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              ГЕОГРАФИЯ

В периода 1.01.2009–31.12.2009 г. продължиха
промените в статута и в броя на селищата в Бълга-
рия. През годината бяха обявени два нови града,
заличени 2 населени места, а едно село беше прех-
върлено в друга община. Промени на селищни име-
на обаче нямаше.

Двата нови града са обявени във връзка с действи-
ето на чл. 33 от Закона за административно-територи-
алното деление на Република България (ЗАТУРБ):

Чл. 33. (1)(Изм. – ДВ, бр. 46 от 2005 г.) За обявява-
не на село за град е необходимо населеното място да
има изградена социална и техническа инфраструкту-
ра и население не по-малко от 3500 души, а в курорт-
ните населени места – не по-малко от 1000 души.

С Решение № 4 на Министерския съвет (МС) от 10
януари 2009 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 20 януари 2009, с. 92)
населеното място село Ахелой, общ. Поморие, обл.
Бургас, беше обявено за град. Към 31.12.2008 г. то е
имало население 2236 ж. Селището обаче отговаря
на условието от втората част на чл. 33 от ЗАТУРБ.
Ахелой е обявен за климатичен морски курорт от
местно значение със Заповед № 464 на Министъра
на народното здраве и социалните грижи от 1967 г.
(обн. ДВ, бр. 27 от 4 април 1967, с. 5).

С Решение № 926 на МС от 3 декември 2009 г.
(обн. ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009, с. 64) населено-
то място село Черноморец, общ. Созопол, обл. Бур-
гас, беше обявено за град. Към 31.12.2008 г. то е имало
население 2156 ж. Но също отговаря на условието от
втората част на чл. 33 от ЗАТУРБ. Черноморец е обя-
вен за климатичен морски курорт от местно значе-
ние със същата като Ахелой Заповед № 464 на Ми-
нистъра на народното здраве и социалните грижи от
1967 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 4 април 1967, с. 5).

ПРОМЕНИ В СТАТУТА И В БРОЯ НА СЕЛИЩАТА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

През 2010 г. е възможна още една промяна, свър-
зана с новия град – този път в името му. Местните
жители, на иницииран от самите тях референдум,
ще трябва да се произнесат дали името на градчето
Черноморец да бъде заменено със старото му наз-
вание Свети Никола. Селото е носило това име до
1951 г., когато е променено с Указ№ 107 от 7 март
1951 г. (обн. ДВ, бр. 21 от 13 март 1951, с. 1).

Личното ми мнение на изследовател на селищ-
ните имена е, че такава промяна не трябва да има.
Новият курортен град е известен далеч зад грани-
ците на страната с утвърдилото се вече име Черно-
морец. Една смяна би се отразила негативно от глед-
на точка на туристическата реклама. На чуждите
издатели ще са необходими поне пет години, дока-
то свикнат с името Свети Никола (ако преименува-
нето стане факт) и го наложат в пътеводителите и
картите си. Показателен е примера с промяната на
ойконима Мичурин на Царево. Замяната на Черно-
морец със Свети Никола ще обърква както чужди-
те, така и българските туристи. Освен това в Бълга-
рия вече има село Свети Никола – в общ. Каварна,
обл. Добрич, което също се намира в курортен ра-
йон, в близост до морския бряг. Но, ако жителите
на Черноморец успеят да отвоюват референдума и
на него гласуват „за“ промяна на името, то тяхното
желание трябва да се зачете безрезервно.

С новите Ахелой и Черноморец към 31.12.2009 г.
градовете в България са вече 255.

С Решение № 58 на МС от 2 февруари 2009 г.
(обн. ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2009 г., с. 4) населе-
ните места село Банево и село Ветрен бяха при-
съединени към град Бургас. Административно-те-
риториалната промяна е направена след решение
на общинския съвет на Бургас, въз основа на под-
писка на населението и положително становище на
областния управител. Основен аргумент за присъе-
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диняването е подобряване качеството на живот на
населението с разнообразяване на предоставяните
услуги и по-големите възможности за работа и учас-
тие в обществения и културния живот на Бургас.
Като друг мотив се изтъкват многото млади хора и
млади семейства, които учат и работят в областния
град и ежедневно при пътуванията си ползват по-
скъпия междуселищен транспорт. Поради географ-
ското си положение град Бургас не може да се раз-
вива в друга посока, освен на северозапад към две-
те населени места.

Към 31.12.2008 г. с. Банево е имало 1776 ж., а
с. Ветрен – 2173 ж. Така населението на двата нови
бургаски квартала е точно 2,0 % от вече общо за
града 192 810 ж. Банево и Ветрен са съответно ос-
мото и деветото присъединени към град Бургас се-
ла след: Атанасово (през 1948 г.), Меден рудник
(1976), Горно Езерово, Крайморие, Лозово, Сарафо-
во (всичките през 1987 г.) и Долно Езерово (1991).

След заличаването на Банево и Ветрен, към
31.12.2009 г. селищата в България намаляха
до 5302, от които 5047 села.

С Решение № 628 на МС от 20 юли 2009 г. (непуб-
ликувано) с. Бъзън беше отделено от общ. Вето-
во, обл. Русе и беше присъединено към общ. Русе,
обл. Русе. Административно-териториалната промя-
на е по инициатива на жителите на селото и е под-
крепена с подписка и положителен вот от референ-
дум. С преминаването на с. Бъзън към община Русе

ще се подобри удовлетворяването на ежедневните
потребности на населението от здравни, социални,
културни, търговски, финансови и транспортни ус-
луги, както и административното и техническото об-
служване на хората. Към 31.12.2008 г. населението
на селото е 1230 ж. С Указ № 348 на Президента на
републиката от 14 октомври 2009 г. (обн. ДВ, бр. 85
от 27 октомври 2009, с. 3) бяха утвърдени новите
граници на общините Ветово и Русе и администра-
тивно-териториалната промяна влезе в сила.

Към 31.12.2009 г. в България има 255 града и
5047 села, разпределени в 28 области и 264 об-
щини.
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Summary

In 2009 the villages of Aheloy and Chernomorets were
declared cities, and Banevo and Vetren were con-
nected to Bourgas as wards. From 31 December 2009
there are 255 towns and 5047 villages in Bulgaria.
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