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В периода 1.01.2008–31.12.2008 г. продължиха
промените в имената и в броя на селищата в Бълга-
рия. През годината бяха преименувани три села, а
от Единния класификатор на административно-те-
риториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
бяха заличени 2 населени места и беше вписано
едно ново селище.

С Укази на президента ¹ 262, 263 и 264 (обн.
ДВ, бр. 84 от 26 септември 2008 г.) бяха променени
имената на три села в общ. Смолян. С. Киселичево
стана Киселчово, с. Орешица беше преименувано
на Орешец, а с. Кокорково занапред ще се казва
Кокорово.

Промяната на имената на трите села дойде след
Решение ¹ 101 на Общинския съвет в Смолян от 26
юни 2008 г., взето в резултат на внесени подписки с
искания от жителите им. Цялата процедура е на осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, чл. 55, ал. 2 от
Закона за допитване до народа и във връзка с чл. 34 от
Закона за административно-териториалното устройс-
тво на Република България (ЗАТУ). От своя страна
президентът, на основание чл. 98, т. 13 от Конституци-
ята, издаде укази за новите имена на селата.

До влизането в сила през 1995 г. на Закона за
административно-териториалното деление на Репуб-
лика България трите селища имаха статут на маха-

ПРОМЕНИ В ИМЕНАТА И БРОЯ НА СЕЛИЩАТА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ли. Първата махала отначало е записана в Списъци-
те на населените места Киселичово1 и едва след
1945 г. – като Киселичево2. Кокорково носи това
име от 1912 г., откакто е в границите на България.
Третата махала е преименувана от Яманско на Оре-
шица със Заповед ¹ 2820 на министъра на вътреш-
ните работи (обн. ДВ, бр. 109 от 14 август 1934 г.). С
тези имена махалите са вписани във всички следва-
щи списъци и класификатори на населените места,
издадени след 1950 г.

Интересното обаче е, че топонимистът Атанас
Саламбашев през 1976 г. ги регистрира с видоизме-
нени форми: Киселчево, Кокорово и Орешец3. Спо-
ред народната етимология името К£селчево е въз-
никнало заради киселите диви ябълки, които са ви-
реели там4. Кокорово е възникнало като прилага-
телно от кокор (каменисто място, обрасло с шубра-
ци и тръни)5. Старото име на махала. Яманско  веро-
ятно е възникнало от яманци ’(които живеят край
яма)6. Новото име – Трешец е дадено по бот. трех
(название на дървесен вид)7.

Така указите на президента възстановяват една
справедливост, давайки на селата имената, с които
са познати сред местното население.

С Решение на Министерския съвет (МС) ¹ 136
(обн. ДВ, бр. 27 от 11 март 2008 г.) бяха закрити

1 Списък на населените места в царство България според преброяването на 31 декември 1920. С., 1924, с. 32;
Списък на населените места в царство България според преброяването на 31 декември 1926. С., 1930, с. 35;
Списък на населените места в царството. Преброяване на 31 декември 1934. С.,1939, с. 20.
2 Списък на населените места. С., 1945, с. 49 и следващите списъци на населените места.
3 Саламбашев, Атанас. Местните имена в Смолянско. С., 1976, с. 17, 43, 45.
4 Пак там, с. 129.
5 Пак там.
6 Пак там, с. 176.
7 Пак там, с. 70.
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населените места с. Драгостин и с. Средна, общ.
Гоце Делчев, обл. Благоевград. Землищата им ще
бъдат присъединени към гр. Гоце Делчев. Основни-
ят мотив за тяхното закриване, според официалния
сайт на Министерския съвет, е липсата на постоян-
но население и на изградена социална и техничес-
ка инфраструктура.

Промяната е утвърдена от Общинския съвет на
община Гоце Делчев. В писмо на кмета Владимир
Москов се посочва, че от дълги години двете насе-
лени места са обезлюдени и са с прекъснато пода-
ване на електроенергия. Информацията се потвър-
ждава и от данните на Националния статистически
институт, обобщени в табл. 1.

   Табл. 1. Брой на населението

През годината с Решение на МС ¹ 293 (обн. ДВ,
бр. 47 от 20 май 2008 г.) от с. Звънарка, общ. Кру-
мовград, обл. Кърджали, бяха отделени махалите
Орех, Зейка и Бодрово и бяха обособени в ново на-
селено място. С Указ на президента ¹ 172 (обн.
ДВ, бр. 51 от 3 юни 2008 г.) новосъздаденото насе-
лено място беше наименувано с. Орех.

Направената административно-териториална
промяна е по предложение на Общинския съвет в
Крумовград, пише в сайта на Министерския съвет.
Трите махали са отдалечени от центъра на Звънар-
ка и това затруднява административното и техни-
ческото обслужване на населението, е официални-
ят мотив за решението. Изградена е необходимата
инфраструктура и се полагат усилия за нейното раз-
витие. През 2007 г. е построен допълнителен трафо-
пост за подобряване на електроснабдяването, об-
новена е и пътната настилка. Здравното обслужва-
не е осигурено от две лекарски практики, се уточня-
ва още в официалната страница на МС. Население-

то на новото село е 476 души, а Орех е най-голямата
от трите махали и в нея живеят по-голяма част от
жителите. Новосъздаденото населено място все
още не е обособено в отделно кметство и към
31.12.2008 г. с. Орех е в състава на кметство Звъ-
нарка.

Старите имена на трите махали са Кара-кус, Чик-
ръкчилар и Топалар. Със Заповед ¹ 3775 на минис-
търа на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 204 от 7
декември 1934 г.) са преименувани, съответно на
Орех, Зейка и Пушица. В Списъка на населените
места от 1939 г. те са дадени под линия, като Орех и
Пушица са съставни части на с. Звънарка10, а Зей-
ка е част от съседното село Синделци11. Кога и с
какъв акт Пушица получава името Бодрово, а мах.
Зейка преминава към с. Звънарка обаче не можа да
бъде установено.

След изброените промени, към 31.12.2008 г.
броят на селищата в България е 5304, от които
253 градове и 5051 села.

За трета поредна година не бяха извършени про-
мени в административно-териториалното деление на
страната, изразяващи се обикновено в отделянето
на даденото селище от една община и присъединя-
ването му към друга.
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Summary

The article discusses the changes in names and the
number of settlements in Bulgaria in 2008. During the
year, the names of three villages have been changed.
Other two villages have been effected effacad, but a
new one has been established. By 31.12.2008, the num-
ber of cities in Bulgaria has been 253, and the number
of villages – 5051.

Брой на жителите в Към дата 
с. Драгостин с. Средна 

4.12.19851 3 4 
4.12.19928 2 0 
1.03.20018 0 0 

31.12.20052 0 0 
31.12.20069 0 0 

8 Преброяване на населението, жилищният фонд и земеделските стопанства през 2001. Т. 1. Население.
Кн. 3. Население по области, общини и населени места. С., 2002, с. 75.
9 Данни от текущата демографска статистика в Националния регистър на населените места.
10 Списък на населените места в царството. Преброяване на 31 декември 1934 г. С., 1939, с. 51, бел. 14.
11 Пак там, с. 51, бел. 24.


