
21. Конникът  

Местоположение. 34 Т 0635833 E; 4830782 N. Намира се южно от Романтичната долина, 

по пътя за Зелениград, на 400 m ЮЗ от Лъва и 200 m СЗ от Мадоната. 

Категория. Геотоп с естетическа стойност, наподобяващ конник. 

Геоложка позиция. Фигурата е оформена сред червени грубозърнести пясъчници и 

гравелити, с редки конгломератови прослойки от третата пачка и ненаситени 

конгломерати от четвъртата пачка на Белоградчишката свита в Белоградчишката единица.  

Морфология и генезис. Представлява две отделни стърчащи вертикални скали, едната, от 

които наподобява конник, а другата глава на кон (табл. 21 а,б). Височината на фигурата е 

между 15 и 20 метра, а дебелината е 7-8 метра (табл. 21 в,г). Ориентирана е в СЗ-ЮИ 

посока и се вижда добре от Динозаврите и Мислен камък. 

Окръжаващ ландшафт. Конникът е разположен по живописното било, южно от 

Ученичката и Лъва, в чиито най-южен край е емблематичната фигура на Мадоната. От 

него се открива изглед към скалните монументи източно от шосето за Белоградчик и на 

запад към Калето. 

Устойчивост и мерки за защита. В района трябва да се забранят всички дейности, 

водещи до разрушаване на скалите и изменения в естествения облик на местността.  

Достъп. Достъпът до Конника от центъра на Белоградчик е по стария път за с. Извос, през 

Романтичната долина и след това при Ученичката надясно по пътя към Зелениград и 

Калето. 

 
Таблица 21: а,б – общ изглед на Конника от изток; в,г  близък план от запад. 

б а 

г в 



22. Джаба 

Местоположение. 34 Т 0635303 E; 4829153 N. Намира се на 200 m северно от с. Извос.  

Категория. Геотоп с естетическа стойност, представен от фигури, наподобяващи филмови 

герои от космическата сага на Джордж Лукас „Междузвездни войни”.  

Геоложка позиция. Фигурите сa в червените пясъчници и ненаситени конгломерати от 

третата и четвъртата пачка на Белоградчишката свита в Белоградчишката единица. 

Морфология и генезис. Скалната група е представена от две, плътно разположени една 

до друга, масивни скали с височина 15 метра (табл. 22 а,б), северната от които наподобява 

Джаба от космическата сага на Джордж Лукас „Междузвездни войни”.  

Окръжаващ ландшафт. Скалната група се намира в лозовата долина, северно от с. Извос 

(табл. 22 в). От северната страна е разположен живописен скален венец, който създава 

илюзията за затворена долина (табл. 22 г), но нагоре по пътя се достига до седло, от което 

се слиза до Маркашница. Най-близките геотопи са Латинското кале при с. Извос, 

Маркашница, Лепеница, Сабубин камък, Леопардът и Алиса в страната на чудесата. 

Устойчивост и мерки за защита. Скалата не се нуждае от специални мерки за защита, 

освен поставяне на указателни табели в с. Извос. 

Достъп. До Джаба се достига по пътя от вековния дъб при чешмата в с. Извос. 

 
Таблица 22: а,б – скалната група „Джаба”; в – долината северно от с. Извос, където се намира „Джаба”; г – 

скалният венец северно от геотопа 

а б 

в г 



23. Ученичката 

Местоположение. 34 Т 0636148 Е; 4831023 N. Намира се в „Романтичната долина” по 

стария път за с. Извос, на разклона за Зелениград и Калето. 

Категория. Геотоп с естетическа стойност, емблематичен за Белоградчишките скали. 

Геоложка позиция. Скалният монумент е оформен сред червените пясъчници на петата 

пачка от стратотиповия разрез на Белоградчишката свита, част от Белоградчишката 

тектонска единица (табл. 23 а,б). 

Морфология и генезис. Фигурата е разположена в Романтичната долина, в основата на 

петата пачка на Белоградчишката свита. Тя представлява тънка около 2 m в основата до 1 

m в горната част, плоска, висока 10 m скала, наподобяваща ученичка с раница и 

барета(табл. 23 в-е). Това е една от първите наименувани от местното население скали, 

която се вижда от „Мислен камък” и всички точки на града с изглед към Романтичната 

долина, както и от шосето за с. Извос. Тя има еднакъв изглед от север и от юг, поради 

плоската й форма и местоположението й на билото на скалния масив между Калето и 

Замъка по южния склон на Романтичната долина (табл. 23 а,б).  

Окръжаващ ландшафт. Ученичката се намира по южния склон на Романтичната долина, 

който е изключително живописен. На север тя изпъква на фона на белите варовици на 

Белоградчишкия венец (табл. 23 ж), а на юг се очертава на фона на заснежения вр. 

Миджур (2168 m) (табл. 23 з). Западно от нея са Мечето и Нефертити, а непосредствено 

източно по северния склон са Китайската стена и Динозаврите. От юг на фигурата се 

намират други внушителни скални монументи – Лъвът, Конникът и Мадоната.  

Устойчивост и мерки за защита. Обектът не се нуждае от специални мерки за защита, 

освен маркиране с информационни табели по стария път и шосето за с. Извос, с 

информация откъде може да се наблюдава и как да се достигне до нея. 

Достъп. Достъпът до Ученичката от центъра на Белоградчик е през Романтичната долина 

по стария път за с. Извос. Достъпът по шосето е от ресторант „Под камъка” по пътеката за 

Субаши чешма и стария път за Белоградчик, на разклона за Зелениград. 

 
Таблица 7: а – панорамен изглед на южния склон на Романтичната долина с Ученичката от площадката за 

наблюдение при „Гигантските гърнета”, южно от шосето за с. Извос; б – панорамен изглед на Ученичката 

(вдясно) и Лъвът (вляво) от юг; в-е – близък план на Ученичката от север; ж – поглед от юг на фона на 

Северния венец; з – поглед от север на фона на най-високия връх в Западния Балкан - Миджур (2168 m). 

а б а б 
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24. Хайдут Велко 

Местоположение. 34 Т 0635471 E; 4831287 N. Намира се на върха на Калето. 

Категория. Геотоп с естетическа стойност. 

Геоложка позиция. Фигурата е в червените грубозърнести пясъчници и гравелити на 

петата пачка от типовия разрез на Белоградчишката свита, в Белоградчишката единица. 

Морфология и генезис. Фигурата е част от скалния ансамбъл Калето и е наименувана на 

героя от борбите за национално Освобождение през 19 век Хайдут Велко. Представлява 

глава на мъж с височина 5-6 метра (табл. 24 а,б), най-високата и единствената 

наименувана скала от скалния ансамбъл Калето.  

Окръжаващ ландшафт. От това място се открива живописен изглед към цялата околност 

южно от Белоградчик, Латинското кале, Сватбата и Сбеговете (табл. 24 в). 

Устойчивост и мерки за защита. Скулптурата на Хайдут Велко е вътре в Калето и 

достъпът е ограничен, така че геотопът попада под мерките за защита на крепостта. 

Достъп. До Хайдут Велко се достига само през входа на крепостта и Римското кале и 

може да се стигне до самото му подножие (табл. 24 г). 
 

 

Таблица 24: а,б – изглед на Хайдут Велко от външната страна на крепостта; в – изглед откъм вътрешността 

на калето; г –  изглед от подножието на фигурата  
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25. Разкритие на льос 

Местоположение. 34 T 659105 E, 4845306 N, на 3 km ЮИ от с. Септемврийци. 

Категория. Геотоп с научна стойност: еолични периглациални отложения – глинест льос. 

Геоложка позиция. Льосът е част от кватернерната покривка на Мизийската платформа, 

която обхваща стратиграфския интервал Среден-Горен Плейстоцен. 

Описание. Разкритието обхваща глинести льосови отложения, които са широко 

разпространени в Дунавската равнина. Те са образувани по еоличен път в периглациална 

обстановка, при изсъхване на ледниковите отложения в заливните равнини на ледникови 

„сплетени” реки, в които протича голям обем ледникови води, носещи седименти от 

годишното топене на континенталните ледникови щитове. При прекратяването на 

топенето речните легла пресъхват и финните ледникови отложения, представени от 

алеврит и глина, се разнасят от вятъра и се натрупват на огромни площи под формата на 

льос.  

Окръжаващ ландшафт. Разкритието се намира в равнинна местност без естетически 

достойнства. Най-близкият геотоп – Рациария се намира на 8 km СЗ от разкритието. 

Устойчивост и мерки за защита. Обектът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на първокласния международен път Е 79 в гр. Димово и на шосето Лом-Видин при с. 

Добри дол, както и информационно табло при разкритието. В плана за развитие на 

Геопарка трябва да залегнат мероприятия за популяризиране на произхода на тези 

отложения, тъй като образуването им съвпада с първите поселения на пещерите в района 

на Белоградчик. 

Достъп. Достъпът е от с. Добри дол по черен път ЮЗ от селото. 



26. Стратотип на Ружинската свита  

Местоположение. 34 T 0649164 E, 4831349 N, на десния бряг на р. Лом в югозападния 

край на с. Белоптичане, община Ружинци. 

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Разрезът обхваща най-младите мезозойски и най-старите неозойски 

скали от Горния Кампан до Долния Палеоцен в Кулската зона. Фациесът на Ружинската 

свита е уникален за Карпатския тип Горна Креда – Палеоген, разкрива се само на това 

място и не е установен в сондажни разрези. В структурно отношение се намира в Кулската 

тектонска единица, но представлява преходен фациес между Карпатския тип отложения и 

платформените седименти в Мизийската платформа. Това което го отличава и от двата 

типа е груботеригенният характер на отложенията, характерен за крайбрежна обстановка 

на седиментация, която се е съхранила в продължение на над 10 милиона години. 

Научно описание. Ружинската свита е въведена като самостоятелна литостратиграфска 

единица за нуждите на настоящия проект. Тя е характеризирана във връзка с проучването 

на границата Креда/Терциер, заложена като обект с приоритетно значение в 

първоначалния Списък от геотопи. Разрезът се състои от долна, песъчливо-мергелна част 

с дебелина около 50 m, отнасяна към Кулската свита и горна, пясъчниково-конгломератна 

част с дебелина над 140 m, отнасяна към Старопатишката свита (табл. 26 а). Кредната част 

на разреза се състои от пясъчници, песъчливи и интракластични мергелни брекчи, 

граничещи по разлом с алевритови палеоценски мергели от същата свита. Пластовете са 

стръмно наклонени на запад или вертикални, а в източната страна на разреза, където са 

почти хоризонтални, се покриват трансгресивно от миоценски конгломерати и пясъчници 

на Димовската свита (табл. 26 б). Най-старите нива са представени от ронливи 

тънкопластови пясъчници и мергели, принадлежащи на горнокампанската нанофосилна 

зона Uniplanarius trifidus (табл. 26 в). Над тях лежат 12 m сиви мергели, прослоявани 

циклично от тънки пясъчникови пластове от същата зона (табл. 26 г). Следват 

интракластични мергелни брекчи изградени от сивозелени ръбати мергелни късове с 

размери до 30-40 cm (табл. 26 д), чиято долна граница съвпада с границата между зоните 

Uniplanarius trifidus и Arkhangelskiella cymbiformis и границата Кампан-Мастрихт. В тези 

брекчи последователно са установени три от четирите подзони на долномастрихтската 

нанофосилна зона Cymbiformis: Broinsonia parca constricta (14 m), Reinhardtites levis (8 m) и 

Arkhangelskiella maastrichtiana (3 m). Най-горната подзона Lithraphidites praequadratus 

липсва поради разломното нарушение, по което долномастрихтските брекчи граничат с 

долнопалеоценски алевритови мергели, от зона NP 2 Cruciplacolithus tenuis (табл. 26 е). Те 

преминават в едрозърнести пясъчници (табл. 26 ж), пясъчници с конгломератови пластове 

(табл. 26 з), чакълни конгломерати (табл. 26 и), сиви пясъчници (табл. 26 й) и ненаситени 

конгломерати (табл. 26 к) с добре загладени късове и тъмносив песъчлив матрикс, 

принадлежащи на нанофосилна зoна NP 2 Cruciplacolithus tenuis, Долен Палеоцен. 

Окръжаващ ландшафт. Стратотипът се намира в равнинна местност без особени 

естетически достойнства. На 2 km южно от геотопа в Курков дол се намира разрезът на 

Мирковската и Завалската свита, описан като отделен геотоп по настоящия проект. 

Устойчивост и мерки за защита. Обектът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на първокласния международен път Е 79 и информационно табло на мястото на разреза. 

Достъп. Достъпът е директно от центъра на с Белоптичане. 



 
Таблица 26: а - Разрез на Ружинската свита (Кампан-Палеоцен) по десния бряг на р. Лом, ЮИ от 

с. Белоптичане, Видинско: 1 – пясъчници и конгломерати (Димовска свита, Миоцен); 2-12 

Ружинска свита (Кампан-Палеоцен): 2 – пясъчници с тънки мергелни птослойки; 3 – мергели с 

тънки пясъчникови слоеве; 4 – интракластични мергелни брекчи; 5 – алевритови мергели; 6 – 

едрозърнести пясъчници; 7 – ронливи пясъчници с прослойки от дребнокъсови конгломерати; 8 – 

полигенни конгломерати с добре загладени късове главно от варовици; 9 – ронливи ненаситени 

конгломерати и пясъчници; 10 – пясъчници с мусковит; 11 – ненаситен конгломерат с мергелно-

песъчлива спойка; 12 – дребнокъсови конгломерати с едрозърнеста до гравелитна спойка с 

преобладаващи варовикови късове; 13 – среднозърнести пясъчници с редки гравийни зърна; 14 – 

литоложка граница; 15 – несъгласие; 16 – разлом; 17 – номер на пачка 

 
Таблица 26: б  – ерозионната граница между конгломератите и пясъчниците на Димовската свита 

(пачка 1 - вляво) и тънкопластовите пясъчници на Ружинската свита (пачка 2 - вдясно) в най-

източната част на разкритието; в – пачка 2: сиви тънкопластови пясъчници и тънки прослойки от 

песъчливи мергели в най-долната разкриваща се кампанска част на разреза в източната част на 

разкритието  

б в 

а 



 

Таблица 26: г  – пачка 3: мергели с тънки пясъчникови слоеве; д – пачка 4: интракластични 

мергелни брекчи; е – разломната граница между интракластичните мергелни брекчи от пачка 

4 и палеоценските алевритови мергели от пачка 5; ж – пачка 6: едрозърнести пясъчници; з – 

пачка 7: ронливи пясъчници с прослойки от дребнокъсови конгломерати; и – пачка 8: 

полигенни конгломерати; й – пачка 10: пясъчници; к – пачка 11: ненаситен конгломерат 

г д 

е ж 

з и 

й к 



27. Стратотип на Кладорубската свита 

Местоположение. 34 Т 0633963 Е; 4841003 N. Намира се в Циганския дол, десен приток 

на р. Арчар, на 2 km ЮИ от с. Кладоруб. 

Категория. Геотоп с изследователска стойност, стратотип на литостратиграфска единица.  

Геоложка позиция. Геотопът представлява справочен разрез (лектостратотип) на 

Кладорубската свита за целите на Геопарка, който обхваща непрекъснат разрез от Горния 

Кампан до Долния Еоцен в Кулската зона. Пластовете са вертикални до преобърнати и се 

разкриват северно от Предбалканския възсед под гранитите на Белоградчишкия плутон.  

Научно описание. Разрезът се намира в Циганския дол на 2 km ЮИ от с. Кладоруб. 

Свитата е въведена от Tzankov (1972). Съвременните изследвания на района започват от 

полевия сезон на 1998, когато картировъчен отряд на Геология и геофизика - София, 

предостави проби за нанофосилни анализи, които показаха много по-широк 

стратиграфски интервал на Кладорубската свита - от Горния Кампан до най-горния 

Палеоцен (Sinnyovsky & Petrov , 2000). Кладорубската свита е монотонно редуване на 

алевролити, хипо-алевролити, мергели и единични варовикови пластове (Синьовски и др., 

2002) (табл. 27 а,б). Те са вертикални или преобърнати с ориентировка 200-220°/30-60°. 

Разрезът е поделен на 14 нанофосилни зони (Синьовски, 2004) (табл. 27 в). Наскоро към 

кредната част бяха добавени 6 нови нанофосилни подзони Синьовски (2007, 2013). 

Разрезът е изключително ценен от изследователска гледна точка, тъй като представя една 

непрекъсната последователност образувана за над 20 милиона години и включваща 

иридиевия слой, маркиращ глобалната катастрофа накрая на Кредата преди 65 млн. г., 

довела до изчезването на динозаврите и много други организмови групи. 

Окръжаващ ландшафт. Геотопът се намира в дълбокия Цигански дол, сред дъбова и 

букова гора. Най-близките геотопи са пещерата „Магура” - на 7 km западно от Кладоруб, 

границата Долна-Горна Креда сред мергелите на Рабишката свита на 9 km западно, Калето 

при с. Гранитово и стратотипът на Гранитовския член на Кичерската свита - на 5 km ЮИ. 

Устойчивост и мерки за защита. Обектът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на първокласния международен път Е 79 и информационно табло на мястото на разреза. 

Освен маркировка, в плана за развитие на Геопарка трябва да се включи прекарване на път 

до обекта от моста на р. Вещица по шосето за Белоградчик.  

Достъп. Достъпът към геотопа е по черен път от моста на р. Вещица преди с. Кладоруб 

откъм Белоградчик.  

Таблица 27: а, б – Разкритията на Кладорубската свита в Циганския дол, ЮИ от с. Кладоруб 

а б 



 
 

Таблица 27: в - Лектостратотип на Кладорубската свита в Циганския дол ЮИ от с. Кладоруб 



28. Границата Kреда/Терциер 

Местоположение. 34 Т 0633963 Е; 4841003 N. Намира се в Циганския дол, десен приток 

на р. Арчар, на 2 km ЮИ от с. Кладоруб. 

Категория. Геотоп с глобална научна и изследователска стойност, образуван при една от 

най-големите космически катастрофи в историята на Земята преди 65 млн. г., накрая на 

Кредния период от Мезозойската ера.  

Геоложка позиция. Геотопът при с. Кладоруб (табл. 28 а) представлява разкритие на 

иридиевия слой на границата между Кредата и Палеогена, образуван след сблъсъка на 

Земята с гигантски метеорит, преди 65 милиона години. Слоят е установен по варовит 

нанопланктон (Синьовски и др., 2002) сред мергелите на Кладорубската свита в Кулската 

зона. За целите на Геопарка пълният разрез на единицата по Циганския дол, със 

стратиграфски обхват Горен Кампан - Палеоцен (Синьовски, 2004), е посочен за 

лектостратотип на Кладорубската свита.  

Научно описание. Границата Креда/Терциер се маркира в глобален мащаб от тънък слой, 

обогатен на Ir, редки елементи, шоков кварц, микротектити и редки минерали. Този слой е 

образуван от пеплолада след сблъсъка на Земята с голям метеорит преди 65 млн. г. (Alvarez 

et al., 1980). Това е една от най-големите катастрофи през фанерозойската история на 

Земята. Друга подобна катастрофа е имало на границата Перм/Триас, която също се 

маркира от иридиева аномалия. Катаклизмите, предизвикани от тези катастрофи, са довели 

до катастрофични промени в организмовия свят. Не случайно тези две събития служат за 

граници между трите ери на Фанерозоя – Палеозойската, Мезозойската и Неозойската, 

отделени още през 19-ти век, много преди да станат известни причините за тези промени. 

Според някои изчисления взривът след падането на метеорита на земната повърхност 

превишава 10 000 пъти потенциала на всички съвременни ядрени оръжия. Вследствие на 

сблъсъка в атмосферата се издига огромно количество прахообразен материал, който 

закрива слънцето за години. Това води до драстични промени в климата и режима на 

фотосинтезата, което засяга над 90 % от едноклетъчната планктонна флора и фауна, 60 % 

от покритосеменните растения и много групи ехиниди, корали, топлолюбиви молюски и 

примитивни бозайници. На границата Креда/Терциер изчезват напълно от лицето на 

Земята редица типични мезозойски групи като динозаврите, морските влечуги, амонитите, 

белемнитите, рудистите и иноцерамусите от бивалвиите, актеонелидните гастроподи и др.  
Граничният иридиев слой с дебелина до 10 cm е открит след идентифицираето на 

граничните нанофосилни зони, между които е рязката промяна в състава на 

нанопланктонните асоциации. Пробите под този слой съдържат богата нанофосилна 

асоциация, представена от над 50 кредни вида. С най-голям брой екземпляри са 

представени: Micula decussata (Vekshina), Micula swastica Stradner & Steinmetz, 

Watznaueria barnesae (Black), Cribrosphaerella ehrenbergi  (Arkhangelsky), Gartnerago 

obliquum  (Stradner), Arkhangelskiella maastrichtiana Burnett, Arkhangelskiella cymbiformis 

(Vekshina), Microrhabdulus decoratus (Deflandre), Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre), 

Chiastozygus litterarius  (Gorka), Prediscosphaera cretacea  (Arkhangelsky), Prediscosphaera 

microrhabdulina Perch-Nielsen, Prediscosphaera grandis Perch-Nielsen, Ceratolithoides 

aculeus (Stradner), Zeugrhabdotus spiralis Bramlette &Martini etc. Присъстват и всички 

горномастрихтски репери: Lithraphidites quadratus  Bramlette & Martini, Nephrolithus 

phrequens Gorka, Micula murus (Martini), Micula prinsii (Perch-Nielsen). 



Палеоценската нанофосилна асоциация е с коренно различен състав. 

Таксономичното разнообразие в първите проби над границата +5 cm и +10 cm, е 

изключително ниско. Срещат се единични деформирани екземпляри от най-изобилните 

кредни видове Micula staurophora (Vekshina), Watznaueria barnesae (Black), 

Arkhangelskiella maastrichtiana Burnett и др. Почти 95% от асоциацията е представена от 

оцеляващите видове Braarudosphaera bigelowi Gran & Braarud и Thoracosphaera operculata 

Bramlette & Sullivan. Cyclagelosphaera reinhadrtii (Perch-Nielsen, 1968), Markalius inversus 

(Deflandre) и Neocrepidolithus dirimosus Perch-Nielsen също са често срещани оцеляващи 

таксони. 

Първият палеоценски вид Biantholithus sparsus (Bramlette & Martini) се появява 

непосредствено над границата между +5 и +10 cm. Така долната граница на зона NP 1 

Biantholithus sparsus се маркира едновременно от изчезването на кредните видове и 

появата на зоналния маркер. Cyclagelosphaera alta Perch Nielsen е друг палеоценски вид, 

появяващ се в този интервал. Първият екземпляр е намерен в проба KLA +0.75 m. 

Дебелината на зона NP 1 Biantholithus sparsus е 2.40 m. Първата поява на Cruciplacolithus 

primus Perch-Nielsen и Cruciplacolithus intermedius (van Heck & Prins) маркира долната 

граница на зона NP 2 Cruciplacolithus tenuis. Най-ниските нива на зоната се характеризират 

с присъствието и на други круциплаколити - Cruciplacolithus primus Perch_Nielsen, 

появяващ се непосредствено под зоналната граница, Cruciplacolithus tenuis (Stradner), 

Cruciplacolithus asymmetricus (van Heck & Prins) и Coccolithus cavus Hay & Mohler. 

Първоначално иридиевият слой бе локализиран в руслото на потока с дебелина 1-2 

cm (табл. 28 в). Този локалитет бе категоризиран като геотоп с регионално значение и 

вписан в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България заедно с още четири 

разкрития на границата Креда/Терциер (Синьовски, 2003). През 2011 г. разкритието бе 

унищожено от свлачище по левия склон на Циганския дол (табл. 28 б). Това наложи 

допълнително проучване за целите на Геопарка, което доведе до установяването на ново 

разкритие на иридиевия слой зад свлачището с дебелина от 10 cm (табл. 28 г,д), която е 

втора рекордна дебелина в света след 20 сантиметровия иридиев слой на границата 

Креда/Терциер в Тунис. Разкритието е добре изучено по варовит нанопланктон (табл. 28 е) 

и предоставя неограничени възможности за бъдеща изследователска дейност.  

Окръжаващ ландшафт. Геотопът се намира в дълбокия Цигански дол, сред дъбова и 

букова гора. Най-близките геотопи са пещерата „Магура” - на 7 km западно от Кладоруб, 

границата Долна-Горна Креда сред мергелите на Рабишката свита на 9 km западно, Калето 

при с. Гранитово и стратотипът на Гранитовския член на Кичерската свита - на 5 km ЮИ. 

Устойчивост и мерки за защита. Обектът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на първокласния международен път Е 79 и информационно табло на мястото на разреза. 

Освен маркировка, в плана за развитие на Геопарка трябва да се включи прекарване на път 

до обекта от моста на р. Вещица по шосето за Белоградчик. 

Достъп. Достъпът към геотопа е по черен път от моста на р. Вещица при с. Кладоруб. 

 
Таблица 28: а – голямата катастрофа накрая на Кредния период преди 65 млн г. е съхранена в рамките на 

Геопарк „Белоградчишки скали” при с. Кладоруб под формата на тънък иридиев слой; б – иридиевият слой, 

установен през 2002 г. на дъното на Циганския дол; в – първоначално установеният иридиев слой бе 

унищожен от свлачище през 2011 г.; г,д – десет сантиметровият слой на границата Креда/Терциер, 

установен за нуждите на Геопарка след свлачището; e – изчезващите мастрихтски и появяващите се дански 

едноклетъчни планктонни водорасли на границата Креда/Терциер (Мастрихт/Дан) 
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29. Разрез на Мирковска и Завалска свита в Курков дол  

Местоположение. Начало: 34 T 0647826 E, 4830192 N, на 800 m ЮЗ от с. Ружинци, край: 

34 T 0648070 E, 4829931 N.  

Категория. Геотоп с изследователска стойност: литостратиграфски единици от друга 

Средногорската морфотектонска единица. 

Геоложка позиция. Разрезът обхваща кониас-кампански скали от две литостратиграфски 

единици характерни за Средногорската структурна зона: Мирковска и Завалска свита от 

Медитеранския тип Горна Креда, които се различават значително от скалите на 

Карпатския тип Горна Креда в Кулската зона, където са локализирани (табл. 29 а).  

Научно описание. Мирковската свита е въведена от Моев и Антонов (1976) за 

червеноцветните варовици и мергели от т. нар. пластове „куш руж” в Централното 

Средногорие. Присъствието на червените варовици в Кулската зона е доста изненадващо, 

тъй като най-близкото разкритие на подобни скали е 150 км на изток при с. Скравена, 

Ботевградско. Там те са в близки взаимоотношения с Лютидолската свита, 

представляваща преходен фациес между Медитеранския и Северноевропейския тип Горна 

Креда. Изненадата се засилва и от факта, че в Курков дол над червеноцветните варовици 

се разкриват и т. нар. „битуминозни шисти”, известни от ядката на Красавската 

синклинала в Западното Средногорие, където са отнесени към горнокампанската Завалска 

свита (Синьовски и др., 2013). Разрезът представлява дебела около 180 m 

последователност от незакономерно редуващи се бели, сиви и розови мергели и варовици, 

характерни за Мирковската свита в Централното Средногорие (табл. 29 б,в). Долната и 

горната част се покриват трансгресивно от сарматските пясъчници и конгломерати на 

Димовската свита. Разрезът е усложнен от гънки на подводно свличане с незначителна 

амплитуда, също много характерни за Мирковската свита (табл. 29 г,д). На места при 

огъването са се получили скъсвания, поради което има и разломи с незначителни 

размествания. В разреза са идентифицирани характерните за Кониаса и Сантона 

нанофосилни зони Arkhangelskiella confusа (Долен Кониас) с двете си подзони Quadrum 

svabenickae (долен Долен Кониас) и Lucianorhabdus cayeuxii (горен Долен Кониас), Micula 

staurophora (Горен Кониас-Долен Сантон) и Reinhardtites anthophorus (Сантон). В горната 

част на Мирковската свита се разкриват биотурбирани зелени и червени мергели (табл. 48 

е,ж). Над тях следват около 30 m пясъчници и черни финоламинирани аргилити без 

нанофосили (табл. 29 з-й). Те са аналог на битуминозните шисти в Западното 

Средногорие, обособени в Красавски член на Завалската свита при Красава, Станьовци и 

Голо бърдо (Синьовски и др., 2013). Присъствието на появяващия се в края на Сантона 

вид Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina на границата между Мирковската и Завалската 

свита позволява за скалите на Красавския член да се допусне кампанска възраст. 

Окръжаващ ландшафт. Разрезът се намира в равнинна местност без особени 

естетически достойнства. На 2 km северно от геотопа се намира стратотиповият разрез на 

Ружинската свита, описан като отделен геотоп с изследователска стойност специално за 

целите на Геопарка. 

Устойчивост и мерки за защита. Обектът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на международен път Е 79 и информационно табло на подхода към Курков дол, с данни за 

геологията на района и разкритията на тези скали в Западното Средногорие. 

Достъп. Достъпът е директно от международния път Е 79. 



 
Таблица 29: а  – Разрез на Мирковската свита (Кониас-Сантон) и Красавския член на Завалската 

свита (Кампан?) ЮИ от с. Ружинци, Видинска област: 1 – Димовска свита (Сармат): слабоспоени 

пясъчници и конгломерати; 2-3 – Мирковска свита (Кониас-Сантон): 2 – глинести варовици и 

мергели, 3 – варовици; 4-5 – Красавски член на Завалската свита (Кампан?): 4 – пясъчници, 5 – 

черни шисти; 6 – разлом; 7 – несъгласие; б,в  –  редуване на варовикови пластове и червени 

мергелни междупластия в средата на разреза; г, д  – гънки на подводно свличане  
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Таблица 29: е, ж – зелени и червени мергели с биотурбация в горната част на Мирковската свита;  

з, и – фино ламинирани „битуминозни шисти” в Красавския член на Завалската свита; й – черни 

мергели в Красавския член на Завалската свита  
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30. Граница Долна–Горна Креда 

Местоположение. 34 Т 625515 E; 4843741 N. Намира се в първото дере, западно от 

Рабишка могила. 

Категория. Геотоп с научна стойност: граница между Долната и Горната Креда. 

Геоложка позиция. Границата е установена в aлб–ценоманските мергели на Рабишка 

свита в Кулската зона. Тя е разположена под Предбалканския възсед, по който варовиците 

на Черепишката свита (Горна Юра-Долна Креда) са навлечени върху мергелите на 

Рабишката свита. Изградена е от сиви и пъстри мергели, които са датирани по амонити и 

бивалвии от В. Цанков (1960), при първоначалното описание на разкритието по време на 

картировката на България в М 1:25 000. Това е едно от малкото разкрития на Рабишката 

свита, въведена като „Rabisha complex” (голо име) от Ц. Цанков (1972).  

Научно описание. Границата Долна-Горна Креда е доказана в рамките на интервал от 2 

m, между проби Ра 3 и Ра 4 в разреза на Рабишката свита, западно от Рабишка могила 

(табл. 30 а). Свитата е изградена от сиви до сиво-зелени, финопесъчливи плътни мергели, 

масивни до тънкослойни, на места с калцитови жилки. Горната част на разреза при 

Рабишка могила се състои от сиви, сиво-зелени и с червен оттенък, петнисти тънкослойни 

мергели на места с калцитови жилки (табл. 30 б,в). Разкритието е описано още през 1960 

г., когато В. Цанков (1960) въвежда понятието „Карпатски тип Горна Креда” и отнася 

горната част от разкриващите се мергели към Ценомана въз основа на определена от 

Дикова микрофауна. По-късно Ц. Цанков (1963) отнася към този етаж поне 200 m от 

мергелите, въз основа на определената при Рабишка могила асоциация от амонити, 

бивалвии и фораминифери.  

Всъщност подобни дебелини на Рабишката свита при Рабишка могила не се 

наблюдават. Най-старите й нива се разкриват непосредствено под варовиците на 

Черепишката свита, навлечени върху мергелите на Рабишката свита. Пластовете са 

вертикални до преобърнати. Цялото разкритие включва около 38 m от мергелите. 

Нанофосилните изследвания показаха, че по-голямата част от разреза принадлежи на 

ценоманската нанофосилна зона Lithraphidites acutum. Появата на вида в глобален мащаб е 

малко над границата Алб-Ценоман и тя не е подходящ стратиграфски репер за нея. В 

разреза при Рабишка могила първата му поява е в проба Ра 7, на около 15 m над основата. 

Като цяло границата Алб/Ценоман не съвпада със зоналните граници на нанофосилните 

зони. Тя попада в горната част на зона Eiffellithus turriseiffelii (Thierstein, 1971, emend. 

Manivit et al., 1977), съответстваща на UC 0 (Burnett, 1998) и по-точно в най-горната 

подзона UC 0c, дефинирана като интервал от появата на Calculites anfractus (Jakubowski) 

Varol & Jakubowski до появата на Corollition kennedyi Crux. В най-долните проби първият 

от тези видове отсъства. Поради това бяха използвани представителите на род 

Prediscosphaera: Prediscosphaera columnata (Stover) Perch-Nielsen, с малък кръгъл базален 

диск и Prediscosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner с елиптичен базален диск. Първият 

се появява в основата на Алба и изчезва през Турона, докато малките елиптични 

представители се появяват в подзона UC 0c.  

Така в разреза при Толовишко врело, границата Долна-Горна Креда се поставя на 

стратиграфското ниво между 7 и 9 m от основата на разкритието на мергелите на 

Рабишката свита (табл. 30 г,д), където е границата между едноименните подзони 

Prediscosphaera columnata и Prediscosphaera cretacea.  



Устойчивост и мерки за защита. Разкритието е съвсем оскъдно и се нуждае 

допълнителна разкривка, която трябва да бъде заложена в плана за развитие на геопарка. 

Достъп. Геотопът се намира на 1,5 km западно от изхода на Магурата, по черния път към 

дигата на яз. Рабиша.  

 

 
 

 

 

 

Таблица 30: а – границата Долна/Горна Креда в разреза на Рабишката свита в местността Толовишко врело 

западно от Рабишка могила; б,в – преобърнати мергелни пластове на Рабишката свита (Алб-Ценоман); г,д – 

местоположение и документиране на границата Долна/Горна Креда на терена 

б в 

г д 



31. Ammonitico rosso 

Местоположение. 34 Т 0637696 E; 4834489 N. Намира се до шосето за с. Орешец. 

Категория. Геотоп с научна стойност. 

Геоложка позиция. Намира се в основата на ритмичните тънкопластови розови ядчести 

варовици с кремъчни конкреции на Западнобалканската карбонатна група (Калов-Бериас), 

разкриваща се в бедрата на Белоградчишката антиклинала в Белоградчишката и 

Монтанската единица. 

Морфология и генезис. Световно известният фациес ammonico rosso присъства на 

територията на България  в стратиграфския интервал Горен Кимеридж – Долен Титон сред 

варовиците на Гинската свита. В района на Белоградчик, той е представен от розови и 

сиви ядчести варовици с дебелина до 10-12 m (табл. 31 а,б). Разположен е в долната част 

на Западнобалканската карбонатна група, която тук не е поделена на свити. Разкритието 

се намира в изоставена малка кариера до шосето Белоградчик-Орешец. Разрезът се състои 

от 3-4 m тънкопластови розови ядчести варовици и 7-8 m тънко- до среднопластови сиви 

ядчести варовици с кремък. Сред тях се срещат амонитни ядки (табл. 31 в,г).  

Окръжаващ ландшафт. Районът е изцяло от юрски скали, като розовите варовици лежат 

върху глинести варовици от Полатенската свита, които покриват несъгласно пясъчниците 

на Кичерската свита. Склоновете са гористи, а релефът се коронясва от Белоградчишкия 

венец. На 450 m западно от кариерата в същите варовици е пещерата „Козарника”. 

Устойчивост и мерки за защита. Кариерата не се нуждае от специални мерки за защита, 

освен забрана за изхвърляне на отпадъци.  

Достъп. Достъпът е по шосето за с. Орешец, до което е варовиковата кариера. 

 
Таблица 31: а,б – розовите варовици на фациеса ammonitico rosso в малката кариера по шосето за с. 

Орешец; в,г – амонитни ядки сред варовиците 

г в 

а б 



32. Стратотип на Орешецкия член на Кичерската свита 

Местоположение. 34 T 0636385 E; 4834637 N. Намира се по шосето за с. Орешец, на 800 

m след билото. 

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Средноюрските пясъчници на Кичерската свита (Аален-Байос) сe 

разкриват широко в Белоградчишката единица, главно в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала. Тя е поделена на 4 члена: Венешки, Крещенишки, 

Гранитовски и Орешецки без описани стратотипи. За целите на геопарка са разработени 

справочни разрези, които са номинирани за геотопи с изследователска стойност. В този 

смисъл описаният тук разрез по шосето за гара Орешец трябва да се разглежда като 

лектостратотип на Орешецкия член на Кичерската свита. 

Научно описание. Кичерската свита се разкрива широко развита в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала под Белоградчишкия венец между селата Гранитово и 

Яньовец. По-подробна историческа справка за номенклатурата, омонимията и предишната 

употреба на името е направена в описанието на Венешкия член. Орешецкият член е 

изграден от неяснослоести слабоспоени жълти едрозърнести кварцови пясъчници и 

гравелити с редки конгломератни късове. При с. Гранитово и по шосето за гара Орешец 

има пълни разрези на Орешецкия член, които са достъпни и добре разкрити. В 

пясъчниците на Орешецкия член Стефанов и Цанков (1970) определят Sphaeroceras 

brogniarti (Sow.) и Garantia (nuclei), първият от които е среднобайоски, а вторият – 

къснобайоски вид, въз основа на което стратиграфският обхват се счита за Среден (горна 

част) - Горен Байос. Стефанов и Цанков (1970) и Чумаченко (1978) посочват разреза по 

шосето за гара Орешец като неописан стратотипов разрез на Орешецкия член. За нуждите 

на Геопарка този разрез е описан като типов и номиниран за геотоп с изследователска 

стойност (табл. 32 а). Той е изграден от слабоспоени едрозърнести жълти пясъчници 

(табл. 32 в-ж) и пачка с червени лещи и петна в средата (табл. 32 д,е). Друг разрез с 

дебелина 44 m се разкрива пълно в типовата местност на Гранитовския член по западния 

склон на кота Градище (512,1) (табл. 32 з). Скалите са сравнително монотонни и се 

състоят от грубозърнести слабоспоени жълти безкарбонатни пясъчници, прослоeни от по-

здрави пясъчникови пластове. Описан е като допълнителен разрез на Орешецкия член. 

Окръжаващ ландшафт. Стратотипът се намира в гориста местност с много разкрития на 

варовиците от Западнобалканската карбонатна група, която изгражда скални венци от 

двете страни на долината. В тях има много карстови образувания, най-впечатляващото от 

които е пещерата „Козарника”, която се намира на 1 km източно от стратотиповия разрез, 

а на още 500 m по шосето към с. Орешец е разкритието на горноюрския фациес 

“ammonitico rosso”. В полегатата част от релефа източно от с. Гранитово, между 

атрактивния скален откос на Гранитовския член в местността „Подмола” и кота Градище 

(512,1), е описан допълнителен разрез на Орешецкия член. 

Устойчивост и мерки за защита. Мероприятията, които трябва да залегнат в плана за 

развитие на Геопарка, са: поставяне на указателни табели накрая на гр. Белоградчик, 

преди разклона за гара Орешец, разклона за гр. Белоградчик от международния път Е 79 

при с. Бела и информационни табла на стратотиповия разрез по шосето за гара Орешец и 

спомагателния разрез при с. Гранитово с данни за геологията на района и скица с 

препратки към стратотипите на другите три члена на Кичерската свита. 



Достъп. Стратотиповия разрез се намира на 800 m след билото по шосето от гр. 

Белоградчик за гара Орешец. Спомагателният разрез при с. Гранитово се намира над 

стратотипа на Гранитовския член източно от селото по посока към кота Градище (512,1). 

 

 
 

Таблица 32: а - Стратотипов разрез на Орешецкия член на Кичерската свита по шосето от гр. 

Белоградчик за гара Орешец; 
 



 
Таблица 32: б,в – горната част на Орешецкия член (пачка 4) в разкритията покрай шосето за гара 

Орешец; г – пачка 2 на разреза; д,е – пачка 3 изградена от жълти пясъчници с червени лещи и 

петна; ж – горната част на разреза с най-високите нива на жълтите пясъчници  

 

б в 

г д 

е ж 



 
 

 

Таблица 32: з – Допълнителен разрез на Орешецкия член на Кичерската свита по западния склон 

на кота Градище (512,1) при с. Гранитово, вертикално продължение на типовия разрез на 

Гранитовския член в местността „Подмола”; 



33. Стратотип на Гранитовския член на Кичерската 
свита 

Местоположение. 34 Т 0636773 Е; 4837000 N. Намира се източно от с. Гранитово, до 

извора в местността „Подмола”. 

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Средноюрските пясъчници на Кичерската свита (Аален-Байос) сe 

разкриват широко в Белоградчишката единица, главно в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала. Тя е поделена на 4 члена: Венешки, Крещенишки, 

Гранитовски и Орешецки, без описани стратотипи. За целите на геопарка са разработени 

справочни разрези, които са номинирани за геотопи с изследователска стойност. В този 

смисъл описаният тук разрез трябва да се разглежда като лектостратотип на Гранитовския 

член (табл. 33 а). 

Научно описание. Кичерската свита се разкрива широко развита в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала, под Белоградчишкия венец между селата Гранитово и 

Яньовец. По-подробна историческа справка за номенклатурата, омонимията и предишната 

употреба на името е направена в описанието на Венешкия член. Има няколко достъпни и 

добре разкрити разрези на Гранитовския член при с. Гранитово, по шосето за гара Орешец 

и под Белоградчишкия венец СИ от Белоградчик. Стефанов и Цанков (1970) посочват 

неописан типов разрез по шосето за гара Орешец. За целите на Геопарка, като стратотип е 

описан разрезът в дола източно от с. Гранитово, който е пълен и добре разкрит с долна и 

горна граница. Долните 7-8 m са представени от белите пясъчници на Крещенишкия член 

(табл. 33 б). Над тях се разкрива уникална трансгресивна граница между Крещенишкия и 

Гранитовския член, която не е описана в литературата (табл. 33 в,г). Тя представлява 

добре изразена ерозионна повърхност, по която над пясъчниците на Крещенишкия член 

следва около 0,5 m базален конгломерат от едри, добре загладени кварцови късове с 

размери до 8-10 m и песъчлива спойка (табл. 33 г). Нагоре разрезът продължава с червени 

грубозърнести безкарбонатни гравийни пясъчници и бели полузагладени кварцови зърна с 

преобладаващ размер от 1-2 cm (табл. 33 д,е). На определени нива те образуват 

конгломератни прослойки с по-едри и ръбати късове (табл. 33 ж). Дебелината на 

Гранитовския член в стратотипа е 27 m, а горната граница представлява бърз преход към 

жълтите пясъчници на Орешецкия член (табл. 33 з). Възрастта се приема условно за 

среднобайоска. 

Окръжаващ ландшафт. Районът представлява красива гориста местност с водоизточник 

и обособен туристически кът в местността „Подмола”, който се ползва от местното 

население за отдих. Горнището на единицата оформя стъпаловидна заравненост в релефа с 

доста широка площ (табл. 33 и,й), а послойното излужване, подобно на изветрителните 

форми в Крещенишкия член (табл. 33 к), придава допълнителен колорит на вертикалните 

откоси. Самият разрез представлява забележителен скален венец с вертикални стени и 

скални пирамиди (табл. 33 л), който се вижда от шосето за Видин. Над него във 

варовиците на Западнобалканската карбонатна група на кота Градище (512,1) е било 

разположено римско кале, около което са запазени останки от отбранителни съоръжения. 

Устойчивост и мерки за защита. Геотопът се нуждае от поставяне на указателни табели 

на шосето за Видин и информационно табло в основата на разреза при извора в 

местността „Подмола” с данни за геологията на района, състава на скалите и графично 



изображение на целия юрски разрез – от Крещенишкия член до върха на 

Западнобалканската карбонатна група при Градището. 

Достъп. Разрезът се намира в дола източно от с. Гранитово в местността „Подмола”, до 

която се достига по добре подържана пътека. 

 

 

 
 

 

Таблица 33: а - типов разрез на Гранитовския член на Кичерската свита в местността Подмола, 

източно от с. Гранитово; 



 
Таблица 33: б – долните 10-12 m са представени от сивобелите пясъчници на Крещенишкия член; 

в,г – забележителната трансгресивна граница между Крещенишкия и Гранитовския член; д,е – 

Гранитовският член е изграден от червени гравийни пясъчници с равномерно разпръснати редки 

бели кварцови късчета; ж – на определени нива се срещат конгломератни слоеве от по-едри и 

ръбати късове;  
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Таблица 33: з – горната граница на Гранитовския член - стъпалото с жълтите пясъчници на 

Орешецкия член; и - общ изглед на разреза; й – горната част на Гранитовския член оформя 

стъпаловидна заравненост с доста голяма площ; к – формите на изветряне наподобяват тези в 

Крещенишкия член, но са ориентирани послойно (послойно излужване); л – вертикални 

разкрития на пясъчниците с характерни ерозионни форми – скални пирамиди 
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34. Стратотип на Крещенишкия член на Кичерската 
свита 

Местоположение. 34 Т 0638710 Е; 4831156 N по туристическата пътека за х. Планиница.  

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Средноюрските пясъчници на Кичерската свита (Аален-Байос) сe 

разкриват широко в Белоградчишката единица, главно в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала. Тя е поделена на 4 члена: Венешки, Крещенишки, 

Гранитовски и Орешецки без описани стратотипи. За целите на геопарка са разработени 

справочни разрези, които са номинирани за геотопи с изследователска стойност. В този 

смисъл описаният тук разрез трябва да се разглежда като лектостратотип на Крещенишкия 

член (табл. 34 a). 

Научно описание. Кичерската свита се разкрива широко развита в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала под Белоградчишкия венец между селата Гранитово и 

Яньовец. По-подробна историческа справка за номенклатурата, омонимията и предишната 

употреба на името е направена в описанието на Венешкия член. От билото по шосето за 

гара Орешец до местността Крещеница по пътеката за хижа Планиница, има пълни и 

достъпни разкрития на Крещенишкия член (табл. 34 б-е). Белите пясъчници на единицата 

следват с бърз литоложки преход над розовите пясъчници на Венешкия член или лежат 

трансгресивно върху среднотриаските варовици и доломити на Тошковдолската свита. 

Разрезът включва сивобели до бежови грубозърнести аркозни гравийни пясъчници и 

гравелити, както и ненаситени конгломерати с бели и розови, полузагладени до загладени 

кварцови късове с размери до няколко сантиметра (табл. 34 б,д) и мрежа от тънки 

кварцови жилки (табл. 34 в). Долната част на разреза в местността Крещеница е 

представена от ненаситени конгломерати с полузагладени до загладени кварцови късове с 

размери до 10-12 cm и грубопесъчлива спойка (табл. 43 е). Дебелината в стратотиповата 

местност е 66 m. Пясъчниците имат характерни заоблени форми на излужване, 

наподобяващи карстови форми (табл. 34 г) или отпечатъци като „стъпката на динозавъра” 

(табл. 34 е) по шосето за с. Орешец. Друга характерна особеност на изветрянето им е 

откъсването на огромни многотонни блокове, които покриват южния склон на Венеца чак 

до разкритията на червените пясъчници на Белоградчишката свита. Възрастта на 

Крещенишкия член е приета за ранно-среднобайоска без фосилни доказателства. 

Пясъчниците не са добре споени, поради което лесно се обработват и са използвани като 

източник на материал за каменните блокове, от които е построена Белоградчишката 

крепост.  

Окръжаващ ландшафт. Стратотипът се намира в основата на Белоградчишкия венец. 

Районът представлява красива гориста местност, през която минава туристическата пътека 

за хижа Планиница. По нея преди стратотипа се разкрива трансгресивната граница между 

скалите на Кичерската свита и среднотриаските варовици на Тошковдолската свита. 

Устойчивост и мерки за защита. Мероприятията, които трябва да залегнат в плана за 

развитие на Геопарка, са: поставяне на указателни табели накрая на града, 

информационно табло на мястото със стратотиповия разрез, данни за геологията на 

района и скица с препратки към стратотипите на другите три члена на Кичерската свита. 

Достъп. Обектът е на 2,2 km от източния край на гр. Белоградчик в местността 

Крещеница, по туристическата пътека за хижа Планиница. 



 

 
 

Таблица 34: а - типов разрез на Крещенишкия член на Кичерската свита в местността Крещеница, на 2,2 km 

източно от. Белоградчик по пътеката за хижа Планиница;  



 
Таблица 34: б – послойно разположени кварцови късове сред грубозърнестите пясъчници на 

Крещенишкия член на Кичерската свита по шосето за Телевизионната кула; в – сред пясъчниците 

на Крещенишкия член има мрежа от тънки кварцови жилки; г – характерни заоблени форми на 

излужване, наподобяващи карстови форми; д – ненаситени конгломерати в долната пачка на 

стратотиповия разрез на Крещенишкия член в местността Крещеница; e – “Стъпката на 

динозавъра” – една от характерните изветрителни форми в Крещенишкия член по шосето за Гара 

Орешец 

б в 

г 

е д 



35. Стратотип на Венeшкия член на Кичерската свита 

Местоположение. 34 Т 0637075 E; 4832276 N. По шосето за телевизионната кула.  

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Най-старите юрски скали в района са континенталните наслаги 

(аргилити, пясъчници и конгломерати) на Риксенската свита, които са с тоарс-ааленска 

възраст. Те са разпространени по склоновете на Ведерника и Връшка чука, но разкритията 

отдавна са затревени и на този етап не могат да се използват за целите на геопарка. Над 

тях лежат средноюрските пясъчници на Кичерската свита (Аален-Байос), които са широко 

разпространени в Белоградчишката единица, главно в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала. Тя е изградена от 4 члена: Венешки, Крещенишки, 

Гранитовски и Орешецки. Тъй като тези единици нямат описани стратотипи, за нуждите 

на геопарка са разработени справочни разрези, които са номинирани за геотопи с 

изследователска стойност. В този смисъл описаният тук разрез трябва да се разглежда 

като лектостратотип на Венешкия член (табл. 35). 

Научно описание. Кичерската свита е развита добре в северното бедро на 

Белоградчишката антиклинала и се разкрива широко под Белоградчишкия венец между 

селата Гранитово и Яньовец. Първоначално тези скали са отнесени от Стефанов и Цанков 

(1970) към отделената от тях „Белоградчишка свита”. Това е използваемо име, но е по-

млад омоним на „Белоградчишки пясъчници” (Златарски, 1927), употребено за 

долнотриаските пясъчници при гр. Белоградчик, в които са оформени Белоградчишките 

скали. Поради това Сапунов и Чумаченко (1986) отнасят тези пясъчници към Кичерската 

свита, въведена от Стефанов и Цанков (1970) за средноюрските отложения при Връшка 

чука. Те посочват неописан стратотипов разрез на единицата по шосето за гара Орешец, 

където въвеждат три члена: Крещенишки, Гранитовски и Орешецки. За разлика от името 

„Белоградчишка свита”, имената на тези единици са използваеми и валидни. Венешкият 

член е въведен от Чумаченко (1978) за розовите пясъчници в основата на Кичерската 

свита, разкривщи се по шосето за телевизионната кула, поради което тук е описан 

неговият справочен разрез. Скалите на единицата лежат трансгресивно върху 

среднотриаските варовици и доломити на Тошковдолската свита (Горен Аниз - Долен 

Ладин). Разрезът включва розови до сиво-розови едрозърнести пясъчници, алевритови 

аргилити и конгломератови лещи. Долната граница не се разкрива, а горната представлява 

рязък литоложки контакт с белите пясъчници и гравелити на Крещенишкия член. 

Възрастта му е приета за късноааленска без фосилни доказателства. 

Окръжаващ ландшафт. Стратотипът се намира в основата на Белоградчишкия венец, 

между червените скални монументи на Белоградчишката свита и скалния венец, 

коронясващ релефа. Районът представлява красива гориста местност, през която минава 

шосето за Телевизионната кула. 

Устойчивост и мерки за защита. Както повечето разкрития в района, разрезът на 

Венешкия член е застрашен от пълно затревяване. Най-належащите мероприятия, които 

трябва да залегнат в плана за развитие на Геопарка, са разчистване на разкритието и 

поставяне на информационно табло със стратотиповия разрез и данни за геологията на 

района, както и препратки към стратотипите на другите три члена на Кичерската свита. 

Достъп. Обектът е на 1 km от края на гр. Белоградчик по шосето за Телевизионната кула. 



 
Таблица 35. Типовият разрез на Венешкия член на Кичерската свита по шосето за 

телевизионната кула 



36. Стратотип на Белоградчишката свита 

Местоположение. Начало: в Романтичната долина при Субаши чешма 34 T 636319 E, 

4830781 N; край: при Калето N 34 T 635658 E, 4831227 N. 

Категория. Геотоп с изследователска стойност: стратотип на литостратиграфска единица. 

Геоложка позиция. Червените конгломерати и пясъчници на Белоградчишката свита са 

най-старите мезозойски скали в Белоградчишката единица. Белоградчишката свита се 

разкрива широко в ядката на Белоградчишката антиклинала, където осигурява коренните 

скали на забележителните „Белоградчишките скали”. В България този континентален 

фациес, широко известен като „бунтзандщайн” или „германски тип Триас”, е отнесен към 

Петроханската теригенна група. За нуждите на Геопарк „Белоградчишки скали” бе 

разработен справочен разрез (лектостратотип) в Романтичната долина, където са 

емблематичните фигури на Белоградчишките скали (табл. 36 а-д).  

Научно описание. Белоградчишката свита е развита само в този район на страната. Тя 

притежава някои специфични седиментоложки особености: по-ниска степен на 

минераложка и структурна зрялост на седиментите и почти пълно отсъствие на издържани 

глинести слоеве. Голям дял в състава на свитата, предимно в долните нива (пачки 1-2), 

имат конгломератите и грубите пясъчници, богати на конгломератни късове (табл. 36 в). 

Късовете са сравнително добре загладени и най-често са с диаметър между 5 и 25 cm, но 

достигат до 30-40 cm. Те са представени главно от кварц и кварцити, но в зависимост от 

подхранващата провинция в тях попадат гранити, гранориорити, диорит-порфирити, 

дацити, латити, диабази, вулкански туфи и туфити, метагранитоиди, метагабра, 

кварцитизирани пясъчници и алевролити, серицит-хлоритови и кварц-серицитови шисти. 

Матриксът е главно от грубозърнести кварцови пясъчници и гравелити, които се срещат и 

като неиздържани прослойки и лещи сред конгломератите. Основните текстури са 

едромащабната коса слоестоет, средно и дребномащабна нискоъгълна коса слоестост, 

паралелна и коса ламинация. Разпространението на конгломератите и грубите пясъчници 

с конгломератни късове е много неравномерно. На малки разстояния те се сменят от по-

податливи на ерозия пясъчници без конгломератни късове. В по-високите стратиграфски 

нива (пачки 3-5) късовете намаляват по големина и количество (табл. 36 а-в). Забелязва се 

и по-ясна хоризонтална и коса слоестост. Това повишава ролята на хоризонталната ерозия 

и придава по-голяма контрастност на морфологията на ерозионните форми. 

Окръжаващ ландшафт. Стратотипът се намира в най-забележитеното място сред 

Белоградчишките скали – Романтичната долина южно от града. Подробната подялба 

позволи стриктното привързване на най-известните скални фигури – Мадоната, 

Ученичката, Лъвът, Мечето, Динозаврите, Китайската стена, Нефертити, Конникът, 

скалните гъби и скалния ансамбъл „Калето” към новоотделените пачки. На 1 km южно от 

Субаши чешма може да се види запечатаният изход на старата минна галерия на рудник 

„Зеленигард”, документиран още от Toula (1877).  

Устойчивост и мерки за защита. Разрезът обхваща всички известни монументи на 

Белоградчишките скали, поради което е в центъра на вниманието на посетителите. Той 

трябва да се маркира с информационни табели от Субаши чешма до Калето с описание на 

отделните пачки, корелационни схеми и графични приложения за онагледяване на техните 

взаимоотношения и фотографии на най-характерните разкрития и места за наблюдение.  

Достъп. Достъпът е директно от площада на гр. Белоградчик по стария път за с. Извос. 



а 

Таблица 36: а - типов разрез на Белоградчишката свита – горна част, между „Адам и Ева” и Калето; 

б – пачки 2 и 3 между лятното кино и Калето 

 

б 



Таблица 36: в - типов разрез на Белоградчишката свита, долна част при Субаши чешма, 

Динозаврите и Китайската стена; г – Китайската стена (пачка 3); д –Динозаврите (пачка 3) 

г д 



37. Границата между Перма и Триаса 

Местоположение. 34 Т 0639355 Е; 4828058 N. Намира се на 200 m северно от Червената 

църква, западно от Скала Боровица. 

Категория. Обект с научна стойност: граница между Долен Перм и Долен Триас. 

Геоложка позиция. Представлява ъглово несъгласие между Карловишката свита (Долен 

Перм) и Белоградчишката свита (Долен Триас) в Белоградчишката тектонска единица. 

Научно описание. Несъгласието между долнопермските брекчоконгломерати на 

Карловишката свита и червените конгломерати и пясъчници на Белоградчишката свита, е 

образувано през къснохерцинската нагъвателна фаза, когато в района се проявяват 

нагъвателни движения. След тях върху нагънатата палеозойска подложка започва 

отлагането на голям триаски алувиален конус, в който преобладават каналовите 

седиментни тела. Границата в дола, западно от Скала Боровица (табл. 37 а,б) представлява 

едно забележително ъглово несъгласие между слабо наклонените пластове на 

Белоградчишката свита и стръмните или изправени пластове на карбон-пермските 

отложения на Зелениградската и Карловишката свита. Този факт е изключителен по 

своето значение за датиране на проявата и характера на къснопалеозойската тектоника и е 

уникален за България. За съжаление това е единственото останало разкритие на това 

несъгласие. 

Окръжаващ ландшафт. Разкритието е в долината западно от скала Боровица, 

заобиколено от забележителни скални гиганти, чиито ландшафт може да се сравни 

единствено с Романтичната долина при гр. Белоградчик. 

Устойчивост и мерки за защита. Разкритието е съвсем оскъдно, за да се подчертае 

характерът на несъгласието, се нуждае от допълнителна разкривка, която трябва да бъде 

заложена в плана за развитие на геопарка.  

Достъп. Достъпът до геотопа е на 2 km по черния път за Червената църква при гробищата 

на с. Боровица. 

 

Таблица 37: а,б – разкритието на границата между Карловишката (Долен Перм) и Белоградчишката свита 

(Долен Триас) в дола западно от Скала Боровица  

а б 



38. Разнообразни вулкански скали  

Местоположение. 34 Т 0628037 E, 4833794 N. Намира до автоспирката при с. Граничак. 

Категория. Геотоп с научна стойност: карбонски вулкански скали. 

Геоложка позиция. Обектът е сред къснокарбонските базалтови и андезито-базалтови 

лави и лавобрекчи на Раяновската свита, разкриваща се в северозападната част на 

Белоградчишката тектонска единица. 

Научно описание. Раяновската свита е вулканo-седиментна последователност включваща 

две пачки: седиментна и ефузивно-туфогенна с вертикални и странични преходи между 

тях. Тя е съставена от конгломерати, пясъчници, туфогенни пясъчници, аргилити, 

алевролити, базалти, андезитобазалти и пирокластити. Разкритието е в ефузивно-

туфогенната пачка на единицата. Вулканските скали са продукт на основни лави в 

редуване със седименти. Вулканските продукти са представени от андезити, латити, 

андезитобазалтови лави и лавобрекчи, туфи и туфобрекчи (табл. 38 а-в). 

Околен пейзаж. Обектът се намира в коритото на живописната долина на р. Салаш (табл. 

38 г). Районът е красива гориста местност с оскъдни скални разкрития. 

Мерки за устойчивост и защита. Обектът се нуждае от указателни табели и 

информационно табло с данни за карбонските вулкани в района. 

Достъп. Геотопът е в коритото на р. Салаш в близост до автоспирката на с. Граничак. 

 
Таблица 38: а,б – Разкрития на андезитови лавобрекчи; в – латити; г – живописен ландшафт в 

долината на р. Салаш до с. Граничак 

а б 

в г 



39. Разнообразни вулкански, магмени и седиментни 
скали 

Местоположение. 34 Т 0625140 E, 4832457 N. Намира се на 2 km СИ, до пътя за с. Салаш. 

Категория. Геотоп с научна стойност: карбонски вулкански, магмени и утаени скали. 

Геоложка позиция. Разкритието е сред къснокарбонски вулкано-седиментни скали на 

Раяновската свита, разкриваща се в северозападната част на Белоградчишката тектонска 

единица (табл. 39 а). 

Научно описание. Раяновската свита е вулкано-седиментна последователност включваща 

две пачки: седиментна и ефузивно-туфогенна с вертикални и странични преходи между 

тях. Тя е съставена от конгломерати, пясъчници, туфогенни пясъчници, шисти, 

алевролити, базалти, андезитобазалти и пирокластити. В разкритието са разкрити смесени 

вулкански и седиментни скали, в прехода между седиментната и ефузивно-туфогенната 

пачка (табл. 39 б). Тук се разкриват диабази (табл. 39 в), туфопясъчници, конгломерати, 

туфобрекчи, андезитобазалтови лави и гранодиорити (табл. 39 г). 

Окръжаващ ландшафт. Ландшафтът е от красиви гори с внушителни скални разкрития. 

Устойчивост и мерки за защита. Геотопът се нуждае от информационно табло с данни 

за карбонския вулканизъм и седиментацията в района. 

Достъп. Обектът е на 2 km СИ от с. Салаш, на шосето близо до Пешина махала. 

 
 

Таблица 39: а - Разкритието на Раяновската свита при Пешина махала, до шосето за с. Салаш; б - 

вулканична-седиментни редуване; в - диабаз; г – гранодиорит 

а б 

г в 



40. Карбонски гранити 

Местоположение. 34 T 629840 E, 4836473 N. Намира се на разклона за с. Салаш. 

Категория. Геотоп с научна и изследователска стойност: карбонски гранити. 

Геоложка позиция. Геотопът е сред къснокарбонските гранитоиди на Белоградчишкия 

плутон (табл. 40 а,б), които са част от Старопланинския гранодиорит-гранитов комплекс, 

разкриващ се в северозападната част на Белоградчишката тектонска единица. 

Научно описание. Белоградчишкият плутон обединява две паралелни гранитоидни 

интрузии, наречени Северен и Южен Белоградчишки плутон.  

Северният Белоградчишки плутон е изграден от среднозърнест левкократен до 

розовеещ биотитов гранит. Към него се отнася и т. нар. Киреевско интрузивно тяло. 

Характеризира се с бърза смяна на афирен и порфирен гранит. Основните минерали са 

плагиоклаз, кварц, микроклин, биотит и мусковит. Той е процепен от дайки с различен 

състав: гранит-порфири, гранодиорит-порфири, дацити и риодацити, рядко аплитови и 

пегматитови жили.  

Южният Белоградчишки плутон, известен още като Раяновско интрузивно тяло, е 

изграден главно от диорити, а също и от гранити, плагиогранити, гранодиорити, кварц-

диорити и габродиорити. Диоритите са изградени главно от плагиоклаз, амфибол, биотит 

и кварц, а гранодиоритите - от плагиоклаз, кварц, микроклин, биотит и амфибол. 

Гранитите са левкократни с розов оттенък, мусковитови, понякога порфирни.  

Геотопът се намира в Северния Белоградчишки плутон и представлява разкритие 

на афирни и порфирни гранити с кварц-пегматитови жили. Тук може да се демонстрира 

кристализацията на магмените скали и секущи взаимоотношения с жилните формации. 

Окръжаващ ландшафт. Ландшафтът е типично равнинен с редки гори и преобладаваща 

полска растителност. 

Мерки за устойчивост и защита. Обектът се нуждае от информационно табло с данни за 

къснокарбонския магматизъм в района и образуването на магмените скали. 

Достъп. Достъпът е директно от шосето за Кула, преди разклона за с. Салаш. 

 
Таблица 40: а,б - Разкритието на горнокарбонските гранити на Северния Белоградчишки плутон 

на шосето за гр. Кула, преди разклона за с. Салаш 
 

a б 


