривка на триаските и горнокредните ска-
ли, но същевременно са и странично, приразлом-
но разположени. Освен това, северните и южните 
хорстови разломи са активирани в една или друга 
степен по-късно, но по-значително в близост до 
издигнатия блок на Конявска планина. Като цяло 
южната част на БВБ, разположена южно и югоиз-
точно от Коркинския хорст, е относително блоко-
во по-издигната. 

По тектонски причини не са разкрити цялостно, 
но и не са просондирани по-старите седименти от 
централната, по-понижена част на Бобовдолския 
грабенов басейн. Това положение силно затрудня-
ва стратиграфските и палеогеографските изследва-
ния и интерпретации. 

Литостратиграфски единици

Краткият обзор по изучеността и новите данни 
от изследванията на олигоцен-долномиоценските 
седименти от БВБ показват наличието на алуви-
ални, делувиално-пролувиални, езерно-блатни и 
воднобасейнови езерни седименти, имащи сложен 
състав и строеж, дебелина 1–1,5 km и цялостно 
неизяснена последователност и възраст. При до-
сегашните изследвания са отделяни неофициал-
ни литостратиграфски единици – подвъгленосна, 
въгленосна и надвъгленосна задруги (хоризонти), 
изучавани и характеризирани главно в северната 
част на басейна във връзка с проучването и разра-
ботването на въглищните пластове. 

Проведените от автора комплексни литолож-
ки, генетични и стратиграфски изследвания на 
седиментите дават възможност, отчитайки специ-
фичността на техния литоложки състав и налич-
ните в тях палеонтоложки материали (фосилна 
флора, спори и полен, фосилни риби, гръбначна 
и молюскова фауна), да се изяснят редица зако-

1 Иванов, В., Г. Ефремов, Б. Каменов. 1977ф. Доклад за 
резултатите от предварителните геоложките проучвания на 
нефтошистно находище „Новоселяне” в района на Бобовдолския 
палеогенски въглищен басейн, извършено през 1974 г. Национален 
геофонд – ІІ 955.
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номерности относно техния състав, строеж, гене-
зис, възраст, етапност и цикличност на развитие. 
Изучаването и обобщаването на всички данни за 
геоложкия строеж на басейна и на представените 
седиментни последователности и на палеонтолож-
ките останки в тях позволиха да се разработи нова, 
по-цялостна стратиграфска схема на олигоцен-
долномиоценските седименти от БВБ. Тази схема 
съчетава както особеностите в развитието на рас-
тителния и животинския мир, така и своеобразния 
състав, строеж, генезис, изменчивост и цикличния 
строеж на последователностите от басейна. 

Разглежданите и характеризираните в настоя-
щата работа литостратиграфски единици отразя-
ват характерни стадии и етапи на седиментация и 
развитие на БВБ. Същевременно те изграждат по-
крупни, регионални басейнови последователности 
– секвенциите на два ТРЦС. 

Почти цялата или преобладаващата част от 
площта на БВБ е обработваема и залесена, а раз-
критостта е слаба и променлива както по площ, 
така и в разрез. Ето защо, изискването за подбор 
и посочване на добре разкрити холостратотипо-
ви разрези тук не може да бъде стриктно спазено. 
Данните при тяхното изучаване и характеризиране 
в преобладаващата част са от съседни, петнисто 
разположени, често сравнително малки разкрития 
в оврази, корита на реки и временни водни потоци, 
изкопи на пътеки и пътища и частични разкрития 
в оголени и изорани участъци. Друг факт, който 
също трябва да се има предвид е, че разглежданите 
олигоцен-долномиоценски седименти са сравни-
телно слабо споени, имат значителна дебелина и 
са алувиални, езерно-блатни и езерни седименти, 
представени от относително тънки лещовидни, 
слабо издържани слоеве, пакети и пачки. Всичко 
това и значителната дебелина на седиментите, фа-
циалната им изменчивост по площ и в разрез пре-
допределят възможността и необходимостта от 
относително по-обобщено описание на разрезите 
и посочването на генералното им направление и 
местоположение на терена. 

Според нас, съобразно пространствено-време-
вите и тектонски взаимоотношения, относително 
най-старите, характеризирани по-долу, рупелски 
седименти от басейна, съставляващи един реги-
онален, басейнов ТРЦС, са разкрити най-добре в 
неговата разломно ограничена и стъпаловидно из-
дигната южна периферна част. Същите на места от 
североизток са тектонски очертани от приблизи-
телно фугитивно разположени, СЗ–ЮИ ориенти-
раните разломи, отделящи ги от относително по-
младите подвъгленосни седименти (Разметанишка 
свита), разкрити в централната част на басейна. 
Тези разломи са по-отчетливи при петнисто раз-
критите, издигнати блокове от средно-горнотри-
аските варовици и доломити от подложката и са 
своеобразно продължение на разломите, очертава-
щи Коркинския хорст.

Рупелските седименти са разкрити в землища-
та на с. с. Блажиево, Грамаде, Каменик, Малък и 
Голям Върбовник и Шатрово, частично южно от 
с. Коркина и източно от с. Горна Козница (фиг. 1). 
Тук те лежат несъгласно върху средно-горнотри-
аски варовици и доломити, горнокредни флишки 
и флишоподобни седименти, а южно от селата 
Шатрово и Коркина частично и върху горноео-
ценските (?) сивочерни флишки и флишоподобни 
седименти, разкрити на юг при с.с. Горна и Долна 
Козница, Мърводол и др. от североизточната пе-
риферия на Кюстендилския район. Несъгласните 
взаимоотношения на олигоценските седименти от 
БВБ с тези горноеоценски (?) седименти са на мес-
та тектонски усложнени и замаскирани от свлачи-
ща и от стопанската дейност при билото Винарски 
път, южно от с. Шатрово и по на запад. 

Разглежданите седименти от БВБ, източно от 
с. Блажиево при коритото на р. Джерман, са раз-
седно ограничени от Джерманския разсед и трябва 
да се търсят в дълбочина под неогенските седи-
менти в рамките на съседния Джермански грабен. 
Аналогична е ситуацията и при сегашните север-
северозападни очертания на басейна, където се-
верно от селата Касилаг, Жедна и Извор е разполо-
жен Изворският неогенски грабен. 

Корелативното разглеждане на палеогенски-
те последователности от БВБ с тези от съседно 
разположените понижения от Дупнишкия, Кюс-
тендилския и Радомир-Пернишкия райони не е 
обект на настоящата работа. Холостратотиповите 
разрези се описват отгоре надолу, а свитите от по-
старите към по-младите.

1. Блажиевска конгломерато-пясъчникова 
свита (нова свита)

Наименование и типово находище. То идва от 
с. Блажиево, а типовото находище е при селото и 
южно, западно и северно от него. 

Историческа справка и общи сведения. Сви-
тата е изградена от неравномерно редуващи се 
едро-, средно- и дребнокъсови, предимно поли-
литокластични брекчоконгломерати, конгломе-
рати, едро-, средно- и дребнозърнести полимик-
тови пясъчници, глинести дребнозърнести пясъч-
ници и малко лещовидни, песъчливи аргилити. 
Преобладаващо развитие в долната част на разреза 
имат конгломератите, а в горната – пясъчниците. 
По генезис те са пролувиални и алувиални (флуви-
ални) отложения. Сред пясъчниците и песъчливите 
аргилити от най-горната част на свитата (при гор-
ната граница) са слабо развити езерно-алувиални 
слоести, песъчливо-алевритови аргилити и езерно-
блатни, лещовидни въглищни шисти и единични 
въглищни пластове с дебелина 5–30 сm. 

Наличието на такива въглепроявления при се-
лата Блажиево и Каменик е било предпоставка за 
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отнасянето им към въгленосната задруга (Коняров, 
1932). Това становище е било възприето при из-
готвянето на Геоложката карта в М 1:100 000 
(Маринова, 1993), но без да се отчитат реалните 
пространствено-времеви съотношения и различ-
ната стратиграфска позиция спрямо главната въг-
леносна задруга, развита по-високо в разреза, раз-
крита и разработвана в северната част на басейна 
при гр. Бобовдол и с.с. Мламолово, Голяма Фуча 
и Бабино. Явно, тук става дума за неправилно ви-
дени и погрешно показани на картата и геоложкия 
разрез, по-конкретни стратиграфски взаимоотно-
шения. По-старите седименти от пъстрата подвъг-
леносна задруга са изобразени като разположени 
по склоновете и билата, а относително по-младите, 
въгленосните, са показани, че лежат по-ниско при 
коритото в долината на р. Блажиевска. На картни-
те листове в М 1:50 000 общо седиментите в юго-
източната част на басейна са характеризирани като 
конгломерато-пясъчникова задруга (Желев др., 
2008; Саров и др., 2011).

Холостратотип и хипостратотип. Отно-
сително най-пълен разрез на свитата, приет за хо-
лостратотип, се установява и проследява западно 
от коритото на р. Джерман под мест. Драките, из-
точно от с. Голяма могила. Разрезът се проследява 
в северозападна посока първоначално по големия 
стръмен дол, следва на билото по изкопа на пътя 
и овразите, североизточно от нивите на с. Голяма 
могила, а след това продължава по склоновете на 
оврази и долове в долната част на южния склон на 
долината на р. Сушица при устията на дълбоките 
долове. Тук разрезът пресича коритото на реката 
и следва по северния склон на речната долина, 
пресича вододелното било при вр. Чуката, про-
дължава на север по черния път до коритото на 
р. Блажиевска, а след това по северния склон на 
долината на тази река по стария черен път (сега 
пътека) за с. Каменик до горната прибилна, обра-
ботваема част на склона. 

Определянето и характеризирането на долната 
граница на тази свита се прави в хипостратотипо-
вия разрез по сондаж № 1 – с. Каменик.

Описание на холостратотиповия разрез:
Покривка. Каменишка свита (№ 6): 6. Пачка 

от циклично редуващи се едро- и среднозърнести 
пясъчници с градационна текстура, прехождащи в 
дребнозърнести глинести пясъчници и песъчливо-
алевритови аргилити с прекъсната и по-ясна хори-
зонтална и дребна коса слоестост – >20 m; преход-
на литоложка граница. 

Блажиевска свита (№ 2–5): 5. Пачка от сиво-
бели и светложълто-кафяви, неравномерно града-
ционно редуващи се едро-, средно- и дребнозър-
нести пясъчници, глинести пясъчници, имащи 
щрихована до ясна коса и хоризонтална слоестост, 
съдържащи лещовидни слоеве от песъчливи арги-
лити, а на места от средно-дребнокъсови конгло-
мерати и рядко в горната част единични тънки, 

лещовидни слоеве от въглищни шисти и нечисти 
въглища (5–30 cm), алувиални, езерно-алувиални 
и езерно-блатни по генезис – 40 m. 4. Сивобели, 
светлосиво-зелени и жълто-кафяви, едро- и сред-
нозърнести, относително слабо сортирани пясъч-
ници, глинести средно- и дребнозърнести пясъч-
ници, съдържащи неравномерно лещовидни слое-
ве и пакети от едро-, средно- и дребнокъсови, по-
лилитокластични конгломерати и брекчоконгло-
мерати, разположени градационно и съставляващи 
индивидуални алувиални и пролувиални цикли 
– 80 m. 3. Светлосиви, сиво-зелени, жълто-кафяви 
и розови, на места едро-, средно- и дребнокъсови 
конгломерати, редуващи се или съдържащи слоеве 
от едро- и среднозърнести пясъчници и глинести 
средно-дребнозърнести пясъчници, имащи града-
ция и структурно-текстурни белези, присъщи на 
алувиални и пролувиални отложения – >70 m, но 
неразкрита най-долна част и долна трансгресивна 
граница (виж хипостратотиповия разрез). 

Описание на хипостратотиповия разрез (по 
Сн. № 1 – с. Каменик) – 250–355 m:

3а. Неравномерно редуващи се слоеве и паке-
ти от едро-, средно- и дребнокъсови конгломера-
ти и едро- и среднозърнести пясъчници – 70 m.  
2. Средно- и едрокъсови конгломерати и брекчо-
конгломерати, съдържащи лещовидни слоеве от 
песъчливи конгломерати и едрозърнести пясъчни-
ци – 30 m; размивна граница.

Подложка. 1. Средно-горнотриаски карбонатен 
комплекс – светлосиви и розови варовици и доло-
мити – >30 m. Данните за сондажния разрез са по 
Мандев и др. (1970). 

Източно от Джерманския разсед, разполо-
жен източно от с. Блажиево при коритото на  
р. Джерманска, латерално са представени неоген-
ски седименти от Джерманския неогенски грабен 
и покриващи ги съвременни алувиални седименти. 
Тези седименти покриват вероятно тук разседно 
понижените рупелски седименти от Блажиевската 
и отгоре лежащата Каменишка свита.

Разпространение и дебелина. Седиментите 
от Блажиевската свита са разкрити главно в юго-
източната периферна част на БВБ при селата 
Голяма могила, Блажиево и Каменик, а в севе-
розападна посока се установяват петнисто при 
селата Голям Върбовник, Шатрово и южно от 
Коркина. Конгломератите и редуващи се конгло-
мерати и пясъчници от тази свита са представени 
слабо и в северната част на басейна в района при  
с. Жедна и като ивица следват на изток, северно от  
гр. Бобовдол и северно от селата Мламолово и  
Мало село. Тяхната северна граница е Гологлав-
ският възсед-навлак. Същевременно те, заедно с 
разположените отгоре хатски конгломерати (по-
кривка), са възседнати върху въгленосните седи-
менти, разкрити при гр. Бобовдол, но те се разглеж-
дат във втората част на нашата работа. Строежът, 
дебелината и взаимоотношенията на свитите тук са 
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силно тектонски усложнени във връзка със сложно 
проявения Гологлавския възсед-навалак.

Дебелината на седиментите от Блажиевската 
свита е ~250–300 m. 

Граници. Долната граница е размивна и сви-
тата покрива средно-горнотриаски варовици и 
доломити. При селата Каменик, Малък и Голям 
Върбовник са разкрити морфоложки относително 
по-издигнати, неравни малки палеовъзвишения 
– блокове от карбонатните скали от подложката. 
Разглежданите груботеригенни седименти по сон-
дажни данни при с. Палатово, покриват и скалите 
от Диабаз-филитоидния комплекс.

Горната граница на алувиалните конгломе-
рати, пясъчниците и глинестите пясъчници от 
Блажиевската свита с отгорележащата Каменишка 
свита е преходна литоложка и се маркира от из-
държани воднобасейнови езерни, хоризонтално 
слоести пясъчници и песъчливи аргилити, съдър-
жащи на места в основата тънки лещовидни слоеве 
от въглищни шисти и въглища (5–30 cm). 

Възраст. В груботеригенните седименти от 
Блажиевската свита вкаменелости почти не сe 
установяват. В източната част на участък „Бан-
ковица“, североизточно от гр. Бобовдол в съсед-
ство с рудник „Миньор“ от работен изкопен ма-
териал от конгломерати и пясъчници, принадле-
жащи най-вероятно към средната част от разреза 
на Блажиевската свита, навлак-възседно разполо-
жени върху въгленосните седименти, е установе-
на челюст от Elomeryx crispus (Gervais) с възраст 
Късен Еоцен–Ранен Олигоцен (относно източника 
и определението виж благодарностите). В най-гор-
ната част от разреза на свитата в аргилити, идващи 
с тънки слоеве от въглищни шисти и въглища, ряд-
ко се срещат неопределими отпечатъци, главно от 
тревиста флора.

За неравномерно редуващите се пясъчници и 
песъчливи аргилити от долната част на разреза 
от 393 до 850 m на Сн. № 1 – с. Палатово, съот-
ветстващи по стратиграфска позиция на пясъчни-
ците и песъчливите аргилити от горната част на 
Блажиевската и предимно на такива от отгореле-
жащата Каменишка свита, по споро-поленов ана-
лиз е установена възраст Рупелски век (Черняв ска, 
Иванов, 1996). Изследователите отбелязват, че 
къс ноеоценски палиноложки материали не са ус-
тановени. Тук подложка на просондираните по-
долу конгломерати и пясъчници от Блажиевската 
свита са венд-долнопалеозойски зелени шисти от 
Диабаз-филтоидния комплекс. По стратиграф-
ската позиция и наличните останки от гръбначна 
фау на и палиноложки данни, възрастта на конгло-
мератите и пясъчниците от Блажиевската свита 
може да се определи като Рупелски век, вероятно 
Ранен Рупел. 

Отличителни (диагностични) черти. Бла-
жиевската свита лежи в основата на олигоцен-
ските скали от БВБ и седиментите ѝ са разкрити 

по-добре в неговата югоизточна прибордова част, 
а в северната са тектонски нарушени. Представена 
е от едро-, средно- и дребнокъсови, предимно по-
лилитокластични конгломерати и брекчоконгло-
мерти, редуващи се в променливи съотношения 
с едро-, средно- и дребнозърнести полимиктови 
пясъчници. Конгломератите са предимно свет-
лосиви и розови на цвят, съобразно цвета на из-
граждащите ги късове от гнайси, гранити, пегма-
тити и амфиболити, светлорозови гранодиорити, 
зелени шисти, диабази и светлокафяви кварцити 
от Диабаз-филитоидния комплекс и Струмската 
диоритова формация, розови триаски пясъчници и 
варовици, бял и розов кварц. Основната им маса е 
светлосива, на места розова, гравийно-песъчлива, 
с глинест, глинесто-хематитов и глинесто-карбо-
натен (калцитов) цимент. По петрографски състав 
на късовете конгломератите са предимно полили-
токластични, но в близост със средно- и горно-
триаските варовици и доломити са представени и 
олиго- и рядко монолитокластични, дребнокъсови, 
доломито-варовикови брекчоконгломерати. 

Пясъчниците са доминиращият тип скали в 
средната и горната част от разреза на свитата. 
Те са едро-, средно- и дребнозърнести, слабо до 
умерено сортирани, полимиктови с глинест, гли-
несто-карбонатен и рядко с карбонатен цимент. 
Количеството на конгломератите намалява в раз-
реза, а това на пясъчниците се увеличава, като се 
подобрява тяхната структурна и минералого-пет-
рографска зрялост. Обаче, в близост с борда и 
относително издигнатите палеорелефни блокови 
възвишения от средно-горнотриаски варовици 
и доломити при селата Каменик, Малък и Голям 
Върбовник, се установяват клино- и лещовидни 
слоеве от варовикови брекчоконгломерати, а също 
и повече късове от такива скали сред глинестите 
пролувиални пясъчници и колувиални отложения. 
За строежа на разглежданите седименти е присъща 
индивидуална цикличност и структурно-текстур-
ни белези, характерни за алувиални и делувиално-
пролувиални отложения. Рядко до борда на грабе-
на, изграден от средно-горнотриаски варовици и 
доломити, се установявят колувиални и делувиал-
но-пролувиални, разнокъсови варовикови брекчи. 
Индивидуалните алувиални цикли от долната част 
на свитата си изградени от конгломерати и пя-
съчници, като те са непълни, пресечени отгоре. В 
разреза алувиалните цикли стават по-пълни и над 
лещовидните слоеве от средно- и дребнокъсови 
конгломерати и песъчливи конгломерати следват 
едрозърнети, слабо сортирани пясъчници, съдър-
жащи псефитови късове с градационна текстура. 
Над тях следват косослоести, едро- и среднозър-
нести пясъчници и неясно слоести средно-дребно-
зърнести пясъчници. В горната част на индивиду-
алните алувиални цикли от горната част на свитата 
идват и дребнозърнести пясъчници и алевролити с 
дребна коса и косо-вълниста слоестост, образувани 
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върху заливната тераса. При това индивидуалните 
алувиални цикли стават по-пълни отгоре. Освен 
това в горната част от разреза на свитата, сред 
пясъчници и песъчливи аргилити се установяват 
лещовидни езерно-алувиални и алувиално-езерно-
блатни, неясно хоризонтално слоести дребнозър-
нести, глинести пясъчници и песъчливо-алеври-
тови аргилити с дебелина до 1–2 m. Последните 
понякога съдържат в основата въглищен детрит 
и рядко лещовидни слоеве от въглищни шисти и 
въг лища с дебелина от 5 до 30 cm. Тези седименти 
маркират началото на нов етап в развитието на се-
диментацията и на палеогеографските условия, ко-
гато в алувиалната равнина са възниквали на места 
малки непостоянни езера и заблатявания и високо 
ниво на грунтовите води. 

2. Каменишка аргилито-пясъчникова свита 
(нова свита)

Наименование и типово находище. Името на сви-
тата идва от с. Каменик и р. Каменица. Типовото 
находище се намира в долната част на северния 
склон на долината и в коритото на р. Каменица при 
с. Каменик и северозападно от него. 

Историческа справка и общи сведения. Сви-
тата е представена от циклично, на места флишо-
подобно редуващи се слабо и умерено сортирани 
едро-, средно- и дребнозърнести пясъчници, пе-
съчливи аргилити, съдържащи понякога в осно-
вата на индивидуалните цикли лещовидни слое-
ве от средно-дребнокъсови конгломерати. Тези 
воднобасейнови – езерни и езерно-флувиални се-
дименти с преход покриват алувиалните пясъч-
ници и песъчливи аргилити от най-горната част 
на Блажиевската свита. Наличието на лещовид-
ни тънки слоеве от въглища и въглищни шисти в 
преходната зона между разглежданите две свити е 
било предпоставка за разглеждането и отнасянето 
на тези аргилито-пясъчникови седименти към въг-
леносната задруга, широко разкрита в северната 
част на БВБ. Но, както бе посочено по-горе, без да 
се отчитат реалните пространствено-времеви взаи-
моотношения на пластовете и задругите. 

Холостратотип. Холостратотиповият разрез 
на Каменишката свита е разположен над този на 
Блажиевската свита, но е отместен на запад при 
западния край на с. Каменик и източно от стена-
та на хвостохранилището, където разкритостта е 
по-добра. Разрезът се следи в северна посока от 
пътя при югозападния край на селото по долната 
част на южния склон на речната долина, следвайки 
изкопи на пътища под стената. След това преси-
ча коритото на р. Каменица и по северния склон 
се проследява при есовидните(s) завои на пътя и 
завършва над тях и изкопа на страничен път при 
стръмния, залесен отстъп на склона, северно от  
с. Каменик. 

Описание на холостратотиповия разрез: 
Покривка. Балановска свита (№ 5): 5. Не рав-

номерно редуващи се слоеве от светлосиви и ро-
зови, едро- до дребнокъсови, полилитокластични 
конгломерати и брекчоконгломерати, съдържащи 
дребни валунни и лещовидни слоеве от разнозър-
нести пясъчници – >30 m; размивна граница. 

Каменишка свита (№ 2–4): 4. Неравномерно ре-
дуващи се лещовидни слоеве от светлосиви и свет-
лорозови, едро- и среднозърнести, неясно хоризон-
тално слоести с градация, а на места косослоести 
пясъчници и тънки слоеве от глинести пясъчници 
и песъчливи аргилити, съдържащи в основата на 
индивидуалните цикли лещовидни слоеве от сред-
но-дребнокъсови, песъчливи конгломерати, коли-
чеството на които нараства в разреза и съдържащи 
на места в долната част на слоевете дребни, плоски 
късове от глинесто-варовити пясъчници от отдолу 
лежащата пясъчникова пачка – 30 m. 3. Циклично 
до флишоподобно редуващи се светлосиви и свет-
ло жълто-кафяви, едро- и среднозърнести пясъч-
ници с градационна текстура, изграждащи слоеве 
с дебелина 10–40 cm, прехождащи в средно-дреб-
нозърнести пясъчници, имащи понякога коса и 
косовълниста (конволютна) слоестост и над тях 
тънки слоеве от песъчливо-алевритови аргилити 
с хоризонтална слоестост, но на места в основата 
на индивидуалните цикли има лещовидни слоеве 
от дребнокъсови, полилитокластични, песъчливи 
конгломерати – 70 m. 2. Редуващи се едро-, сред-
но- и дребнозърнести пясъчници, имащи града-
ционна текстура, неясна коса слоестост и слоеве от 
глинести дребнозърнести пясъчници и песъчливи 
аргилити с хоризонтална слоестост и представени 
сред тях, но под пясъчниците в индивидуалните 
цикли – лещовидни слоеве от полилитокластич-
ни до олиголитокластични, средно-дребнокъсови 
конгломерати, а на места в основата и лещовидни 
тънки слоеве от въглищни шисти и нечисти въгли-
ща – 30 m; граница – преходна литоложка. 

Подложка. Блажиевска свита (№ 1): 1. Редуващи 
се светлосиви на места с розов оттенък дребнокъ-
сови конгломерати и брекчоконгломерати, едро-, 
средно- и дребнозърнести пясъчници и глинести 
пясъчници, прехождащи в песъчливи аргилити, 
съдържащи на места въглищен детрит, с преход 
към въглищни шисти – >30 m. 

Разпространение и дебелина. Песъчливите 
и глинесто-песъчливите, циклично редуващи се 
седименти от Каменишкта свита, са представени 
и разкрити като ивица в долната част на южния 
и по северния склон на долината и коритото на  
р. Каменица в участъка при с. Каменик и на севе-
розапад по склона до станцията на транспортна-
та лента на ТЕЦ „Бобовдол“. Тук седиментите от 
средната част от разреза на свитата са с по-добре 
проявени флишки белези, като аргилитите са сиви 
до сиво-черни от примеси на битуми и са приемани 
като предпоставка за търсенето на нефт (Коняров, 
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1932; Мандев и др., 1970). Седиментите от раз-
глежданата свита са характерно представени и на 
вододелното било Барбеш, разположено източно 
от с. Каменик и северно от с. Блажиево. 

Аргилито-пясъчниковите седименти на Каме-
нишката свита в северозападно направление от ти-
повото находище са представени, но слабо разкри-
ти в обработваемите площи между селата Малък 
и Голям Върбовник и Шатрово, но на места са по-
крити от холоценски пясъци и песъчливи глини. 
Северна граница на разглежданите тук седименти 
е Коркинският хорст и продължаващите на югоиз-
ток, фугитивно разположени, субпаралелни стръм-
ни, СЗ–ЮИ ориентирани разседи. Пясъчниците и 
аргилитите от тази свита в северната част на ба-
сейна при с. Жедна, не се установяват ясно над 
конгломератите и пясъчниците от Блажиевската 
свита, които са тектонски издигнати и деформи-
рани от Гологлавския навлак-възсед. Вероятно те, 
като по-пластични, са били изтискани по-високо и 
впоследствие размити. 

Дебелината на седиментите от Каменишката 
свита е 80–120 m. 

Граници. Долната граница на свитата е пре-
ходна литоложка и се поставя между алувиалните 
пясъчници и конгломерати от най-горната част на 
Блажиевската свита и покриващите ги воднобасей-
нови езерни и флувиално-езерни, циклично реду-
ващи се дребнокъсови конгломерати, пясъчници 
и песъчливи аргилити. На места под и в основата 
на езерните седименти са представени тънки, ле-
щовидни слоеве от въглищни шисти, въглища и 
песъчливи аргилити, съдържащи въглищен детрит. 
Седиментните скали на Каменишката свита, заедно 
с конгломератите и пясъчниците от отдолулежаща-
та Блажиевска свита, покриват средно- и горнотри-
аски варовици и доломити, представени като палео-
издатини при хвостохранилището, също в мест. „Св. 
Богородица“ и източно от с. Малък Върбовник. 

Горната граница – границата с Балановската 
пясъчниково-конгломератна свита в прибордови-
те участъци на басейна е размивна, а в централ-
ните части е ясна литоложка. Тя е предопределена 
от характерното развитие на покриващи, едро- и 
среднокъсови брекчоконгломерати и конгломера-
ти, редуващи се с пясъчници. Тази граница трудно 
се проследява поради значително проявени свла-
чищни и ерозионни процеси по склоновете. 

Възраст. В седиментите от Каменишката сви-
та, освен лошо запазени отпечатъци от фосилна 
флора, други фосилни останки пряко не се уста-
новяват. В Сн. № 1 – с. Палатово, в долната част 
на просондираните и посочени общо като флишо-
подобни аргилито-пясъчникови седименти, е ус-
тановено богато разнообразие от спори и полен, 
като в интервала 393–850 m преобладава топлолю-
бива растителност. Присъствието на някои видо-
ве например – Plicapollis pseudoexelsus (Krutzsch), 
Boehlensipollis hohli (Krutzsch), които се посочват 

като стратиграфски индикатори, дават възможност 
възрастта на флората и съдържащите я седименти 
да се определи като ранноолигоценска – Рупелски 
век. За седиментите от по-горния интервал от сон-
дажа (215–393 m) е посочена промяна в характе-
ра на флората. Тук тя е вече умерено топлолюби-
ва и се появяват нови видове полен, характерни 
за следранноолигоценско време при възприето 
тричленно разчленяване на Олгоценската епоха 
(Чернявска, Иванов, 1996). Умерено топлолюби-
вата флора е била свързана най-вероятно с форми-
рането и наличието на езерен басейн в грабена, т.е. 
с езерните седименти от Каменишката свита. 

Според нас, може достатъчно уверено да се 
приеме, че възрастта на аргилито-пясъчникови-
те седименти от горната част на Блажиевската, а 
същевременно и на тези от Каменишката свита, 
е Рупелски век. За седиментите от най-горната 
регресивна, пясъчниково-конгломератна част на 
Каменишката свита може да се допусне, че са фор-
мирани във времевия интервала преди и при гра-
ницата Рупел–Хатски век. При това положение, 
седиментите от Каменишката свита имат най-ве-
роятно възраст Късен Рупел. 

Отличителни (диагностични) черти. Каме-
нишката свита е представена от циклично редува-
щи се, а на места и флишоподобно редуващи се, 
главно светлосиви, едро-, средно- и дребнозър-
нести, относително слабо и умерено сортирани, 
полимиктови пясъчници, глинести пясъчници и 
песъчливо-алевритови аргилити, съдържащи на 
места в основата на индивидуалните цикли лещо-
видни слоеве от дребнокъсови и песъчливи, поли-
литокластични конгломерати. Седиментите имат 
по-добре изразен цикличен строеж в средната част 
от разреза на свитата, където наред с по-пълната 
и характерно проявена индивидуална цикличност 
и градация, се наблюдава по-ясно коса и косовъл-
ниста (конволютна) слоестост в по-дребнозър-
нестите пясъчници. Лещовидните тънки слоеве 
от полилитокластични, дребнокъсови конгломе-
рати са представени по-характерно на места сред 
цикличните глинесто-пясъчникови седименти от 
долната и най-горната част от разреза на свитата. 
Тази цикличност и състав на седиментите може да 
се обясни с периодичния импулсивен, пролувиал-
но-алувиален (флувиален) принос, предимно на 
дребнопсефитов и глинесто-песъчлив теригенен 
материал и последващо транспортиране, разпреде-
ление и отлагане на част от теригененния материал 
в плитките прибрежни, а на друга – в по-дълбоките 
части на трансгресивно развиващия се езерен ба-
сейн. При това индивидуалните цикли от средната 
и горната част на свитата, са по-ясно изразени и 
притежават на места структурно-текстурни чер-
ти, близки до флишките, а хоризонтално слоести-
те аргилити от по-горната са сиви, сиво-черни и 
по-характерно представени. Наличието на места 
на повече конгломерато-пясъчникови седименти 
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сред аргилито-пясъчниковите циклични седимен-
ти е свързано вероятно с тяхното образуване при 
устията на реки, вливащи се в езерния басейн.

Трябва да се посочи, че в основата на конгло-
мератни слоеве от най-горната, регресивна част от 
разреза на Каменишката свита, са представени и 
слоеве от пясъчникови конгломерати, състоящи 
се от късове от глинесто-варовити пясъчници от 
самата Каменишката свита. Този тип конгломе-
рати, означавани като вътрешноформационни, са 
образувани най-вероятно при регресивното спада-
не на нивото на водния езерен басейн и частично 
размиване на песъчливите седименти от неговите 
осушени периферни части.

Като цяло седиментните от Каменишката сви-
та маркират воднобасейнова езерна трансгресия и 
седиментация, проявена в БВБ най-вероятно през 
Късния Рупел. Повишеното количество на флувиал-
ни конгломерати и едро-среднозърнести пясъчници 
в най-горната част от разреза на Каменишката свита, 
както и наличието на лещовидни, тънки слоеве от 
пясъчникови, вътрешноформационни конгломерати, 
маркират регресията на езерния басейн, проявена ця-
лостно, вероятно в самия край на Рупелския век. 

Цикличен строеж на разреза

Изучаването и характеризирането на свитите и 
техните разрези показва, че рупелските седименти 
от БВБ са представени почти изцяло от теригенни 
скали. Това са разнообразни по размери и петро-
графски състав валунни в основата и главно едро-, 
средно- и дребноокъсови, предимно полилитоклас-
тични брекчоконгломерати и конгломерати с гра-
вийно-песъчлива и песъчлива основна маса, пред-
ставени в долната част на разреза. Те съдържат или 
се редуват със слоеве от едро- до дребнозърнести 
полимиктови пясъчници. Количеството на пясъч-
ниците, алевролитите и песъчливите аргилити на-
раства в разреза и те придобиват преобладаващо 
развитие, съдържайки лещовидни слоеве от конгло-
мерати. По генезис конгломератите, пясъчниците и 
песъчливите аргилити от разреза на Блажиевската 
свита (250–300 m) са алувиални и пролувиални по 
генезис. Тънки неиздържани пластове от суббиту-
минозни въглища, въглищни шисти и песъчливи 
аргилити, са представени в най-горната част на 
свитата. Това са езерно-алувиални, езерно-блатни и 
езерни седименти от малки непостоянни езера. Те 
маркират понижен принос на теригенен материал и 
изменение на палеогеографските условия. 

В горната част на разглежданите рупелски се-
дименти от басейна, основно развитие имат пясъч-
ниците и песъчливите аргилити от Каменишката 
свита (80–120 m), притежаващи по-ясно черти на 
вътрешен литоложки цикличен строеж. Това са 
езерни, езерно-флувиални и флувиални по гене-
зис, предимно дребнотеригенни седименти. 

Карбонатни скали – варовици, по същество не 
са развити сред разглежданите теригенните скали. 
Само рядко сред езерно-алувиалните седименти се 
установяват тънки лещовидни слоеве от варовити 
дребнозърнести пясъчници, прехождащи частич-
но в глинесто-песъчливи, финозърнести варовици. 
Те съдържат на места ядчести глинесто-варовити 
обособления, имащи понякога черти и на водорас-
лови варовици. 

Всички тези разнообразни по състав и генезис 
седименти са представени от редица специфични 
литоложки типове, идващи в характерни последо-
вателности на индивидуалните седиментни цикли 
на представените генетични типове отложения 
– делувиално-пролувиални, пролувиални, езерно-
пролувиални, езерни, алувиални, езерно-алувиал-
ни, езерно-блатни и др. Тези индивидуални цикли 
и съставляващите ги литоложки типове се проме-
нят и развиват по площ и във времето в определена 
закономерна обвързаност и последователност, съ-
образно представените и развиващи се палеогео-
графски обстановки на седиментация в алувиална 
равнина и формиран по-късно езерен воден басейн 
в разглеждания грабен. 

Първоначално формирането на моно- и пре-
димно на олиголитокластични, пролувиални и 
алувиални, валунни и едрокъсови брекчоконгло-
мерати, конгломерати и полимиктови пясъчни-
ци е било пряко свързано с грабеновия характер 
на басейна, издигнатостта на съседните оградни 
блокове и общия тектонски режим на съседните 
райони от ЮЗ България. По-късно количеството 
на конгломератите намалява и те стават предим-
но средно- и дребнокъсови, полилитокластични 
в централната част на басейна. Паралелно с това 
пясъчниците придобиват преобладаващо разви-
тие и нараства тяхната структурна и минерало-
го-петрографска зрялост в разреза. В най-горна-
та част на разреза на Блажиевската свита при-
състват и лещовидни алувиално-езер ни, дреб-
нозърнести пясъчници и песъчливи аргилити и 
езерно-блатни седименти със слаби въглепро-
явления. Те маркират изменение на палеогео-
графските условия с образуването на непостоян-
ни малки, алувиално-разливни езера и свързани 
с тях заблатявания. 

За следващият, втори етап на седиментация 
е характерно формирането на флувиално-езер-
ни и езерни пясъчници и песъчливи аргилити от 
Каменишката свита, имащи и черти на цикличен 
строеж. Те показват промяната на литоложкия 
състав, генезиса и палеогеографските условия на 
седиментация, а косвено и наличието на по-нисък, 
заоблен релеф и спокойна тектонска обстановка. 
Във всеки участък на басейна през предния и този 
етап на седиментация се е формирал разрез със съ-
ответен литоложки и генетичен облик, отразяващ 
своеобразието и направлението на утайко- и въг-
ленатрупването по площ и във времето. Техният 
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анализ и синтез позволява да се установят в разреза 
последователно развити литолого-генетични ком-
плекси или последователности, пряко отразяващи 
обстановките на седиментация и тяхното развитие 
във времето.

Тук само се докосваме до цикличния строеж 
на разрезите, защото не са характеризирани разно-
образните индивидуални литоложки типове (лито-
типове) и циклите на отделните континентални ге-
нетични типове отложения и техните разновидно-
сти, представени в басейна по площ и във времето. 
В настоящата работа се разглеждат накратко разре-
зите и генетичните особености на свитите, като се 
очертават основните черти на фазите и етапите на 
утайконатрупване и тяхното развитие във времето.

Блажиевската свита в долната част е представе-
на от едро-, средно- и дребнокъсови поли- и оли-
голитокластични брекчоконгломерати и конгло-
мерати, съдържащи в долната част и валунни къ-
сове и имащи гравийно-песъчлива основна маса. 
Съставът на късовете е ясно свързан с коренните 
скали от съседните бордове (блокове). Сред кон-
гломератите са представени неиздържани слоеве 
от едро- и среднозърнести полимиктови пясъч-
ници. Тези слоеве имат размивна горна граница и 
изграждат горната част на непълните, пресечени 
отгоре индивидуални алувиални седиментни ци-
кли. Основно това са алувиални и пролувиални 
отложения от планинско подхранвани реки с про-
менлив воден режим. Розовият цвят на места на 
основната маса на конгломератите и на пясъчни-
ците и техният цикличен характер свидетелстват 
за седиментация в условията на топъл до горещ 
климат с редуването на топли до горещи, сухи и 
топли сезони с валежи. 

В съседство с южния борд – Голямовър-
бовнишкия разлом, са представени и слоеве от 
колувиални и делувиално-пролувиални средно-
дребнокъсови, моно- и олиголитокластични брек-
чоконгломерати с преобладаващо съдържание на 
ръбести късове от средно-горнотриаски варовици 
и доломити с песъчлива, хематитово-глинеста ос-
новна маса. Представени са също сипейни, блокови 
и валунни, варовикови включения и обособления. 

В горната част на свитата индивидуалните алу-
виални цикли са по-пълни и тук коритните отло-
жения в долната част са представени предимно от 
лещовидни, средно- и дребнокъсови, полилитоклас-
тични конгломерати и/или песъчливи конгломерати, 
прехождащи в едро-среднозърнести, неяснослоести 
с градация пясъчници. Следват неравномерно реду-
ващи се едро- и среднозърнести пясъчници, имащи 
еднопосочна проволинейна (ламинарна) и сходяща 
едра коса слоестост. По-рядко се установяват слоеве 
с мулдовидна коса слоестост. Над тях следват, с про-
менлива дебелина и пълнота, средно и дребнозър-
нести, косослоести пясъчници и песъчливо-глинес-
ти алевролити от прибрежната част, прикоритният 
вал (бар) и заливната тераса. Те имат дребна коса, 

косовълниста и неясна хоризонтална слоестост. 
Наличието на средно- и дребнозърнести пясъчници 
сред тях маркира заливането на терасата от речни 
води при пълноводие. Това са вече алувиални отло-
жения от равнинна река с по-широко речно корито, 
променящо своето местоположение по площ, прие-
мащо водите на страничните притоци и разливащо 
се при пълноводие в определени понижени места. С 
последните са свързани слоеве от алувиално-езерни, 
глинести дребнозърнести пясъчници, алевролити и 
песъчливи аргилити, имащи на места повишено съ-
държание на овъглен растителен детрит и битуми. В 
цяло за алувиалните индивидуални цикли е харак-
терно, че в долната част на свитата те са изградени 
от конгломерти и пясъчници и са непълни, пресече-
ни отгоре. Постепенно в разреза те се изменят като 
индивидуалните алувиални цикли стават по-пълни в 
горната част, а седиментите са по-добре сортирани. 
При това количеството и издържаността на корит-
ните, лещовидни слоеве от средно- и дребнокъсови, 
полилитокластични конгломератни намалява и на-
раства това на едро- и среднозърнестите, косослоес-
ти пясъчници. Над тях вече са представени по-добре 
и по-пълно средно-дребнозърнести пясъчници и пе-
съчливи алевролити от плитките тихи, прибрежни 
коритни участъци и от заливната тераса. Характерът 
на седиментите свидетелства за тяхното образуване 
вече в условията на топъл и влажен климат и нали-
чието на относително по-постоянни реки. 

В най-горната част от разреза на Блажиевската 
свита в преходната зона с отгорележащите езерни 
седименти от Каменишката свита са представени и 
неиздържани по площ и с малка дебелина алувиал-
но-езерно-блатни седименти. Тук езерно-блатни-
те тънки слоеве от нечисти въглища и въглищни 
шисти (10–70 cm) и езерните тънки, лещовидни 
слоести глинесто-алевритови пясъчници и песъч-
ливо-алевритови аргилити маркират развитието 
на временни малки езера и заблатявания в палео-
алувиалната равнина на БВБ. Въглищните пласто-
ве са тънки и лещовидни и са разкрити частично 
само в юг-югоизточната периферна, относително 
по-издигната част на басейна. Дебелината и въгле-
носността на тези алувиално-езерно-блатни седи-
менти, разкрити само в тази периферната част на 
басейна е малка, вероятно поради по-значителният 
принос на теригенен материал. Обаче, това пери-
ферно, слабо въгленосно ниво заслужава внима-
ние и трябва да се проследи и изясни в централна-
та и северозападната, по-дълбока част на басейна 
в бъдеще. Въгленосността в тази част на басейна 
в дълбочина, изхождайки от палеогеографските 
условия, вероятно ще е по-добра, но за нейното из-
ясняване ще са необходими нови по-дълбоки сон-
дажни изработки. В това отношение трябва да се 
отчита и площното развитие на характерните въг-
леносни седименти при гр. Бововдол и с. Бабино, 
които възрастово са по-млади и ще бъдът характе-
ризирани във втората част на тази работа. 
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Трябва да се посочи, че характерно представе-
ните конгломерати и пясъчници от Блажиевската 
свита в цяло маркират началната флувиална, но 
главно алувиална трансгресивна фаза на седимен-
тация в БВБ. Тя е била проявена и развита, веро-
ятно, през първата половина на Рупелския век, 
при което е проявена ясно градация на образува-
ните седименти и палеогеографските изменения. 
Наличието в горната част на разреза и на дребно-
теригенни, слабо въгленосни езерно-алувиални и 
езерно-блатни седименти маркира ясно направле-
нието на протеклите седиментоложки, генетични 
и палеогеографски изменения. Тук обаче не се ус-
тановяват добре развити въглищни пластове. 

Най-вероятно през втората половина на Ру-
пелския век в БВБ е развита воднобасейнова езер-
на трансгресия. В езерния басейн са образува-
ни езерните и флувиално-езерните седименти от 
Каменишката свита. Тези аргилито-пясъчникови 
седименти имат вътрешен цикличен строеж, свър-
зан най-вероятно с импулсивния флувиален принос 
на теригенния материал. Тяхната рупелска възраст 
е установена по палиноложки данни от топлолю-
бива флора. Конгломерато-пясъчниковите, езерно-
флувиалните и флувиалните седименти от горна-
та и най-горната част от разреза на свитата, имат 
променлив състав и строеж. Това са неравномерно 
редуващи се средно-дребнокъсови конгломерати, 
песъчливи конгломерати, едро- и среднозърнести, 
неяснослоести и косослоести пясъчници, маркира-
щи в цяло повишен принос на теригенен материал и 
регресивната фаза на седиментация. Вероятно тя е 
проявена преди и при границата Рупел–Хатски век. 
Горната граница на разглежданата свита е размивна 
и е маркирана също от валунни, едро- и среднокъсо-
ви, пролувиални и алувиални брекчо-конгломерати 
и конгломерати от отгорележаща свита (фиг. 2). 

Обобщавайки може да се посочи, че алувиал-
ните и пролувиалните конгломерати и пясъчници 
от Блажиевската свита маркират началната тран-
сгресивна фаза на седиментация в БВБ, проявена 
най-вероятно през първата половина на Рупелския 
век. Наличните алувиално-езерни и езерно-блатни 
седименти в най-горната част на тази свита марки-
рат промяна в палеогеографските условия, но имат 
малка дебелина. Отгоре лежащите езерни и флуви-
ално-езерни пясъчници и песъчливи аргилити от 
Каменишката свита отразяват съществени изме-
нения на палеогеографските условия, свързани с 
проявената воднобасейнова – езерна, трансгресия, 
осъществена най-вероятно през втората половина 
на Рупелския век. При това е протекла съществена 
промяна на палеогеографията и седиментацион-
ната система, а също и относително регионално 
издигане на нивото на ерозионния базис и са об-
разувани предимно дребнотеригенни, аргилито-
пясъчникови езерни седименти. По-характерно 
представените флувиално-езерни и флувиални 
конгломерати и пясъчници в най-горната част от 

разреза на същата свита отразяват регресията на 
езерния воден басейн, осъществена вероятно при 
границата Рупел–Хатски век. 

Анализът на строежа, състава и генезиса на 
двете долни свити от БВБ, имащи рупелска въз-
раст, показва, че те имат нееднакъв, но напълно за-
кономерно и предопределено изменящ се строеж в 
разреза и по площ, отразявящ палеогеографските, 
палеотектонските и частично климатичните особе-
ности на развитие на Бобовдолския грабенов седи-
ментен басейн и близките съседни райони от ЮЗ 
България. В цяло последователностите от алувиал-
ните конгломерати и пясъчници от Блажиевската 
свита и от езерните, флувиално-езерните и флуви-
алните пясъчници, аргилити и песъчливи конгло-
мерати от отгоре лежащата Каменишката свита 
съставляват секвенцията на първия регионален 
(басейнов) трансгресивно-регресивен цикъл на 
седиментация, проявен през Рупелския век в БВБ 
(фиг. 2). Седиментацията продължава и разполо-
жените отгоре хат-ранномиоценски седиментни 
последователности съставляват и маркират след-
ващия основен цикъл на седиментация и развитие 
на разглеждания седиментен грабенов басейн. Те 
обаче ще бъдат характеризирани и разгледани във 
втората част на работата (Вацев, 2015, под печат).

Аналогичени по състав, строеж, генезис, въз-
раст и характер седиментни последователности 
и цикли на седиментация са представени и в съ-
седния Брежански грабен, разположен югоиз-
точно на ~35 km и непосредствено западно от 
Западнопиринския разлом (Вацев, 1984; Gaudant, 
Vatsev, 2003, 2012). 

Изложените стратиграфски, литоложки, гене-
тични, палеогеографски и геоложки данни поз-
воляват уверено да се посочи, че Бобовдолският 
грабен се е оформил, понижил и развивал като 
континентален седиментен басейн най-вероятно 
още в началото на Олигоценската епоха. Част от 
континенталните олигоценски седименти покри-
ват несъгласно горноеоценските флишки и фли-
шоподобни седименти от Кюстендилския район, 
периферно частично разкрити в учасъка при села-
та Мърводол, Блато, Долна и Горна Козница. Явно 
разглежданите олигоценски седименти от БВБ 
маркират нов етап на понижение, при който площ-
та на седиментацията е относително разширена в 
северна посока в Бобовдолския, Пернишкия и дру-
гите съседни басейни. Тези два грабенови басейни 
са разположени в източната, приразломна част на 
Крайщидната зона или Струмската единица. 
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