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През периода 1.01.2007–31.12.2007 г. продъл-
жиха промените в броя на селищата в Бълга-
рия. От Единния класификатор на администра-
тивно-териториалните и териториалните едини-
ци (ЕКАТТЕ) бяха заличени имената на 26 насе-
лени места и бяха вписани две нови селища.

С Решение на Министерския съвет (МС) №
849 (обн. ДВ, бр. 2 от 9 януари 2007 г.) населени-
те места с. Каменна и с. Ниска поляна бяха при-
съединени към село Стрелци; с. Птичари беше
присъединено към село Кипилово; с. Върлище
беше присъединено към село Боринци; всички-
те на територията на община Котел, област
Сливен. Основният мотив на МС е, че селата
нямат изградена социална инфраструктура, а
техническата е в лошо състояние. Населените
места нямат собствени землища, което е осно-
вание четирите села да бъдат присъединени към
населените места, в чиито землища се намират,
пише в официалната интернет-страница на МС.

С Решение на МС № 57 (обн. ДВ, бр. 16 от
20 февруари 2007 г.) бяха закрити населените
места с. Драгоица (погрешно изписано като
Драгойца), с. Нановица, с. Мириовец, с. При-
соето, с. Мишкарете и с. Слатина, община Яб-
ланица, област Ловеч. Липсата на постоянно
население, социално-техническа инфраструк-
тура и обособени землищни граници, са основ-
ните мотиви. Шестте населени места ще бъдат
записани като махали и местности в землища-
та на гр. Ябланица, с. Малък извор и с. Батул-
ци, се уточнява в сайта на МС. Според данни
от Националния регистър на населените мес-
та селата Драгоица и Нановица се намират в
землището на гр. Ябланица, село Мириовец е

ПРОМЕНИ В БРОЯ НА СЕЛИЩАТА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

в землището на с. Малък извор, а селата При-
соето, Мишкарете и Слатина са разположени
в землището на с. Батулци.

С Решение на МС № 119 (обн. ДВ, бр. 20 от
6 март 2007 г.) бяха закрити населените места
с. Мачковци, с. Джокари и с. Черневото, об-
щина Априлци, област Ловеч. Липсата на пос-
тоянно население и слабо изградена социал-
но-техническа инфраструктура, са основните
мотиви за закриването им. Те нямат самостоя-
телни землища и са включени в землището на
с. Велчево, информира страницата на МС.

С Решение на МС № 139 (обн. ДВ, бр. 24 от 20
март 2007 г.) населените места с. Зоренишки дол,
с. Лозето, с. Топилища и с. Асен бяха присъеди-
нени към село Гложене; с. Голямо осое (погреш-
но изписано като Голямото усое), с. Кръкожа-
бене, с. Равна, с. Горното село (погрешно изпи-
сано като Горно село), с. Дълга ливада, с. Ореша
и с. Кривина бяха присъединени към село Голям
извор; с. Горуньово и с. Брезово бяха присъеди-
нени към село Рибарица; всичките на територи-
ята на община Тетевен, област Ловеч. Основни-
те мотиви отново са липсата на постоянно насе-
ление, на социално-техническа инфраструктура
и на самостоятелни землищни граници.

От приложената таблица (табл. 1) става яс-
но, че до 1995 г. всички заличени и присъеди-
нени населени места са имали статут на маха-
ли или колиби. По данни от последното преб-
рояване на населението през 2001 г. и от теку-
щата демографска статистика за 2005 г. те имат
малък брой население. С най-голям брой жи-
тели е село Асен – съответно 93 ж. през 2001 г.
и 92 ж. през 2005 г. Други две села – Ниска
поляна и Лозето, нямат постоянно население.
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Населено място 
и статут до 1995 г.1 

Брой на населението 
към 1.03.2001 г.2 

Брой на населението 
към 31.12.2005 г.3 

Община Котел 
с. (мах.) Каменна 2 2 
с. (мах.) Ниска поляна4 0 0 
с. Стрелци 475 469 
с. (мах.) Птичари 1 1 
с. Кипилово 823 684 
с. (мах.) Върлище 9 9 
с. Боринци 210 205 

Община Ябланица 
с. (мах.) Драгоица 6 5 
с. (кол.) Нановица 28 26 
с. (кол.) Мириовец 13 12 
с. (мах.) Присоето 16 16 
с. (мах.) Мишкарете 12 11 
с. (мах.) Слатина 7 8 

Община Априлци 
с. (мах.) Мачковци 26 23 
с. (мах.) Джокари 25 24 
с. (мах.) Черневото 16 15 

Община Тетевен 
с. (кол.) Зоренишки дол 7 7 
с. (кол.) Лозето5 0 0 
с. (кол.) Топилища 10 11 
с. (мах.) Асен 93 92 
с. Гложене 1165 1050 
с. (мах.) Голямо осое 34 32 
с. (мах.) Кръкожабене 36 33 
с. (мах.) Равна 9 7 
с. (мах.) Горното село 34 30 
с. (мах.) Дълга ливада 33 31 
с. (мах.) Ореша 17 15 
с. (мах.) Кривина 26 26 
с. Голям извор 471 411 
с. (кол.) Горуньово 18 17 
с. (кол.) Брезово 54 53 
с. Рибарица 1276 1155 

 

Табл. 1. Брой на населението на заличените и присъединените селища

Бележки:

1 В скобите пред имената на селата е даден статутът им преди влизането в действие на Закона за административ-
но-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) през 1995 г. Съкращенията означават: мах. – маха-
ла и кол. – колиби. Почернени са имената на селата, които продължават да съществуват, а останалите са имена на
заличени или присъединени селища.2 Източник: Данни от преброяването на населението към 1.03.2001 г.3 Източник: Данни от текущата демографска статистика за 2005 г. от Националния регистър на населените места.4 Село (махала) Ниска поляна няма регистрирано постоянно население при преброяванията през 1985, 1992 и 2001 г.5 Село (колиби) Лозето няма регистрирано постоянно население при преброяването през 2001 г.

Table 1. Population number of the obliterated villages and merged villages in 2007
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През 2007 година с Решение на МС № 131
(обн. ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г.) от село Йон-
ково, община Исперих, област Разград, беше
отделена Малка махала и беше обособена ка-
то ново населено място. С Указ на Президен-
та № 69 (обн. ДВ, бр. 24 от 20 март 2007 г.) но-
вообразуваното населено място беше наиме-
нувано с. Малко Йонково. С Решение на Об-
щинския съвет в Исперих № 294 (обн. ДВ, бр.
45 от 8 юни 2007 г.) новото селище бе обособе-
но в самостоятелно кметство. До момента на
отделянето с. Йонково се състои от две маха-
ли – Голяма и Малка махала, като админист-
ративният център на селото е в Голяма маха-
ла. В нея живеят 965 души, а в Малка махала –
604. Разстоянието между двете е 3 км и тери-
ториалната им отдалеченост затруднява обс-
лужването на населението. Малка махала раз-
полага с необходимата социална инфраструк-
тура в областта на здравеопазването, отглеж-
дането на деца до предучилищна възраст и др.
Това са част от мотивите относно отделянето
на новото населено място, изложени в офици-
алната интернет-страница на МС.

С Решение на МС № 695 (обн. ДВ, бр. 89 от
6 ноември 2007 г.) на територията на община
Дългопол, област Варна, беше създадено ново
населено място. С Указ на Президента № 343
(обн. ДВ, бр. 94 от 16 ноември 2007 г.) новосъз-
даденото населено място беше наименувано с.
Дебелец. Село Дебелец е съществувало до 1976
г. в границите на тогавашната община Цоне-
во, Варненски окръг. С Указ на Държавния съ-
вет № 202 (обн. ДВ, бр. 18 от 2 март 1976 г.) е
заличено от Списъка на населените места и зем-
лището му е присъединено към село Цонево.

Новото населено място се намира на част
от територията на закритото село Дебелец, за-

личено поради изграждането на язовир „Цо-
нево“, пише в официалния сайт на МС. След
изграждането на язовира през 70-те и 80-те го-
дини част от селото е запазено, а в района са
построени и много ведомствени почивни бази
на предприятия от Варненска област. Станци-
ите продължават да работят и приемат гости.
Реституирани са повече от 30 имота. Селище-
то е водоснабдено от деривацията Китка –
Варна. В момента трайно пребиваващи там са
53 души. Според данни от ЕКАТТЕ новото се-
лище е в границите на кметство Дългопол.

След изброените промени към 31.12.2007
г. броят на селищата в България е 5305, от ко-
ито 253 градове и 5052 села.

За втора поредна година не бяха извършени
промени в административно-териториалното
деление на страната, изразяващи се обикнове-
но в отделянето на дадено селище от една об-
щина и присъединяването му към друга.
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Summary

This article discusses the change of the number
of towns and villages in 2007. 26 villages have
been closed down and 2 new settlements have
been established during this year. By year’s end
there were 5305 towns and villages in Bulgaria,
253 of which were towns and 5052 were villages.


