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Abstract. Bulgarian geological teams carried out geological mapping in 1968–1972 in a band situated transversally to the large struc-
tures from the Hauts Plateaux to north across the Tellian Atlas up to south of the town of Al-Asnam (today’s town Chlef) in North Algeria. 
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Резюме. Български геоложки екипи извършиха геоложко картиране в периода 1968–1972 г. в една ивица, разположена на-
пречно на големите структури и започваща от Високите плата и пресичаща Телския Атлас до района южно от гр. Ал-Аснам 
(днешен Шлеф) в Северен Алжир.
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През 2018 г. се навършват 50 години от започва-
нето на геоложкото картиране в Северен Алжир 
от български екипи. 

В периода от 1826 до 1962 г. Алжир е част от 
Франция, но в нея се развива и самостоятелна 
геоложка школа, която в много случаи е била 
различна от геоложката школа в метрополия-
та. Тя е имала и самостоятелна картировъчна 
служба (Service de la Carte Géologique). В нея са 
работили млади френски геолози, които са раз-
работвали като докторантури отделни региони 
и са съставяли геоложки карти в М 1:200 000. 
Противопоставянето на геолозите от Франция 
на тези от Алжир стига до там, че последни-
те организират отделно от френските геолози 
Световния геоложки конгрес в Алжир през 
1952 г. След отделянето на Алжир от Франция 
през 1962 г. в геологията на страната навлизат 
представители на други национални школи. 
Завършилият през 1962 г. Софийския универ-
ситет алжирски геолог Омар Абделкадер Ме-
рабет оглавява Службата за геоложко карти-

Картираната площ (в югозападната част на скицата)

The mapping area (in the southeast part of the sketch)
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ране и си поставя задачата да направи ревизия 
на геоложките схващания на френските геоло-
зи, като се прекартират със съвременна мето-
дика части от Северен Алжир. Идеята е гео-
ложкият строеж на района да се види и изслед-
ва през очите на източноевропейските геолози, 
представители на друга геоложка школа, раз-
лична от тази на френските геолози. Службата 
за геоложко картиране на Алжир обявява меж-
дународен конкурс за геоложко картиране на 
една ивица, пресичаща Северен Алжир от пла-
нинската верига на Саида през платото Серсу 
(Hauts Plateaux) (Тиарет) и Телския Атлас до 
района южно от гр. Ал-Аснам (днес Шлеф). 
Той се печели от България чрез външнотър-
говската организация Техноекспортстрой, коя-
то организира геоложката група, започнала 

теренната работа през 1968 г. в района на пла-
тото Серсу с бази в Трезел (Сугьор) и Тиарет. 
Последният, който е главен град на едноимен-
ния вилает, се намира на 200 km ЮЗ от столи-
цата Алжир и на ~100 km ЮИ от Оран. Тиарет 
става център и на българското геоложко карти-
ране в Алжир.

Първата група се състои от Димитър Чунев 
(началник) и Илия Кънчев (геолог). Към тях се 
присъединява по-късно и доц. Михаил Моев от 
ВМГИ. В района на тяхната работа се разкри-
ват много юрски седименти, включая и Юрата 
от Джебел Надор, която е класически район за 
алжирската Юрска система. След привършва-
нето на 10-месечната теренна работа, групата 
се прибира в България и изготвя своя отчет, 
предаден в определения от възложителя срок. 
Палеонтоложките определения на събрания 
амонитен материал се извършват в София от ст. 
н. с. Иво Сапунов (Sapunov, 1973). Директорът 
на алжирската Служба за геоложко картиране е 
много доволен от работата на тази първа българ-
ска геоложка група и особено от дейността на 
Димитър Чунев (който знае добре френски език) 
и го кани на работа като специалист по линия на 
Техноимпекс. На тази длъжност Димитър Чунев 
остава в продължение на няколко години, като 
е канен да изнася и лекции в Университета на 
гр. Алжир. Той и неговата съпруга Веска през 
цялото време са в помощ на всички български 
геолози, които по една или друга причина по-
падат в столицата гр. Алжир – един съвременен 
„Странджата“ за геолозите.

През 1969 г. започва работа на терена около 
градовете Сайда и Френда и втора българска 
гео ложка група с началник Иван Колев и геоло-
зи Хрисчо Хрисчев и Милчо Ганев. И в техния 
район се разкриват нашироко юрски седименти, 
но от друг тип, различен от този в Джебел Надор 
– преходен към дълбоководни седименти. Сред 
тях има и коралови рифове, изцяло заместени 

Изглед от центъра на Тиарет – „столицата“ на нашето 
картиране 

View from the center of Tiaret – the “capital” of our mapping 
area (https://en.wikipedia.org/wiki/Tiaret)

Марабу (мюсюлмански „параклис“ или гроб на светец) – 
изграден на почти всеки връх в картираната област, използ-
ван за кратък отдих на сянка

Marabout, a tomb of the Muslim holy man – built on almost 
each peak in the mapping area, used for a short break under the 
shadow during the field work

Хамелеон – първият „звяр“, който срещнахме на терена в 
Алжир

Chameleon – the first “beast”, which we met in Algeria



119

от кремъчно вещество. След изтичане на 10-те 
месеца теренна работа, групата се прибира в 
София и изработва своя отчет, разбира се преве-
ден на френски от преводачите Оббов и Берон и 
предаден в срок на възложителя.

С тези две български геоложки групи за-
вършва, така да се каже, „пилотният“ период, 
през който България доказва, че притежава гео-
лози, способни да се приспособят и успешно 
да работят при тежките условия на алжирския 
терен – непривични за българите високи темпе-
ратури и горещите ветрове Сироко. Обявява се 
нов търг, в който участват геоложки групи от 
различни европейски страни, сред които и от 
Франция, запазила все още своето привилегиро-
вано място в Алжир. За наше щастие българска-
та оферта, представена от Техноекспортстрой, 
подкрепена и от добрите отзиви за работата на 
първите две български групи, спечелва търга, 
за който се говореше сред геолозите, че пред-
ставлява европейско първенство по геоложко 
картиране. В новия търг се предлагат за рабо-
та два пъти по-големи площи, като за същия 
срок теренна работа от 10 месеца, се изискват 
и двойно повече геолози. Новата група се ръ-
ководи от Хрисчо Хрисчев, който вече има 
опит за работа в Алжир и успява да си подбере 
екип. Главен геолог е Петър Гочев, а геолози – 
Никола Зидаров, Платон Чумаченко, Димитър 
Стойчев, Михаил Моев и Беньо Бенев. За да 

се запознае с условията на живот и работа на 
новата група на Техноекспортстрой, която ще 
ползва инвентара на тази организация в Алжир, 
Хрисчо Хрисчев заминава 2 седмици преди ос-
новната група, като взема и Платон Чумаченко, 
който да събере литература за района в библио-
теката на Службата за геоложко картиране 
в Алжир. Тук за пръв се сблъскахме с новите 
копирни апарати, които облекчиха много рабо-
тата по снабдяването ни с нужната литература. 
Проблем за работата на групата беше липсата 
на професионален шофьор и слабата квалифи-
кация на любителите-шофьори от тази група 
– Михаил Моев и Димитър Стойчев, като най-
добър беше, разбира се, началникът Хрисчев. 
Основната група пристигна в Алжир на 15 юни 
1970 г. и веднага замина за базата в с. Уед Лили, 
близо до областния център Тиарет. Докато пър-
вите две български групи работеха и отделяха 
единици на хроностратиграфски принцип (как-
то са работили и френските геолози преди нас), 
то тази нова група започна да работи и да от-
деля на терена единици на литостратиграфски 
принцип – началникът Хрисчев беше един от 
инициаторите на работата на терена в България 
на литостратиграфския принцип, който той внед-
ри и в работата на новата група. В окончател-
ния отчет бяха въведени според изис кванията 
на Международния стратиграфски кодекс 7 ли-
тостратиграфски единици, свързани с Юрската 

Корелация на юрските литостратиграфски единици в Тлемсенския и Телския домен (Tchoumatchenco, 1994b)

Correlation of the Jurassic lithostratigraphic units in the Tlemcenian and the Tellian Domains (Tchoumatchenco, 1994b)
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и 11 – с Кредната система. Друга новост за по-
вечето геолози бе изискването на терена да се 
работи на основата на аерофотоснимки, което 
помагаше много при работата. В клаузите на 
договора бяха залегнали и изисквания като под-
робно описване и опробване за микрофауна и 
петро графски анализ на определен брой разре-
зи. Картирането обхвана части от Високите пла-
та и от Телския Атлас (с неговите многоброй-
ни „глинести“ формации, разграничаването на 
които беше извънредно трудно и затова се взи-
маха много проби за микропалеонтоложки ана-
лиз, освен тези от разрезите).

Началникът Хрисчев се наложи със своя на-
учен авторитет и всички геолози му се подчи-
няваха безпрекословно. Той ни учеше и как да 
се държим на терена с много гостоприемните 
араби, как да пием поднесеното ни кафе и да не 
ги обиждаме с откази. Хрисчев също ни учеше, 
че преди да седнем на земята при описване на 
дадена точка, внимателно да обърнем с чука ка-
мъните, на които ще седнем – да не би под тях 
да има скорпион. Първите дни всички спазваха 
стриктно тези указания, докато се разбра, че не 
под всеки камък лежи скорпион и вече никой, 
дори и самият Хрисчев, не спазваше тази пре-
поръка. Геоложкият живот навлизаше в своето 
ежедневие. За отпускане на нервите начални-
кът организираше неделни екскурзии до Оран 
или Мостаганем, било на плаж, било на пазар. 
Това наистина помагаше много за спокойния 
дух, който господстваше в групата. За разши-
ряване на геоложкия кръгозор се организираха 
и няколкодневни екскурзии до Сахара – Колон 
Бешар-Бени Абес-Тимимун и др. През есента 
основната база бе преместена от къщата на ле-
каря в с. Уед Лили в апартамент в Сугьор, къде-
то групата прекара зимния период. Като реви-
зиращи и консултанти към дейността на карти-
ровъчната група бяха поканени и пристигнаха 
акад. Еким Бончев и чл.-кор. Васил Цанков. 
Това повдигна самочувствието на картирова-
чите, както и научното реноме на групата сред 
европейските геолози – значи българските кар-
тировки в чужбина са под егидата на такива 
световно известни геолози! В Тиарет бяхме в 
постоянен личен контакт със съветски лекари, 
които работеха в местната болница. Това беше 
от голяма полза, понеже те бяха постоянно на 
наше разположение. Контактувахме и с френ-
ски геолози, които преподаваха в университета 
в Оран (Revert, Tchoumatchenco, 1973). Имахме 
и контакт с руски геолози, водещи експлоата-
цията на оловно-цинковото находище Ouar-
senis. При нас дойде от Тунис и Любен Ва-
силев, за да се запознае с алжирската геоло-
гия и геоложките условия на нашата работа. 

Официалните празници чествахме и с предста-
вители на местната власт.

В края на април 1971 г. групата се завърна в 
София, като ѝ бе отпусната за „камералка“ засе-
дателната зала на Техноекспортстрой на площад 
„Възраждане“. В камералния период бе съб-
ран материалът, написан от отделните геолози. 
Хрисчев забави доклада, понеже искаше всяка 
страница да мине през неговия преглед, през 
неговата научна оценка. Тя беше много подроб-
на и всеки геолог трябваше да отговаря основ-
но на неговите забележки. Така не се стигна до 
приготвяне на отчетен доклад, като се използва 
клаузата, че спечеленият търг е за два сезона и 
в края на 1971 г. започна подготовката за но-
вия теренен сезон. Настъпиха и някои промени 
в състава на групата – Хрисчев бе назначен за 
научен консултант с частично участие в терен-
ната работа, а началник стана Никола Зидаров, 
който бе геолог в предишния състав. Освен него 
от първия състав продължиха Петър Гочев (гла-
вен геолог), Платон Чумаченко, Беньо Бенев и 
Димитър Стойчев. Като нови геолози дойдо-
ха Димитър Кожухаров, Цанко Цанков, Иван 
Славов, Никола Кацков и Здравко Николов, а по-
късно и Пенчо Пенчев. Групата замина за терена 
през януари 1972 г., а за основна база ѝ послу-
жиха бараки край гр. Уед Риу, недалеч от гр. Ал-
Аснам (Шлеф). Базата беше малко екцентрично 
разположена по отношение на района за работа, 
което налагаше по-дълго пътуване до квадрати-
те за дневното картиране. Заради това се прибег-
на до използването на временни подбази, разпо-
ложени в по-отдалечени райони – в градчетата 
Тениет ел Хад, Тисемсилт (Виалар), в бившата 
вила на директора на мина „Уарсениз“ в минното 
селище Бу Каид и др. В нашия район вече влиза-
ше и самият Гран пик де л’Уарсениз (Кеф Сиди 
Амар), най-високият връх на Телския Атлас, с 

Кеф Сиди Амар (Гран пик де л’Уарсениз) – най-високият 
връх на Телския Атлас

Kef Sidi Amar (Grand Pic de l’Ouarsenis) – the highest pic in 
Tellian Atlas
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неговата специална структура – той е част от 
голям навлак и е с обърнат пласторед, като в 
подножието си е изграден от долнокредни седи-
менти (в тях е разположен Хамам Сиди Слиман 
– баня с гореща минерална вода), склоновете му 
– от горно-, средно- и долноюрски седименти, 
а теменната част – от хетанж-синемурски доло-
мити, коронясани от марабуто на Сиди Амар. 
Нещо невероятно! В долноюрските варовици се 
намират оловно-цинковите орудявания (Mines 
de l’Ouarsenis), известни и експлоатирани още 
от римско време. Разпределението на „специ-
алностите“ в групата се запази както при пред-
ходния етап – Н. Зидаров картираше предимно 
вулканските скали (Zidarov, Tchounev, 1976) и 
изветрителните кори (Khrischev et al., 1999), П. 
Чумаченко и Х. Хрисчев – предимно юрските 
скали (Tchoumatchenco, Khrischev, 1992a, b). 
„Новите“ геолози Д. Кожухаров, Н. Кацков, И. 
Славов и З. Николов, заедно със „стар ците“, 
картираха долнокредните седименти (Tchou-
matchenco et al., 1995); тектониката обобщаваше 
П. Гочев (Gočev, 1972, 1976), който с италиан-

ски колеги (Boccaletti et al., 1982, 1985) пуб-
ликува и синтеза „Tectonic map of the western 
Mediterranean area“. Извън задълженията по 
проекта П. Чумаченко изучи и публикува юр-
ските брахиоподи от района (Tchoumatchenco, 
1984, 1986a, b, 1987, 1994a, b). Като „ревизира-
щи“ и като консултанти през втория етап бяха 
командировани от София доц. Т. Николов – за 
разработ ване на проблемите на Долната Креда 
и ст. н. с. И. Сапунов – на Юрата. Едно от за-
ключенията за юрските седименти и юрската 
фауна (по брахиоподи и амонити) бе, че т. нар. 
Gresten Facies (grosso modo), смятан дотогава за 
присъщ само на северния тип Юра, има разпрос-
транение, което не зависи толкова от климата, 
колкото от дълбочината на басейна, понеже е 
развит масово и в най-южните разкрития – по  
вр. Кеф Сиди Амар и др. В тектонско отношение 
бе установено, че Телският Атлас представлява 
сложна навлачна постройка.

През есента на 1972 г., с цел разширяване на 
познанията ни за геологията на Северна Африка, 
бе организирано посещение на българската гео-

Геоложка карта на района на Гран пик де л’Уарсениз (Кеф Сиди Амар) (Tchoumatchenco, 1994a)

Geological map of the area of Grand Pic de l’Ouarsenis (Kef Sidi Amar) (Tchoumatchenco, 1994a)
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ложка група в Тунис, където колегите Ушев и 
Л. Василев показаха продължението на „алжир-
ския“ Нумидиен в Северен Тунис и Юрата – в 
Централен Тунис. 

В София, за изготвяне на окончателния от-
чет, алжирската геоложка група бе „разквар-

тирована“ в салона на ГПЛИ на ул. Насър. В 
наша помощ бяха изпратени чертожнички от 
Чертожното ателие на Комитета по геология. 
Докладът, преведен на френски от преводачите 
Оббов, Берон и колегата Й. Янев, бе изпратен 
в Алжир в срок и приет от Service Géologique 

Корелация на литостратиграфските единици от епиконтиненталния и миогеосинклиналния домен в Централен Северен 
Алжир (по Zidarov et al., 1973 – в: Gočev, 1976)

Correlation of the lithostratigraphic units between the epicontinental and the miogeosynclinal domains in Northern Central Algeria 
(Zidarov et al., 1973 in: Gočev, 1976)

Корелация на юрските литостратиграфски единици (Tchoumatchenco et al., 1995)

Correlation of the Jurassic lithostratigraphic units in the area (Tchoumatchenco et al., 1995)
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de l’Algérie (Alger) без забележки. Доколкото 
сме могли да проследим по-късната съдба на 
нашите материали, установихме, че един от на-
шите картни листове е редактиран и отпечатан 
(Khristchev et al., 1999), а за другите нямаме ин-
формация. 

В заключение българските геоложки екипи 
са картирали 16 картни листа в М 1:50 000, което 
представлява ~10 600 km2. За пръв път в Алжир 
бе въведен и успешно използван методът за кар-
тиране на литостратиграфски единици, които 
бяха номинирани и описани според изисквания-
та на Международния стратиграфски кодекс.

Според условията на договора всички пър-
вични материали, включително теренните ин-
терпретации на аерофотоснимките, както и на-
мерените и определени фаунистични материа-
ли, бяха върнати в срок на алжирската страна. 
Геоложките отчети и макетите на геоложките 
карти в М 1:50 000 Djebel Nador, Mahdia (един-
ствена публикувана карта), Frenda, Saïda, Aïn 
el Hammam, Aïn Dalia, Khemisti, Ammi Moussa, 
Bordj Bounaama, El Medaаd, Tiaret, Prevost 
Paradol, Rahouia, Sidi Hosni и Tissemsilt бяха 
също изпратени в срок в Service de la Carte 
géologique de l’Algérie. Освен това, извън дого-
ворните условия, бяха изпратени и редица гео-
ложки статии по материали от изследвания ра-
йон, които не бяха отпечатани. Затова по-късно 
те бяха публикувани в Geologica Balcanica, а 
редица материали за Долната Креда от райо-
на бяха използвани от Т. Николов в неговата 
монография за медитеранската Долна Креда 
(Nikolov, 1987). По данни на алжирски геолози, 
които са се интересували от нашите материали, 
доклади, геоложки картни листове, включи-
телно и макро- и микропалеонтоложките об-
разци и петрографските шлифи, те не могат да 

Рипъл-марки в апт-албската свита Ел Мелааб (Tchou ma-
tchenco et al., 1995)

Ripples in the Aptian-Albian El Melaab Formation (Tchouma-
t chenco et al., 1995)

бъдат намерени във фондовете след поредица 
от промени в рамките на Service géologiquede 
l’Algérie.

Изказваме нашата благодарност към техник-
геолозите Стефчо, Дичо, Гелето (Ангел Сред-
ков), които ни помогнаха много при изпълнение 
на теренните работи. Благодарим на нашите 
професионални шофьори Вангел и Кикора, кои-
то се грижеха за доброто състояние на служеб-
ните коли. Благодарим и на нашите алжирски 
придружители на терена, които Петър Гочев на-
рече в самото начало „Бонговци“ и така си оста-
наха до края на теренната ни работа. Изказваме 
сърдечните си благодарности и на нашите при-
ятели-алжирци от Службата за геоложко кар-
тиране в Алжир, които ни помагаха много при 
търсенето и набавянето на необходимата ни 

Ценоманската свита Хаси Бен-Зиан (Tchoumatchenco et al., 
1995)

The Cenomanian Hassi Ben-Zian Formation (Tchoumatchenco 
et al., 1995)

Пласт с варовити конкреции в албската свита Редадуа 
(Tchou matchenco et al., 1995)

Bed with calcareous concretions in the Albian Rhedadoua 
Formation (Tchoumatchenco et al., 1995)
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литература. Незабравими ще останат срещите 
на терена с местното население. Многобройни 
са случаите, когато наш геолог работи на еди-
ния бряг на буйна, придошла река, а някой се-
лянин я пресича, с опасност за живота си, за да 
донесе „кауа“ на чужденеца – в една ръка носи 
джезвето с кафе, а чашите ги вади от джоба на 
джелабата! Не можеш да откажеш на такова 
непринудено гостоприемство. Всички си спом-
няме с удоволствие и за „българското“ кафене 
в Тиарет, собственикът на което е бил военно-
пленник през Първата световна война на лагер в 
с. Хераково край София и винаги ни посрещаше 
с молитвата „Отче наш“ – на български!
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