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Abstract. The Pernik, Nikolaevo and Malinovo Grabens are almost completely filled with Paleogene sediments. Brown coal has been 
mined in the Pernik Basin for decades and the rock associations have been subdivided by previous researchers into different in name, age 
and rock content informal units. In the present work, five formal lithostratigraphic units are defined and described: Masoritsa (Priabonian–
Oligocene), Lyulin (Rupelian), Nikolaevo (upper Rupelian–Chattian), Vladaya (Chattian), and Pernik (Chattian) Formations. The first 
three units are defined for the first time in the present work. The name Masoritsa Formation is introduced for the breccia-conglomerate for-
mation described according to the requirements of the Stratigraphic Code of Bulgaria with a geographic name, type section, relationships 
with the other units and distribution within the studied area. The Lyulin Formation, which is a nude name, is stabilized in the nomenclature 
with a type section and lithological characteristics. 
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Резюме. Пернишкият, Николаевскияг и Малиновският грабен са почти изцяло запълнени с палеогенски седименти. В 
Пернишкия басейн от десетилетия се добиват кафяви въглища и скалните асоциации са поделяни от предходни изследователи на 
различни по име, възраст и скално съдържание неофициални единици. В настоящата работа са отделени и описани пет официални 
литостратиграфски единици: Масоришка (Приабон–Олигоцен), Люлинска (Рупел), Николаевска (горен Рупел–Хат), Владайска 
(Хат) и Пернишка (Хат) свита. Първите три единици се отделят за пръв път в настоящата работа. Името Масоришка свита се 
въвежда за брекчоконгломератната задруга описана според изискванията на Стратиграфския кодекс на България: представен е 
типов разрез, взаимоотношения с останалите единици и разпространението ѝ в границите на изследвания район. Люлинската 
свита, която е голо име, е стабилизирана в номенклатурата с типов разрез и литоложка характеристика.

Ключови думи: литостратиграфия, Пернишки грабен, Николаевски грабен, Малиновски грабен, Палеоген. 

Въведение

Изследваният район принадлежи на западната 
част на Средногорската зона (Dabovski et al., 
2009) и обхваща части от няколко картни листа 
в М 1:50 000: К-34-58-Б (Радомир) (Milovanov et 
al., 2006), К-34-47-В (Костинброд) (Marinova et 
al., 2010) и К-34-59-А (Перник) (Antonov et al., 
2011). Пернишкият грабен се намира северно 
от планината Голо бърдо (фиг. 1). На север той 
е ограничен от Люлинския възсед (Kamenov, 
1964), а от юг и югоизток – от Пернишката раз-
ломна зона. Николаевският и Малиновският 

грабен са разположени югозападно от Перниш-
кия грабен (фиг. 2). Трите грабена са запълнени 
предимно с палеогенски седименти. 

Литостратиграфската подялба на палеоген-
ските седименти от Пернишкия грабен е из-
вършена най-напред от Beregoff (1946), кой-
то отделя 6 неофициални единици: 1) пъстри 
полимиктови конгломерати; 2) пъстри глини 
и пясъчници със Smerdis macrurus; 3) дебело-
слойни сивожълтеникави пясъчници със сфе-
рично изветряне; 4) продуктивна (въгленосна) 
задруга от песъчливи или „мазни“ глини с 1 до 
6 въглищни пласта; 5) непродуктивна аргили-

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО,  
год. 82, кн. 1, 2021, с. 31–46

REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY,  
vol. 82, part 1, 2021, p. 31–46

https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.1.4

https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.1.4


32

тна задруга; 6) дребнозърнести жълтеникави 
пясъчници. 

По-късно Zagorčev et al. (1994) описват по-
подробно тези задруги като ги наричат съответ-
но: 1) конгломерато-пясъчникова; 2) аргилито-
пясъчникова (флишоподобна); 3) битумолитна; 
4) пъстра подвъглищна; 5) въгленосна; 6) арги-
лито-мергелна задруга.

В рамките на съседния Бобовдолския грабен 
Vatsev (2014, 2015) отделя шест свити и два 
члена с хроностратиграфски обхват Олигоцен–
долен Миоцен. В настоящата работа въпрос-
ната подялба не е възприета, тъй като не беше 
установена аналогия със седиментните наслаги 
в Пернишкия, Малиновския и Николаевския 
грабен.

В границите на Пернишкия грабен тук са от-
делени и описани две официални литострати-
графски единици: Владайска и Пернишка свита, 
а Люлинската свита е стабилизирана с лекто-
стратотипов разрез.

При прокарването на магистрала „Струма“, 
при разклона за с. Боснек бе разкрита нова, не-
описвана до момента брекчоконгломератна зад-
руга (Ilieva, Jelev, 2010), чийто състав, възраст 
и взаимоотношения водят към ново тълкуване 
на тектониката на района, като доказват значи-
телни савски деформации. Тук брекчоконгломе-
ратната задруга е описана според изискванията 
на Стратиграфския кодекс на България (СКБ) 
(Kojumdgieva et al., 1982): представен е типов 
разрез, интерпретирани са взаимоотношенията 
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Фиг. 1. Геоложка карта на района на Пернишкия грабен в М 1:50 000 (по Milovanov et al., 2006; Antonov et al., 2011, 
с изменения и допълнения)
А – Пернишки грабен; B – Николаевски грабен; 1 – алувиални наслаги (Холоцен); 2 – алувиални наслаги на надзаливните 
тераси (Горен Плейстоцен); 3 – пролувиални наслаги (Плейстоцен); 4 – пролувиално-делувиални наслаги (Плейстоцен); 
5 – алувиални и алувиално-пролувиални наслаги (горен Роман–Долен Плейстоцен); 6 – Батановска свита (горен Пли-
оцен–Долен Плейстоцен); 7 – аргилито-мергелна задруга (горен Олигоцен–долен Миоцен); 8 – Пернишка свита (Хат); 
9 – Владайска свита (Хат); 10 – Люлинска свита (Рупел); 11 – Масоришка свита (Приабон–Олигоцен); 12 – конгломе-
ратно-пясъчникова задруга (Кампан); 13 – мергелно-туфитна задруга (Кониас); 14 – Меловска свита (Турон–Кампан);  
15–17 – Витошки плутон (Кампан): 15 – тела от сиенит-аплити и гранит-аплити, 16 – левкосиенити, 17 – монцонити, 
кварцови монцонити; 18 – Люлински вулкански комплекс (долен Кампан); 19–20 – Витошки вулкански комплекс (Ко-
ниас–Сантон): 19 – задруга на амфиболовите базалти, 20 – задруга на пироксеновите базалти; 21 – Средна–Горна Юра;  
22 – Мизийска теригенно-карбонатна група: Ветрушкова свита (Нор–Рет), Славеева свита (Нор), Комщицка свита (Карн–
Нор); 23 – Искърска карбонатна група: Русиновделска свита (Карн–Нор), Радомирска свита (Аниз–Ладин), Боснекска 
свита (Аниз), Панчаревска свита (горен Оленек–долен Аниз), Могилска свита (горен Оленек–долен Аниз), Свидолска 
свита (Долен Триас); 24 – Петроханска теригенна група: Мърводолска свита (Долен Триас); 25 – Непразнишка, Киселичка 
и Ноевска свита (горен Перм); 26 – Пропалнишка свита (Фамен–Турней); 27 – литостратиграфска граница; 28 – установен 
разлом; 29 – предполагаем разлом; 30 – възсед; 31 – местоположение на типов или справочен разрез.

Fig. 1. Geological map of the area of Pernik graben at a scale 1:50 000 (after Milovanov et al., 2006, Antonov et al. 2011, 
with additional data)
А – Pernik graben; B – Nikolaevo graben; 1, alluvial deposits (Holocene); 2, alluvial deposits of the floodplain terraces (Upper 
Pleistocene); 3, proluvial deposits (Pleistocene); 4, proluvial-deluvial deposits (Pleistocene); 5, alluvial and alluvial-proluvial de-
posits (upper Romanian–Lower Pleistocene); 6, Batanovtsi Fm. (upper Pliocene–Lower Pleistocene); 7, argillite-marl formation 
(upper Oligocene–lower Miocene); 8, Pernik Fm. (Chattian); 9, Vladaya Fm. (Chattian); 10, Lyulin Fm. (Rupelian); 11, Maso-
ritsa Fm. (Priabonian–Oligocene); 12, conglomerate-sandstone formation (Campanian); 13, marl-tuffite formation (Coniacian);  
14, Melovo Fm. (Turonian–Campanian); 15–17, Vitosha pluton (Campanian): 15, bodies of syenite aplite and granite aplite,  
16, leucosyenite, 17, monzonite, quartz monzonite; 18, Lyulin volcanic complex (lower Campanian); 19–20, Vitosha volcanic 
complex (Coniacian–Santonian): 19, amphibole basalts formation, 20, pyroxene basalts formation; 21, Middle–Upper Jurassic; 
22, Moesian Terrigenous-carbonate Group: Vetrushka Fm. (Norian–Rhaetian); Slavey Fm. (Norian); Komshtitsa Fm. (Carnian–
Norian); 23, Iskar Carbonate Group: Rusinovdel Fm. (Carnian–Norian), Radomir Fm (Anisian–Ladinian), Bosnek Fm. (Anisian), 
Mogila Fm. (upper Olenekian–lower Anisian), Pancharevo Fm. (upper Olenekian–lower Anisian); Svidol Fm. (Lower Triassic); 
24, Petrohan Terrigenous Group: Marvodol Fm. (Lower Triassic); 25, Nepraznentsi, Kiselitsa, and Noevtsi Fms (upper Permian); 
26, Propalnitsa Fm. (Famennian–Tournaisian); 27, lithostratigraphic boundary; 28, established fault; 29, supposed fault; 30, reverse 
fault; 31, location of type or reference section.

ѝ с останалите единици, проследено е разпрос-
транението ѝ в границите на изследвания район 
и е издигната в ранг на официална литострати-
графска свита – Масоришка свита. 

В Николаевския и Малиновския грабен е от-
делена още една официална литостратиграфска 
единица – Николаевска свита.

Литостратиграфски единици

Масоришка свита

Номенклатура. Масоришката свита е наимену-
вана на вр. Масорица (1033,8 m), в близост до 
който е типовият разрез.

Историческа справка. За пръв път е описа-
на като „брекчоконгломератна задруга“ от Ilieva 
& Jelev (2010). Под същото име е нанесена впо-
следствие на к.л. Перник (К-34-59-А) от геолож-

ката карта на Р. България в М 1:50 000 (Antonov 
et al., 2011).

Типов разрез. Намира се в ССЗ шкарп на АМ 
„Струма“ при разклона за с. Боснек (фиг. 3а). 
Справочният разрез се намира в ЮЮИ шкарп и 
на отклонението за с. Боснек (фиг. 3b).

Дефинитивни белези. Изградена е от матрикс-
поддържани брекчоконгломерати и глини с ле-
щовидни прослойки от варовици и кисели вул-
кански туфи.

Литоложка характеристика. Масоришка-
та свита включва главно брекчоконгломерати и 
глини с прослойки от варовици и кисели туфи. 
Брекчоконгломератите са матрикс-поддържани. 
Размерите на кластите варират от 1 сm до 1 m. 
В късовия им състав преобладават карбонатни 
скали (варовици и доломити). Рядко се срещат 
кварцови пясъчници и среднокисели вулка-
нити. Късовете са слабо загладени до ръбести. 
Спойката на брекчоконгломератите е пъстра 

→
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Фиг. 2. Геоложка карта на района на Николаевския и Малиновския грабен в М 1:50 000 (по Milovanov et al. 2006, 
с изменения и допълнения)
А – Николаевски грабен; B – Малиновски грабен; 1 – алувиални наслаги (Холоцен); 2 – алувиални наслаги на надзалив-
ните тераси (Горен Плейстоцен); 3 – пролувиално-делувиални и алувиално-пролувиални наслаги (Роман–Долен Плейсто-
цен); 4 – алувиални и алувиално-пролувиални наслаги (горен Роман–Долен Плейстоцен); 5 – езерно-речни седименти 
(горен Дак–долен Роман); 6 – аргилито-мергелна задруга (горен Олигоцен–долен Миоцен); 7 – Пернишка свита (Хат); 
8 – Владайска свита (Хат); 9 – Николаевска свита (горен Рупел–Хат); 10 – конгломератно-пясъчникова задруга (Рупел); 
11 – Меловска свита (Турон–Кампан); 12 – конгломератно-пясъчникова задруга (Кампан); 13 – Костелска свита (Кимери-
дж–Бериас); 14 – Мърводолска свита (среден Оленек); 15 – Непразнишка, Киселичка и Ноевска свита (горен Перм); 16 – 
Пропалнишка свита (Фамен–Турней), 17 – литостратиграфска граница; 18 – установен разлом; 19 – предполагаем разлом; 
20 – възсед; 21 – местоположение на типов или справочен разрез.

Fig. 2. Geological map of the area of Nikolaevo and Milanovo grabens at a scale 1:50 000 (after Milovanov et al., 2006, with 
additional data)
А – Nikolaevo graben; B – Malinovo graben; 1, alluvial deposits (Holocene); 2, alluvial deposits of the floodplain terraces (Upper 
Pleistocene); 3, proluvial-deluvial and alluvial-proluvial deposits (Romanian–Lower Pleistocene); 4, alluvial and alluvial-proluvial 
deposits (upper Romanian–Lower Pleistocene); 5, lake-river sediments (upper Dacian–lower Romanian); 6, argillite-marl forma-
tion (upper Oligocene–lower Miocene); 7, Pernik Fm. (Chattian); 8, Vladaya Fm. (Chattian); 9, Nikolaevo Fm. (upper Rupe-
lian–Chattian); 10, conglomerate-sandstone fm. (Rupelian); 11, Melovo Fm. (Turonian–Campanian); 12, conglomerate-sandstone 
fm. (Campanian); 13, Kostel Fm. (Kimmeridgian–Berriasian); 14, Marvodol Fm. (Lower Triassic); 15, Nepraznentsi, Kiselitsa, 
Noevtsi Fms (upper Permian); 16, Propalnitsa Fm. (Famennian–Tournaisian), 17, lithostratigraphic boundary; 18, established fault; 
19, supposed fault; 20, reverse fault; 21, location of type or reference section.
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(предимно червеникава), глинесто-песъчлива. В 
основата на разреза се наблюдава дребнокъсов 
базален конгломерат с добре загладени карбо-
натни късове и жълтеникава карбонатна спойка 
(табл. Ib). 

Глините са червено-кафяви, ръждиви, с еди-
нични конгломератни късове от варовици, доло-
мити и редки кварцови пясъчници. Глините из-
граждат отделни прослойки в разреза или лате-
рално се съчленяват с брекчоконгломератите. Те 
участват и в спойката на брекчоконгломератите. 

В две нива на типовия разрез в червените 
глини са установени калкретни конкреции. 

Сред глинестите и конгломератните пачки в 
ССЗ шкарп (фиг. 3а) се наблюдават два ясни пла-
ста с дебелини 1,0 и 1,30 m, изградени от кисе-
ли (риолитови) туфи, набогатени на фелдшпат, 
кварц, биотит и променен фемичен минерал. 

В ЮЮИ шкарп (фиг. 3b) са установени три 
пласта от светли, кремави варовици (табл. Ic) 
с дебелини 3,20 m, 0,60 m и 1,90 m. Два от тях 
имат кластичен характер, като карбонатните 
класти достигат до 1 cm. Третият пласт е изгра-
ден от плътни микритни варовици. 

Граници и дебелина. Контактите на свита-
та (фиг. 3а, b) са с доломитните варовици на 
Боснекската свита (Среден Триас) от Искърска-
та карбонатна група. Долната граница е ерози-
онна (фиг. 3, табл. Iа). Маркира се от дребно-
късов базален конгломерат с карбонатна спой-
ка, който покрива трансгресивно и несъгласно 
доломитните варовици на Боснекската свита 
(s–190/67°). На ЮЗ свитата граничи със същи-
те скали по разлом, потъващ полегато (30–40°) 
на ЮЮЗ (200–212°). Той се маркира от дребно-
късова тъмносива карбонатна тектонска брекча 
дебела 40–50 cm (табл. Ie, f) и катаклазирана 
зона с дебелина 3–4 m (табл. Id). В долната част 
на шкарпа разломната повърхнина е скрита под 

тънка делувиална кора (табл. Id). Дебелината на 
свитата варира между 80 и 100 m.

Разпространение. В рамките на района на из-
следването свитата се разкрива около разклона 
за с. Боснек при АМ „Струма“.

Фосилно съдържание и възраст. Извършено-
то опробване за микрофауна и нанофлора показа 
липса на фораминифери и коколити. Според по-
ложението ѝ в разреза, възрастта на свитата се 
приема за Приабон–Олигоцен. 

Документирани са два разреза, единият от 
които е типов с генерална посока ССИ-ЮЮЗ. 
Той се намира в ССЗ шкарп на пътя и има дъл-
жина 110 m, а допълнителният е в ИЮИ шкарп 
на магистралата, има дължина 140 m, като 
включва и част от отбивката за с. Боснек. До-
кументирани са двата шкарпа на пътя, тъй като 
в тях се разкриват различни литоложки разно-
видности.

Разликите в двата близко разположени раз-
реза показват бързо изклинване на отделните 
пачки от свитата. Този факт, заедно с цвета (пъс-
тър, предимно червен) на глините и спойката на 
брекчоконгломератите, както и присъствието на 
калкрети, подсказват континентален произход. В 
подкрепа на това е и липсата на морска макро- 
и микрофауна в карбонатните прослойки. Тези 
фак ти дават основание да се приеме езерен про-
изход на глините и варовиците, и алувиално-про-
лувиален на съчленените с тях брекчоконгломе-
рати. Присъствието на кисели (риолитови) туфи 
подсказва синхронност с приабон–олигоценския 
вулканизъм от Краището и Родопите. Литоло-
гията и възрастта на свитата позволяват тя да се 
приеме за корелат на наслагите от Пернишкия 
грабен. Установеният възсед е сателитен на Пер-
нишкия разлом и няколко широки разломни зони 
в триаските седименти от Голо бърдо, и най-ве-
роятно е едновъзрастен с тях. Той маркира зна-

TАБЛИЦА I

а – ъглово несъгласие между триаските доломитни варовици на Боснекската свита (1) и дребнокъсови конгломерати с 
карбонатна спойка (2) от основата на Масоришката свита; b – червени глини с калкрети (1) и матрикс-поддържани брек-
чоконгломерати с червена глинеста спойка (2); c – варовиков пласт в Масоришката свита; d – строеж на разломната зона: 
1 – катаклазирани доломитни варовици, 2 – тектонска карбонатна брекча, 3 – делувиална карбонатна брекча; e – делуви-
алната брекча, под която се разкриват червени глини; f – фрагменти от тектонската брекча.

PLATE I

a, angular unconformity between the Triassic dolomitic limestones of Bosnek Fm. (1) and pebble conglomerates with carbonate 
matrix (2) from the base of the Masoritsa Fm.; b, red clays with calcretes (1) and matrix-supported breccia conglomerates with 
matrix of red clays (2); c, layer of limestones in the Masoritsa Fm.; d, construction of the fault zone: 1, cataclastic dolomitic 
limestones, 2, tectonic cataclastic breccia, 3, deluvial carbonate breccia; e, deluvial breccia, under which red clays are revealed;  
f, fragment of tectonic breccia.

→
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PLATE IТАБЛИЦА I

чителни тектонски деформации след Олигоцена 
(Савска фаза).

Люлинска свита

Номенклатура. Наименувана е на Люлин пла-
нина. Използваемо и валидно име, което е въ-

ведено като „люлински конгломерат“ от Radew 
(1928). Pангът е даден от Ivanov (1993) без по-
сочен типов разрез. Стабилизира се като свита в 
настоящата работа.

Историческа справка. Скалите са описани за 
пръв път от Hochstetter (1870). В подножието на 
Люлин във Владайския пролом и Пернишкия ба-
сейн са описани като „люлински конгломерат“ 
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от Radew (1928), който уточнява техния ареал на 
разпространение. В обяснителната записка към 
к.л. К-34-59-А Перник (Antonov et al., 2011) тези 
скали са обозначени и описани като „Люлинска 
свита“, като се цитира Ivanov (1993).

Типов разрез. Лектостратотиповият разрез се 
намира на източния шкарп на АМ „Люлин“ в 
близост до с. Мало Бучино (фиг. 4a).

Дефинитивни белези. Включва конгломера-
ти, на места до блокови, с късове от сиенити, 

андезити, червени пясъчници и кристалинни 
шисти. 

Литоложка характеристика. Свитата е из-
градена от средно- до едрокъсови, рядко бло-
кови, полимиктови конгломерати. Те са несор-
тирани, с късове от сиенити, андезити, червени 
пасъчници, кварцити, варовици, гнайси, шисти 
и др. Матриксът е песъчлив, глинесто-песъчлив 
до гравиен. В основата на разреза се наблюдава 
слабоизразена линейност по удължените късове.

Фиг. 4. a) типов разрез на Люлинската свита по източния шкарп на магистрала „Люлин“ до с. Мало Бучино;  
b) типов разрез на Николаевската свита в ЮЗ край на с. Косача; c) справочен разрез на Николаевската свита в СИ 
край на с. Копаница

Fig. 4. a) type section of the Lyulin Formation on the east escarp of Lyulin highway near the village of Malo Buchino;  
b) type section of the Nikolaevo Formation at the SW outskirt of the village of Kosacha; c) reference section of the Nikolaevo 
Formation at the NW outskirt of the village of Kopanitsa
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Граници и дебелина. Люлинската свита пок-
рива трансгресивно вулканитите и пирокласти-
тите на Люлинския и Витошкия вулкански ком-
плекс. Над нея с постепенен литоложки преход 
се разполага Владайската свита. Дебелината на 
свитата варира от 20 до 80 m.

Разпространение. Люлинската свита се раз-
крива в южната периферия на Люлин планина. 
Представлява тясна издължена ивица с посока 
ЮИ-СЗ до З.

Фосилно съдържание и възраст. Конкретни 
данни за възрастта на Люлинската свита липс-
ват. Konjaroff (1932) определя понтска възраст. 
Beregov (1939) описва скалите като олигоцен-
ски, а Kamenov (1964) – като горноеоценски. 
Възрастта на свитата по стратиграфска позиция 
се приема за ранноолигоценска от Marinova et 
al. (2010) и Antonov et al. (2011). На геолож-
ката карта в М 1:50 000 к.л. К-34-59-А (Пер-
ник) (Antonov et al., 2011) Люлинската свита е 
обозначена с възраст „среден Олигоцен“. Тъй 
като няма конкретни фосилни данни възрастта 
на свитата в настоящата работа тя се приема за 
Рупел.

Типов разрез на Люлинската свита по източния 
шкарп на АМ „Люлин“ до с. Мало Бучино

Начало на разреза е точка P7 с координати: 
676089 Е и 4725952 N, край на разреза – P6 с ко-
ординати: 675798 E и 4725610 N в координатна 
система WGS 84, проекция UTM, зона 34.

Покривка: Владайската свита
3 – Ръждиво-кафяви пясъчници и чакълест конгломе-
рат от Владайската свита със субвертикални пласто-
ве. Границата на Люлинската с Владайската свита е 
постепенен преход и се поставя по последната пачка 
от блокови конгломерати с късове от сиенити, гор-
нокредни андезити, червени пясъчници (табл. IIf).

-------- постепенен преход --------
2 – Средно- до едрокъсови, рядко блокови, полими-
ктови конгломерати (табл. IIe). Те са несортирани, 
с късове от сиенити, андезити, червени пасъчници, 
кварцити, варовици, гнайси, шисти и др. Матриксът 
е песъчлив, глинесто-песъчлив до гравиен. Обща де-
белина 300 m. 

-------- трансгресивен контакт --------
Подложка: Люлински вулкански комплекс
1 – Горнокредни агломератови и лапилни туфи с тра-
хибазалтов състав. 

Николаевска свита

Номенклатура. Николаевската свита се въвежда 
в настоящата работа. Наименувана е на с. Нико-

лаево, на северозапад от което се намира типо-
вият ѝ разрез.

Историческа справка. Свитата е известна в 
литературата като „глинесто-битуминозен хо-
ризонт“ (Kamenov, 1964). Името „битумолитна 
задруга“ е използвано от Zagorčev et al. (1994), а 
Milovanov et al. (2006) наричат единицата „биту-
минозна задруга“.

Типов разрез. Типовият разрез на Николаев-
ската свита се намира на СЗ от с. Николаево в 
левия шкарп на шосето в СЗ край на с. Копаница 
(фиг. 4b). Справочният разрез на свитата се на-
мира в ЮЗ край на с. Копаница (фиг. 4c). 

Типов разрез на Николаевската свита СЗ от 
с. Косача

Начало на разреза е т. Р5 с координати: 653092 Е  
и 4715157 N в координатна система WGS 84, 
проекция UTM, зона 34.

Подложка: Конгломератно-пясъчникова задруга
1 – Светлосиви и кафеникаво-жълти пясъчници с ред-
ки конгломератни лещи с късове до 10–15 cm (10 m).

-------- постепенен преход --------
Николаевска свита
2 – Варовити пясъчници (1 m), песъчливи варовици 
(60–70 cm), варовити пясъчници (1 m) (2,70 m).
3 – Неиздържан пласт от кластични варовици с квар-
цови късове до 1 cm (Табл. IId) (до 2 m).
4 – Бежови аргилити (3,5 m).
5 – Пласт от средно- до едрозърнести бежови, варо-
вити пясъчници (80 cm).

Справочен разрез в СЗ край на с. Копаница на 
Николаевската свита

Начало на разреза е т. Р4 с координати: 657234 Е 
4715621 N в координатна система WGS 84, про-
екция UTM, зона 34.

Покривка: не се разкрива.
Николаевска свита
1 – Светлосиво-бежови на изветряла повърхност, а 
на свежа светлобежови аргилити, финоламинирани с 
хартиен изглед с растителни останки и риби от вида 
Smerdis macrurus. Долна и горна граница на Никола-
евската свита не се разкриват (53 m).
Подложка: не се разкрива.

Дефинитивни белези. Николаевската свита е 
изградена от аргилити и редки прослойки от пя-
съчници, мергели, варовити аргилити и варовици.

Литоложка характеристика. На повече-
то места в основата на разреза се разкрива 
ниво от аргилити (табл. IIа). Нагоре в разреза 
следват аргилити с редки прослойки от пясъч-
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TАБЛИЦА II

а – бежови аргилити от Николаевската свита; b – растителни останки в Николаевската свита; c – „хартиени шисти“ от 
Николаевската свита; d – варовиков пласт сред мергелите на Николаевската свита; e – матрикс-поддържан полимиктов 
конгломерат от Люлинската свита; f – субвертикални пластове от пясъчници и дребнокъсов полимиктов конгломерат от 
Владайската свита на контакта ѝ с Люлинската свита.

PLATE II

a, beige argillites of the Nikolaevo Fm.; b, plant remains in the Nikolaevo Fm.; c, “papiraceous marls” from the Nikolaevo Fm.; 
d, limestone layer among the marls of the Nikolaevo Fm.; e, matrix-supported polymictic conglomerate from the Lyulin Fm.;  
f, subvertical layers of sandstone and pebble-sized polymictic conglomerate of the Vladaya Fm. on its contact with the Lyulin Fm. 

PLATE IIТАБЛИЦА II

ници; ниво изградено от мергели и варовици 
(табл. IId); аргилити с редки прослойки от пя-
съчници.

Битумолитите преобладават рязко и опреде-
лят облика на свитата. Те са светло- до тъмноси-
ви, тънкослойни с пелитова структура (табл. IIc). 
По повърхнините на наслояване се наблюдават 
силно оксидирани битуми.

Пясъчниците са светложълти със зеленикав 
оттенък, плътни с неравен лом. Те са финозър-
нести с богата варовита спойка и често преми-
нават в песъчливи варовици.

Мергелите и варовиците са светлосиви до си-
во-бели, финослоести. Структурата им е микро-
зърнеста – пелитова. Наблюдават се отпечатъци 
от палеофлора (табл. IIb).
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Граници и дебелина. В Николаевския и Ма-
линовския грабен Николаевската свита лежи с 
постепенен преход върху конгломератно-пясъч-
никовата задруга. 

В Николаевския грабен се покрива от Вла-
дайската свита. Дебелината на Николаевската 
свита е в рамките на 50–100 m.

Разпространение. Разкрива се като ивица 
със СЗ-ЮИ посока в границите на Николаев-
ския грабен. Установява се и като тясна ивица в 
границите на Малиновския грабен, изграждаща 
ядрото на Косачката синклинала.

Фосилно съдържание и възраст. В битумо-
литите в разрезите при с. Косача и с. Копаница 
Beregow (1935) съобщава за намерени скелети 
на сладководни риби от вида Smerdis macrurus. 
Černjavska (1970) определя споро-поленова 
зона Monocolpopollenites amplitudo и определя 
възрастта в границите на „среден–горен Оли-
гоцен“. В Николаевската свита Palamarev et al. 
(1998) определят гирогонити от „характения за 
средния Олигоцен“ вид Rabdochara stockmansii 
Gramb., а при с. Жедна Palamarev (1979) съоб-
щава за откриването на „характерния за втора-
та половина на Олигоцена“ Stratiotes websteri 
(Brongn.) Potonié. Тук възрастта на единицата се 
приема за горен Рупел–Хат.

Владайска свита

Номенклатура. Владайската свита се въвежда в 
настоящата работа. Наименувана на с. Владая, в 
близост до което се разкрива.

Историческа справка. Единицата е характе-
ризирана като „моласоиден хоризонт“ (Kamenov, 
1964) или „теригенна задруга“ (Бояджиев и др., 
1981ф1). По време на последната картировка в 
М 1:50 000 е обособена от Milovanov et al. (2006) 
като „пъстра моласоидна задруга“.

Типов разрез. Намира се на изхода от стария 
път от Големо Бучино за София в участъка, кой-
то е под трасето на АМ „Люлин“ (фиг. 5).

Дефинитивни белези. Изградена е от конгло-
мерати, пясъчници, алевролити и аргилити. Ли-
толожките разновидности се намират в незако-
номерна алтернация помежду си.

Литоложка характеристика. Свитата включ-
ва незакономерно редуващи се конгломерати, 
пясъчници, алевролити и аргилити. Преобла-
дава сивият, сивозеленият, ръждивожълтият до 
виолетов и розово-червен цвят на седиментите. 

1 Бояджиев, С., Н. Ганева, Е. Димитрова, Х. Илиева, Н. 
Йолкичев, Т. Ковачева, И. Начев, Д. Тронков. 1981ф. Доклад върху 
геоложкия строеж на Западното Средногорие между гр. Трън и 
язовир „Искър“. С., Министерство на енергетиката, Национален 
геоложки фонд, доклад IV-320.

На места се срещат тънки въглищни лещи с не-
значителна дебелина.

В долните части на свитата преобладават 
конгломератите с глинеста спойка и пясъчници-
те, които нагоре в разреза алтернират с по-фино-
теригенните разновидности. На места в горните 
нива се наблюдават дебелослойни сивожълти 
пясъчници със сферично изветряне, често с коса 
слоестост.

Граници и дебелина. В Пернишкия грабен дол-
ната граница на свитата е постепенен литоложки 
преход от конгломератите на Люлинската свита. 
Горната граница е постепенен литоложки пре-
ход към скалите на Пернишката свита. Прехо-
дът към нея се бележи от появата на по-дебели 
прослойки от черни аргилити, набогатени на ор-
ганично вещество. Максималната разкриваща се 
дебелина на единицата е 150–200 m.

В Николаевския грабен Владайската свита 
покрива с постепенен преход Николаевската 
свита, а в местата където тя изклинва, се разпо-
лага върху базалната конгломератно-пясъчни-
кова задруга. 

Разпространение. Владайската свита има 
широко площно разпространение в Пернишкия 
басейн. В изследвания район се разкрива по ця-
лото протежение на Николаевския грабен от с. 
Планиница на северозапад до с. Борнарево на 
югоизток. Има широко площно разпростране-
ние на север при селата Ярджиловци, Ноевци и 
Мещица.

Фосилно съдържание и възраст. Биостра-
тиграфските данни на Černjavska (1970, 1977), 
Palamarev (1980), Nikolov (1985) и Palamarev et 
al. (1998) определят „късноолигоценска“ въз-
раст на свитата, но се допуска и „средноолиго-
ценска“ за най-ниските ѝ нива (Milovanov et al., 
2006). В настоящата работа възрастта на едини-
цата се приема за хатска.

Типов разрез на Владайската свита по стария 
път от с. Големо Бучино за София в участъка, 
който е под трасето АМ „Люлин“ 

Началото на разреза е т. Р2 с координати: 674638 
E и 4724095 N в координатна система WGS 84, 
проекция UTM, зона 34.

Покривка: не се разкрива. 
1 – Ръждивокафяви пясъчници (над 10 m).
2 – Чакълест конгломерат с неравномерна дебелина 
(3–5 m).
3 – Кафяви, мусковитови, дребнозърнести пясъчници 
в горната си част с калкретни прослойки (8–9 m).
4 – Червеникави, виолетово-кафяви дребнозърнести 
пясъчници и конгломерати (7 m).
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5 – Сиви дребнокъсови конгломерати с чакълест раз-
мер (2 m).
6 – Пъстри петнисти пясъчници – виолетови със сиви 
петна, мусковитови, среднозърнести, глинеста спой-
ка в горната си част с дребноконгломератови лещи 
(14 m).
7 – Дребнокъсов конгломерат с полигенни заоблени 
късове (3 m).
8 – Пъстри и сиви мусковитови пясъчници с глинеста 
спойка и гравелитови късчета (7 m).
9 – Конгломерати с чакълест размер, алтерниращи с 
пясъчникови слоеве (табл. IIIf) (5 m).
10 – Кафеникави среднозърнести пясъчници (2–2,5 m).
11 – Виолетов пясъчник с карбонатни конкреции 
(табл. IIId) (3,5 m).
12 – Кафяв глинест, среднозърнест мусковитов пя-
съчник (4,5 m).
13 – Дребнокъсов конгломерат с чакълест размер и 
късов състав от гнайси, андезити, червеноцветни 
пясъчници, кварц, кварцити, варовици с песъчлива 
спойка в алтернация със светлокафяви пясъчници 
(табл. IIIe) (7 m).
14 – Светлокафяви, среднозърнести, мусковитови пя-
съчници с глинеста спойка, без карбонатно вещество 
(7 m).
15 – Виолетови пясъчници (15 m).
16 – Дребнокъсов конгломерат с чакълест размер и 
късов състав от гнайси, андезити, червеноцветни 
пясъчници, кварц, кварцити, варовици с песъчлива 
спойка в алтернация със светлокафяви пясъчници 
(над 10 m).
Подложка: не се разкрива.

Пернишка свита

Номенклатура. Наименувана е на гр. Перник. Въ-
вежда се като свита при настоящото изследване.

Историческа справка. Единицата е обособе-
на от Konjaroff (1932) и допълнително описана 
от Beregov (1939). Благодарение на интензив-
ните експлоатационни и проучвателни работи 
през 50-те до 70-те години на миналия век в 
Пернишкия басейн, разрезът на единицата е от-
лично изучен. Характеризирана е детайлно от 
Kamenov (1964) под наименованието „въглено-
сен хоризонт“.

Типов разрез. Намира се по северния шкарп 
на шосето от Перник за Големо Бучино в запад-
ния край на селото (фиг. 6).

Дефинитивни белези. Незакономерно редува-
щи се песъчливи глини, тънкослойни аргилити, 
жълто-кафяви пясъчници с глинеста и варовита 
спойка и въглищни пластове. Преобладаваща-
та литоложка разновидност са мергелите. Те са 
сиви, тъмносиви до кафяви на цвят, обикновено 
битуминозни.

Литоложка характеристика. Свитата е пред-
ставена от незакономерно редуване на песъчли-
ви глини, тънкослойни аргилити, жълтокафяви 
пясъчници с глинеста и варовита спойка и въг-
лищни пластове (табл. IIIа). В централните час-
ти на басейна са представени четири въглищ-
ни пласта с обща дебелина от 5 до 13 m, които 
заедно с най-долния шистозен пласт достигат 
дебелина до около 20 m (Kamenov, 1964). В се-
вероизточните части на басейна към с. Големо 
Бучино (извън района), въглищните пластове се 
сливат в един общ пласт, достигащ дебелина до 
30 m. Аналогично е положението в южната част 
на басейна, в района на кв. Калкас (бивш рудник 
„Куциян“), където дебелината на пласта се изме-
ня от 6 до 16 m.

Граници и дебелина. Пернишката свита по-
крива с литоложки преход седиментите на Вла-
дайската свита, а се покрива също с литоложки 
преход от аргилитно-мергелната задруга. Дебе-
лината на свитата е до 100 m.

Разпространение. В границите на района 
свитата се разкрива в северния край на Перник, 
в западния край на с. Големо Бучино, където е 
типовият ѝ разрез, както и в една ивица югоза-
падно от гр. Батановци.

Фосилно съдържание и възраст. В скали-
те на Пернишката свита Černjavska (1977) от-
деля споро-поленова зона Intratripopollenites 
insculputus. Palamarev et al.. (1998) определят 
следните таксони: Boehlensipollis hohli Krutzsch, 
Discolpopollis cockeli Pflanzi, Aglaioredia cyclops 
Erdtman, въз основа на които възрастта на свита-
та се определя като хатска.

Типов разрез на Пернишката свита по североза-
падния шкарп на шосето от Перник за с. Големо 
Бучино, източно от гробището на селото.

Точка Р1 – началото на разреза източно от гроби-
щето на с. Големо Бучино с координати: 673680 Е  
и 4722177 N в координатна система WGS 84, 
проекция UTM, зона 34.

Покривка: не се разкрива.
Пернишка свита:
13 – Тъмносиви до жълтеникави с преобладаване на 
тъмносивите аргилити (над 20 m).
12 – Аргилити с повишено съдържание на органика 
(4 m).
11 – Жълтеникави до сиви аргилити с редки тънки 
пясъчникови пластове и желязо-хидрооксидни кон-
креции с размери от 10–20 до 30 cm. Конкрециите са 
ръждиви на изветряла повърхност, тъмносиви на све-
жа (табл. IIIc) (10 m).
10 – Въглищa с много песъчливо-глинести примеси 
(3,5 m).
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PLATE IIIТАБЛИЦА III

ТАБЛИЦА III

а – въгленосни прослойки в типовия разрез на Пернишката свита; b – пясъчников пласт сред въгленосни прослойки; c – 
желязо-хидрооксидни конкреции сред въгленосните наслаги на Пeрнишката свита; d – матрикс-поддържани полимиктови 
конгломерати и дребнозърнести пясъчници от типовия разрез на Владайската свита; e – калкретни образувания в дреб-
нозърнести пясъчници от Владайската свита; f – издържан пясъчников пласт сред конгломерати от Владайската свита.

PLATE III

а, coal layers in the type section of the Pernik Fm.; b, sandstone layer among coal-bearing interbeds; c, iron-hydroxide concretions 
among the coal deposits of the Pernik Fm.; d, matrix-supported, polymyctic conglomerates and fine-grained sandstones in the type 
section of the Vladaya Fm.; e, calcrete formations in fine-grained sandstones of the Vladaya Fm.; f, sustainable sandstone layer 
among conglomerates of the Vladaya Fm.

9 – Пачка от ръждивокафяви аргилити, завършващи с 
пласт с дебелина 80 cm от дребнозърнести гравийни 
конгломерати в горната си част (табл. IIIb) (3 m).
8 – Тънкослойни въглищни аргилити с много орга-
ника (5 m).

7 – Ръждивокафяви до тъмносиви аргилити с хемати-
тови конкреции. На изветряла повърхност са ръжди-
вокафяви, а на свежа – сиви. Конкрециите съдържат 
много органика и имат размери от 10–20 cm до 80 cm 
(4 m).
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6 – Редуване на тънкослойни въглищни мергели с 
прослойки (10–12 cm) от въглища (8 m).
5 – Пласт от песъчливи жълто-кафяви (ръждивокафя-
ви) мергели с хематитови конкреции (80 cm) и сиви 
песъчливи мергели с различно количество органика 
(1 m).
4 – Въглищни мергели (4 m).
3 – Средно- до едрозърнести мусковитови пясъчници и 
тъмносиви мергели със слаби въглепроявления (4,5 m).
2 – Тъмносиви мергели с въглепроявления и хема-
титово-фосфоритни конкреции. Долната граница се 
поставя по първите въглепроявления (3 m).

-------- постепенен преход --------
Подложка: Владайска свита
1 – Среднозърнести, мусковитови, глинести пясъч-
ници, сиви песъчливи мергели.

Заключение

Многообразието на приабон–олигоценските се-
дименти в района на Пернишкия грабен и двата 
по-малки съседни на него Николаевски и Ма-
линовски грабен, а също така и дългогодишна-
та им експлоатация в рамките на Пернишкия 
въглищен басейн, до известна степен затрудня-
ва създаването на обобщена литостратиграфска 
схема. Отделените в обяснителните записки 
към Геоложката карта на Република България 
в М 1:50 000 картни листа К-34-47-В (Костин-
брод), К-34-59-А (Перник), К-34-58-Б (Радо-
мир) неофициални единици служат за основа 
на представената тук литостратиграфска схема.

В настоящата работа палеогенските седимен-
ти от района на Пернишкия, Николаевския и 
Малиновския грабен са обединени в официални 
литостратиграфски единици, описани съглас-
но изискванията на Стратиграфския кодекс на 
България. Отделени са четири нови литостра-
тиграфски единици с възрастов интервал Приа-
бон–Олигоцен – Масоришка, Николаевска, Вла-
дайска и Пернишка свита. Люлинската свита е 

Фиг. 6. Типов разрез на Пернишката свита по североза-
падния шкарп на шосето от Перник за с. Големо Бучи-
но източно от гробището

Fig. 6. Type section of the Pernik Formation along the 
northwestern escarp of the road from Pernik to the village 
of Golemo Buchino east of the cemetery

→
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стабилизирана с лектостратотипов разрез и опи-
сана според изискванията на Стратиграфския 
кодекс на България.

Установените в скалите на приабон–олиго-
ценската Масоришка свита кисели вулканити са 
доказателство за проявата на Савска фаза в из-
следвания района. Присъствието им подсказва 

синхронност с приабон–олигоценския вулкани-
зъм от Краището и Родопите.
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