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-"УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 

, . 1. Първо~айска околия, чиято Топонимия ,е предмет на настоя
щето·проучване, заема наЙ·източния ъгъл на Пловдивския окръг и' _ 
граНИЧА на север с Чирпанска околия, на_ запад - с АсеновграДСК8, 
на изток - с Хасковска и 'на юг 

/ 

- с КърджаЛИ,Йска. .Грубо очер

тан-а, тази околия· представя един триъгълник, който лежи главно 

южно от .р. Марица, но основата му се намира МЗЛJ{О на север от 

левиs}: бряг на Марица, -(селата' Градина, Крушево и Добри дол), а 
ВQРХЪТ му обхваща малък дял от Родопската област. В тези гра

ници Пъ'рвомайска околия брои, -51732 жители (1956 г.) и обхваща 

24селищз, ,С околийски център ·гр. Първомай. По-голямата част от 

околията представя равнина, а само ЮЖНИЯТ' й край е зает от пла.. 
нинеки възвишения и била, :КОИТО я свързват с Родопите. Значителен 

броЙ. с.ела· са разположеНИ,покрай -,цвете главни реки Каялийка и 
Мечка, десни притоци на·р. Марица, поради 'благоприятните условия 

за живот в тези места. 

В. говорно отношепи~ ПървомайеК'а околия влиза в пределите на 

севернотракийските диал~кти, които представят преходно звен-р между 
североизточните и родопските .говори. 1 Говорите на селата, раЭ}JОЛО

жени северно' от р. Марица, имат общи особености с Чирпанския 

диалект. 2 Диалектни различия (главно в обл~стта на фонетиката) се 
, наблюдават и в селата южно от р. Марица, както ще се види· и от 
облика на .местните названия. 

2. Първият етап на ТОI:lОНИМИЧНОТО проучване на Първомайска 
околия представяше събирането на цялостн-ия материал от всяко 

селище,- като в продължение на три-лета (195]-1953 г.) бяха посе

тени послеДQвателно всички селища. Навсякъде бяха прегледани вни

мателно най-<;тарите емлячни регистри (наричани още партидни книги). 
Наред с това бяха' събрани сведения непосредно от 58 местни жи

тели (техният списък е приложен в_ края на работата), --"добри позна

вачи на землището на своите села. Те помогнаха МНОГ9· за изчерпа

телнота обхващане на ""'материала ОТ местни нзавания с необходи
мите данни за местоположе~иетои характеристиката ыа назованите 

географски _обекти. Същевременно, доколкото позволяваше краткото 
време (средно по два дНИ НЕГ селище), бе обърнато внимание' върху 

поселищните-и археологическите данни, свървани с t истор~ята на 

местните названия-. Освен местни предания бяха използваН!iКРИ

1 Ст. Стойков, Българска диалектология, JJитографно издание, СОфИЯ t 1954, 
стр. 73-74. 

2' GT. С то А-,,'О В,Отчетза ~ ~ПИfните диалектоложки проучвания JJ Първомайско, 
Известия на ИНсТИТ1та за БЪJIГ. език, КН. 1, 1952? СТр. 25~, · . 
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тично И ръкописните записки върху историята на Първомайск~,оста
нали от покойния дългогодишен учител от гр..ПървомаЙ Райчо Бо
жанов. Ценни исторически данни, събирани през 1938 ГОД. (въз 

основа на, пред~ния), бяха намерени в летописните книги на учили

щата в с. Бодрово и' ·с.Езерово. 

3. Планът на тая работа се различава съществено от ПОДRедбата 
на въпросите/и материала в първия МИ труд "Местните названня от 
Ломско«, като е съобразен с типовата програ,ма (проект) за топонимиq~о 
цроучване на околия, която програма бе обсъдена през М. март 1956 г. 

в секцията за балканско езикознание и топонимия при Института за 
българск~ е;зик. В !8Я програма С,а набелязани по следния начин 
задачите, КQИТО стоят за конкретно разрешение и в настоящ~та 

работа: ~Главна задача на топонимичното изследване е ла даде пра
вилна и всестранна лингвистична интерпретация на: материаЛ,а, а тов&' 

означава 'не само да се т:ьлкуват отделни неясни местни' названия, 

което е неизбежно, но' преди всиqко да се долови ТИПИЧН,ото 'В про

цеса на образуването и функционирането ка местните названия'. 
Топонимичният материалззема определено място в общата система 
на речниковия състав на даден език и говор,' следователно прираэ", 
глеждането на този материал следва да 'се Д,ържи сметка за развоя 
на фонетичната система, структурата и речника на съответния ди

алект. Подялбата на местнкте названия с оглед на лексическото 

значение на основните им думи и словосъчетания,*, дава възможност 

да се изяснят принципите НЗ- на'именуване на географскитеобекти, а 
също така да се направят системни изводи за културната и посе
ЛИIJ~ната история." 1 

1. 10. 1956. 

. ( 

1 Вж. ИВ. Дур и дан о В, Програма за 1'9f10ПНtdичпо ПРОУЧlJан~ ца ркоnия, 
~офия~ 1956! стр. ЗТ ',....; 

ГЛАВА ПъРВА 

КРАТЪК ОЧЕРК, ВЪРХУ ПОСЕЛИЩНАТА ИСТОРИЯ 
. НА ПЪРВОМАЙСКО . 

Археологическите данни показват, че Първомайска околия е била 
СР.1Rнителнодобре населена още през тракийскзrа епоха благодаре
ние H~ благоприятните условия за живот (плодородна- почва и изо
билна вода). Голям брой тракийски селища са били съсредоточени 
O~OJlO Р,ОJLО.ПСКИЯ масивДрагоЙна. 1 В землището на С. Езерово бе 
IiВмереп, както е известно, прочутият пръстен с единствения надпис 

на т'ракиЙски. Би трябвало да се очаква, че дълговекавното обита
ване на този край от траки ще остави известни следи върху U8зва
ният&' поне на по-големиТе географски обекти. Такива следи обаче 

, не ,можем да открием. Двете по-големи реки, които текат през Пър
BOMa~CKO, носят късни названиs (Мечка и Каялийка). В _старинното 
-име на цланината ~Драгойна едваJI~ може да се кри,е тракийски еле-' ' 
M~HT. В първия ДЯ.Л ,на наЗванието Бона·~-.~саба (местност при с." Ста.j

лева), означав~_що древно селище, по-вероятно е да е запазено име' 
ОТJlЗТИНСКИ произход, отколкото от тракиЙ.ски. Остатъци ОТРИМСI<И' 

,смища се намират в землищ~та на селата БО.дрово и Воден. (според 
н~блюдения на д-р Ив. Велков). ' 
, Безспор'но е, че нашеС'rвието на Славяните през VI век в днеш
нит~ български земи е 'дало Отражение, и върху топонимията на Пър
вомаЙско. Но както -за много български краища, така и за Първо
майска околия, не притежаваме писмени документи, от които' да' 
с:ьдим ~околко славяните са възприеЛIf някои чужди ме~тни назва

ния и· какви' нови названия са установили при заселването си из 

тукашн~те земи. Най-ранното, ~динствено засвидетелствувано старо 
славянско наз'Вание от този ~рзй е от Х .век· ~ Boиxoи~ooy (в НОТИЦИ,и, 
к<>,(~товоДят началото си от времет,О на императора Лъв Философ), 

с' което се е озна'lавал ~Динот десетте епископски. центрове в ПJlОВ .. 
дивската епархия и .за което се предполага, че е тъждествено с 

г днешното название на местност Буково при с. Пилаше,во. 2 

, През Средните векове Първомайска'околиsvзаедно с Родопската 
областЗ и ПО~ГОJJяма част от Тракия е подпадала 'под ПРОДЪJ]ЖИ
телно византийско iВЛИЯllие. Основавайки се, на археологичесни данни. 

1 Вж. Ив. 'в е 11 к О В, Драгойнов() - един тракийски селищен център, Сб.. г. Ка
царов, ч~ 11, София, 1955, стр. 85 сл. 

2 Вж. К. !1р е чек, Пътувания по Бъnгария, Пловдив, 1899, стр. 3.9О; п. м У _ 
т а Ф ч и е в, Към църковно-историческата' география на Пловдивско, Сб. -в чест на! 
Пловдивския митрополит Максим, София. 1931, стр. 110. 

, з, Вж. К. И реч е к, ~oc. съч., стр. 398. \ 
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{)свен' това доста турци живели в редица български села· като 
Хасар) от XI-XII Be~ в зе,млището на:-'_селата Драгойново и· Искра 
за съществуването на градища (известни днес под нззваl1ие Голямuя 

Бяла река, 8иница, Искра (Попово), Бодрово, Сталево (Преслав) и др. 

(Попово), следва да приемем,- че през периода на византийското вла Географското положение на по-голямата, полската част от Първо

дичество се засилил гръцкият елемент в Първомайско. Интересно е майска околия, през която__ минавал стар път 1 от Пловдив за Цари

да се отбележи, че по време на Освобождението около една трета град, било неблагоприятно за запазването на стари селища тук в на

от населението на с. Драгойно~о (в северните ПОЛИ на Драгойна) е чалото на турското робство, а също и по-късно. Само в южния край 

било гръцко (425 души). Според преброяването от 1884 год. доста на окодията,В полите на- родопските възвишения са оцелели ст~ри.•
български села като Попово (днес Искраi и Буково (днес Пилашево). 

майска околия, както ще се види по-нататък" е оставила слаби следи 
гърци (67 души) е имало в гр., Първомай. Гърцизацията на Първо

Някои села, макар: и смятани аа стари по предание, като Драгойново, 

върху топони~ия18 и. f Брягово# Леново,Първьмай и др., са носели турски названия преди 
Същото може да се каже и зй влиянието ,на румънския (респ, .Освобождението. което показва, че в поселищната им ИСТОРI1Я е имало 

аромънския) елемент в тая ОКQl1ИЯ. К. Иречек предполага, че през прекъсване. Несъмнено е, че ~ри тяхното вЪэ.обновяване по-късно 
Средните векове в Родопската област са живеJIИМНОГО ПО-ГОJJям,брой (от края 1raXVII век насам) са им били дадени турски названия било 

по 110Чhнна турските власти, било 01:., страна на БЪJIгарекото населе

дение за тях от X[V 'век (от К.антакузен).l Малко по-късно, баJiканис:
власи, отколкото днешните скитащи пастири, и посочва първото све

ние, което свързвало новооснованото село с името' ,на някой rурски 

тът Г. Вайганд привежда ~раТI<И данни за няколкоаромънскиселища чифликчия. Във връзка с нуждата от работна ръка в турски чиф

в същата област, без да засяга Първомай~кия краЙ.2 Тези проучва лици .възникнали селата Бяла река, Градина, Каражало'во, Първомай, . 
ния впоследствие не продължиха и въпросът за заселението идви~ С,талево и др.' Преа турската ,-епоха изчезнали следните еел,ав Пър

,жениетона раннорумънско и аромънско население в.РоДопскат_~ ~омайско: Аяпларе, Чамурли, Карабунар, ,КимаНJIИ, Муранли, Чулфа
област и Тракия не е подроб~оизяснен до днес.З· По време, на Осво кьой,Карадима, ГювеНДИКJIИ', Желеплер, Йорожик и др. (относно при
бождението румънски елемент е установен само в с. Градина - _S5 ,чините за изчезването на нЯкои от тях вж. по-нататък). След Осво
души (1884 г,), които бързо намалява пр~з следнитегодини. Малкото бождението за~устели следните ТУРСНИ села поради изселване на 
румънски местни наавания в землищата' на, селата Татаревон 'ЛИЛ,а-' жителиrе им : Тюркменконак, Язлата (Язлакьой), Чилиигирмахлеl Ку
щево са вероятНо старинни, тъй като в тези села не е запазеННИК8 шумахле, Гьопчулер, Еникьойи др. 
~B спомен за влашко на~Jlениев миналото. ' ~ , 

Засега' 'остава неясно доколко други }jсторичес~и събития отпреди 1. БОДРОВ-О
• -н'аше~твието на турците са внесли промени, в етничните отцошения 

на първом~йско. Така например известно е,че от ХI век- нататък Преди около 140 години селото е е намирало източно на 300
500 м. В местността, наричана днес Старото село. Възникнало в краяюжна България била кръстосвана няколкократно от, тюркски пле- / 
на ХVПI в. и носело название БодУРО80 по прякора на първия засел

взели дейно участие в походите. на Калоян срещу латинската импе

мена (кумании печенеги). в наЧ'алото, на ХIП век к)!~ански пълчища 
ник Бодура. Това Н8ЗJJзние е отбелязано най-рацо в надпис от J858 г. 

Р.ИЯ !Ia кръстоносцит~. Забележително е названието КумаНО80 (местност 'над входната врата на църквата Св. Георги ~ Ь~Д~fОRО. В ~нача~ото на 
при с. ПилаiIIево -Буково), което е образувано на българска почва XIX в. селото брояло 10-15 сламени КрЩИ, които били пръснати по 
и което може да е възникнало във връзка с куманеко заселище, 

доловете и хълмовете наоколо. Помни се, Ч~ то било най-малко между 
чието население постепенно било асимилирано. 

околните села. В съсе·дство с него имало две по-стари селища: едно 
През епохата на турското робство в Първомайска околия 'се 

с н~известно ~'име в местността Стария юрт ,ил~ Караивановските . 
настанява !начйтелно по бро~турско население и тriзи фак~ намира келеми (ИЗТ. на 3 км. от днешното ~c. Бодрово) ; друго,- наРИ,чано Ая
ярко отражен~е върху топонимията. От местни п}:едания се устано

лла,ре, разположено на северозапад, покрай р. Каялийка, в меСТНОСТ1а 
вява, че в тоаи Кр'8И са съществували следните чисто турски, села: 

Бъзлянока. Тези две. селища изчезнали ДОСl а раьо, неизвестно по 
Мусаджикnар (д-нес Воден), ,Язлакьой, ЧИJIингирмахле, Кушума,хле, 

какви причини. Спореддруго предание с. Бодрово води началото си
Муранли, Гьокчелер, Дерекьой и др. Тур,ски <:>блик са имали първо~ 

от тези две селища. Селцето БоД,УРОВО, KC~T9 се эадържалона, ста.:. 
начално и селата Крушево, ,Любеново, Православен ИСкобелево. ' 

рото си място до 1817г., поради ГОрИСТИЯ характер на меСТНОС1та 

било' изложено на чести грабежи· и напа.денияот страна на' разбой
- 1" К. И реч е к, пос. съч., сТр. 402. 

ници. Затова жигелите му- били принудени да приемат' поканата на 
2 O~ .'W е i g а п d, RumHnen' undAromunen in Bulgarien, Leipzig, '1907, стр. 52 сл." ' - местния турски чuфликчия да се .заСелят на днешното място и 'да муЗ Вж. напоследък статията на О. М а с r е 8, Despredialectele 1imbii romine, сп. , , 

. LiП1Ьа romina, ,V, 1956, кн. 1, стр. 14 сл. и приложената Ta~ карта от акад. Е. Петро
вич за пътищата на румънските пастири' OTXVIII, - XIX век във връзка с летуването 1 За тоя пътвм.к", J i r е ~ е k, Dle Heerstrasse von Belgrad пасЬ Con~tanti
И зимуването ИМ~ . nopel unddie BaJkanpAsse,. Prag, 1811, стр. 45, 97 (бълг. превод стр. 36, 91). . 
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работят ангария. От своя страна_той поел задължение да ги пред

паз8'Q от нападения. След смъртта на турчина бо.дуровчаниизпаднали 

в зависимост от български чорбаджия, който закупил чифлика., Преди 
Освобождението селото БИJlО' увеличено -с преселници от Хасковско, 
от с. Устово (Смолянско) И др. И нараснало до 30 къщи според спо
мена на стари хора. Стари родове са:Чакаловци, Горовци, Дойчовци, 
Тонковци, Дянковци, Калайжиевци, МаДЬОI!ОВЦИ Карагочовци, ТопЬ

ловци, Келешовци, КараиваЦGВЦИ, Пауньовци, Чоновци, Акабалиевци, 
Дилберовци и др. Според преброяването от 1884 г.селото ,', брояло 

1150 жители, от които 3 турци, 1 от 'неизвестна народност и остана .. 
лите вси,Чки българи. След Освобождението тук дошли 'още пресел
ници от родопските краища и от някои села наПървомаИско(Пра .. 
вославен и др.}, а също така се заселили и няколко семейства цигани._ 
Преди 1887 г~ селото било преименувзно Бддрово. 

Според наблюдения на д-р Ив. Велков късни римски селища е 
имало в местността Гробицето (с. зап. на 1 KM~ по Jiевиябряг н.а 
р. Каялийка), в местността Манастира (зап. на 1 км, по долчината 'на 
р. KaB~Kдep~) и в Геренето (северно от селото, по пътя за с. Филева).. 
За развалини от старо селище в М. Аяпларе (с. З8П. от селото) говори 
П.ДелнрадеВ.1 

2. БРЯГОВО 

\ 

Разположено е -по стръмните брегове на р. Каялийка. Старо се

лище. Според местно предание преди 250 години било южно на 1 ки 

от д'нешното му.;мясТо в .м. Мариновия връх покрай кладенеца Мари
.но~ия кайнак. Жителите му произхождали от хасковските села. Ста
'рото му име.е Карал'Ьн (писано официално Караалан). Местни хора 

.тълкуват това название выJ връзка с ранното повяхване и почерня

ване на детелината, която изобилно растяла на Мариновия връх. ·По 

липса на достатъчно вода селото 'се изместило около Поповия кайнак 

(днешната южна част на· ~елото)., Първи слезли жителите дядо Марин 

(от рода Фасульовци) и Кара Иван. Тук се заселили най-напред 33 се
мейства, като изсекли fQpaTa и образу~али Фасульовската махла. 3а 
етнографията е интеt>есно да се спомене, че местносттта, избрана за 

заселване, БИ,,1аочертана с бразда ("обиорана") от ДBa~a братя-близ
нака., които водели впрегнати в рало два вола·близнака. На новотО 
място селото се разраснало, като се ,простряло и върху левия бряг 

. на р. Каялийка;' Тук възникнала Чак.()вската махл~, а~алко по-късно 

до нея - Драчовеката махла. ВЧаКО.вскатамахла . преди Освобож

дението имало гъркомани. Също така имало малко турци. 

Стари родоВе са: Караивановци, .. Коваче~ци, Продановди, КЪН
Д~ВJ:И, ДJбриковци, Стальозци, .КУРТСВЦИ,Змияро~ци, Божановци, 
М'lр 1 ЗОВЦИ, ХаД)f(ИЙОЛОВЦИ,~аДЖИСТ9ЙКОВЦИ, ОрГУВЦИ, Кеменежиевци, 
Чако~ци; Топчиевци! Трончовци" КОЛОВЦI1, Кюр~чие~цИ', Глухо,вчи~ Та

1 'П, Д ел и р а Д е ~, Принос към историческата rеография на Тракия, Т. 11, 
, СС?ФИЯ1 1953, ,JTp. З~•. 
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насчовци, Гунь()вци, Найдьовци', Сакзровци, Чуфчиевци, Божовци, 
Жанго~вци, Ъргиловци и др. 

Заселници от други места са идвали рядко. По-честоявлени~ е 
изселването, и /то особено след Освобождението. Наброяват се около 

\250 семей~тва, изселили се в Хасковско (с. Сираково,. с. Въгларово), 
"'Асеновгрздско, в други села на Първомайско (напуснати от тур

ците), а също 'така в София. През 1906 г. селото ~ива преименуваНQ 
Бряzово~ 

В землището на селОТо са съществували в миналото след

ните села : 
а) Б~лгарско с. Чамурл:Ив М. Чамурлията, на границата, със зем .. 

лището ~a с.Искра; било изселено преди повече от 200 години в 
Хасковско, където запазило същото име до 1906 Г., когато '. бива 

.. преиме~увано Динево. , ' ~, 
б) Българско с. Карабунар (зап. на 5 КМ), преселено съib.о преди 

повече от 200 години според местно предание в Ст-арозагорско под 
име LUекербунар (днес Сладък кладенец). ~ 

~) БЪJJгарско с'. Чилфътъ (ю. -на 6 км) към Буковскаrа ряка, из

'чезналр преди Освобождението. У Пилашево и Искра същата, местност 

се нарича Чулфата(ЧулфЪmъ). 
'W r ) Българско село в м. Тикята (зап. 

Освобождението отвъд р. Марица, към 
точно Kъдe~ , 

'.'Д) 'Турско с'. Тюркменконак (зап. на 

pt>загорско преди Освобождението' под 
Б1Jлzаренu). 

на5 КМ); изселено преди 
Търново-Сеймен (неизвестно 

1·5.км), преселило се в Ста

име· тюркменмахле·. (днес 

е) Турско с. Язлата (из~. на 6 км); 'ape~ 1884 г.броЯло 544 жи
~ тели. Изселило се през 1886 г. в Мала Азия (Турция). , ~ 

,Село Брягово през 1884 г. е брояло 2173 жители, от КОИТО 2147 . 
б~лгари, 4 турци, 1 грък и 2) цигани. 

3. БЯJIА РЕКА 

Разположено е в равнина, на стария път Пловдив:то- х'асково: В
 
еднр по-'далечно време то съществувало :като част на' близкото с. Ми

СЙJlим·(днес Православен). По-късно, пр,еди повече от ,12q. години, се
 
отделили около 20 къщи, които се заселили североизточно от Пра.

-вqславен, от двете страни на дола Чаталдер~.. Според друго ~peдa· 
ние, което не,противоречи на изложеното, най-старото заселище на . 
Бяла река' биJЮ североизточно на· 4 км от днешното му местополо

жени~ и тук носело название Гяурмахле. ТоваиазваНtf_е, . ~aдeHO от 
fур~ите, безспорно говори за българския облик на селото., БПОСJ1ед-, 

сrвие неизвестно по каКВИПРИЧИНfI Г~урмахле се присъединило към 
с. Мисилим (Православен), а оттук ,c~ изместило около чифлика на 

стар 'турчин, известенпод прякор чuп:ю"а, както БИiIО наречено и 
~aMo.тo село. 1 През 190б г. доста произволн~билg преименувано на 

. 1 Споменато у пътешественика Жение (Jenrie), който минал кр~й, Ишата« =
 
Чuта" в 1786 г. (вж. С Т. А Н'Д ре е в, Стари пътувания през България, сп. Бълг.
 

l'-"-. 
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Бяла река (MecreH изговор: Бяла рЯка). Стари роДове.са: Казаците, 
Гърците, ГОГОВЦИ, Каракашови, Аргировци и др. През 1884 год. се

.лото е брояло 698 жители, от които 689 българи и 9 цигани. 

СеВ,ерозападно е.лизо до селото има две могили, които са ра
зорани. 

4.	 БИНИЦА 
-

Намира се в северозападния кът на Първомайска околия, недалеч 
от десния бряг на р. Марица. Твърди се ПО' предание, че е много 
старо. Мес~ило се е няколко пъти. Най-напред е било в м. Гимелъкъ 
(Големия юрт), с. изт. на! К-М, край р. Марица.· Тук българите слу

жели като гемиджии на турците при riренасяне'I,О на зърнени храни и 

други стоки със салове и гемии по р. Марица. По'ради непоно,симия 

ГHeTOT~paHa на турците селото се предвиж,ило в м.Малкия· юрт 

(изт. на 200 м от днешното му м~тоположение), където се. задър
жаJ10 за кратко време; по-нататък поради мор се изместило: малко 

на запад, ,оттук - вм. Голямото меше {ю. на 2·5 км. от днешното 
'му местоположение), от където поради недостиг на вода (нами

рала се дълбоко под зеl.!ята) се завърнало на днешното 'място. 
, Старото название на селото е било Бъдърла (Бъдърлъ, писано 
официално : Бадърлuu, Бадарлuи) , което стои във' връзка с името 
на ,основателя на селото, турски ЧИфЛИКЧИЯ Хаджи Бъдър (след 

смъртта му обявен от турците аа светен). През 1906 г. е преимену
вано Баница. - . . 

Най-стари родове са: Кълвяновци, Костадинолу (Костад"нuвци), 
Марковци, Младеновци, Въ~кq()лу (Вълковци), Пеньоолар (ГIеньовци), 
Чобановци, Вътьовци, ТодорчоЬлар, Узунолар (Узуновци), Гешолар, 

. Ташолар, Спасовските, Ристьовци, Мйтколар, Славовци, Саллаците, 
Дймолари др., ... .,. ,~ 

Преди Освобождението в селото е преобладавал българският 
елемент, но е ,имало и доста турци. През 1884 г. брояло 583 души, 
от които 497 българи, 63 турци, 1 грък и 22 цигани. -е следващите 
няколко години (до 1900 г.) ТУРЦ'ите се изселили. 

ЮЖНО от селото до ж. п. спирка има надгробна моГиnа. Две \ 
други могили ,са били' разкопани и са. се намирали - едната южно 
на 0·5 КМ, а другата - югоизточно на 200 м. 

5. ВОДЕН 

Лежи в' ЮГ9източните подножия на скалистите в-ърхове Голямо, 
и Малко Айнини, които представят дялове от планината Драгойна,. 
Преди Освобождението селото брояло ·120,къщи и се СЪ~ТОЯJIО пре

димно от турци ~малко цигани. J През 1884 г. показва 474, жители, 
от 'които 11 цигани, 1 евреин и oc:raHa1IaTa. част турци., В миналото 
село!о се е нариqало Мусад~u"лар или муса.махле (българск~ и~.. 

турист, XXI, 1929, КН. 2, стр. ЗО}': в карти от начаn~ТQ на XIX В.; -Tschatak (ВЖ.' 
Franz von _W е 'i s s, Karteder Europaeisch,en T~rkey. Paris, 1829). 
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говор: мусамахла). През 1906 г. е било преименувано Воден. След
 
Освобождението в продължение на около двайсет години голяма част
 

от турското население се изселва в· Дедеагач (40 къщи) и в Маnа
 

Азия . (около 60 КЪЩИ)t,· но И дq днес oc!a~~T около 20 н:ъщи. На
 
мястото на ,турските изселници идват българи, главно от съседното
 

с. Пилашево (Буково) - от родовете Стайковци, Кольовци, Пиnа

шевци,Митковци;" Фильовци,Шоповци и др. Стари турски родове са:
 

,Хаджиолар, ЙОНУ30JIлар, Шабанолу, Мехмедолу, Ахмедопу, Юсеин
ол у, Исуфо-nу и др. '
 

Непосредствено ,северно отсел.ото в м. Митковите камъни личат
 
остатъци от тракийско градище (според наблюдения на д-р Ив. Бел

~,-ков).Южно на 2 КМ, към землището на съседното с. БрЯСТОjJО, Хас

ковско, се намира_ гориста ВИСО'чина, нз'ричана Хасара или Гpaдa~ 
щето. Според сведение на местни' жители тук имаfJ'ло останки от кре
пос~'от каменни основи и кераМИКL , 

6. ГРАДИНА 

~ 

Раэположено е на левиа,.бряг на р. Марица,в' подножието на
 
малък хълм, наричан~ Баilр·я~ Най-старото му име е Чакърджu, което
 
стои навярно във ВРЪЗ,ка с прякора на- турски чифликч~.я.·В мина

лото селото е носело и, название Кuчук Ста,м,бдЛ (.Малък Цариград").
 
Според п. Делирадев това ,название се среща у нас като вторично
 
селищно име и се отнася или към стари исторически градgве (Пре

-СЛав), иnи към 'големи селища, ртдавна изчеЗНЗЛИ,tJието иМе не е 38
пазенО.1 Наистина в м. Юреня са намирани остатъци от древно се

-лище, отломъци от каменни зидове, керамичнифрагменти, стари кю
повеИМQнети., CeB~pHO от църквата Св. Георги в сел~ки двор съlI.lО 
са намирани стари монети. 

Селето се местило в М. Юрта (с.изт. на 0·5 км), където и днес 
.цичат остатъци ог-селище- стари зидове, ту~ли, керемиди и пр. По

късно, още преди Освобождението, се преДВtlЖИJIО на сегашното си ' 
място, като наЙ-l!аriред възникнау!а Горната махла. Тогава брояпо' 
около 60 български къщи. Долната махла (в южния Kpal1, на селото) 
е нова, заселена след Балканс~ата война, и то от жители на Горната 
махл,а. Най-стари родове са: Дйколови (Дйколу), Маринкови, Ми

трьолар и др. В турсковреме~жителите на селото били. (лавно бъл
гари. В эа'падния му край имало няколко богати тУ'РЦИ,. на които 
българите~ работеl1И ангария. Помни се с~що, че маJl!<О на,.запад от 
селото съществувало ~алко турскосеJlцеКu.ма~лU, което изч~знаnо 
преди ОсвобоЖДението по' неизвестни причини. 

Според първото преброяване отЗ884 г. сеЛ9ТО. 9РОИ 1711,цуши, 
от които 1581'бълrари, 85 румъни, 35 цигани, g турци и -l грък. 
През 189~ г. ру:мъниге намалява·т на.49 души, а след това изчезват 
съвсем (до, 1,900 г.). През 1906 г. селото е преименувано Царско село. 

1 п. Д.е л И.Р а д е в, Принос към историческата. география на Тракия, т, 11, 
CTP~ 309. 
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.;; В М. Бейкър (с. зап. 'на 2 КМ) .има няколко надгробни могили, 
които не са разкопавани. В М. Язмото (Манастиря) се намира. малък 
па.раклис на Св. Киряк. 

7. ,ДЕБЪР 

Преди около 300 години в околността на сегашното с. Дебър 

съществували две български села, !-IИ'wrо имена не са запомнени: 

еДН9ТО в М" Църквището (ю. на 1 КМ), а другото- в М. Чукуръ или 
Шумтевия бунар (изт. покрай р. Мечка). Местността, в КОято е раз~ 

положено днешното село, по това Вр,еме' би'а покрита с гъсти дъ
бови гори, през които минавал стар път за Цариград. По нареждане 

на турски~е власти двете гореспом·енати села били заставени да се 

. заселят покрай то~и път със задъ~жение да пазят .прохода пр~з го
рата ..Жителите на новооснованото селище като дервентджии се ПОЛЗ
вали с привилесия дане плащат други данъци. Тога'ва селото добило 
име Енuмахле, Дервенmенимахле, или просто Дервёнm. I1ървотоот 
тези названия, ,ЕltuмаJCле, се споменава от френския пътешественик 
П'ол Люкас1 , който пътувал през ТРЗI\jiЯ в 170"6 .год. ; още : Nie 
Derbend !yovi fJlallalle в картата на F. F r i е d, 1<arte des gгбsstеп TheiIs 
des europaeischen Osman. Reichs ..., Wiеп, 1828.' . 

Най-стари родове са: Сечковци, Караславовци,Гошоолар (Г9
шовци),Учижиите (Фучижиите), Честеменето и др. 

·В ОКОЛНОСТIa на с. Дебър са изчезнали следните села: . 
а) Муранли (сев. на 4 КМ), изселено, още преди Освобождението. 

б)Чилингирмахл~ (писаноо\фициално Чилингирово), коетО.' се }iЗ

мирало източно на 2 км.; престанало да съществува след Освобож-

деНJiето, когато жителите му, изключително. турци, се иЗселили в 

Турция през 1822/ г. 
в) Кушумахле (писано официално КуIlшяи ,Кошукьоu), също 

турско село, изселено -:през 1886 г.· вМаJlаА~ия (Турция). 
По време Н.аQсвобождениетоf селото е било едно от най-го

лемите села в околията: в 1884 г. брояло 2342 души, от които 2316'
,българи, 3 турци, 4 гърци, 19 цигани. През 1906 г. е преименув~но 
Дебър.· 

По указание на fI. Делирадев в М. А~трапеза била намерена над
гробна ПJIо.ча с надпис. 2 

8. ДОБРИ дол 

Най ,напред, преди ОсвоБО!J(дението на ДНf ШНО10 МЯС'Iо на се

лото, разположено недалеч от левия бряг на р. Марица, съществувал 
чифлик, собственос'r J:Ia гръ·к. По време на. Освобо'ждението този 
чифлик бил. закупен от· БJ>лгарина, Хаджи Стамо от Чирпан. Във 

връзка с нуждата ОТ работна ръка при чифлика се Зl\сеЛИJIИ няколко 

\ 
1 Вж. В.М и к О В, Стари пътешествия през българските земи, преведени на 

български език, сп. Архив за ..посел. проучвания, r.I, 1938, КН. 1, стр. 11'2. '. 
2 п. Д е ли ра Д е 8, ПОС. съч.,. стр. 310. · 
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къщи: на дядо' Въльо Калоферов, Иван Попов .. и Илия Начов ОТ 
Каражалово (Първомайска), д~дo Пенчо Иванов от С II Зап.адно Шива~ 
чево (днесГита),Чирпанеко, ДеlriИР Атанасов (от. с. Дебър). Това· 
станало пр~ди около 40 години. По-късно (:елото нараснало с 'пресел

ници най-много от Каражалово (40 къщи), от Драгойново, Езерово и 

други села на П'ЪрвьцаЙСК'а околия, от Чирпанско, Хасковско и пр. 
Огначало селото било известно под названието ЧифлUка. През 1925 
год. бива_ преименуваноДобри, дол във връзка'С местоположението 
му на дола Чомлекдере. ,

Източно от селото на 200 м е Калето, стара крепост. с кръгла 
форма, на височина около 30 м и с диамет'lJр 250 - 300 м. В под
ножието му ив равнището между Калето и селото се намират QЗО

билни 'С,леди от тракийско и римско селище;.... кера мичlfи отломъ,ци' 
·(от гърнета, гривни, пръстени), а също римски монети.! Голям брой'" 
отт~зи находки се съхраняват в общината. ВМ., Костаковото кале 

(сев. на 0·5 КМ) JIичат също разва'лини от стара крепост. Намират се 
ОС1аТЪЦ8 от глинени съдове. Северозападно): от селото на, 300 м се 

издига Г.оляма могила, наречен.а Мъзъловата могила. 

9. ДРАГОЙНОВО 

Разположено, е в южния дял Jfa околията, покрай р. Каялийка, 
северно от планината· Драгойна. Много старо селище. Първото му 
място преди повече. от 300 годин" било в м. Язлзта, която се на

мира в северното подножие на Драгойна. Поради засиления гнет на 

околните турци, КОИТО живеели в М. Стария юрт (западно по левия 

бряг нар. К'аЯJIИЙК~_\ селото се изместило в М. Синьото дере, към 
. землището на с. Бригаво на запад. Тук то брояло около зо български 

" j, къщи и постепенно се увеличило с преселници от родопските краища 

. (Златоград и Кърджалийско). Старото му название е" КО3ЛУIl(Ъ). За- '
 
помнени са няколко местения на с~лото: в М. Гep~HЪ (източно на 1 ки)
 
оттук поради мор - в М. Ямите (8 подножието на Драгойна), гдето
 
се застояло само едно лято, по-нататък - в М. Лозините (изт. на
 

. 1 КМ) покрай р. Каялийка ..Тук се задържало по-дълго време, НО 'по ..
 
ради появяването на много змии се предвижва още по на", запад в
 
м. Чеира. През втората половина на XVIII век турцит'~ напуснали
 
М. Стария юрт и се заселили северно на 3 км в м. Новата ЯЗJIа.То

гава КОЗJlучани се върнали отново на ИЗТОК,' като заели· сегашното
 
си място. . '. 

Стари родове са: Вакриловци, Гюзелевцн, Цвятковци, Тодевци, 
Мутовци, Драндаревци" 'Гечевци, Желевци. Степановци, Д~рдЗН9ВЦИ, 
Чоевци,- Балтовци, Миталовци. Зарковци, Бечиновци, Тянковци, ЯН
човци, Демировци, Кабаковци, Гургульовци, Радевци, Кумqовци,~Кревци, 
Дъсковци, Нацковци, Трандафиловци, Кокала.навци,'Ангушевци ,Н др. 

Преди Освобождението в селото е имаnо доста гърци~ Между 
тях и българите се водела ожесточ'ена борба, "при което турската 

1 Вж. още п. Д е пир а д е 8, пос.. С'ЬЧ., стр. 310. 
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власт подкрепяла гърците. През 1884 г. селото е брояло 1359 'души, 
,от които '890 българи, 425 гърци, 40 цигани,З турци и 10Т неиз

вестна народност. През 1906 г. бива преимену.вано ДрагОйll080. 
Южно в М. Добря келемя се намира надгробна могила ; южно от, 

тази могила се откриват фрагменти от глинени съдове, които са сви

детелство за тракийско селище от IV-III в. пр. Н. е. 1 Източно от 
м.Църквищеrо (южно от селото) личат следи от римско сеJIище.2 

Местността Голямияхасар (ю.на 1 КМ) има, вид на стара крепост, 
която според керамични~те, фрагменти се отнася .кЪм XI-XII век. 

10. ДЪЛБОК" извор 

ЛеЖИВ-'неравна MeCfHocT, до границата между Първомайска и 
Асеновградска околия. На днешното му МЯС'Т9 преди около- 250 г'о-' 

ДИНИ съществувало. турско село, наричано ИОРОЖUJe. Тук се съби
рали пътища от Родопската .област. По тях вървяла турската поща, 
която 'по~нататък през с. Дебър се отправяла за Одрин и Ца ~иград. 
Бъввръзка с това в селото имало пощенска станция скула, където 
се сменявали конете. Според запазено 'предание местни турци напад
нали д!ЬржаВllата хазна и я ограбил.и. За това правителственцте власти 
наказали строго' разбойниците, част от които били'заловени"И избити, 
а други се пръснали и се заселили югоизтоЧно .на3 км, където осно
вали с. Де ре кьой, наблизо до съществуващото по това време, бъл- , 
гарско с. Ка-I'адима. Поради гнета на турцитеБЪJIг~рите от послед~ 

'ното село, което .брояло 150~200къщи, били принуден~ да се изсе
лят. ПовечеТОu,семейства _се установили на мястото на старото HaЦYCHa~o 

турско село Иорожик. Новото българско' селище добило название 
КдзБУllар. Югозападноот него на 2 км съществувало TYP~KO f:. Гьоп-', 
чулер (писаноофициа~но :ГЬОJeчеJtер), ЧИИ'I:ожители се изселJt;Jи 
през 1902 г. в Мала Азия\{Турция). По предание Старо селище имало 
и в. м.къзларето (ю. изт. на 4 км). , 

Стари родове са: Ге'lпеви, ДЖ'~1fгозето (тези два рода произхож
дат .от изчезналото с. Карадима), Цървенакови, Рунтолевци, Манахи

лето, Солаците" ,Ковачевци, Кременарови" . Гърковци, Кулешови, Ку

ковци и др. 

През 1884 г. селото е брояло 2040 българи, '29 цигани и 1-турчин. 

През 1906 г. бива преименувано Дълбок UЗВор. .._ 
Западно. от селото се намира голяма изкуствена могила. OCT~· 

тъци от старо селище (части от дебели зидове) личат в М. Бе-, 

лия бряг (ю.изт. на 4 км). ,Б М. Текията (ю. на 4 КМ) е имало турски 
параклис, койте е бил разрушен. 

1 Вж. И В. Ве JI к О В, В Сб. Г. Кацаров, ч. 11, стр. 85.
 
2 Пак там, стр. 90. .
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11. Е3ЕРОВО 

. Разположено е северно от разклоненията на планинския масив' 

Драrойна, на двата бряга на Р.КаялиЙка. Старо българско ~елище. 
Първоначално ааемцо място в М. Горния юрт (зап. на 3-4 км), на 
деенuя бряг на р. Каялийка до' стар път Пловдив~ Хасково. Поради 
безчинствата на П,ътуващите по тоя път турци· жителите му се пре
местили по на изток в м. Юртя, но И оттук били проrонени и най· 

сетне се устава.вили на днешното място. В околността по това време 

имало обширни и гъсти дъбови ·гори. Старото название на селото. 
било Едu-дуралъ-м-ахлесu или ЕдU-махле-дураЛЪ-l<ЬОЮ. Друго име, 
заn~зено до най-ново време, е ДUnСUЗ2ЬОЛ, което 'стои във връзка с 
пресъхнало'дъ'лбоко блато, чието място не' е точно известн<, (според 
еднн - в ИЗТОЧНИЯ' край на селото, според други на югозапад от него, 

в М. Лъката; в' последната местност през 1911 г. порадиизобилни 
.ДъждОве и наво~нение ,се образувало отново блато). В това блато 
често се -дз-вел добитък на ,турски ,И български кервани. ,'По смътно 

предание най-старото име, на. селото било Палuхдро, което не' би-, 

~' могло да се обясни без наличието на гръцки- елемент в тоя край от

. преди турското ~ашествие.Спомен от това название се пази и до 
днес в 'прякорното нарицателно ..nалuхQра, познато в съседното с.Бод

'рово със значение "нехайно облечен човек". , , 
>'. Стари родове са: КОТЬОВЦИ,Паляновци, Кондевци, Геньовци,. Туп
ковци, Карагявуровци,. БОЗУК,ОВЦQ,' Божовци, Гълъбовчи,Дур~аковци, 
Чакъровци, Кьораловци, Недьовци, Кузмовци, Чалъковци, Капашиковци, 
Будовци, Чобановци, ЧОТОВЦИ, Чильовци, Камбуровци, Мутовци,Бо
ЙQВЦИ, Кара~ановци и др., . "

,Гlрез 188'4 г. селото е брояло 1..198 дущи, от които 1165 брлгари, 
.3 ТУРЦИ, 5 гърци и 25 цигани. ,През 1906 г. бl{ва, преименуваноЕзе
рово. След Освобождението 10 къщи се изселили в с. 3етьово, Чир

панс:ко, и 34 къщи ,вХасково. 

, В м.Клисечеир (ю. зап. ~,a 4 КМ) се намират следи от постройки, 
парчета от тухли и др., остатъци от тра1<НЙGКО светmIище (по наблю
дения н..а д-р Ив. Велков). 8 същата околност, в М. Пърженакъ през 
1912 г. е бил намерен при копаене на кладенец известния~ в науката 
пръстен с единствения н~Дпис на тракийски език. . . 
\ 

12· ИСКРА 

Намира се в най-южния край на околията, от двете страни на 

р. Каялийка (в горното и течение). Това е едно от най-големите и' 
най-старите села в околията. Най-напред било в М. Попово{ю. на 
5' км). Поради засилени безчинства от страна на Typц~~e част от жи
телите му (30-40 къщи) се вдигнали и се. заселили на днешното място, 
а останалата част отишли' по-далеч, в Пловдивско и там основали 
съществуващото и днес с. Поповица (AceHOBгp~ДCKa околия). Инте

ресно е, че на новото място 'в Първомайско селото получило друго, 

турско 'н:аэвание: Кържuларе (писано 'официа~но: Кllраджuлар). 
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~тари poдo~e са:..Чалъновци, Гайдажиевци,Полйтовци, Бичовци, 
Б:Ьбъровци, СПИРТО~ЦИj К.хмчовци, Катранжиевци, Радьовци, Боспо
чиевци, КараиваНQВЦИ, Маноловци, Акабалиевци, Грудьовци, Налбан
товци, Карандоновци, Тодевци, Илъчевци, Шахановци, Хубеновци, Ала
,мовци, Топузовци .Н др. , 

През 1884 г. селото е брояло 2417 души, от КОИТО 1544 българи, 
824 ТУРЦИ, 4 ~ьрци н 45 цигани. В следните няколко години турците 
се изселват напълно. През 1906 г. селото бива преименувако ПОпо 80/ 
а през 1950 г. -- Нркра/ по имена загиналата партиззнкаl(лара 
АВра'Мова Ешкенаэи. . " 

Северозападно, на 2 км OTce~OTO се издигапр·ОДълговато възви
шение с три върха. Върху .средния, най-висок връх Голямия хасар се 
намират осгатъци от градище/. което по мнение на д-р ИВ. Велков 
датира от XI-XII век. ,Остатъци от тракийско светилище личат 
върху северния"връхМалкияхасар (ОТЛО&fКИ от зидове и керамика).. 
ИЗТОЧНО на 2 км се издига' друга височина "7- Калето с остатъци от 
зидове. ' 

13. КАРАЖАЛОВО 

Едно от най-го-лемите села в Първомайска .... околия, разположено 
южно. отж. n.. линия ПЛОВдИ~ - ~виленtрад. Възникнало КЪМ средата 
на XVII век. Било обкръжено оrгъстадъбова гора. Основателят му 
бил турски ЧИфЛИ,кчия Каража Халил, който се нуждаел 'от работн.! 
ръка за своя ЧИФЛИI{(ПРЯКОРЪТ Каража му бил даден поради голя
мата му .стрэст към лов на сърни). Селото. било I(ВЗОВЗНОС името на 
своя основател КаражаЛ080. В ОКОЛНОСl:та се появили по същото 
вре'ме още две села: Желеnлере. (западно на 300м) и Гювен,дuклu 
,(зап. на 4 K~), КОИТО били основани от двамС}табратй на Каража Ха-' 
ЛИЛ, известни_ с прякорит_е Желеnъfr:, и ГювендUяmа. .. С. Желепnере 
(Пffсанр .официално : Джелеплер) се изселило през 1885г. в М. Азия 
(Турци·я), а с. ГювеНДИКJlИ (о~ициално: Гьовендuклu) - през 1886 г. 
също', в Турция.", . . 

Най-с1'~РИ български родове са: Хажиеньови, ХаЖJfI<ОЛЬОВИ, Мар
коловци, СърБООJIУ (Сърбооловите), ,Гогането. Бояжието (ДОШЛИ. от 
•Арнаутлука "" вероятно западна' Ма ке;дония), н.йнкоОлар, Кольоолар 
Стамболовит~ ~ 

Западно от селото, на 3-4. км .. същест~увало турско селце Ку
шуери или Ку шия, ~oeTO се изселило през 1884 г. 

Преэпървата половина на XIX век КараЖ8ЛОВО брояло около 1"60 
КЪЩИ, от които пол~вината български и половината турски. Турците 
наричали селото Караджалар. Ореа 1884 г. селото е брояло 1393 души, 
от които 699 българи, 665 турци, 2 гърци, 27 ·цигани. В следващите 
няколко години турците се изселили. .' 

, Остатъци, от старо сеll7Jище се откриват в м. Мандрата (зап. на' 
2 км). и~тоqно до селото е имало могила, която е .разорана. В М. 
ГВИНДИКJIИ (зап. на 5 К.М) съществува друга, надгробна"могила.. \ 
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.14. КРУШЕБО 

Лежи н,едалеч от левия бряг H~_ р. Марица. Първоначално-било 
турско селище, наричано Хадъmкьой(ХаЛ1JmЬ080 сред българското 
насел'ение от. околните села). Преди Освобождението брояло около 
80 турски КЪЩИ~ Българи прихождали от околните ce~a да работят 

_на турците като »аргати'". След Освобождението турците започнали 
да се изселват, като на тяхно място идвали българи главно от юж
ната половина на околията. През 1884 ,г. ce.7IOTO брои 215 турци и 
47 българи. Тогава било "преименувано Крушево~ Първи български 
заселници са: дядови Василови от с.Буково (днес Пилашево), Госпо: 
падинГрозев и дядо Атанас Петков от Първомай, 'Юрдан Димитров 
от с. 'Драгойново. ,ПО-КЪСНО притокът ,на българи се увеличил от се

лата Градина, Сталево, Де.бър, . Каражалово, Брягово и др. Има и 
преселници от Чирпанска и· Асеновградска околия. . 

Южно до селото има две малки могили. СевеРОИЗТОЧlR> на 5 км 
в М. Менешево има също ,надгробна могила. Според предание в 
M~ Меэдрата (ю.изт.по левия бряг на р. Марица) имало "латинско 
гробе"., 

15. ЛЕНОВО 

tiамира сев крайния югозападеg ъгъл на, Първомайска околия.· 

Според старо предани·е най;,напред заемало място в Юртищата (се

верно) .преди повече от 200 'години. Старото име на селото е туреко

Кеmенлuк, въпреки Ч,е жителитемуБИЛИИЗКJIючително българи, 
които се занимавали с кюмурджийство (правели дървен кюмур) и ОТ

частИ' със сеене на лен и коноп. В селото живеел само един ТУРЧИН
бей. Тук идвали турци от съседното с. Иллера (днес Извор,Асенов
градско). Поради продължителен мо,Р жител~те на Кетенлик. се вдиг
нали и се заселили на днешното място. Стари родове са: Делимит

кови, Топуэови, Келешеви,Жингозовци,Гьорговцri, Вельови, Мутьовци, 

Терзиtьорговци и др. Североэападно на 4 КМ, към землище"о на 
с. Изво'р, Асеновградско, съществувало в мин~лото TYPC~OTO с. Ени
къой (Еникю), което се изселило. " 

През lS84 г. с. Кетенлик е брояло 958 българи, 7 циганя. и 8 турци, 
КОИТО за две-три години се lиэселили. През 1906 г. бива преим.ену

вано Леново. 

Източно на 2~·KM. се простира'неравната местност Хаtаръ, в която 

са намерени мраморна плоч~, каменнО корито и медни MOHeT~, които 

са византийски и датират, от XIII Q.eK по мнение· наТ. Герасимов. 

Южно на 2~5 КМ. се намира малка надгробна могила. ' 

16. ЛЮБЕнова 

Раэположено е край десния бряг на р. Марица, на 3км североиз
"точно от гр. Първомай. Възникнало първоначално като турско селце, 

наричано Юрmчilu. Преди.земетресението от 192-8 г. се намиралосеве
роэападно на 1 км, в М. Старото' сед9, Първите български заселници, 

2 ГОДИШНИК на ФИJlОJlОГRческИJI фаJ(УJlТ~Т 
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дош~и преди около 200 години (не се пемни; 'ОТ къде) са родовете 
на Хаджи Иван и Хад~и Райо, които зwкупили земя от' т ците. По
късно се заселили и други българи, които раБО1'eJIИ анга~~я в тур
ските чифлици. ' , ' .
 

През 1884 г. селото бр?и 393 българи, 236· турци'и 13 цигани.
 
В продължение на десетина години турците се изселили. След напу

скането им българското население се увеличило с преселници от
 
Хасковско и Първомай<:ко ,(Езерова..- Филево, Дебър, Драгойново).
 
От 1906 г. селото носи название Любеново в памет на Любен Ка

равелов. 

, Сред самото село, е имало голяма могила, която е била разкопана; 
, тук били намирани гърнета и други надгробни съдове и кости. Оста

,тъци от старо селище (каменни зидове, ""тухли и глинени съдове) се 
откриват ce~epHO отселото, в М. Баалъкъ, KЪД~TO има ЯЗмо с НО'В па

раклис на Св. Възнесение Господне. ' 

17. пилАШЕва 

Разположено е южно от планинския 'масив Драгойна. Много стар'о .
 
село. Първоначалното му заселище било в М.ЛЯСКQва пещура (ю. на
 

.5 КМ). Тук се наричало Буково. Състояло се от две маХJlИ -' Малко
 
и Голям~ .Буково, отдалечени една от. друга на uколо 0'5 км. Жите

лите му билиизключително българи. Разселването му станало много
 

отдавна във Bp~3Ka с разработка на някаква мина 33 манган в пла


нинските,'скл~нове югоизточно от днешното село. Голямо Буково се
 

вд~гнало и се. засеJIИЛО в м. Двете ряки (ю.изт. на 2 км), а Малко
 
Буково - в м. Катранжицко (ю. на }·5-2. км от днешното село). Все
 
по същото време в близката околност съществувало н друго бъл

rapcKo село, вероятно от п(j~нОВ произход, запомнеfIО под име Чул


v

факьоu (З2П. на 4'5-5 км от днешното село), което "по-късно се из

селило в Чирпанско-(неизвестно точно къде). Знае се, че Голямо 'Бу- 

КОВО се, местило ·още в М. Юртя (изт. на 1 км). След известно време,
 
преди повече от 200 години поради M~P Голямо и Малко Буково
 
напу~нали, мест~остите Юртя и Катранжицко нсе заселили' купом на
 
сегашното си МЯСТО,. което БИJIО известно под името Ючбуnар (нао ..
 
кол~ и~ало три .кладенци, чиито названия са запазени и до днес:
 

ДедебунаРI Кожабунар' и дудбунар). .От тогава нататък селото но

сел~ две имена: Буково сред българс~ото' население.и Ючбунар сред
 / 
турското (в географските карти последното е погрешно предавано
 

катоЛочбунар, та~аваформае неизвестна). '
 
Стари родове са: Катранжиеiщи, Умуровци, Денгьозовци Кавал


жиевци, Караивановци, Девежиевци, Костовци, СТОЙКОВl(И, Гь~рговци,
 
П~тков,ци, Арабажиевци, Шейт~новци, Станчовц!!, Моск'ОВЦИ, Карастоя
новци, 3уруновци, Буюклиевци, Близнаковци, Иdн:п.овци и др. 

Пре~ 1884 год. селото е брояло 1151 души, от които само 2 турци,
 
останаJIите-българи.- Преселници от други краища почти не е имало.
 
Че(сто явление е изселването, и то в ново време. Така 'след Освобож

дението около 50, къщи се заселили В съседцото TypCI<O с. Воден
 

Топонимията на първомайска околия 

. (Мусаджиклар), което силно намаляло поради напускането на много 
турски семейства; освен това повече от 50 къщи ОТИШЛИ в с. Въгла

. рево и Сираково (Хасковско), които били също изоставени от 'тур
.ците; голям брой .буковчани се установили в самия гр. Хасково, а 
около 30 кыIии се пръснали из Чирпанска околия. След 9. септември 
1944 г. селото бива преименувано ПuJiашево - по фамилното' име 
нз' загиналия. антифашист Георги Петров Пи~ашев (родом от съ

щото село). " , . 
Северно от селото, на 300 м В ,м. Ранчелия се издига Градището 

с остатъци от византийско селище. Предполага се, че тук е бил ста
рияг епископски център Буково от Х вен} Близо до първоначалното 
селище на .Буково, северно от м. Иванов чеир в м. Долапчетата, Хо
жовия гроб и Жълта пещура по местно сведение имало издълбани 

'---20--':'30 ниши; тези ниши по мнение на д-р ИВ. Велков имат връзка
 

с култовия живот на траките.
 

18. ПОРОЙНА 

Разположе~о е в равнище между р. Мечка и Тополовсi<ата рЯК8, 
които се сливат северно or него. Преди. Освобождението на съ
щото място е имало турско село под название Дерекьрй. (Долно Де

рекьОЙ). ,
През 1884 г. селото е брояло 381 турци и 78 цигани. От 1887 г. 

турците започнали да се изселват иза две-три години опразнили 
селото. На ,ТЯХНО мясrо дошли български семейства. предимно от 

_	 околните села, най-многО от с. Дълбокизвор, но има и от с. Брягово 
(10 къщи). През 1906 г. селото бива преименувано Поройна. По
големите родове тук са : Кръстановци Гиженовци, Терзиовци, Шей
тапето, Бърдуците, Чанковци, Муратьето (Муратьеви), Тангъровци, 
Меретьеви, Кичеците, Куртьовци, Глушковци, Одаджиевци и' др. 

Вм. Балталъкъ (ю.изт. на 4 КМ) има две надгробни могили. 

/19. ПРАВОСJIАВЕН 

Намира се на около 3-4 км югозападно от стария прт Пловдив:"""" 
Хасково, покрай ДQла Пожа.рдер~. Разположено е в полегата местност. 
Смята се от местните жители за старо селище. Предишното му име 
е Мuсuлuм (писано официално Мюселuм).· Помни се, ~6 преди около 
120.ГОДИНИ близо 20 к'ьщи ,се Едигнали и основали сегашното с. Бяла 
'река (Читакъ) на североизток.	 ,.

Стари родове са: Хажимавровци, Каракольовци," Памуците. Пре
селнициса: Празниковци (от С.' Бодрово), Карамитьовци(от с. Горски 
извор, . Хасковско). Хажиангеловци (от с. Катуница" Асеновградско), 
Жельовци '(от съседн:ото с. Бяла река) и 

в околността е съществувало турско 
западно на 2 км, което се е изселило 
(Т'Урция), 
____---1 

1 Вж. П .. Дел и р а де в, Принос •••, Т, 111 

др. '. ' 
С.' Язлата (Яэлакьой); 
през 1886 г. в Мала 

юго
Азия 

стр. 314. 
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през ]884 г.. с. Мисилим брои 717 жители, от които 695 бъл

гари, 2 гърци и 20 цигани. През 1906 г.бива . преименувано Пра
вославен. .~ 

Източно на 200~300 м"се намира изкуствената Костова могила. 

20. първомАй 

Градът е възникнал преди повече от 300 години като село "рай 

чифлика на Хаджи ЧакърЕJlез (Хаджи Елез). На негово име и било 
нареч.ено селото. Най-напред- било' разположено близо до р. Марица, 

а по-късно по неизвестни причини се преместило малко по на юг, 
където е сега. 

Най-стари родове са: Годелеви (Годеолар), Т,ененцолар, Карадиневи, 
Узунтеньолар, Стойчо олар .и др. ~. . 

В Горната махла (зап.) преди Освобождението сз живели българи, 
а в Долната - турци. В околността е имало две турски села, които 
са изчезнали по време наОсвобождеНl-\ето:, МураНJIИ (зап. на 4-5 КМ) 
и Гевендикли' (изт. на 3 км). \ 

През 1884 г. 'градът е Qpоял, 1232 жители, ОТ КОИТО 970 българи, 
172 турци, 67 гърци и др. През 1889 г. селището б.ива обявено за 
град, през 1894 г. бива преименуваноБорuсовzрад(по име10 на Борис 
Кобургски) а след 9 септемв.ри 1944 г. - Първомай. 

Остатъци от стари се.nища са намирани в М. Долапе (с.зап. на 
1·5 км), в М. Делиюрт (зап. до града) ив м.Юрчетата (С.ИЗТ. на 1 км). 
Североазпадн,О на 1 км е открита стара гробница, от която 'са изваж
дани кости и монети. В м. Стойчевия баир (с.зап. на 4 км) има го
ляма изкуствена могила. Керамични остан:{{и са .намирани и източно 
на 1·5 КМ. 

21. СКОБЕЛЕВО 

. Намира се на ж. п:- JlИНИЯ София- Свиленград, на t ,КМ южно 
от р .. Марица. Възникнало rtреди 150 години като чисто турско селце., 
По"късно тук били доведени българи във връзка с нуждата от ра

ботна -ръка. Първоначалното название на селото било Карасарлu 
(писано официално Карахасарлiiu), което според стари местни жи
тели -се обяснява във ВрЪЗI{а с правенето на рогозни (ха сър е) от 
черния саз (на~ирал се в язо.Риnне В, м.Горните и Долните чеире). 
По предание недалеч на югозапад съществувало някога- сеЛО,което 
изчезнало по неизвестни. ПрИЧJiНИ. . 

Най стари 'родове са: Паткаревите (от с. Плодовитово, Чирпанско), 
Делибановите (от Crapa Загора), Петкоолар (от с. Бодрово), Мил
коолар и Дедеолар (от с. Сталево), Терзиолар (от с. -Странско, Чир
паНСКQ). След Освобождението тук дошли .преселници от с. Сусам, 
Хасковско, от с. 3е,ТЬОВО и 3латнц lIивада~ Чирпанекоr-И от :ЦЯКОИ 
~~дaH" ПЪРВОМ~ЙСI(Q, 

топонимия-та на ПървомаЙска околия 

~.. 446 българи 1 грък и 17 цигани. През 
. През 1884 г. селото брои о по иЪ:ето на заслужилия руски 

1882 бива преименувано С"обемв Скобелев (Михаил Димитриевич). 
генерал за н~шето осв(обожд~~;екм) са намирани металически стрели, 

В ~. Старите лозя ю. на _ Баллъкъ (изт. на 1 КМ) има две мо
късове от копия и монетИ.-В м. остатъцИ ОТ'тухли, керемиди и кера
гили, при които .. са открива:кя са намирани малки златни монети 

. мични отломКИ. ~ М. ДО БЕюл ~аDЛЪК има две надгробни могили. 
с вдлъбната форма. В М. скиме~ у . 

22. стАЛЕва 

· л на околията" южно от 
Разположено. е в .се.вероизточнияв::н~кнало преди 250-300 го-· 

ж. П. ЛИНИЯ Пловдив- Свиле~град. намиал .южно от селата и· бил 
дини край' турски чифлик,коит~семед ирХаJlИЛ синове на турчина 
собственост на двама бр~тя - ехо ове са: м'атюоллар, Костоллар, 
Теллаколу Хаджията. Наи-старино

р : к дсшли: Терзиоллар (Терзи
Сархошоллар, ЯН олл ар. ПО-К?'~танч~олар от с. Ябълково (същ. ок,), 
йо вц., и} ОТ с. Сусам, Хас,ковско , ( ) вълколлар ОТ с. Бодрово 

" С Мандрата същ. 'ок. , е
Мандражиоллар О:. ,-_ моляи' И др. Отначало селото с

(Първомайска), .Рупчооллар i~ тС ски 'къщи. По-късно турското на
състояло от 20 български и . ур С ото· название на селото Юсу
селение· се увеличило до 80 КЪЩ~'Ю таРзле U. Юсузл ер) се 06ясн~ва 
злер исuзлер (писано- официално ксю ЛОР 'с'ир'ак' (вероятно oksuz). 

, юс 113 което значе ,.' 1906
от местНИ хора от тур. БJ ' 1101 българИ и 11 цигани. През г. 

. През 1884 г. селото ~ОИа след 9 септември 1944 r. Сталево по 
.бива преименувано ПреСА В, . ал о Георгиев.· : 
името на загиналия антифашист СТ la~a височина Хасаръ се намират 

Източно от селото, по ска~иси n оизход; срещат се и оста1ЪЦИ 
О.статъци от керамика от тракии~к о J монети от вр'емето на Юсти
от славянска керамика, а така с Щ селище се откриват и в м. Б.она
ниан Велики. Остатъци от античнО Хасаръ на изток, юг и юго
касаба, която представя подно~ие~в Н~елков). 
запад (според наблюдения на др . 

... 
23. ТАТ А-РЕВО 

, . първонзчалво, преди повече от 
Старо българско селище, KO~~OT() му място, H!l около .2'5 K~, 

300 гоДИНИ било северно от дие . г ад Тогава се на.ричало Бu
където минавал старият път за ~:~:H~e Tamap"y-te навярнопоради 
стрица, но турците му дали свое. жели наред с българи З8 пазачи 
зз"елването тук на татари, които слу голяМ' а кула с турски наблюда

\" . .. В селотО ималО
на' споменатия път. . беЗЦИНС'Iва эт С1рана на пъту

постоянния гнет и . ' ( а
телен П "Б мСтария. юрт 'с.изт. н.пост.оради 

те се измеС'IИJIИ · ббващите турци ългари. не се задържали поради неудо ния 
1 КМ от днешнотО село), но тук шиотО място известно под име 
неравен терен и се заселили на, ДН~авацитесев~рно на 6 км от ж. 
Дрен"и('Ь, от двете страни на дo~ъ това 'местене българското Ha~ 
п. ЛИНИЯ Пловдив - Свиленград. ри 



22 Иван .дуриданой 

звание на селото изчезнало, а ТУРСКОТО, запазено до днес, било видо

изменено с българска наставка - Татарево. Помни се., .. че турци не 
са живели в селоtо. 

Стари родове' са: Нончови (Нончоолар) Я· . . 
~оевц':f' К:мурджиите" Тилевци, . Геньовци, цъp::e~::~~, П~~;~~::, 
г~~~~цц~ Х.ЪанЛЧОВ~И, Хучежиите, Чалоловци, Деведжиите Чиловци'

'. тарите Ц д.р.' , ,. ., 
gрез 1884 т. селото брои 1379 българи, 13 цигани и 1 грък. 

в м ясзтмаОТЪТОЦИ(БОТ старо с)елимще (каменни основи, монети) са намирани 
• . латището . онети са иар д:

~:~: ~~:~~a~a 3 км).1 Северно на 2 км се а:аЯ::ра
И 

:зк;~тв:нЛа~~К~~~ 

24. ФИЛЕва 

. Разположено е на стария средновековен път за Ц .
двете страни на р. Каялийка. Възникнало преди 300 годи~~~ct~~~и~~ 
три рода, които основали селото; Фиданите, Топалете (Яньов и) и
Касовци, дошли из областта на р. Дрин (Югославия). Те били каЦ ани
като роби. от турците, които им позволили да се заселят тук tле·
това селото се увеличило с преселници главно _от хасковски;е сел: 
а по-малко от Чирпанс,КО, Първомайско и др. Някои от тези п· есе:
лени родове са: Карамушето и Боевци от с. Драгойново · кондьgв· И
П,авльовците, Зъбеците от· с. Драгойново ; Юруците от X~CKOBO д':; ~ 
MOHeT~ от с. Въгларево, Хасковско; Поповите и Кисовци отс' Яб~ 

-..... ково, ~KgBC~O, Гайдарето и Гочовци от с. Сусам, Хасковско; Кали: 
навци, ъ отинето и Буюклиевци от с. Сърница, Хасковско' Петин

ките от с. Православен;' Добрьовци' ОТ С Зап Шивачево Ч ' 
Готковци от С Б П .. , . ирпанско· . . елащица, ловдивско и др. Най,старото название H~ 
селото е Каялu. Засвидетелствувано е от XVI в. Cagiali в пътни· бе

~~Ж~~IIна~БРОl~!JИШ({И търговци2 , в стари карти, френско издание 
.в. ауа l,нзпр. у S. S а 11 s 011, Le cours du Оз .Ь d . ' 

source Jusqu'a ses ambouchures 1692' У Bapt Но nu е eEUls s~ 
fluminis pars· infima . .. (изд. KЪ~ 1700' г.). · . m а ппо anubl1 

.. Селото се местило преди Освобождението, зада избегне безчин
ствата на пътуващите турци, в М. Юртвето (с.зап. на 0·5) .
се задържало около 50 'години, но след това турските вл:с~~ ~Ъ~~T~
дили българите да се завърнат на старото място 3 ,Р у

През 1884 б ' а да пазят пътя . . г. селото рои· 716 жители, всички бъма иП'
~06 г. бива преименувано Върбuца, а след 9 септември 1944r рез 
идево по име!о на заrиналия антифашист Фильо Запрянов. · 

В ВСМ, Пещвето (северно от селото) са намирани остатъци' от тухли. 
. М. тарите лозя (ю. на 1 КМ) са откривани остатъци o~ старо се

лище, основи на къщи, кюпов~ и др.З 

1 За други археологически находки n ДсТр. 315-316. . вж. · е n ир а д е в, Принос .. • ,Т. П, 

2 Ив. Дуй ч. е в, Един дубровнишки пътепис за . 
. Изве~тия на геогр. дружество, ЛI, 1935, София, ст.р. 243 нашите земи през XVI 8., 

Вж• .повече у п. Де JI и р а Д е в I Принос ••, т 11' стр. 316•. . . • I 

. Топонимията на t1ървомайсt<а околия 

ГЛАВА ВТОРА 

НАЗВАНИЯ НА ВО.ДИ И РЕКИ 

При и~сняв~не на произхода и значен~то на местните названия 
е особено ваЖНО да ~e определи ТЯХRЗта старинноСТ, доколкото това 
е възможно при липсата на исторически засвидетелствуван матервал.I .' ./ 

В.ъз основа на относително разграничените по BpeM~ местни наавания 
може да ее направят изводи за историята _на езика и културата и за 
етногенезата на населението ОТ определена област. При ·решаванетона 
поставения въпрос е необходимо да се взема'r под внимание и данните 

.от и~торията на поселищните отношения. 
В Първомайска околия реRиТe са сравнително малкО, ако не се 

броят непостоянните и често пресъхващи потоци по доловете. Изве
стно е, че речните названия са твърде устойчиви 1 и обикновено не 
се заменят с нови, въпреки че могат да изменят . съществено фо
нетичнияси облик. Смяна на речни названия с други може .пасе 

. . наБJtюдава там, където са станали коренни промени в етничните ОТ
ношения. Както вече се отбеляза, в Първомайска не' можем да по
сочим речни названия с древен произход. Със сигурност може да се 
твърди,. че от стария тракийски език не е наследено нито едно название 
на река. Не изглежда да е тракийско и единственото неясно название 
на малка река 'при с. ЛеновоКоцара (известно сред местното население 
още с новото име Нааllската ряха), което стои без съмнение в ети
мологична' връзка с МН Коцърица (Бод.), също неясно. Само за малък 
брой речни на~вания може да се предполага, че са относително ста
ринни· (възможно отпреди, турското' нашествие в Тракия),. но ОТ кой 
век приблизително датират, остава неизвестно. Такова е например 
ВелИ.чка ряка (ляв приток на Мечка ря({а при с. Леново), чийто първи 
елемент по всяка вероятност е производно от изчезнало селищНО 
име *Велuка или *Вел1ЖО, каквотО днес не съществува, а също така 
не е запазен спомен за него в никаквО предание. Трудно е да се 
определи доколко са стари други две названия от същия тип: 
1) Буковската ряка (десен ПРИ1::0К на р.Узун.nерепри с. Пилашево), наре
чена по името на старото селище БУКО80,съществуваЛQ-вероятно още 
през XI--XII век (вж. по-горе стр. 19); названието на р.еката е възникнало 
по-късно от селищното име. 2) тополовската "яка (ляв приток на Меч
ка-ряка, при с. Дълбок извор), срв. СН Тополово (t-сеновгt:>.адско), 
известнО още през турско време (същата река ус. ЛеновО е позната 
под на1iванията .Чаllардере или ЧUllар-ряка, които в~роятно се отнасят 
към първите векове на турското робство). Названието Дущкоска 

. рЯка. (Пил.) е навярно от ново време, като се !lма предвид, че е 
свързано с името на малко селце душкуу или Душката (Кърджа
лийско), което. сигурно не е старо (при преброяванията до 1910 гоД. 
не ,е смятано аа отделносеJlище). 

1 Вж. по тоя въпрос В n. r е о р rи е в, За произхода н& древното население от .
североизточната част на Ба.лканския полуостров, Сб. Г. Кацаров, ч • .II, София, 1955, 

стр. 305. 
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Една от двете най-големи реки в околията носи назва8ие Мечка 

(десенприто~ на р. Марица). Така се нарича още река в Средряка

СрВ.

ногориеrо, начален. клон на р. 'Луда Яна, (ЛЯВ ,приток на р. Марица); 
ощерус~ MeiН1eдицa (десен приток на Волга източно от гр. Ка

линин; ЛЯВ ПрИ10К на Pi Дон, и ДР.), Х~ЦУЛ.·УКР. Ме dveden, Medvedia 
и пр., които Ст. Храбец смята за производни от местностни нззва
ния. Фонетичният облик на нащето название', коеТ9 също изглежда 
д~ е възникнало от първоначално местностно название, (срв. Мечка, 

с. в Панагюрско, също първоначално <?значение на местност), не свиде1ел
ствува за неговия старинен характер, но във всеки случай не е и 

НОВО,като се има предвид, че принадлежи на сравнително голяма 

река. Мъчно е да седопусне,че някакво друго, по-старо българско 
(славяН'ско) име на тази река е могло да, бъде изместено през епохата 
на турското робство' от ново, също българско. При компактната 
колонизация на турско население в Първомайско е била възможна 
единствено аамяната\ на старото. славянско назва..ие С ТУРСКО,както е 

станало с названието на другата голяма река в ПървомаЙСl<О- КаялUЙка. 

Измежду другите речни названия със зсемеписно ("топографично") 
значен...ие 2 изглежда старо, Чурешката ряка (горно течение на р. 
Каялиика), познато у с. Искра (Попово), което е едно от най-старите 
селища в ОКОЛl:fята. Мъчно е да се приеме,. че са наследени от дале~ 
чно минало следните названия от същия тип (земеписни): Голядеата ряка, 
десен приток на· Марица при с. Каражалово, известна е още С къс

ното название Кушудере; Ст4рата ряка - 0значаВ8-старо корито на 
реки при с. Каражалова, Любеново и Сталева, а така също -продъл
жение на· Омуроската ряка при с. Крушево; 'Ряката, както се на"; 

ри ча обикновено единстве'ната (или по-значителната) река в земли

щето на даде"но село (напр. при с.Воден и Каражалаво) или зз крат

кост се употребява успоредно с друго название (напр. наред с 
Каялuйка у селата ~oдpOB6, Брягово, Езерово, Скобелева и Сталево 
и наред с Чулфдяската ряка у с. Пилашево). Подобни названия: 
могат да се· появят и след .80в6 заселвзнепокрзй същите реки, осо

бено като се ,има рредвид, че споменатите сеJ!ища, с изключение на 

Пилашево (Буково), са нови. Название'IО Луда ряка, под което е по
зната р. Каялийка само у c~ Драгойново, вероятно представя превод 
,на, турското ДелUдере., което се употребява успоредно в същото село. 

\ Стари българско славянски названия на води са: 

МъРТВllца-, дол със слабо !ечеща 'вода, пр.иток на р. КаЯЛИЙ'ка 
при с. Филева. Нечленуваната фОРld:а е белег за старинността на 1Ia .. 
званието,' което не е познато като нарИЦВ1елно в този край. ИНТЕресно 
е да се отбележи, че в ЛОМСКО, където мърmвица се среща като на

рицателно със значение 'място съссев'ер.но изложение, застояла вода, 
мочурище' (същото значение и у Гер. Реч., ч. IIJ, стр. 89), съответното 

местностно н~звание има членувана форма - МъртвUцата.З 

~ Вж. St. Н r а Ь е с. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krak6w. 1950. стр. 95. 
Проф. В. Та ш и ЦКИ поставя на първо място по старинност земеписните ме

. стни названия (вж. Slowianskie nazwy miejscowe, Кrзк6w, 1946, стр. 51). 
з Вж. ИВ. Дур и дан О в, Местните названия от Лоыеко, София,1952, стр. 138. 
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. Матката, м~чурлива местност при с. Виницэ; Матките;, ,бла
тиста местност при с. Дебър. Като нарица1елно .матка е съвършено 
непознато в тукашния край. Срв. С1б. M~THЦ~ 'из~ор' (Mikl. Lex., стр. 

364). 'запазено в Ломско. 1 

Радовница, дял от дол с течеща вода при ,с. Татарево. - С, изме
стено ударение от първоначално *РадОВн'йца (срв. ГаБРО8н'uца, село 
в Михайловградско, от ГаБРО8нuца), което е производно от изчезнало 
селищно или местностно название ·*Радово (срв. Радово, село в Трън
ско) или рт първоначално СЪ\Iетание *Радова. река (срв. това назва
ние'нарека при с. Николаево, Казанлъшко). 'Значението на Радовница 
е напълно неясно за местното цаселени~ а освен това не е'запазен~ 

никакво.. предание за селище Радово и под. 
ета'ро название ОТ румънско (респ. аромънско) потекло е Хардо

пеля (дол с течеща. вода при с. Татарево), нечленувано Харддnель

<*Харmдnел.ь, от рум. hirtop ',овраг, изровено от вода място, дол' 
(эаемкаотI стб. Rfътолъ)+умалит. наставка ·el. Значението на назва
Н'И4~ТО е неясно за местното ,население, което е изключително бъл

гарско;. освен това ~e е запазен ',никакъв спомен за някогашни рУМ·ЪН

ски заселници в околността. Очевидно названието е оцеляло като 
следа от изчезнало румъ'нско заселище в по-далечна епоха (вер,оятно 
преди ХУ век).. , . / 

Заслужава внимание още названието Вришчетата (сще: Урйшче

тата), четири чешм~~ с MeCTHOCT~a HaOKO~O при с. Пилашево (Буково). 
Като нарицателно 8рUШче (от .. нгр. ~pua1J И'звор') не е познато, днес в 
тукашния край, следователно Врuшчетаmа е по-късна, побългарена 
'форма на старо гръцко нззвание. Възможно е и друго, а именно 
съществителното врuшче да е ,съществувало някога в местния говор 

(запазено е в съседната Асеновградска ок~лия) и втакъв случай на

звацието е възникнало на българска почва. ' 
Останалите названия на води са изключително от' ново и най

ново време. Обективни признаци за това са: 

1)" TypCKOJ'O потекло на названието (от типа Мандагьол, СОУКСУ). 
2J-ВаЛ1!чието на турска заемка, използвана и като название или 

като негов съставен елемент (от типа Герuз'Ь, f;(люн,кя, Паftоов бунар, 
Пдnовата чешма, Каменен кайнак). ., 

З) Връзката н,з названието споземни 01ношения в БЛИЗКОТQ минало 
(от ти~а Злаmilноското кладенче).. '. " ' 

, Неопредеftени по старинност са названия като Блатището, Бя

лата вода, Изворето, 'Пдmок'Ь, Язмоmо и пр. ' · 
в Първомайско .преобладават значително названията на чешми, 

кладенци и долове със сл~бо течеща или непостоянна вода._ В селата, 

разположени в полето, поради еднообразието на терена е твърде 

обикновено явление названието на даден кладенец или че.шма да се 

свързва и със самата местност, в която се намират те. По. тоя начио 

~ЪOTBeTHOTO име изпълнява двояка функция - означава водата, а така 
също и опредеЛ'ен дял от землището• 

1 ИВ. Дур и дан о В, пос. с'Ьч., стр. 112. 
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Названията на реки и води в Първомайско с оглед на първич
ното им, словообраЗOl~ателно значение можем да. разпределим в 
следните групи!:	 " 

А. Земеписни (" топографични ) нззвания.
 
Б. Названия от други местни наз~ания.
 

В. Културноисторическ~ названия. \
 
г. Посесивни названия. анет о на 'двучленните назва
Особена трудност представя ГР~:ИРкакто постъпва полският ези

НИЯ. С повторението имна две М;~ги~ният принцип на всяка класи
ковед СТ. Храбец4, се нарушава... а с оглед на избрания критерий 
фикация, който изисква всяка еДИНИЦОгносноселищните названия- П. 
да заеме строго определено МЯС;О~а основа подчиняващият елемент, 
Зволински 5 предлагада( се взе~8ада кладенец, пазар и пр,) с изклю
т. е.' съществителното . напр. Лкоито 'като втори компонент се явяват 
чение на ония названия, ПРИна обекта (напр. село, м,ёlхла, колиби, 
термини, уточ~яващи B:~~ би могло да се излезе в случая от ОНЯ 
чифлик и щ~.), Според то основен при наименуването на обекта 
признак, КОИТО е послужил ка . пъ' вия или втория компонент на 
и който може да се изразява О:ние r Така например название като 
назваuието или от цялототн~~::т към' оная подгрупа от земеписните 
Бялата вода можем да о названия във връзка' С различни пр~
названия, в която се вреждат . . вк с .ми· ИС И пр.), заu\ото чрез 
родни свойства на обекта (~BeT, OT~~eH crт другите води в земли

. признака 'бял' назоваНИЯТБ~звор е чеш uа следва да бъде отнесено 
щето. Но название като ялат:ния ~ води, тъй като определящият 
към културноисторическите наз ~в"шКа дейност (белосването на чеш· 
признак е свързан с извес:на ч H~ обекта. При название като. Чуре

. мата), а ~e е природно. СВОИСТВ~опонимично гледище признак се изра
ш"аmа ря"а същественият ?т по тОЯ п изнак е наречена реката, 
зява от прилагателното, тъи като ги eK~ в землището. Но назва

. диференцидр:;а п(о_Tдъ~6=~} K~;::; (че~ма) принадлежи uкъм култур
ние като. ~y - . u като в дадения случаи признакът 
ноисторическите названия, TЪ~ДHa точка на топонимията, защото с 
'дъбов' е второстепене~е О~еJ~средствено географският об~кт, а пред
него. се характеризира . . 
'. . . б .' черти отговаря на класификациятана 

1 Разграничението на' тия групи .в о щи .С в още' р' Z w о 1in sk i в Spra
проф. В, т а ш и цки,. вж., пuос .. c:ь~., ~T'p' T45Lflli95b 'Ng 8 c~p. '495 сл., и S t. Н r а Ь ес, 
wozdanta ! polskiej Akademli тlез~ nO~Cl, • , . '.. ' . 
пос. съч., стр. 56 сл. В т а w и цки културни·, пол. kulturaln~ (пос. 

2 Според' те~минологията на. " .,_ 
. съч., сТр. 45).. . }а11 S v о Ь о d а ~ nazvy . posesivnf (вж. сп. 

s Според терминологията на Д·Рна полски nazwy dzierzawcze (ВЖ. W. 
Slavia, XXI, 2~3, 1953, стр. 455), съотаетно . \ 
Та s z у с ki, пос. съч., стр. 45). . Romallow Brdd (стр. 57 и 111), Blaly potok 

4 St. Н r а Ь е с, пос. съч., вж. напр. .. . . .' 
(стр. 59 и 66). , . d '1 U 'ej~tnosci, т. LI, 1950, N2 8, стр. 496. 

5 Вж Spraw()zdania .polzklel Aka ет1 тl може да се побие представа за по
• . бщение за съжаление не

б От 'краткото съо	 . членните местни наэвания. 
дробностит~ рри подобна Рбазпредяnбан:~~~~фициране в работата ми "Местните на

'Вж. примери за подоен начин 6 ." .
 
звания от Ломско ", стр. 177, т. 2, 4 и ·
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метът, по който той е наречен. Необходимо е да се изтъкне, че в 

01делни случаи мо}Ке да се допусне известен субективен елемент при 
оценката на меродавния признак за наименуването на даден обект 

и в това се 'състои неДОСТ.атъкът на предложения критерий. Ос!3ен 
това за . неговото.. точно приложение е нужно да се познава добре 
връзката между значението на двата компонента на названието' и 

конкретните' особености на обекта или конкретният ПОВОД, който е по
родил CЪOTBe~HOTO название. А това не във всички случаи е възможно, 

особено когато имаме работа с названия от типа Каменен кайнак, 
означаващо 'кайнак (извор) с каменно корито'; ясно е, че под.оРНо 
название следва да .бъде отнесено към КУJIтурноисторическите имена, 

тъй като олределящиятелемент, изразен чрез прилагателното, не 

означ'ава природно' свойст,во на почвата при извора, а сочи признак 
на коритото,. което е продукт на човешка дейност. Понякога може 

да се случи едно и също название да принадлежи към две различни 

групи или подгрупи въз основа на .различното конкретно СJI~вообра· 

зователно значеНl:fе.Наприм:ер Хуменско дере при с. Драrойново 
стои във връзка. с особености на поувата (от хума), но същото 
название при с. Бодрово е произлязло по друг път: долът минава 
iпрезм~стността Хумата.. С и~вестна условност" е свързана ра~пре
дялбата на названия, съдържащи като'. втори компоне~1Т БУ/tар,,'чешма 
и под., които са географски термини, означават вид на обекта и 

същевременн~- продукт на човешка дейност. Подобни названия 
условно поставяме към земеписната група. 

Турските названия на води и реки представят значителен про
,	 цент в Първомайско И.поради това ще.! бъдат разгледани в отделна 

група. Към тях не се отнасят ония названия, които ~ъдържат в cъ~ 

става си турски думи, употребявани и в самия български ГОВОр 
(напр. азмак, дере, гьол, бунар и пр.). 

1. БЪЛГАРСКИ И В,ЪЗНИКНАЛИНА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 
... 

А. Зе меnиенu названия н.а. tJoau 

. Към тая група се отнасят онези названия, които означават по 
начало вида на обекта (това са географски термини река,. 8во да, U3.IJOP 
и пр.), или са възникнали във връзка с няка~ва 'негова особеност 
или във връзка с особености на окръжаващата го природа. В зави

симост от това тук можем да различим няколко подгрупи. 

1. НАЗВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ВИДА НА ОБЕКТА 

, Българско-славянските названия тук са сравнително малко на брой: . 
Блатището (Ta~.); Изворето (Бод'.); Кладенчето (Д. изв.); Матката 
(Ви~.), Матките (Деб.) - вж. по-горе стр. 25; Мъртвuца(Фил)"
вж. стр. 24; Пдinокъ (Бод.,' Бр., Др.) ;Ряката (Бод., Бр., Вод., Е.З., 
Кар., Пил., Скоб., Стал.). От гръцката заемка геран"която се среща 

,	 рядкoJ В Първомайска околия, е названието Геранчеmmа .(Бод.). 
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. ски заемки употребявани в 
Много повече са названията. o~ TYtK06.) Язмdкь (Стал.), АзAtа

местните, говори: Азмакъ (Д"~~~'ва~"ходоли~'; Аркь (Бод., Ез., Прав., 
ците (Първ.)-от тур. ,azmak /. tентя (Кар.); Бунарето (Прав.); 
Стал.) - от тур. ark кана.л, B(~ ,') _ от тур. geriz 'подземен ка· 
Бtlнарчеmо(Др., и.); гегрu.зъ ,иол. (БоД. Фил)· Гьдлюуmу (Бод.); 
'-Т, г' (др). ьольвеm ., . ,	 d
нал; .ьолчето : ' (С 6) дережикя(Кар.)~ ОТ тур. е· 
Гьоля (БР, Др.); Дережикъ К(Б' ). Деренцето (Д. изв.); Дерето 

vrecik 'малък дол'; дepeн,цa)т~ р. ците (И) Кайначеата(БР) -от
 
(Стал.) ; Кайнакь (Др., .Стал. , (~)' · ,
 
тур. kaynak 'извор'; Чешм,аmаще ·н·азванието Каналъ (Скоб.).
 
, КЪМ тая подгрупа спада о 

. НАЗВАНИЯ ВЪВ врЪЗКА С IlРОСТРАНСТВЕНИ БЕЛЕЗИ 
2.	 И РАЗЛИЧНИ с.воЙеТВА НА ВОДАТА .' 

, '. К'ЬМ тая подгрупа, с изключение 
Названията, които принадлежат ателно + съществително). Съще

на едно, са всички двучл~нни (ПР=:~чени водите, тук се изразява от
 
ственият признак, по които са Рто Като втори компонент те,ЗИ на

първия компонент- прилагателно з~ачаващи вида на обекта (хидро

звания съдържат съществителни, T~X се срещат в първата подгрупа
 
графски термини); повечето ~T 

(вж. по-горе). " б на обекта са произлезли следните на
От пространствени . елез~.. . мата ' яка (Кар.); Голямото 

звания: Големия гьол (Ск06.), Голя б(Ж! де е (Ез., Лен.), Дъл
дере (И.); Дильбtжото дере <gо.п)(rfлитат)~ Малкия дережuкь 
боко дере (Де6.), Дълбокото ер:. MЪ::~~тo д~pe (Лен., Тат.). Прила
(Кар.) -за -дережик вж. по-гор, ние в- названията: Кьоравия 
гателногО кьорав има gpeHocHo H:H~::дeH~цa;. Кьорава ряха (Кар.) 
бунар (Кар.) -а от (:ЪрЛ) о.:и~ау:а кьорав означава, че водата не се из
и Кьоравото ере а. .	 . 
тича, застояла.	 ени следните ВОДИ: розавото бу

По цвета на водата са наречг ). Сивата вода (Пил.); Синия 
нарче (д. изв.); Бялата Boд~ ( Р(.Др) _ за кайн,ак вж. по .. горе; 
гьоЛ (Скоб., Стал.); Синия каин,ак ·
 
Синьото дере (Др.). u одата са наречени следните обекти:
 

По ,различНИ своиства на Вс Каялийка у др.) ; Студен,аmа 
Лударя.ка (успоредно названае на(й). ПрЪдлата (Пил.) - поради 
вода (Вод.) ; Студената BOo:;~~ се' п~е ; Трескавия каи,нак (и.) 
въздействието H~ водата,. к '. болни от треска (за каин,а«
 
поради въздействието на Boдa~a tЪР~; дере (БР). Hap~<reHO така по

вж. по-горе). Тук се отнасят още~. f~олскотодере (Др.), изорско дере
 
ради непостоянната BOД~ в ДОЛ , I
 

(Дp~ - ОТ Изворско.
 

, '	 и НА' окрЪЖАВАЩАТА 
,3. НАЗВАНИЯ .от ОСОБЕНОСТ~Е~tн82тЧВАТ~ 

, . u .. ' ия едноосновни и- двучленни .. По
. Ту 1<. спадат малък 6ро~:~з=а~0~понент съществителното дере: 
следни:е съдържат. )~axTO. ~O деni(Ез.); Хумен,ско дере (Др.); Тевн,о
.Ка.м,епи80mо дере (Др.,. ум,ен,о r I . 
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то'_дере (ВОД.JПИw1.)-ОТ *ТЬМltото. 'ВЪВ връз:ка/с почвата CTO~' още на .. 
званието Тиклите (дол, Бод.) - тuкла (от .лат.) е глинеста почва. Оста
налиrе нзз13ЗНИЯ, всички едноосновни, означават форма ИЛИ някаква 

ДРУГа особеност на местността: Казанките (ДОЛ, Бр.) - наоксло има 
дупки като казани; Чаmалъ (др.), Чаmалето (Ез.), Чаmалч,еmо 

(Лр.) -долове с разклонена форма. 

4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 

Едцоосновните' названия са сравнително м~лко ·т'ук и преДСf,авят 
по	 начало имена на растения.: Каваците (дол, Тат.), Кавачеата (кл., 

Пил.) - от кавак (тур.) 'топола'; Кълн,uките (дол, Ез.)- кълн,ика е 
.!tЪрво CЪ~ сини цветове, ~pB. калн,uка'бя:ла елха, Alnus incana' ~MaT; 
бот. реч., СТР. 402);/ Мекuше;nо (дол, Ез.)" - мекиш 'Aeer tаtаrlСUЩ 
(Мат.',~бот. реч., стр. 447). Тук спада и названието Чалuовоmо (ДОЛ, 

Фил.)- от чалия <TYP~ 'falt 'храст'.	 ~ 
При' двучленните· названия растителн,ИЯТвид е означен чрез пър

вия компонент, а вторият компонент уточнява вида на географския 
обект: ~ъзоуmо дере' (и.); Бърбоото бунарч'е (Кар.); Г:абер.СКО дере 
(Пил.); Елууто дере (Лен.)-от ела!; Каиновия кайн,ак (Пил.) - от 
каин, тур .. kaYlit 'бреза', а в местния говор означава, 'бук' (за каин,ак 
вж. стр. 28); МъжаРЯ8ково бунарче (Пил.) - От мъжарявка, маж

дрявка 'мъждрян, Fraxinus ornus" (Мат. бот. реч., стр. 442); Лескдкъ
KauH,{lК1J (и.) - от леска (за .каинак вж. стр. 28); Слuвния боаз 
(дол, Др.) - от слива;- Тръно дере (още : Трънmо д., Тат.); Чуреш

,/каmа ряка (и.) - от черешка,череша; Чин,ар-ряка (Лен.) - от тур,. 
~lnar 'явор'. 

5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЖИВОТНИ И ОБИТАЛИЩАТА ИМ 

Всич~и названия от тая подгрупа са ДВУЧJlенни и: най-често СЪ

държат като ВТОрИ компонеат дере: Биволския гьол. (Ст~л.); Дуn

кинmо дере (Бод.) - във връзка с лисичи дупки ; Кокдшкuнто дере 
(Бод.) - Иlrfало много киклици (скални ~ребици), които б~и уподо
бявани на кокошки; Коткин,одере (Пил'.) - имало е"дИВ'И котки; 
Хайванско дере (Др., още:. Бан,ско дере), Хаиванскоmо дере (Ез.)
водата на.дола се използва· за поене на добитъка; LЦъркълвuя бунар 
(Д.иэ в .). ' / 

6. НАЗВАНИЯ С О.Г ЛЕД' НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ други ОБЕКТИ 

, I 

Названия-та от тая подгрупа съд'ьржат указание 'зц отношението 
на обекта към други обекти, наЙ·чесrосъщо назовани, но може ,ида 
не бъдат на~о:вани. Това. отношение се изразява обикновено' с ,прила
гателните горея и долен,: Горната чушмя (Кар.) и Дольн,ата чушм,я 
(Кар.), Горния бунар (Тат.); или чрез н,ов и стар : Новата чешмяи 
Старата чешмЯ(Фил.) ; НО8UЯ бун,ар (Бод., БР, 6ад., Кар., 'Стал.) ; 
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Новото бунарче (Фил.); Старата ряка (Кар., Кр., Люб.,. Стал.). 
Други названия, спадащи към таяп?дгРУШ~, са.: До азмакъ (дол: 
Люб) _ имаазмак (тур. - 'извор'); Наанската ряка (Лен.) -Наан 
ска ~ съкратено от Нашенска, по тоя нзчин реката е раз~ран~ч~н~ 
от реките, течещи в чужди землища; Отвъдно дере (Др.), Пещ р 
с"ото дере (Др.) - във връзка с наличието на пещера. 

Б. НаЗf!йния на води orn други местни названия 

В Първомайската топонимия е обикновеноявле~ие реките и д~

лищата да бъдат наричани според селищата, покраи кои.то u или през
 
които те минават. Най-често това са двучленни названия, чиито първи
 
компонент е производно прилагателно от селищнО име, а ,вторият е
 
съществително река или дере; По-~оре бях:а споменати:, Буковск~та
 
ряка, Величка р'яка, Душкоска ряка, РадО8ница и .ТОnОЛО8ска ряка.
 
Тук ще добавим: Върбичката ряка (Стал.) -:- от Върбица, преДИ?lНО
 
име на' с. Филево ; Бддроското дере (Фил.), срв. Б..одРО80; КУШ1lцка
 
ряка (f[ърв.), КушiUJl'ата ряка (Кар.) - по име на изчезналото с. Ку

шумахле; Мисuлимско(то) дере (Ез.), Мисилимско~о дере (Б~), срв).
 
Мuсилим предишно име на С. Православен; Ом;уроска река (Гр.,
 
OMYPOCK~ ряка (Кр.), срв. ОМУРО80 (село в чирп~нско); Сf}-рнъчка
 
ряка (Пил.), срв. Сарнъч (днес с. Сърница, Хасковско); Чирпанското
 
дере (Д,дол),. срв. Чирnа";,; Чулф~Н:,ската, ряка (Пил.), по с име на
 
изчезнало село Чулфа/(ьои;. ЮрmЧ1lиска ряка (Кар.)" срв. Юртчии,
 
предишно име на с. Любеново ; Язланското дере (БР), от име на
 
изчезнало село Язлата (ЯзлакьоЙ). Характерно е, че тези названия_
 
обикновено са доста устойчиви и се запазват дори при замяна на
 
съответно ~елищно име с НОБО ИЛИ дори след изчезване на съответ
ното селище.· . ,

Не по .. малко са долищата в Първомайско, наречени по име на мест
ността, през която или покрай която ~eKaT: Балталъчко,?,-о дe~e (Пра~.~, 

.от Балталъкъ; Вардарлиц/(ото дере (И.), от. Вардарлията , Габр~ч 
кото дере (Ез.), от Габрдкъ; Инталско дере (пил.), от Интала; Келемиц
коmo дере· (Бод.), от Келемите;, Кuлиt,Jtкото дере (Др.), по име H,~ 
по-малка местност Старата нилия; ~окаржанск? дере, (И.,) от дко 
каржа' КЪjJъквючунуу дере (Ез.), от Къръквица, Маденското . ере 
(Пил.), ~T Маденя; Мажарско дере (Пил.), от Мажарско; Пръшлен
ското дере (И.). от Пръшлякъ; Среддчкuте дерета (Бод.), от С:ре 
ддкъ; Староселското дере (Бо~.), от Старото село;, Тах.талиц!,~ 
дере (Бод.), от Тахтали;Тuкицко дере (Ез.), от Тикята, Хасар. 
с/(ото дере (Стал.). от Хасаръ; Хуменско дере- (Бод.), от Хумата, , 
Хъдъричко дере (Ез.), от Хъд7Jрица; Чалийското дер,е (Др.), от ЧаАuята; 

. Чамурлицкрто дере·(и.), от Чамурли; Чамурлуч".,о дере (Кар.), от 
Чамурлукъ; Чеирскu дерета (Ез.). от Чеu/?я; ЧУКУр'ско дере (ЕзJ от 
Чукурето.; Шуменско дере (Др.), от Шумата; !Олюжанско ере 
(Ез.), от Юлюжа; f/зланското дере (Де.), от Язлата. Бихме могли 
да прибавим тук още Иланлъчко дере (Бр.), което се употребява ус
поредно с ИланлЪкъ. Измежду· названията на реки,о'Свен посочената 
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по-горе J!1ечка-ряка, по тоя начин е възникнало и ПундjJбунарскаmа 
ряка (и.), от' МН .ПундjJбунар. . 

Кладенците и чешмите са наЗ0ва8ани обикновено по име на мест

ността, в .която или близо до която (по-рядко) се намират: Гьорлеч
кuя бунар (Бр.), ОТ Гьорлекfi, j. Демиралънски бунар (Бр.), от Демир

алан,. Драначкuя б~нар (Ез.), от ДpaHaKЪ~· Иланлъч"u бунар (Бр.), 
от Иланлъкъ ,. Каленската. чешма (и.), от Калещо; Курденс"ата 
чеlflма (Деб.), от Курден ; плу"ърска чеf1lма (Деб.), от Плукър ,··ПрЪш
ленската ч~шма (и.), в Пръшленското дере,. Светдг Петра бунар
чето (Пил.), от Светог· Петра,.· .СлUвоскаmа чешма (И), _O'r Слuвоу; 
Соу~uчката чеш.u.а (и.), от Сдужuк,. Урганскu нов бунар (Кар.), от 
Ургането,. Хъдьрuчкuя бунар (Ез.), от Хъдърица,. Чамурлучки бунар 
(Кар:), от Ча.мурлукъ,. Чуnлачковото бунарче (Стал.), от Чуnлак'О; 
Язланската чешма (Др.),- от Язлата. От имена на селища са: 
Каралънското бунарче (и.), от ·Карал'Он," старо име на Брягово; Сей
менското кладенче (Гр.)! от Сеймен,преДIiШНО имена с. Стражар, Ч'ир
панско. 

. Към тая група се отнася още Мечкuн,а глава (И.), начален поток 

на Мечка-ряка. е' 

В. Кулmурноuстоfjuческu названия на води 

Според общоприетото определение към културноисторичеСJ{ите 
(»културни ", пол. kulturalne) имена се отнасят онези, които от самата си 
поява са 0зна;ения на географски обекти я стоят във· връзка с опре .. 
делено устроиеТВО,учреждения и производи на веществената и ду

ховната култура. 1 Названията на води В Първомайско от тоя тип не 
се отличават с особено разнообразие. Най-често това са наэвания на 
чешми и кладенци,наречени във връзка с различни предмети и при

способления, поставени от човека· за използване на водата: Басам.а

~uтe (K~p.), има поставени камъни застъпване (ба-самак, от тур., е 
стъпало); Бурмалията чешма (Пил.) -- на камъка до нея е- имало 

винт (бурма) ;Каn.аклията(Тат.) - имало е извор, който е бил покрит 
~ камъни, за Д~ се пр~дпази BOД~Ta от замърсяване (от тур-.., kapakl? 
покрят с капак); Клюнкя (И., ,Тат.), на чешмата е и.малоклюнк 
'тр~ба', от тур. kunk; Куртата (Бр.), Дъбуу корито (Пил.), Каменен 

, каипак (Бр., Дp~) - извор~~ каменно корито (за кайнак B~. стр. 28); 
Тенекиения бунар (Деб.); Чучуръ (Бод., ДР.), Голямия чучур (Бод.), 
Малкuя чучур (Бод.). Тук ще причислим още: Бялата чушмя (Стал.), 
във. връзка с белосването на чешмата; Каменото бунарче (Стал.), 
от каменните пръстени на кладенеца; Развалеflата чеш.мuЦа (Др.); 
Съсиnанuя бунар (Др.). Някои води са царечени според ,близостта им 
ДО КУJlТУРНИ . предм~ти: . Ma~дpaтa (и.); Даймuново(mо) дере (Ез.), 
наБJIизое имало даu.мu .(тур. dayama '.Jdястоза л~жане на добитък 
като овце, кози.; агъл', ~ж. SDD, Т. 1., стр. 407); Юртовото бунар!tе 
(Д.изв.), -от юрm (тур.) двор, жилище. Названието Мандрата (чешма) 

1 Вж'- w. т а s z у c.k i,·. пос. съч., стр. 23, 
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у с. Воден и' Пилашево с оглед на местното 'обяснение с'ъдържа 
скрито сравнение: чешма с хубава вода, която теqела като мандра. 

Според предназначението на водата ,са наречени: Банята или Ба'· 
нuчката (дол, Бр.); Бдсmанжuовuя бунар (БР) - служел за поли
ване на бостани. Във връзка с опожаряване на местността са въз

никнали названията Пожар-дере или Пожаръ (Прав.) и Горялото 
дере (Ез.)~ Интересно е названието Ma!lamap-аере или Маламарско 
дере (Др.), което н~помня за някогашно промиване или търсене на 
злато в този дол (от H~p. f1iла:f1а, 'злато')., Религиозна представа е 
отраэенав Н,азванието Язмоmо (БР, Кар., Люб., Прав.• Скоб., Тат.;' 

Гр., още: Язмата), от аязмо (от нгр. cfy~aal1a) 'свещен извор; 
чиято вода се смята от населението за лековита' (вж. Бълг.тълк. реч., 
стр. 19). : 

Всички ~азвания на води от тоя тип, както се вижда, са нови. 

г. l1ocecu8HU названия на води 

Посесивните названия на води в Първомайско са възникнали във 
връзка споземните .отношения от близкото ~инаJlО, но има. и случаи, 

особен~ при названията на кладенци и чешми когато те' посочват ли· 
, ' ,, 

цето,. което е построило обекта и. сеrрижи за неговото поддържане, 
или изобщо е направило някакво. приспособление З3 по-лесното из

ползване на водата. Интересно е да се отбележи, че в Първомайска 
околия с из~лючение надве названия всички останали са двучлецни 

и обикновено представят СЪ9етание от притежателно прилагателно и 
и съществително. В редки случаи, под турско влияние, се срещат 
съчетания от съществително (лично име или презиме от тугеки ти'п 
на -олу) и съществително. Прилагателните в тези названия са произ
водни от лични (кръстни, семейни и родови) имена и прякори с на

ставките -ОВ·,-ин-,-СК" 'н -овск-. Тези наставки в конкретните случаи 
не се различават по функция, поради което от топонимичнО' гледище е 
излишно въз основа на тоя формален признак, да поделяме назва

нията на по-малки подгрупи. С,ъществителните,. кои'!"о C~ явяват като 

втори компонент, обикновено означават вида на обекта (бунар, кла
денец, дере, .гьол и пр.), или (само._ в Е'ДНО название) предмет, поста
вен за използван~ на водата: 

Бунар: А1tzовuя1 б. (Фил.); Ан,zовскnя б. (и.); Андрuйвuя б. (Бр.); 
Арабажuевuяб. (Фил.); Арzuрd8UЯ б. (БР); Бальовuя б. (Фил.); 
Баркаловuя б. (Д. изв.); БаХ'l,ованскu'б. (Д.изв.); Рожос.кuя б. (Кар.); 
БоЙчовuяб. (Д. изв.);. Бойчолоскu б. (Люб.); БорjJКО8СКUЯ б. (Лен.); 
БУЧ~8UЯ б. (Фил.); Буюклuевuя б. (още БУЮК/I,u-бунар, Д.изв.) ;" Ван
zеловllЯ б.. (Д. изв.); Ванчовския б. (Д.иэв.); Ваньовuяб. (Д.изв.); 
Га:Jlfевuя б. (Д.изв.); Гайдьовuя б. (Бр.); Гальоровuя б. (Деб.); 
г.анковuя б. (Фил.); Герzьовuя б. (Пил.); Гешевuя б. (Тат.); Гоzовскuя 

1 Личните имена и прякори, от които са образувани притежателните прилага

телни, не се' посочват тук, тъй като в много случаи са ясни, а там, където са по

особени, следва да се потърсят в приложения на края речник при съответното местно 
,название. '. 

с.
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б. (БР); Грозда1tовuя б. (Деб.); ГjJрzулеf}UЯ б. (Лен.); Гър"овuя б. 
(БР); ДаскаЛQвuя б. (Лен.); ·Делuuванов" б. (Др.); Делыьозовuяб: 
(пил.);Дельчевскuя б. (Ка:}>.);' Денuзовuя б. (Таr.);'Деян'о8uяб. (Кар.); 
Желязковuя б. (Тат.); Ивано8UЯ б. (<;тал.); Исуховuя б.(Вод); Ка

баков б. (Др.); Кара"ашовuя б. (БI»; КараК.ольовскuя б.(tlрав. още 
Бу,нареmо); Карамановuя' б. (Кар.); Караnеевuяб. (Д.изв.); Кече
ЖUUСКllfl б. (И.); Кuрловuя б. (Д.изв.); КuчековUfl б. (Д. изв.); Кол
чов б. (д. изв.), 'още: Пранzовскu бунар (вж, по долу); Кqстовuя 
б. (Фил.) ; Кръсmовuя б. (Д. изв.);' Куяч{)вuя б. (Пен.); КЮРКЧllевuя б. (Бр.); 
Мавров б. (E~.); МадЬQflовuя б. (Бод.); Маноловuя б. (Люб.); Ма

.сльоскuя б. (Деб.);Ме.мuшвuя б. (Бр.); Мuльовuя б. (Д. ИЗВ.); Мuнч

вая б. (БР); Мuinковскuя б. (БР);_ МурадЬО8UЯ б. (Стал'.) ; Мъжаревuя 
б. (Деб.); Нольовая. б. (Пил.); Палаковuя б. (Бр.) ;Пан.дов б. (Др.),; 
ПеЙО8СКUЯ б. (Деб.); Петърчовuя б. (Кар.); Поневuя б. (Д. изв.); Поn
zерz.евUя б. (БР) ;Поnовuя' б. (д.. ИЗВ.) ;ПостОЛЬ'овскuя б. (д. ИЗВ.);' , 
Пран'Z,овскu б. (Д. из~.); Прод.аноскuя б.· (Бр.); Руnцвuя б., (Деб.); 
,Сакаровuяб.(Бр.); Семерджuйскu б. (Д. ИЗВ.); СлавО!JСКUЯ, б. (Стал.); 
Сnuртовuя б. (и.); СmаЙКОI1 б. (Лен.); Сtnалевuя б. (Ез., още :Ста
левuя ·кладеНец),. Станчовuя б.(Прав.);' Сrnоuчовuя б. (Деб.·; Прав., 
още : Бунарето); ТашовllЯ б. (Бр.); ТерзuUo8UЯ б. (Фил.); Тоньовuя 
б. (Прав.); Хаджilйвuя б. (Прав.); Хаджuмавровuя, б.(Прав., още:: 

Бунарето) ;Хаджuмuн,чвuяб. (Д.изв.); Хажuвuя б.(Деб.) ;Хажu
раевuя б. (Люб.);ХаuрлОвuя б. (Деб.);ХарлОвuя б. (Прав.);Хауш
кuя· б. (Кар.); Хубчоловuя б. (Кар.); още Хубчойолу-бу~ар,о Ходжо
вuя -бе ('д. изв.); Ц1Jрнеле~uя б. (Тат.); ЧавдаРЬО8UЯ б. '(Фиц.); Челе

бueвuяб.(д. ИЗВ.); ЧеркеЗО8UЯ б. (Бр.); Че,!!~еЖUЙО8uяб. (Бр.)~'. 
ЧU1iZЪрВUЯ б. (Д., изв.) ;Шuшковuя б. (Стал.), Шу.мm вuя б. (Деб.), 
ЮсjJвuя б. (Вод.); Я1t8UЯ б.(Бр.); ЯНКО8UЯ б. (БР) ;Яflчов б. (,ь{р.). 

. Бунарче: Анасmазовото б. (Първ.); Аnmиевото б. (Стал.) ; Бой


чово б. (Кар.}; Буюклuевото б.(Бр.); ,Ва1tчоолоmо б.(Първ.); Вълоо

лото б. (Първ.);' raaeJ,lbOscKOmo б. (Първ.); Грuбъльовотоб.(Първ.);
 
Дърмунджuево б. (Бр.); Жевuзалuевот9 'б. (Ка'р.); Калайжuовото б.
 
(С:гал.};КалдъРО80mо б. (Пил.)·; каракольовоmоб. (Стал.); Киркоско
 
б. (Бр.); Кuровоmоб. (CTaJI.);' Кольовановqmо б., /{ольовоmо.. б. (Стал.);
 
Мuхово.б. (Кар.); Мо.мчuлОвото б. (Първ.); Муmафкuно -6., (Стал.,
 
още.: Муmафката); Мъцковоmо'" б. '(Де изв.); Пашалuевотоб. (Първ.);
 
ПеНЬО80. б. (Кар.)_; ПеmЪРЧО80 б. (Стал.); Попвото б. (Ез.); ПЯН11rова

ньовото б. (Стал.) ; Рабажuовоmо б. (Стал.) ; Славчовскр. б.. (Др.); Слав

чевскоmо .б. -(Д. изв.); Солаково б.' (Тат.); .Солаковото б. (Д. изв.) ; Та

шовото б>(Пил., още: ·Ташовuя кайнак); TO~Koвo б. (Кар.);: Тя1tКQ

вото' б. (Стал.); · Хажuевоmо б. (Пил, Oll(e, Маринкаmа),· Хаджu
,.м,a~Myдoвomo б., (Д. изв.); lUeBUKosomo, б. (Д.-изв., още: Юрmовоmо 
бу#арче); Шоповотоб. (д ИЗВ.).. .'. I 

ГЬОЛ': ,Андрьов г. (Тат.);БелдUМО8 г. (Бр.); ВаЛUftовuя г. (Бр.); 
Грозкоо'лов г. (Кар.);: Гьорzовuя г. ~Гp.); Делuасановuя ,2. (Люб.); . 
Кал.тЬшuн г. (Деб.), вероятно ОТ лично име Калушимиf(tfлуша ; Ки
чуков "~~ (Гр.).; Марчовuя г.- (Гр.); ПаЛЯ1l08UЯ г. .(~3.); Пt!l.)lльовuя г, 

3 .го.цЙШdНК на ФИ~ОJlОfИ'lес~~я факулт<?т 
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(Стап.) ; Праматарвия г. (Еа.); Ташовuя г. (Бр.);,' Ходжовuя г. (.Гp~)J 

Хървuя г. (Др.). ' 
. , Дере: Алиево д. (Прав;}; Андрuuско д. (Лен.) ; Балабаново д. 
(Стап., още Балабан-дере),"Бuлалоото д.(Бр.); ВЪ.ilнюуту д.(И.); Гажu
ковод. (Прав.); Гегово д.(Прав.); Гърмоново д. (Прав.);Дашковоmо д. (Др.);_ 
Делипетьоско д. (Бр.); Е:Минево д.. (Прав.);Жельово д. (Прав.); Ка

нево д. (Прав.); Карmьовоmод. (Бод.); Кирмово д. (Бр.), вероятно 
ОТ ТУРС-КО лично име Керим, Кирим,· КоБУРО80то д. (И.); Кузмово 
д. (Ез.) : Кючуко во д. (Бр.); Мемuшово д. (Бр.);. Миткоско д. (Др., 
Фил.); Некезво д. (Деб.)_; Паньовоmо д;.(фИJI.); ПейQво д. (Др., Ез.); 

Пеuовото д. (Стал.) ;Пенцовото д. (Първ.); ПетЬО80mо. Q. (Прав.); 
Поповото д. (Стал.);ПuUвото д. (Ез.); Пру;сково д. (Др.) ; Русев о д. 
(Др.) ; ~ f;тойково д~ (Бр.); Стойовотод. (Пър~.J; Тодевото д.. (Др.); 
Тоnуско д. (Лен.); Торноото д. (Фил.); Троnчовоmо д. (Бр.);, Хърло
вото д. (Прав.); Чuраково д. (Др.). 

Каинак (TYP~ 'извор'): АнгеЛО8 к. (Др.); Даражuевuя к. (Кар.); 
ДР!lНКО8 к. (Бр.);, Кальенжuевuя к. (И.); Куно'8UЯ к. (Лен.); Мари

. новuя к. (Бр.); Лоnвuя К.'"' (~з.); .Поnовuя к. (Бр., още : "Поповата 
чешма);Сnасuн к.(И.); TaUl08Ujl к."(Пил., още: Ташовото бу~арче); 'Тер
зumскu к. (Др.); Точковuя к. (Бр.); Учужuйскuя к. (И.); Халuловuя 
к. (Деб., Прав.) ;Чuлuнzuрен к. (Гр.); Божовuте кайнаци (Бр). 

Кладенец: Жевuзалuев к. (Кар., qще:' Жевuзалuевоrhо бунарче) ; 
Менешовия к. (Гр.); МuтЬО8UЯ'К.· (Гр.); Пенюолу-кладенец (Fp.); 
Сталевия К•. (Ез., още :Сталевия бунар),' ТрuфОНО8Uй, к. (Кр.).· _ 

,.: КладС"fl~е:Гьорzос~ото;к.(Гр.);Дяд()вото Гьоргово к. (Гp.)~ Жула
v ковоток. (Д. дол); 3лаmаноското к. (Гp~);Haн,b08CKomOK.'· (Д. доц.); 
НЙкооток. (Пър.Ji~);Тоmьовоmо K~ (Гр.); Фliлunовоmо K~ (Гр.). 

Чешма .' Боньовскаmа ч. (Д. д9п) ; . Ван,евата ч. (Бр.); ВЪНЯКО8

. скач. ,(Деб.); ГержUковаmач.(Бр.); Даневач. (Гр.)-; Дельоква ч. 
.(Бр., още Д. чушм,'ъ); Димоска ч. (Бр., още Д. чушм'Ъ):· Енчовската 
ч. (Дp~) ;Кавазватач.(Деб. - '2 ПЪТII); Караива1l06аmа ч. (Бр.); 
Кьррсmойковата: ч. (Др.) ; Мухтарева ч. (Др.,. още: Нихтаровата 

if,.),;. Г!оnовата ч .. (Бр..) ; Троnчоваrrzа ч. (Бр., Qще: Т. чущм'ъ); Хажu
раевата ч. (Д. дол); ЦвЯf11,ковсuаmа Ч.{Др.); Чанковата ч. (Лен.); 
Шоповата ч. (Д. изв). - Чешма ; Го чов ата] ч. (Пил.); Димовата ч. 
(Пил,); ДеЛlluмерва ч. (ПйЛ~); 'ДОЙЧООЛОВl1mа ч. (И.); Ильовата ч. 
(Пил.);.КалаUжuUоваf(lач. (И); Кечежuuскаmа ч. (И.); Кирква ч. (и.); 
Кожабашоваniа ч. (Пил.) ; .Мемин,ваmа ч. (И.); Меминовата ч. (Пил.); 
Мuльовuчuн~а _ч. {ПИJJ.).;Мuльчоекаmа ч. (И. ~ 2 пъти); Палазо· 
вата ч. .. (К!.); Поповата ц:.'(Вод.);Трандафuловата ч. (И.);Хажu
Mumbocxamatt. (И.); Шоповата ч. (Пил.). - Чешмя: Петровата ч. ,\ 
(Кр.);' Хажuраеваmа ч. (Кр.~-·Чушмil.· Пеuоваmа ч. (Стал.); l/ола

коватач~ (Стал.); Шоnоата ч. (етап.). - Поnовите- чушмu (Ез.). 

~ .Чешм~чка:г~жаJlО8ата .ч. (Бр~); СаРКО4ьовата 'ч. (и.). - Чуш-' 
мuчк'J.· Касовата ч. (Фил.); Пачuмановатач. (етал.). . 

Язмо: ХасаНО80то Я. Деб.). . . . . 
Към тая групаможем дао-тнесем още следните названия: Ба

лак'tuс~оmо'кладе1tче (Гр.) ---:. било правено от риболовци (тур. hallkp); 

• 
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Бежанското дере и Бежанската чушмя (Стал.) - вероятно във връзка 
с_имоти на бежанци наоколо; Димоото корито (Пил.); Селския 

бунар (Фил.); Селското дере (Пил.); Циганската чешмица (И.)' 
~Jзана най-вече от .цигани, които живеят наблизо. Названието 
~,шре (Др.) е получено от пър-воначаJIНО Маргин-дере от 
по-ста~ро ~~~ (вж. по-долу). .' 

EДHOOCНOВВll·.IJQ€~ Ifазвания, образувани от лични'~ имена с 

наставката '-ка, са: МаfJlUfl'4ll!Л (Пил., още: .,хажиевото бунарче) ; 
МуmаФ"аmа ,(Стал:, още MY~,бунарче). 

',,-- 1 • //. ТУРСКИ НАЗВАНИЯ ПА /ЗОДИ 

, Както вече се спомена, в Първомайско е живяло в миналото ана
чите~но по брой турско население. С това обстоятеJlсrво се обя~нява 
и голямото количество специфично турски названия аа води в тоя 
край. 'Повечето . от тях, главно двучленните, са запаЗИJl~. до днес 

. IIървоначалната си форма (от· типа Гюргендер е·, Карасулук)"някои 
"са се. измениJ;Iи -отч~сти фонетично' и МОРфОJIОГИЧНО под влиЩаие на 

I местните-български говори, както) ще. се видипо-нат~тък. 'Тъй като 
в тези говори, като резултат от. широко разпространеното двуеЗJ:tчие 

в миналото,-И ДО днес се употребяват много турски ДУМИ,непознати 
на общобългареки, в известни случаи (особе.но при едноосновните на

звания) може да се колебаем дали да .с~ятаме дадено н'азвание за 
възникцало на· Typclfa прчва или на' б'Ьлг~рска (напр. Дереклъкъ от 

\дuреклuк,' дирек се 'употребява в говора). Въз основа на лексикал-· 
ното значение турските назван~я на води МОЖfМ ,да под,елим приБJlЙ~ 
зително по същия начин както българ~ките. Интересно е да ее о.тбе

лежи, че преобладаВ'ат земепи~ите названия~ 

А. Земеписни' названия на води 

1. НАЗВАНИЯ ОТ ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ 

Почти всички -названия' от таЯ' подгрупа (с изключение на едно) 
,са двуосновни и представятизафетно, съчетание от, типа -Баmакд"{!ре; 
ВJfЯХ и двата компонента са географски термини. .. 

Батакъ (И:); Баmа~дере (Вод., Пил.), 'Батакчещмё', (Пил.), Ба~ 
такчушм,а (Ез.) - от тур. Ьаtаk'тресавище~ блато, блатисто място';/ 
БUЧllZЬОЛ (Фил.), от bi~ik 'малки долове В' подножието . на височина', 
(вж.SDD, т.- 1, CTP~ 204) И gtJl; Бувt1здере (Стал.) ~ от bogaz dere 
'устие _на' ДОЛ'; 'Деребунар (Ез.); Дерuа;JЪ (Кар.), изопа9ено oTdere 
,00ЙZl 'устие на дол'; Кърдере (Кар.) - ·'дол ,В поле'; Чушмядере 
_(Стал.) от ~e~тedere 'дол с чешма'.." .

2. НАЗВАНИЯ ВЪВ, ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ БЕЛЕЗИ 
И РАЗЛИЧНИ свqЙСТВА НА ВОДАТА 

Названията от та·я подгрупапр~дставят най-често съчетанрS! от 

прил~гатеЛНQ и съществитеЛНQ. Вторият КОМПQнент о.пределя вида на 
обекта. \ . , f 
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, Акаржа (чешма, Вод.), от ~kar 'течещ' + ",умал. суф. -са; Акар.· 
жадере (Ез.);., вж~ Акаржа,: Гьолчешма (Пил.); делilдере (дpyгo~ име 
~a, р. _Каялuu~а у Д~.) - луда река';, Елilдер.е (8ин.), от yelli dere 
ветровит дол,; КаР.,агЬ0;1 (Първ.) -_ черна локва (блато)'; Карасоук. 
(Тат.).- от kara soguk черна студена (т. е, вода)' I или ИЕопаченоот, 
Ifарасулу« (вж. с~:дващо:о название); Кар1сУЛУ« (Б_Р.Вод., Люб.)
черно мочурище,. Кожабунар (Пил.) - голям КЛ'аденец'; Куру

гьоля (~oд) - 'суха·локва (?ла;о/; Курудере (Кар., Люб.) 'сух дол'; 
Куружадере (Деб.). от kuru сух + умал~ суф. -c!l; КьдрБУflар'(Бод., 
Др., Д~ изв., ·Ез., Прав., Скоб., Тат.) - 'сляп кладенец' (преносно или 
в смисъл ~a. 'дълбок', и~и 'засип~н'); Кьдрдере (11.. Лен.) - 'сляп' д-ол' 
(в ,смисъл не се изтича); Кюч)'кдере (Кар.) -'малък дQll'; Сат
мата (извор, Гр-.), ОТ Sltта'rрескз, ·малария' (от' въздействие10 на 
водата); Сдужuк (чешма, И.)I Сд llЖ1JК .(чешм'а Фил.) .. от· SO·laucak 
А:туденичък'; Соjжсу (чешма, ВО{) - 'студена' вода'; Соу«ч~шме 
~Д. изlJ,.), ,Соук~ешма (Пор.) - 'студена чешма'; ТузлjJдере (и.) __ 
с.ол~~ ,Дол ;, .Узундер; (р., Пил.)- 'receH дол'; Чuнтuдере (И.), ОТ 
Clntlk ._мал?>~, ~ребен (вж. SDD, Т. 1, .стр. 355) и dere; Ярежебунар 
(Кар ), от lrlCe 

! 

едрияък, Доста голям'. . . 
Тук .се OTH.ac~· ощеГь~лажu'евllЯ; каинак ,(Бр.), побългареНQОТ 

първоначално golcu kaynak, . блатист извор'. ~ 

3.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСОБЕНОСТИ НА ПОЧВАТА 
И НА QКРЪЖ'АВАШ,АТА МЕСТНОСТ 

ВЪВ връзка·с изглед, релеф и форма на местността -са' въэник: ' 
нали следните названия, всички двуосновни: 

v .ГuзлежUкдер~ (Бр.), Г:юзлуджjJ,,~ре (П,ор.),от'gОzlесik dere 'дол, 
кои;о ~e виждаu ; Казандере (Л~н., още: Казаня) О; Ка зiJяско то 
дере)- дол, в които има трапове като казани'; Каранлъкдере (Вод.)
'тъмен дол'; сарnдере. (Стал.) - 'стръмен· дол'; .Семердере (Вод., 
Ез.) - околната MeCT~OCT изп"ьква като самар (тур. semer); Чатал
'дере (БР, Деб., Кр_.;· Пил~) - 'разклонен'ДОЛ'; ЧукjJрдере (Др.,. 'още:' 
Чукурско дере) - ,цол с трапища'; Ямачгьол (Скоб.) - 'блато до 
с~лон'. /'	 ' "." .' . 

Към тая група принадлежи още- побългареното название на една 
OT.ДB~Te наЙ-,голеМИР~kИ, в Първ?майско Каялiluка (ПРИТОкнар. 
Марица) - от тур. kayall. к,аменен. Твърдее вероятно то да пред~ 
ставя превод на старо българско (славянско) наавание Ка.менuцаили 

.. I KaMeH(l река (~pB. Каменица,. ЛЯВ приток-на p~ Ви~). , 

-

4. НАЗВАН'ИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 

Всички наз.вания· от тая подгрупа са двуосновни и· представят 
или иза,феТНИСЪ'Jетания, или съчетания 07 прилагателно и съще
ствително. . 

. Ал;атлiдере (Стал.), от a~latli dere.· 'крушов дол' ; дол с. диви . 
. круши; Алма.l1:ь«qере (Пил.) ~ ~б~ЛJ{9В дол'? Е;д"л)'жа дере (Кар.)- , 
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'ДОЛ С храсталаци' 1; Гюргеflдере (Пил.) - 'г~бров дол'; джевuз
лiJкдере (Вод.) ~ 'орехов дол'; ДjJдбунар (Пил.) 'черничев кладенец'; 
'КаваЖU,кдере (БР, Кар., Прав., Първ., още: КаваЖUkЪ) - 'тополов дол'; . 
Кавакдере (Бод., И., ~тал.) - вж. предходната название; Кавакчешма 

. (Вод.) - 'тополова чешма'; Каинкайнак (и.) -- 'буков извор' .(тур. 
kaYln' 'бреза',- но в местния . говор значи "бук'); Кдздере (Деб~) 
'орехов дол'; СазлЪгьол(Бр.) - 'блато с тръстика'; Чаflардере (р., · 
Лен., още: Чuнар-ряка) -'яворов дол';' Чuлйкдере (Д.изв,), от celik 
'издънка, филиз' и dere 'дол'. . 

5.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖИВОТНИ 
- . 

Тук преобладават названия, които са по строеж изафетни съ
четания. 

ИЛGНЛЪКО1 Яланлъкъ (Бр., още: Иланлъчко дере),' ЯЛЪflЛЪКЪ
 
(Деб.)- от тур. Yllanllk ·'змиярник'; Довандере (Бр.) - от тур. dogan
 
dere 'соколов дол'; Домузгьол (Пор.) - 'свинска локва'; До,М,jJздере
 
(Вод., Д. ИЗВ., и.) - 'свински дол'; ИлО:ндере (Пил.) - 'змийски
 
дол'; Каражадере (Вод.) - от· тур.. karaca dere 'сърнен' дол'; Кокар

жадере (Др.) - от Typ.kokarca dete 'дол, в който има белки (по

рове)';Кол1tудере, Коунлудере или Каванлъi1eре (Ез.) - от тур. ko

vanll dere' дрл, в к.оЙтоима пчел~ (на диви пчели)'; КушjJдере (Кар.,
 
още: Голяматаряка) - 'птича река'; Мандагьол (Др., Люб., Първ.) ~
 
'биволско блато'; !у1андадере (Бод.) -- '·биволски дол'; Тахталuдере
 
(Фил.)-от тур. tahta/l 'кълвач или див гълъб' ;,(вж. SDD, .T.I!I, стр. 130).
 

Б. Кулmурноисmорuчес«u названия на води 

Названията от тая група означават най'-често различни предмети, про-'
 
дукт на човешка дейност, в окръжаващат'а местност. Като втори e~e


M.eHr визафеrнитесъчетания се SJвява обикнове"но съществителното дере.
 
дермендере (Гр.) - от тур. degirmen dere 'ДОЛ, в който има во


деници'; Каnандере (Др.); Киnридере (Бр.), ·КюnрЮдере-(Пор.) 'дол с
 
мост' ; КулечеША(есu (вQд.), наблизо имялотурски пост скула; Кюпдере
 
(Boд~) - вероятно 'дол, в които е намерен 'кюп'; Мангердере (Др., ОЩе:
 
маргиндере·н Маргиното дере) - от тур. mangtr 'стара MeJ(Ha монета'
 
(в'ерояrно' подобни монети са Н!:lмирани в дола); Пазардере (Кр.) 

'ДОЛ, покрай който върви път за пазар'; .СаЯдере (Стал.) - 'дол, до
 
който има саи (овчарски .кошари)'; Сънърдере (Вин.) - (,т тур.

гр. stnlr 'граница, межда' ; Хам,амдере (Д. дол) - 'бански'дол'; ЧОМ

лекдере (Кр.) --- от тур. c6mlek 'гърне' (в дола са правени глинени
 
съдове, паници и пр.). .
 

Т)к се отн~сятвероятно още названията: гаzабунар(Кр.) - от
 
тур. gaga 'клюн, човка', а преносно и 'кука', следователно 'кладенец
 

с кука (за вадене на вода)'; .. Жеремедере (Лен.) - .от тур.-а,р. се

гете 'глоба, обезщетение', вероятно във връзка с ,глобяване на човек,
 

1 Вж. п. Д. с кор Ч,е в, Боклуджа, дере II Шумен, сп. Бълг. език, Т. V, 1955,
 
КН. 3, стр. 253.
 

http:���.-�,�


Иван Дуриданов38 

КОЙТО е нарушил забрана да се'пасе добитък около дола. Единстве
ното едноосновно название от тая група, което може ·да е възник
нало на българска почва, е ДеjJеклъкъ (мочурище, ВИН.) -=- тур. di
reklik 'дървени стълбове, подпори' (във връзка с оррада на градини). 

В. ПосеСU8НU названuя на води 

Названията бт тая група, които са обикновено изафетни съчета
ния и без изключение са двучленни, отразяват поземните отношения 
отпр'еди Освобождението. Когато се явява като определяемо съще
'ствителното бунар, съответното название е свързано с името на онзи, 
който, е построил или е поръчал да се построи кладенецът.V> 

Балабандере (Стал., още: Балабаново дере); Б~йбунаjJ (Стал.)
fбеЙскикла.ценец'; Буюклilбунар (Д. ИЗВ.) - fБуюклиев кладенец'; 
ДедеБУflар (Вод., Пил. - 2 пъти) ~ 'дядов кладенец' ; Манафдере 
(ТаТ.)- 'дол на манаф'. (турчин)';' МахмjJдбунdр (и.); Мейремгьол 
(Кар.) - 'Мейремово блато'; Мuсuлilмдере(Д. изв.) - 'мюсюлман
ски док; Муласаflдере (Стал.)- от първоначално Мо.л,лахасаflдере; 
НС1<ездере (Първ.) -. 'дол на Некезолар (род)'; Таmардере (Гр.); 
,чuракбунар(БР). 

г. )(руги названия наводи 

. . По' положението си към други обекти са наречени: Анадере (още; 
Хамамдере, Д. дол) 'главен дол'; Ескilдере,(Люб.) 'стар дол'. В названието 
може да' бъде означен съответен дял, на обекта: Бен,башu(Стал.)- от 
тур. bent ba~l 'начало на бента' ; Бен,mкуйру (Скоб.)~от тур bent kuyrugu 
~край (опашка) на бента'. Във връзка с други местни названия~а полу
чени с~едните имена наводи :дедеян,ъ (чешма, BOД.)-'Д~ДOBa страна / 
(склон)'; Кушilйолудере (Кар.) -- 'дол. край Кушийолу (път)'; ХаЖll
лардересu (Прав.) - в М. Хажилар. \ ' 

.Двояко обяснение -може да се предположи относно значението на
 
следните названия на води: Музагол" (Др.) ~ от първоначално Му

сагьол ('блато, при коетр Муса има ниви'), или от. muza 'мъжко МЦ

гаре' (вж_ SDD, т. II, ·стр. 1073),. ПундjJбунар (и.)-- от. puntu 'вила,
 
чатал (като'приспособ~ение на кладенец)' (вж. SDD, Т. 111, стр .. 1167),
 
ил.и от първоначално Пундукбун,'ар, диалектна форма ВМ. Пъндъкбун,ар
 
(срв. Пън,д1JКЛ1J1(,Ъ), Фънд'ЬКn1Jнар 'лешников кладенец'.
 

ГЛАВА ТРЕТА 

МЕсrнасrни НАзВАНия 
t 

В мес гностните названия на Първомайско могат да се различат 
НЯКОЛКО пласта по потекло, които са твърде нераВНОмерно предста

вени в количествено отношение. ·НаЙ·древното название тук изглежда 
Бдна, оцеJIЯЛОВ -хибридното съчетание Бона-каса'ба, с което се име
нува цялото подножие на височината Хасаръ при с. Сталево.Както 
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/ личи ОТ втория елемент (тур.' kasaba 'градец'), названието Бон,а пър
воначал'но е ·означавало селище, което се потвърждава ,и От архео
логични данни (В местността се намират останки от антично ~еnище 
по наблюдение на д-р Ив. Велков). За т.ъл~уването на Бон,а има две 
възможности. То би могло да бъде тракийско и в такъв случай 
може да се! свърже с втория елемент на названия KaT~ Ba;a!:~?uYOV и 
Ka;a~-~6vrov ·коЙтоакад. Д. Дечев свързва с аnб. Ьunа колиба <не. 
*bheu-: /bhu- 'обикновено съм някъде'.l Според мен, по-вероятно е 
името да е от латински ПрОИЗХОД (от, форма заж. р., на прил. bonus); 
би могло да се приеме" че' то е гласяло първо~ачал~о Воnа .Mansio, 
както е засвидетелствувано подобно име в Itlnerarl11m Burdlgalense, 
срв. и Bovol1da~o'l в Acta S. Alexandri. 2 Несъмнено е). че Бона катО 
название на селище-крепост се е зап~зило и след идването .на славя

ните в тая област, които са наследили и самото селище. По-късно, в 
края на XIV век, това селище е било заварено от турците, които при
бавили за яснота към названието му нарицатеJmОТО касаба. Вероятно 

в началото на турското владичество тоя градец е изчезнал, но г Бона. 
касаба се е задържало до днес като назваН'не на MeCTH~CTTa. . i 

'Не е трудно да се отдели ~ългарославянският слои местностни 

названия в Първомайската топонимия, но за малко. от тях може' да 

се твърди със сигурност, че са наследени от по-далечна. епоха. По

ради липса на писмени данни принудени сме тук да прибягваме до 
различни СЪО,бражения и косвенидо.казателства. Преди всичко може 
да се предполага, че старинни славянски названия, са запазени ,в юж

ния дял на околията, където населението е било сравн~телно по
устойчиво. Освен това. трябва да се им~ предвид и големината на 
обекта; известно е, че общо взето по-малките местности но.сят нови 
названия. На. трето място като белег за старинност на ,цаденоназва
ние може да служи неговата непонятност (с .оглед на първичното му 
значецие) сред, местното население и особено неГОВОТGпреос~сляне 
по народна етимология. НаЙ.:.сетне морфологичен признак също може 
да даде указание за старинността на названието, както ще бъде по
казано по-долу. Всички тези ДОВОд,И ни дават основание да говорим 

За известна старинност (най-често неопределена) на местнсстните нз

звЗ\ния, но трябва 'да се изтъкне, че въз ,основа на ·i'ях ~ повечето 
случаи не сме в със~ояние да определим по-точно в' кои век се е 

появило дадено название, а това значи, че не можем д~. разграничим 

най-древния славянски слой (от първите векове на проникване и за
селване на славяните в тая област) от по-късните местности названия, 
възникнали през средните векове до идваН,ето на турците, и от най- ,
новите, отнасящи се към пер.иода на турското владичество. ' 

Измежду названията със ~емепи~но значение KaTo t старинни сочим: 
.Бялово (Бялуу, Бод.) - във връзка с цвета на почвата. 
Драчовица (Бр., Ез., Пил.) jOT името на растението драч, а ,тева 

производно от драка, fPB. например скаnан драч 'жълт трън, Cartha

1 Вж. Д. Д е ч е в, Характеристика на тр~кийския език, София, 1952, С1 р, 49. 
2 Вж. В. Бе ш е в JI'И е в, Латинските местни имен~ в Мизия и Тракия, Сб. г. 

Кацаров, ч. 11, София, 1955, стр. 296. 
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mus lanatus" у с. Голешево, Санданска (Светиврачка) окоЛИяl~ срв. и 
.Дpaц,e80~ мес·тност при с. Бутаво, Търновско. 2 Названието Драчовuца 

е напълно неясно за местното население. 

КУТЛО8ица (Бод.), във ·връзка със 'земеповърхната форма· на 
местността, от кутел 'съд за чукане в него сол и др. нещо, чутура, 

шиник, крина' (Гер. Реч., 11,' стр. 435), схърв. ;утао (род. п. кутла) 'чер· 
naK~ от сргр. хоu'tdлt(ОV)' лъжица'.З " 

Овче пО.,.е - гол~мо равнище при с. Поройна. Това име се упо
требява само с не~ленув~н'оприлагателно за разлика от новите на

звания от същия тип, в които прилагателното се употребява било члену
вано, било нечленувано. 

Пърженакъ (Бод., Бр., Еэ., Лен.), Пържеfluкаmа (и.). По народна 
етимология се свързва'т с гл. пържа и се обясняват във връзка с поч
вата, ~оято бързо се спичала (у Лен. и и.), или им c~ придава зна
чение място, където е ГОрfJла гора' f.3 Бод. и Бр.). Всъщност първич
_нот<;>· значение на тия наэвания-е. дадено у Н. Геров (Реч., IV, CTP~ 392) 
при думатаnРЪЖUflа. 'прът, върлина' и у Панч. Доп.' (стр. 273) ,1 . , 
nръжuно:" много пръжини, прътак; И двете думи са производни от 

стб. Пfжrъ. ОТ същия корен е съществителното nържалкu 'дребни 

дръвца', което се среща у с. Езерово. 

Неможе да се реши доколко са ст~ринни други местностни 

названия със земеписно значение, като например Лъката, Чуката, 

Голями връх, Гола могuла, Църпите KaMЪHи~ Лunовuца, Мечо ка

.мепе и пр. Възможно е някои от тях да даlират от. по-далечно време, 
но нямаме никакви данни, въз основа на които да ги отделим от 

новия български слой в ПървомаЙскататопонИмия. Подобни назва· 
ния морат да' се появят и в най .. ново време. ' 

Що ~e отнася до културноисторическите местностни наЗвания, 

няма съмнение, че са много стари, 'вероятно отпреди турското роб

ство, следните: Светог Иля, Светог Петра и Светог Танас, означа
ващи '. местности при с. Пилащево (Буково); те дължат· своята поява 
на наличието на параклиси (съществуващи и днес или .изчезнали). По 
форма представят родителен падеж ед. число, който е служел като 

. ОIJ:р~де~ение къ!d друго име (например манастир или църква). Същата 
форма имаи название на местност при с. Присово,' Търновско, ~ 

Стугу мар"а.4 Ако се Qриеме, че родителният падеж еизчезнал в 
българския език около средата на XIV век, безспорно е, че названия 
с подобна форма са възникнали още по-рано. Изглежда, че са твърде 
стари и названията Голям· Костадин и Малък Костадин (гористи 
върхове при с.ДрагоЙново), които са произлезли в'ъв връэкас ня

1 Вх{. Б~ Кит а н о В м СПИС1tние на Бълг..академияна Н,зуките, 'кл. прир.-ма'" 
тем., КН. L XVIII, 1943, стр. 88. ( 

2 Вж. В. Мик О В, Произход и значение H~ имената на н~шите градове, села, 
реки, планини и места, София, 1943, стр. 225.. е>-., 

з Вж. М. V а s m е r, Die griechischen Lehnworter im Serbo-kroatischen, Bet"Hn, 1944, 
СТр. 86-87. . 

4 Вж. И 8. Й ор дан 08, Сmог.о Марка, сп. Бълг. преглед, ур. Ст•. Романски, 
с. 1, КН. 3. София, стр •.431. 

' 

, 

Топонимията на ПървомаЙска ~колия 

коя легенда. Вероятно от предание е било породено и старинното 

название Жидовица (БОД.), от стб. жндъ 'евреин' J което у народа е до

било значение, 'исполин'.! Не е от ново време и названието Старо 
,село, означаващо местност ,при с.Искра, в която не е-е намират ос

танkи от селище според твърдението на местни жители. " 
Между посесивните местностни названия също може да се отде

лят- НЯКОЛКО,които сасравн~те'ЛНО доста стари. На първо място тук 
СТ~И названието на планинския масив ДрагОЙна. Свързването на това 
название с името на старото славянско племе драговитu (драговuЧ1l) 
трябва да бъде решително отхвърлено. Видният ис~орик К. Иречек 
в първите си исторически 'трудове:l изказа предположение, че освен 

драговичите в СОJIУ~СКО 'имало и други. СЪС съУцото име, които оби
тавали в областта на- Западни Родопи; за това той се позова и на 
дацни . от топонимията, като приведе между другото и названието 

Драговипа (връх югоизточно 01 Пловдивск'о), което'е именно нашето 
ДрагОЙflа. По-късно БЪЗ-- O~HOBa на' проучванията си на място чешкият 
учен се отказа напълно о:т това ,предложение.! Това не е взел' пред

вид· наш'ИЯТ географ П.Дел~радеВ~ който неотдавна.приповторипър
вото остаряло схващане на К. Иречек, 'непочи-ващо H~' здрава 

. оснава.4 Противпоследното можем да изтъкнем доводи., от езиковедско 

естеетво,:- Драгойна (или Драговина) не може по никой начин да 
бъде производно от драговиmи (или драzовuчи), от което би се обра
зувало прилагателно драговитска или драговuчка и - ако се субстан

тивuира - ДраZО8uщuца, както се нарич~ река 8. Кюстендилско краище• 
Наи-вероятно е, че Драzойна (от по-старо Драгоипа) е по начало при
лагателно от ж. р., производно от лично .. име Драгой (или - Драгоя). 

Че от лични имена на -ой, -оямогат ..да се обраэуватпритежателни 
прилагателни с наставка -ип-, е видно (~T следните названия: Драгоипа 
Слатина (местност до с. Расник, Брезнишко)S; Радоина орпица (махла 
на с.Чешлянци, Кюстендилско)6~ Радоино селище (местност при с. Кисе

/лица, същ. ок.)7, БлаZОUflаJ~естност при с. Зли дол, същ. ок.)8 ;Бо
гo~пo браfluще(местност\'~«р!:"с. Брусник, БреЗНИШКО)9 и др. Дра

гоина е произлязло от първоначално съчетание ДраZОllflа гора или 

Драгоипа nланuна: (СРВ. напр. Радьова планина, дял на ~.вероизточни 

РО.дОПИ). По ж:яка вероятност с това название е било. означено вла

1 Вж. подробно У Ат. Т. Ил и е.В, Българските предания за испоnнни, наречени 
елини, ж--идове и латинн, Сб. за нар. ум., кн. III, 1890, стр. 198 сл.' 

- :l К. И реч е к, История на бъ~гарите, бълг. прев~ под ред.' на проф.- В. Н. Зла
тарски, София, стр. 78; Die Heerstrasse VOI1 Be1grad пасЬ. Constantillopel und die Ва1

"kanpasse, Prag, 1877, стр. 72. . , ." 
, К. И реч е к, Пътувания по България, Пловдив, 1899, стр. 395-396. 
4 п.д е лир а д е В, ПрИНJС към историческата география на Тракия, т. 1I, 

София, 1953,CTp.,311. . t 

5 Вж. В.' Мик О В, пос. съч., стр. 184.' _ 
6 Вж. й. 3 ах а р и е в,Кюстендилско краище, Сб. за 'нар. ум., КН. XXX11, София, 

стр. 467-468. Авторът сочи, че махлата е нареченана името на дядо Радоя. 
7 Пак там, стр. 478. . 
8 Пак т л М, стр. 336. 
9 Вж.К р. Д р он ч и л о в, Бурел, Год. Соф.. ун., иет.-фило.л. фак.,' КН. XIX, 2, 

1923, стр. 150. 
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1 Вж. В. Н. Тра й к о в, Населените места в Тракия и Македония под гръцка 
власт t София, 1946, стр. 88. . .  . 

2 Вж. акад. Ив. Стр ан с.к И, БЪ1Jгареки народни названия на почвата според 
цвета и fвлажнявавето Иj Известия на Почвения институт при БАН .. КН. 11, София 
1954, стр. 332.;' ' 

дението. на някой Драгой, за когрто не се помни нищо. Интересно е 
да се отбележи, че по-късно названието е било преосмислено от на
рода и днес е схващано. кято лично име на легендарна българска 
царица. Драгойна. Твърде е възможно тая легенда да е б'цла съчи~ 
нена от някой~естен български кн~жовни~ по време на-Възражда
нето и впоследствие. усвоена от. местното население. . 

Сtариннотонззвание Куманово (Кумануу), означаващоместност 
при с. Пилашево (Буково), има историче~козначение, тъй като вероятно 
е въ'зникнало BЪ~ връзка с куманско заселище (отпреди Х1I1 в.), .из
чезнало ЦО-К'ЪСНО. Другата възможност за обяснение на това назва~ие 
като производно от лично име Куман трябва да бъде ИЗКJlючена, тъй 
ка.то подобнолично*е не се среща в тая област, нито се оказа за

свидетелствувано ~ най-старите регистри за населениеТ6-.{ОТ 1893
190() г.), доколкото можах да проверя. Не изглежда да е ново и 
друго местно~тноназвани~ с историч~ско:значение ОТ cыцтоo село, а 
именно - .Мажарско(от по-старо Маджарско), за което не езапа
зено никакво предание. Стари са ош.е следните посесив~и названия, 

които ,населението също не Mo~e' конкретно да обясни: Арнаут
с"ото (ДеQ.); Зувийца (Бр.) и ЗофUЙЦd (Н.), произв'одни от женско 
лично име Софuя; Маврово (Бр, Др., ·и Пил.) --- ОТ лично име Мавро; 
Манuйца (Бр.) и Манеuца (Маневица, Др.), означаващи една и съща 
меетнрст, ~ от мъжко лично име Мания (срв. Драгия) или· Мане. 

ОСКЪДНО са представени в Първомайско местностните названия 

от -гръцко и румънско потекло. Обстоятелството, че те са съвършено 
непонятни на местното население, говори за тяхната старинност.·От 
гръцки произход ,са: 1. Аитрапеза (Деб.). - от (АуС '% -cpaпE~a; 'Света 
трапез~'; 2.Лакани (гориста височина югоизточно от с. Искра)- от 
нгр. AEXivYJ 'леген'; вероятно вы3. връзкас котловинкав .tecTHoc1T8, 
Ср.в. гръцкото сн Ле "ани, СаРЪШ8б~нска околия 1 , което отговаря 
отчасти семантично на HaIIIeTO Котел. Гръцки елемент се крие в хи
бридното название Вункая (с~алист връх западно отс. Воден) :от 
стара първична форма *ВУНО, I1Гp.~, 'връх', .видо'изменено на 
турска почва, като е прибавено TYP~O нарицателно·k.ауа'скала'. 
ОТ ново врем'е епо всяка вереятно<;т названието Капцидата (хъл
миста местност при с. Водрово), от Ьснова на формата за MH~ число' 
*ха;ф!О-Е~ ОТ същ. *jtctфС" срв. нгр.хctфtd 'ИЗГОРЯJIО\ възникнало, е във 
връзка с почвата, срв. червенt;l капеида, означаващо вид почва у 
с. Чернозем, Пловдивск02 ; за -nц от -nе срв. диалектно nце от пее. 

Като ,нарицателно капеида е разпространено широко в говора на 
·,съседната AceHOB~paДCKa околия, а навярно се е употребявало ив 
П'ьрвомаЙско. ' ' 

Като vумънски засега можем да посочим две местностии назва· 

ния от тая ,0коли,Я, които са стари: 1. Варади (или Варадя, Пил.), 

с.. 
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което отговаря на румънското сн Viiriidia (срв. и в Tot-viiriidia) и С 
оглед на това може да се приеме същото етимологично обяснение 

което е установено за последното название: именно то се извежд~ 
от п:ьрвоначална форма Varad, респ. Varadja <мадж. var 'rрад кре· 
п?ст --j.топон. наставкз-(а)d-,към която се е прибавилосетне рум: -ia.1 

Сццова:елно названието,. което първоначално е означавало селище, 
съответствува по значение на българското градище. Вероятността ,на 
To~a тълкува~е на българското название се подкрепя от местно пре
дание, според което в същата местност имало някогаселище. Въ

просът за. разпространението на маджарското vаги varad врумън
ските диалекти изиск~а специално -пр<?учване, от което би могло да 

се очаква, че ще се уточни и хронологията на българското местно

стно наз~~н~е.~ 2. Лъйчерица (каменист~ височина при с. Бодрово), 
ОТ рум. lalcer вълненки ЛИМ, пътека', + наставката -ita, която е от сла
вянски произход. .. . . 

Знач,?телни по количеСТБО са турските мес:ностни названия в 
Първомаиско. Те са последица от установяването на компактна маса 
турско население в тоя край в миналото. Може да се предполага, че 

голям дя~ ОТ тях са били установени още в първите векове на тур
ското влад~чество, но П()ЧТИ е невъзможно да г~' разграничим от' по

късния .слои местнрстни названия. Местностните названия от турски 

произход ще бъдат разгледани в отделна глава. 

. Най-голям брой местностни названия, които са бълга:рски иnи 
;възникнали на българскаu почва, дa1·~paT от последн'ите два-три века. 

Като определящ критерии тук важат същите моменти,КОИТО бяха 

изтъкнати при названи~та и"а водит~. (вж. стр. 25). Многото TypCK~ 
елементи в този нов слои местностниtiззвания 'се обясняват със 'сил

ното туреко вли~ние B~PXY българските говори в Първомайско. 
С оглед на първично~,О лексикално значение на местностните ,на

,звания можем да ги по.децим, на следните пет групи: 

.	 А. Земеписни названия. 

В.Названия от другиместни названия. 
В. Културноисторически названия. 
г. Посесивниназвания., ' 
Д. Названия, конто са по начало лични имена. 
Тряб~а .да се изтъкне, че двучленните местностии. названия ,ОТ 

Първомаискосе отличават с най-р,ззнообразни значения, поради което 
се срещат трудности при тяхната класификация по значение. 3а го .. 
лямдял от ТЯХ можем да постъпим по същия начин, както при на
званията на води (вж. по-горе стр. 26). Например: при названи'я като 
Го-!ата чу"а определящият приз~ак се израЗЯВ8IЮТ gрилвгателното, 
тъи като ПQТОЗИ признак е Hap~eHa местността,диференцирана 'чрез 
него от други чуки; местното название Голя.м,uя хасар Iце бъде 
отнесено към културноис~орическите названия (във връзка с посе

I Вж. 1. 1о r d ап, Nume de' locuri romane~ti in.Republica Popt11ara Romana 
Edit~ra Acad. R. Р. Romane, 1952, c:rp. 265-266. ' 

Срв. и Вардд, махnа към оБIцината Могилица,. Смопянска околия. , 
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лищни отношения в миналото), 1ЪЙ като местността е назована така 
ло наличието на остатъци 'от стара крепост (в тоя случай признакът 

'голям' е второстепенен от гледна точка на топонимиятз, защото с 
него не, се характеризира непосредствено местността, а предметът, по 
който ТЯ е наименувана). При 'назнания от типа Драганова чука, 
Бо.Йчев_.дъб, ЯНЧ01Jата воденица като определящ признак З3. назова
ването 'на местността ИЗПЪКВ3 на първо място принадлежността на 

ниви или на предмет, който се намира в самата местност или на

близо до нея; но тъй като в някои случаи е важен и вторият приз

нак, изразен чрез определяемото съществително, то той може да 

ПQСЛУЖИ аа вторична подялба на посесивните местностии названия на 
подгрупи. Този единен принцип на класификация на топонимичния 

материал все пак не може да обхване' абсолютно всички местностни' 
·названия.Изглежда необходимо ня~олкq от тях да бъдат отнесени 
едновременно KPM,.flBe групи (или цодгрупи) поради безспорната важ
ност на първия и ~a втория елемент З8 характеристиката на обекта 
(напр. названия като Орловця дъб, Чурчульоваmа сая, Дренивиmе би"
люци 'и др.). 

f 

1. ~ЪЛГАРС~И J1 ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 

А. ,,'=leMenUCHUAteCmHOCmHU названия 

Местностните на~ванияот тая група представят голям интерес 
за диалектологията, тъй като .. разкриват богатството на Първомайските 
говори па отношение на ТОПО,граф,ичната номенклатура, на назва~ията 

на почви, растения и животни. Тези меСТН9сrни названия свидетел· 

ствуват ззвярно наблюдение на характера ,на отделните земеповръхни 
-форми ина природните признаци, по които дадена местност се отли .. 
чаваот друга. Забележително е, че са малко, названията, които в 
напълно еднаква форма ~e повтарят на две и повече места. 

1. НАЗВАНИЯ ОТ ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ 

Местнос'rниrе названия от тая подгрупа са първоначални едно

основни нарицателни, взети обикновено в членуваната им форма. Из

ключение прави само названието Рубuница (Рубuн,ца, Пил.), което се 
обяснява от основана рубuна ' рудина (равнище на планина с хубава 
паша, п'асище)' (вж. Гер. Реч., V, стр. 87)+топонимичната наставка 
-ица. БългарослаВЯ~СКИ1е названия са застъп~ни общо взето по~ече в 
южния дял наоко·лия~а",а названията от турски съществитеJJНИ. -- в 

северния и )(ял. Из~еждупървите заслужават особено внимание Паз

лакъ(пил.)и 'Пазлаците (ПаЗYlакъ, Бр.) - от старинно нарицателно, 
чието значение ~ неясно в Пилашево (Буково), а в с. Брягово е добре 

известно: 'слабо място, мера'. У Гер. Реч. (V, стр. 5) значението 
на тая дума е определено по ..особено: .'камък мермер, мрамор', а у 

\ 
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Панчев (ДоП.,стр. 245) : 'зелена морава, -пасище'. Среща се още в 
Странджанския говор със значение 'камениста меС1ност'.1 Етимо
логията, на думата -е ясна :от представка· nа- + злаК1J (срв. па
прат, nа-в.ит и др.).. Представката: nа- в дадения. случай придава 
значени~ ~a ~ външно СХО:ДСТВО2, следователно И~КОННО10 значение' на 
ДYMaT~ _ ~. място; където има слаба зеленина' -(поради' особената 
поч.ва), а от тук пасище, слабо .място, каменисто място, камък'. 

Останалите славянски названия са с.педните: Бърriшtа(та) (Др.), 
Бърч~ната (~з,), производно от бърдо,. BlJpx'6 (Тат.); Дуn"ата (И., 
още.. ~Ъ/d,ва , JleH.), Дyn"umf' (Пил., 2 пъти); Ло!t"ите (д. изв.), от 
,лочка НИско място" падина,' у Гер. Реч., (111" стр. 21): '1) локва, 
2) ДУПI<а, трапчинка от стъщи ,срв. И МН Лотите у с. Лесново Мег
ленск~(Македония)3; Лъ"ата (ЕЗJ, Стал., Фил;\, Лъ"ите (Пил.);' лinата 
(Д. изв.,' И,), ЛЪnка~(др.), от лъnа 'ниско място; място, което се 
понижава -постепенно,; Могилата (Ез.), Могилuте (Бод. БР)' Мо
гил"ата (СК~б.), Мozилките (Вод:' Стал.); Пещурата (П~л.), Пещу
Рllте (И.), Пещур"ата (Пил.), от пе щура 'пещера'; Польен"ите (Бод.); 
Поляната (Др.); 4П?лян"ите (Др.)'; Равна1СЬ (д. изв., Лен.);' Роnите 
(Люб.), от роnа ниско, Изкопано място'; Cpънiune (Лен.); Срън
"ътъ ,~Д,?), оТ първою)qа~нострана 'наклон, полегато. сТръмно 
~CT~ Усunъ (Бод.); Чу~ар"аmа. (Бр.), Чу"аркиm,е (Др.); Чу"ата 
(р. 2 пъти, Др., Тат.), Чучките (Бр, Пил.;с Др., още : Чuтите); 
умаJJително От чука (чичка е получено чреэделабиализвция); Ямата 
(Кар., Кр.), Ямите (Др.; Прав.). , ' . 

Т:урските'нарицателнй,послужили з.а м:естностни нззвания, с мал~о 
из~л~ченияняма,! ,общобългарск~ улотреба,но се срещат в Първо .. 
маиските ~овори. OO~KHOB~HO те приемат 'Граматиqеските свойства на 
българските съществителни- (РОДОВ· Признак, членна· форма, съответни· 
окончания за M(f•. число). В един случай се· наБЛ1Одава преход на 
турско 'прилагателно към категорията на съществителните при въэ-, 
приемането м,у ~ б.ългарските говори, а именно ,al~ak 'нисък' означава'u 

в Първомаиско ниско място, .низина', а оттук в МН:' Альча"ъ (Др.,
 
Първ., Стал., Тат., Фил.), Альч.ацuте (Бр.), Альч.е4uте (Кар.). В някои
 
случаи е станала известна промяна в първоначалното iначение на
 
турскот~'съществит~лно. Н~пример: ada 'оСтров' което. се 'среща като
 
МН Ai)ama (Деб., Скоб., Стал.), Адите(Кар., Кр:) и Адая.та (Гр.;
 
разширено в~з основа на косgените падеж~, срв .. вин. п. adayl, дат.
 
ц adaya), . срв. и МН, Адалъ1СО (Д.дол), в българските говори е эа

, почнал~ да оаначава пасище край река, върбалак, вор.но място, МО

реч; ~. ~Y. ~'~i':-":~~4~,O ~~~~~,б~~;. ~~~~ и изрази в Странджанекия 'rOBOp, сп. Родна 
в . Р.. М. Це А т лин, К вопросуо значениях приименнЬй пристзвкиnd .. н ела

- янеких -язы.ках:, Ученые записки Института СJlавяноведения, Т. IX,M.ocKBa 1954 
стр. ~20. Авторът е пропуснал думата nаЗЛQК. ' '~', .• 

м : Вж. К. М л а ден о в, Местностни наименования в .землищата на дее села в 
аке:ония, сп. Македонски преглед, г. Х, кн. 3-4, СОфия, 1936; стр. 160. 

3а етимологията на роnа (и рупа) вж. акад. С Т. М ла ден ОВ Студии по 
С(i9r7)]~lИ9018И) ссрафвнително езикознание, Год. Соф: УН., ИСТ.-фИJIОЛ. Фа~., XIII-XIV

" ,. о ия, стр. 104. 



Иван Дуриданов 

чурище'; kayrak 'хлъзгаво ~s'ШlКOII cua\~дщ~с ·слаб.~ 
почва, камениста и песъклива, чакъл, ч~l'~. qIIL,. в МIЬ~ 
ците (Бр., БР .~ 2 пъти, Кар., Фил.), Каuря"ь (И. -2lТЬ;~. ~). 
Останалите названия от ТУРСI<И 'съществителни с: .СJI~дните .Баuреm,~ 
(Бр.), Баuря (Гр.); Буазъ' (Скоб.), ОТ тур., ,bogaz ,устие, .теснина: 
Гuдiщя (Стал.), oT'gedik 'ц~пнатина~ теснина;, :ДоруlCb, (СТ~JI., Фил., 
Люб., още: Доруциme), от dorak . връх, било, .fl.юзлю"я (Пил.), от 

. . diizliik 'равнина, поляна'; Илмътъ (Бр.), от Yllma наклон, полега!рст, 
нанадолнище' (вж. Гер. Реч., V, стр. 614 под ялма, и SDD. т., II1, стр. 

. 1528) ;' Къръ (Бод., Бр., Ез., И., . Пил.); Сърmъ (Др.), от s!rt хребе;~ 
било"; XeHдeц~nie (Фендецumе, Кар.), от тур.-ар. hen~ek ров, трап, 
Чу"уръ (Деб.; Прав., още: Чу"урето; Стал.), ЧУ"УJ?ето (Ез.), ЧУ: 
"ур"ите (БР), от {:ukur 'яма, трап, дол, вдлъбнатина, срв. и Чu"у 
рето: (Люб.) от първ?начално ЧУ"УfJl!.mо (~ -и- от -у- чрез делаQl,iа
лизация илирегрееивна дисимилация), ЯмаЧ1J(Кар., Прав.), от .yamar 
'склон, пол,ега·~ос~'. 

~. 

2.НАЗЯАНИЯ, ОЗНАЧАВАЩИ ФОРМА, ВИД ИЛИ ИЗГЛЕД НА МЕСТНОСТТА 

Тук се отнасят' малко' .названия, които' са предимно. ед.ноосновни 
съществителни. С топонимична наставка -uца е образу~ано . само МН 
.КУmлО8uца (Бод.), коет.) бе споменато. по-горе. Във връзка· ср.елеф
иото очертание на ~eCTHOCTTa са възникнали названията: Гармадата 
(Бр.), Гармадите (Дp.)~ отпървоначалнр грамада (чрез метатеза на 
-р.а-в -ар- поради хлабавост на учленението), във врЪ3J-<а с наличието на 
купища камъни или на канари; Чатад:ьето(хълм между ДB~ ДОЛ,а 
при Бод.; височина с два в'Ьрха, които поотделно се наричат. Голе
.м.ия чатал и Малкия чатал, пр~ Бр.). Формата и релефният И3·Г!Iед 
на местностите може да бъдат 0знt!чени чрез 'метафорично използва~е 
на съществителни, 0значаващи предмети от б"та .:И стопанската' деи
ност на' о народа : Кава-лъ ' (Гp.),M~CTHocттa е проточена тясна ивица 

, като кавал; J{aзallЯ (Лен., Пил.), във връзкас ями,. срв. o~e M~ 
КазаНКIЩ'~·Ка.м,ене/(Др.), канарис издълбани ДУПКИ ~aTO казани, 
f{о.мЯf{ето (Бр.), има канара висока като КОМИН; КЪРВ(lвuцuте (Пил.)~ 
въ'Й', връзка с .големи камъни, ра3flОJ.lоженивъв вид .на к~рвавица ,. 
Палешникъ (Д. дол), имало е ниви с форма на IIалешни~. От срав.
нение С ,части .на тялото СЗl3ъзникнали: Оnаш:~ата (Бод.), местност'та 
се врязва. в землището на с. Филево като опашка; Ушuте (Пил.), две 
връхчета. ЛюБОШfТНО ~ МН Jfамuлата (Бод.), височина, която има· 
вид она--камилска гърбиц·а. Пометафорич~н .път е било създадено 
Възяхнат KQ,Mefl (Др., има два I<.амъка, от.. които единият_ еразполо
жен върху другия). Названието lЗисока Тодора (висока продълговата 
местност със! СТР~МНИ брегове при с. Бодрово)е неясно ~TI{ЪM кон
кретно значение за.местното население; възможно е то да се дължи 
на хумористично сравнение с някоя мома с висок ръст. В 13: дву
членни ·названия формата ИЛ'И изгледът .на MeCTHOCTT~ .се изра~я~~ 
чрез първия елемент, K~TO е пр~л~гателно:. Въргулатия. каuря~. 
(Пил.). Диал.въргулаm 'объл' (3,а "аира" вж. ~o-гope п~и 1. подгрупа), 
Върла(та) илм,а (Ез.), за илма вж. при .1. подгрупа, Върлите про

{' 
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сойки, (Пил.), за nросойка вж. по·нат~тък при 8. подгрупа; Гола .мо
гила (Кр.); Голата ада (Скоб.),. за ада вж. по-торе при 1. под
група;. Голата ЧУUq, (др.), Голите чука (Бр.);' Голото бърце (Бр.); 
Кривuя кър (Бр.); Околчестия nазлаlC (др.), за nазлак вж. по-горе;" 
,ШилnестиlCамъни (Бр.), Шилнъстия камеll(ПИЛ.), Шtiльнескu камен 
(Др.), във връзка с наличието на остри' (шилнеети) 1{~МЪНИ. Тук се отнася 
още МН Лозгllн.ачката(Бр.), което е по форма пр.илагателно СС елипса 
на определяемото съществитеllНО), произродно ОТ дизл. лозгам се (ЛЪ3- ' 
.гам се) и 03Н,ачаващо стръмнияхарак.тер на местността. Интересно е по 

форма МН PeaiJ-камене (ДР.), във връзкас разположението. на ка

мъни в местността. 

3. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СВОЙСТВА 
НА ОБЕКТА 

I По стро.еж названията ОТ тая подгрупа представят съчетания от 
прилагателно, крето изразява пространствено свойство на местността, 

и .съществително, означаващо нейния вид или разположение: Голяма 
Просоuка (Ез.), за nросой"а вж. по-нататък в В.подгрупа,,; Голямата 
м,огила (Лен.,Т~т.); Голямата сръна(Бр.), Голямата страна (Ез:), за 
значението на срыl,, страна вж. 'по-горе при 1. подгрупа; Големия 

кйUрЯК (Стал.), Голямия каuряк (Бод., ПИЛ.), З8 каuряк вж. по-горе 
при 1. подгру па; Големия кър (Бр.); Голям,а връх (др.), Голям,uя 

вpъ~. (И.); Голямия баир (Деб.); Голямо равнище (и.); длегата 
nОЛЯflfl (Бод., E~ .., Пил,; Др., още~ Дълга поляна), Глегия nазлак 
(Др.), от Длеzuяn. (чрез-' регресивна 'а,спмилация), за nазлак вж. по

горе при 1. подгрупа; Дълбокия чукур ;(Прав.), 'за ЧУКУР ВЖ~ при 
1. подгрупа; Малкq Просоuка (Ез.), . за nросойка вж. пЬ-на1;атък при 

8. подгрупа; Малката могила (Лен.) ; Малкu връх (Др.); Малкия 
каuряк (Стал.), за каuряк вж. по-горе при- 1. подгрупа; Малкuякър . 
(Бр.); Малко равнище. (и.). 
, Тук се отнасят още': Голямия и \, МалкияХарманлък (гористи 
местности, Вод.), Хар.манлък от тур. harman 'наклон, нанадолnище; 
CPYT~HO място'.1 ' 

4. НАЗВАНИЯ 'ВЪВ ВРЪЗКА е ВИДА. и СВОЙСТВАТА 
НА ПОЧВА И ВОДА 

. . / .' 

Видът и свойствата н~почвата може да бъдат означени както в 
едноосновни названия, така и в първия e,7IeMeHT (прилагателно) на син
таКГИЧl1И съчетания. В последния с.цучаЙ опредеJlяемо'!'осъществи

телно изразява или общо, понятие за почва (пръст, земя), или вид 
Почва (камен) и· най-сетне i може даб1>де географски термин (бряг, 
чука, кър .~ пр.). Пряко означение на вида на почвата се съдържа 8 

следните местностlIи названия: Кабите (ПРЗ,!3.), под каба' (тур.) Tyk 
разбират 'рохкава черна пръст (чернозем)'; Кам,енако (Тат.); Камен

/ -......-..-,-
1 Вж. Н е u s е r - ~ е v k е t, Tiirkisch-deutsches Worterbuch, 11 изд., Истамбул, ' 

1942,. стр. -157. 



Иван Дуриданов48 

чъаmа (и.); Каменйваmа илма, (Бод., .Ез.),за "-4M~ вж. по-горе при 
1. П0дгрупа; ПЯСЪ1СЪ ,(Стал., още: Бюкя nя.съ~umе'; Кар. и ~коб., 
още: Пясъците),' Пясъците (Кр., още: Кумлукъ; ПЪРВ.); С~алите 
(Стал.), камениста местност; Тuкла,та (Др.,GТ8Л.), Тиклата (Пил.), 
Голяма тиклица ;и Малка тиклuца (И.)>> от тuкла (от лат. tegula) 
'каменна _/или П.ръстена плоча'l (вж. Бълг. TЪJlK. р~ч.,стр. 865), или 
'плосък, TЪHЪ~ камък, плоча' (вж. Гег. Реч., 'V, стр. 335); XyMlJma 
·(Бод., ,Бр.;'ДР., TaT.),-XYMKama(Kap~), XYMHи~ (Кар.); Чакаллъкь (и.), от . 
ЧQКЬЛ. Ш'ироко разпространенл. са в говорите и в топ?ни~ията на 

Първомайско четири ТУРСК,и съществи~елни':~ 1~ бюк, buk а)плодо
р'JДна .почва по бреговете или средата на река" б) мочурлива нива 
или градина' (в'ж.SDD, т. 1, стр. 237), срв. в, ь'\Н . Бике (др.), Б~ки 
(БР), Бiu,уу (Пил.; от първоналално БЮКО80),. Бюке (Пър,в.), Б1Q"~ 
(С-коб.! Стал.), БЮКЯ-nf!'съците (Стал., ,още: ПЯСЪ1Съ); 2._ герен, '2geren . 
'безплодна' земя, която - се пука, когато ~:ЬXHe след дъжд , срв. 

. в МН repe1tem~ (Бод., БР, Кар., Люб., Прав., Стал., ФИЛ.), Герен· 
чеата·(Д. изв.), Геренче'то (Бр., Лен., Стал." Тат.), Геренъ (Др.), Ге: 
реня(Бр. - 2 п'ьти, Деб." Д. изв., ~3., Кр., Лен.,. П.ИЛ.,. Ст·ал., Тат.) , 
3. ку.мсал, kиmsal 'пясъ~но място, срв. в МН f<у.мсалето ,(Прав.). 
Кумса4Ъ (Деб., Д. ИЗВ) ;4. чамурлук, camurluk кално място, срв. в 
МН 'Чамурлукъ (Каг.) Сксб., Фил.), ЧУМУР1уцumе (БР). ОТ турски 

,	 заемки ,са още ме'стностните назвация: 1. Кuлникя (Д. ,изв., Кр.), от 
killik (производно 'от тур.-перс. ,kil) 'г линеео мяст?', преобразувано 
'или ~рез прогр,есивна дисимилация на л вн, или ,подвли~ние H~ 

български съществителни на -~". (срв.- хладUлн,u~; зuмн,uк и пр.), 
2. КумлjJКЪ (8ин., Кр.), oTklJmluk песъкливо МЯСТО. , , 
. Цветът на почвата еnОСJIужил като определ~щп.~изнак ,при 
наименуването на следните меСТНОС1И : Бялаmа,nръсm (Бод., Ви~., 
Тат.); ·Белия камен (Пил.); Бялия бряг (Бр., БР, Деб~); Белия бряг 
(Гр., Д. изв., Стал.); Бялобреzче (Др.); Белоuца (Ез.', отпървоначалво 
БеловuцаЗ ; Белдкъ (Бр.) ; Вялуу (Бялово , Бод.); Желти камен .. (Д·р.), 
Жълт "аМЪ.1( (и.); Жълтапещура (Пил};Злаmището (Бод.), във 
връзка с лъскавината на жъ_'IТ слюден камък; Цървенакъ (Деб., Стал., 
Тат.,Фил.), Цървенаците .(Б{>' ~п~е: Цървенакъ); Цървенаmа пръст 
(Пил.); Цървенuя бряг (и., Kat?); Червеиuя бряг (И., Кар.); Църните 
камъни (и.); Църнuя камен (Вод., Пил., ~ 2 пъти).

_	 Неплодородността на. почвата е означена чрез, преносно употр~

беното прилагз"телногладен, срв. МН Гладен кър (Стал.), и чрез съ
щеС1вителнрто - ка'nан (също с ~peHOCHO знач~иие:, 'глинест.а почва, 
която бързоизсъх~аи- става твърда като, камък -, ,,~тис.ка и не 

пуск-а"), срв. вМН Капанъ, (Пил.), Каnаня (Бр., Деб , ПОР.). ВЪВ- връзка с 
други свойства на, почва~а ,са възникнали:' Сол,~ната, .пръст (Лен..); 

21). К е 1е к (8 П, ·Dictionnaire turс-frап\аis, Constantinople, 1911, стр. 1022).. 
2 Вж. още Ст. Мл а пе н qB, Геран и геранило, Известия на Нар. етногр. музей, 

1". У, 1925, КН. I-IV, София~ стр. 91. . 
з 3,8 беЛО8uца като вид почва вж. акад. И в. Ст ра R с к и, Български народни '\ 

названия на почвата според цвета,и овлажняването И, ИзвестиянаПочвен!яинститут, 
кн, II, стр. 320. 
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Селища (Др.) ; Съсипаната земя·(пиn.), Съсипания бряг (Бр.), Съсu

na~ (Бод., Бр.), местности'С ронлива почва. Тук се отнася- още и_а-. 
званието Каuрачкаmа чука (Бр.), чието прилагателно _е от Т'ур. kayrak . 
('хлъзга~о място'), добило значение на 'вид ПOlJва (каменлива, ча

кълеста)'. . 
По наличието на вода е наречена местността Гьолцките ливади 

или ГЬдлцкиmе. чеuре ·(Пил.). Названието БлjJдкавuца (Пил.) стои В'ьВ 
връзка с вкуса-на вода, но местното население не може да посрчи 

за коя вода се отнася конкретно. Тук принадлежат оше МН: Акакъ 
(Скоб., ФИЛ.), Якакъ (Д. изв.,, Лен., етал.), Якаците (Люб.), от тур. 
akak 'канал, дол, размътена вода на река' (SDD, Т. 1, стр. 81). \ 

5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ,ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 

3на~ителен дял названия от тря подгрупа представятеДНQоеновни 
СЪ,ществителни в членувана форма, които Qзначават конкретно расти

телния вид, характерен за дадена местност: Белез.мuте (Кар.),. от бе

,лuзма 'БУЭ8ЛЪК, садина, And.rop.ogon ischaemum' (ВЖ. Мат. бот. реч., 
стр. 338, и Панч. Доп., стр. 19); Борето (Пил.); БдрЧRmта (Пил.); 
БЪЗjlянката (Кар.), Бъзлянокъ (Бод.), БЪ:jЛЯНЪ (Бр.) ; ВърбалаК1J 
(Скоб.), Върбuнакъ (Гр., Първ.), Върбите (Първ.); Габеръ (Стал.), Га
брето (Лен.; Пил., още: Дупките), Габрдкъ (Ез.); ДраН{lКЪ (Бод., БJ'._', 
Ез., и.), Дренакъ (БР, Д. изв., Прав., Тат., Фил.), Дренеmо(Тат.); 
Дъбакъ (Др.), Дъ бето (Пра.в., Фил.), Дъбuциmе, (Бр., Кар.); Дюнята 
(Лен.), от дюня 'дюля'; ДютлjJ/къ (Пор.), ДотлjJкъ JД. ДОЛ), .ОТ пър
воначал~о ДуmлjJ1СЬ (тур.) 'място, където растат "черници'; ЕЛ1Jхите 

. (Бод.), Ехлuте (Лен.); Желъде (Първ.); Киселuцата (Фил.); Копри
вата (Фил.); Крушакъ -(Гр." Д. дол,Кар~, Първ.), Крушumе (Бр., 
Др. - 2 пъти), Крушката (Лен.), Крушките (и.); . Кълниката (Др., 
Ез., още: .Кълниките), от кълнuка, калнuка 'БЯ,7J:а елха, Alnus incana, 
(вж. Мат. бот. реч., стр. 402), или 'Aeer hyrcanum' (вж. Б. Китанов 
в Списание на Бълг. акад. на науките, кл. прир.-мат., кн. LXVIIJ, 
1943, стр. 85); Къпинаците (Люб.); Липата (Бр., Др.), Липите (Др.), 
Лозuни1Jlе (Др.), в местността е имало, диви лози; ЛОЗЪ,,11lЪ (ПИЛ.), 
навярно от дива лоза, тъй като не се помни Д~ еимздр 1УКЛОЭЯ .;. 

ЛjJч,ка (Пил.), ОТ' лучка 'белушка, гарвански лук, или синчец' (вж. 

Мат. бот. реч., стр. 437), производно от лук; Мекишето. (Др.".Ез.), 
от ),(,екиш 'Асес tataricum и пр.' (вж. Мат. б()lI'. реч., стр. 447);, Мъ
жарявките (Пил.), от мъжарявк.а,.маждрявка .'маЖДQЯН, Fraxinus 
ornus' (Мат. бот. реч., стр. 442); Орехите (Др.), Орехъ (Ез.);- ПаnрuК1J 
(др.), отnаnрек 'пипериче, лисец, или конски папрат' (Мат. бот.. реч., 
стр. '473.); Сливката ·,(и.); Тополите' (Кар.); XouHqma. (Ез.),от 
хвойна; Церя (Ез., Фид.); ЦЪР1iиците или ЧърнUЦ/lm.е (ПЪРВ.); Чу

решата (Пил.), от череша; Шафранъ (Бод., Пил.), от .шафран (ар.) 
'шафран.ика,. Carthamus tinctorius; обикновен шафран, Crocus sativus'. 
(Мат. бот~ реч., стр. 551, и Бълг. тълк. реч., стр. 955); Щипката 
(Бр., Др.); Шушулка (Пил.), срв. шушулковumа деmеJluна'КРИЛQбод, 
Lotu§' si1iquosus' (Мат. бот, реч., стр. 553). Няколко ~е"сrн-остни назва· 
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ния,оэначаващи растителен ВИД, са образувани с топонимична наставка 
.rщa ИJlИ ·080 (-уу): Драчов(u)ца (Бр., Ез.,'· Пил.), което бе споменато 
по-горе (вж. стр. 39); Лunовица (Бр.; И.,· още: ЛUn08ца); ДРЯНОВ'tuца. 
(и., още: ЧеuреmiJ) ;.... Лучковица (Ст~л.),производно ОТ лучка (вж. 33 

него по-горе); ПлънilЧУУЦЪ (Плън,чууцъ, Пил.), производно от~лаНllца 
'вид ~гoдa' (Мат.. бот. реч., стр. 480); Слuвоу (Слuвово, и.); Тдйнуу' 
(Тойн,ово, Скоб.), от тойна 'Apocynum venetum' (Ma~. бот. реч., 
стр. 524); Трънууu,ъ (Бод.), отпървоначаJIНО'Тръновиu,а. О\т турски 
ботанични имена; които не са навлезли в общобългарскИ"~ а се срещат 
в говорите на--Първомайско, са произлезли следни!е названия: Ар
.мудата (И.), от armut 'круша'; Армутлукъ (Д. дол, Кар., Първ.; 
Кр., още: Армутлуu,ите), Армутлукъ (Прав., Скоб~), от armutluk 
'крушак'; БдруклуК1J ~ (ВОД.), от борук 'диво грозде' (тур. buruk 
'стнпчав'), СрВ. червен борук 'Vaccinium vitis idaea'l; Герген,лuчъ (Стал.), 
от първоначално герлин,zич (чрез метатеза на л. и, г), срв. тур. girlen
gi~'нискостеблено растение' (вж. SDD, Т. 11, стр. 640), CPB~ и В МН 
Кароловия герленzu'I, (ПЪРВ.);' Кавакъ (Вод., Пил.), Каваците (Тат.). 
/{аsачетО(фИ.1J.),/{авачеата (Др., Лен.), Кавачетта(Бод.), КавtlклъК'Ь (и.), 

Каваклъкъ (Скоб.), Каваклuяmа (Бр.), КаважUкъ(Деб.), Каважi!цuте 
(БР)-все от kavak 'топола'; КаиН,еmо (Др.), от kayin '~реза', но в ме
СТНИЯ говор означава 'бук'; Карагач (Деб.), Карагачъ (Прав.), Карагачето 
(Бр.),от karaaga~ 'бряст'; Караnилuт (Тат.), Караnumлuк (Кр.), от 

.. kara' pelit 'черен желъд' ; Мешето (Вин" Деб., kа'р.,Стал.),от тe~e 
'Аъб'; Сазлъкъ (Вод., Люб.), Сазлъко (Кар.), от sazllk 'място, обрасло 
с тръстика'; Теmражикъ (Бр.), Кетръжикъ' (Прав.), от mетра 'смрз,ll.
Jlика' (Мат. бот.· реч., стр. 523). Тук се отнасят още следните назва

ния : Дущубакъ (Люб.), Тущубакъ (ТущубаклъК1J, Кар.), SPB. и 'в Ку
теловuя тущубак (Кар.)," дущубак, mущубак (от тур. di~budak) е 
'осен или мъждряи'; 6ксан,ъ (Ез.), срв. оксен, 'мъждрян, Fraxinus 
ornus" (Мат. бот. реч., стр. 468), ав Хасковско озна~чава 'ясен.'2 Бота

ничното име може да полуqи определение и патоя начин са \се поя
виll~ двучленни местностни названия: Висока(та) круша (Ез.); Го

лямото меше (Вин., Стал.); Долн,ото меше (Тат.); Кривия кавак 
(Кар.); Малкото меше (етап.); Превuен,габър (Бр., Пил.); Църн,umе 

габъри (Н.); Честите дъбаци (Бод.), чест 'гъст'. Числително като 
определение се среща в следното название: Двата дъба (Бр.). 

В друг ,·типдвучленни названия растителният вид е означен в 

първия елемеНТ-ПРИЛ8'Гателното име, а определяемото съществително 

представя физиогеографски термин или изразява обща представа за 
растителността: Брешнельвuя камен (Бр.), от ·брешн,ел, брешнял (по
Jlуqеио чрез мет~тезана лин,) - 'бръшлян" Hede·ra he1ix' (Мат. бот. 
реч., стр. 332); Дъбовата срън,а (И.),' за ср'Ьна вж. стр. 45; Кавачка 
дол'Шн,а (Н.); КаИноваmарадйка (Др.), за каин, вж. по-горе, а радика 
(вж. по-долу) е 'дребна гора'; Люляков камен, (Пил.); Ляскова nе

1 Вж•. ~К и тан 0)1 в Списание на Бълг. акад. ва науките; кл. прир.-мат., КВ. 
LXVIII, 1943. ··стр. 105. - ' 

J Вж~ И в.. В е R е дик О 8, Разкопкитеприс. Касааково(Хасковско) преа 19~5
1946, ИзвествSI на АрхеОJl. институт, КН. ХУН, Софи., 195~. стр. 105. 

/ 
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щура (Пил.); Лясновата горр или Лясн,оваmа радйка (Др.); Ягодна
 
nолян,а (Тат.). Особено по строеж е МН Круша-дере (Първ.), с опре

деление ----- съществително. име. 

Във връзка с по-обща пре,д.става за растителността са ~e появили 
следните местностни на 1вания : Дреба1(Ъ (Стал.), Дръба"ъ (Дребil1<Ъ, ФИЛ.), 
от дребак 'дребн-а гора'; Зелен,uщрmо (Бр., Др.); Кабата (Деб., Д. ИЗВ.I._И.~ •
етал., Фил.. ), Кабilmе (Ез.), Кабътъ (Бр.),. от каба (тур.) 'тлъста, ху

бава трева' (каба може да означава и ВИДk почва, вж. по-горе стр. 47);
 
Корията (Бр., още: Зувuцката кория; БР; Вод., още': Мезарлъкъ;
 
Ез., и., Kap~, Стал.), Кориите (Бр., Вин., Деб.; Д. изв., ощ~: Ко

рията), Корийката (Прав.), Корицките (Бр., Стал.); Орман,я (Кр.);
 
Пържен'акь (Бод., Бр., Ез., Лен.,flил.), Пържен,uката (И.), вж. за тях
 

по-горе СТр. 40; Радuчката (Прав.),. умалително от радика (от нгр.
 
~(Xo(xt), под което разбират 'дребна fopa'; Шум,fl1(1J (Тат., Фил.); Шу


мата (Бр., Др., Д. изв., Пил.). С топонимична наставка се явява тук
 
само МН Шумковца (Ез.), от по-старо Шумковица. За означаване
 
общия изглед на pac-титеJIноетта може да бъдат употребени преносно
 
съществителни, взети в членувана форма: /{ачуля (Др.); Китката
 

(и.). В редки случаи lуксъществитеJIНОТОе получило определение:
 
Голямата 'гора (Др.); Малката корийка (Деб.) ;Чалл1J/(ъ (Кар.; Кр.,
 
още: Чаллъците; Прав., Първ, Стал.), Чаллъците (д., дол),от ~all

llk 'храсталак, буренак'; Чалuята (Др.), Кqрачалияmа (Тат.), Честите
 

челии (Б.р.), чест 'гъст', а чалuя, челия е от, тур. ~all 'храст'.
 
Накрай можем да прибавим още МН: . Чалuйва палян,а (~ил.),
 

чието определе~ие е· производно от чалия (ВЖ. предходното на..
 
звание); Орлдвия съб (Ез.), което съд.ържа едновременно означение
 
на животински вид; Дрен,ивиmе билюци (БР), чийто BTOPQ елемент
 
(от тур. Ьбliik 'делница') .се. от~ася. I{ЪМ културпоисторическите на

звания. 

6. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА' СЪС ЖИВОТНИ И ОБИТАЛИЩАТА ИМ 

Измежду названията от тая ПОДГРУJ.Iа преобладават двучленните 
по строеж, в които първият елемент - прилагателно ..име - сочи 

вид живоrно или П1ица, обитаващи или обитавали някога' дадена ме
стност, а вторият, елемент - определяем'о съществително - е най~ 
често физиогеографс:ки термин: Вълча полян,а или· ВЪлч.а яма (Кр.); 
Вълчи камен, (Бр.); Гургулево кише (Гр.), кйше е от· кьоше (тур.); 
Коткин,ите могили (ВИН.) ;ЛисuчиН,ите дупки (Кар.); Лисичи камен 
'(Лесичевия камен, Пил.), Лисичия камен, (Бр.); Met(KUHume ка,М,ън,е 
(Пил.); Мечо камен,е (Др.), Голями Мечо камен,е и Малки Мечо ,ка .. 
.мен,е (Др.); Мечовата дупка (Др.); Мрахульн,ия камък (Др.), от мра
хуль 'мравка'; Мулешта полян,а (Бр.), от муле; Орлов камен (Др., 
още:' КарnШлкая); Орлдвиядъб (Ез.); Прuлеnовия Ka.AteIt (етал.); 
Шелмен,вакория (Др.), от шелм~н, 'охлюв' .. По-особено значение има 

- названието Пдсрьов камен, (Др.), чието определение стои във връзка 

с екскре'4енти на ,орли. 8 друго название като определяемо съще

ствитеJIНО се среща културноист~рически термин: Чурчульоваmа сая 
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(Бр.), чурчуль 'чучулига', сая (тур. ·saya) 'овчарска кошара, аГЪ!i' (ВЖ· 
SDD, Т. IV, стр. 1702): ~YK следва да отнесем и названието Овче 
поле (Пор.). което може да бъде колкото земеписно, толкова и кул
ТУрНQисторическо, тъй като е свързано с ВИД човешка дейност (ско

товъдство). В едно единствено названuе, липсва определяемо съще

ствително: ДUвеч.овото (Др.). '..
Едноосновните названия от тая подгрупа в повечето с~учаи съ

държат пряко означение' на обиталище:она животинския.., вид: Бъл

чарница (Ез.), Вълчерн,uцата (Бод.); Жабльекъ (Бр.);, Змиин,икъ (Бод.), 

3миuн,'Окъ (Фил.), ·Змиярн,икъ (и.), Змиярницата (Бр., Др.); ПръшляК'Ь 
(Бр.,И.-2 пъти), У Гер. Реч. (lV, стр. 328) nJYbшляк е обяснено като 
'птица от рода на дроплите', 'но това значение не е познато в местния 
говор, затова по-вероятно е, че то означава 'място, ·където се nър
шат (разперват крила) птици'; Свин,арн,ико. (Бод.), помни се, .че тук 

е имало диви свини. 

Топонимична HaCTaB~a е х'арактерна З8 пет местностни названит· 

Г1Jлъбово (Лен., още: Ехлите);., Каракушuца (Бр.) и Каракушвuца 
(ДР.),' една и съща местност, Каракушката (Гр.) -, ОТ тур. .karaku~ 
'вид ОRел'; Карталката (Стал.), от тур., kartal орел. 

Рядко явление са и местностните названия, които представят 

зоологични имена, взети в чл~нуваната им форма без дрхго фор

мално изменение:" Боял1Jкъ' (Стал.), от тур. bogallk 'юнец над една 
-година'; Бълакл:Ьк'О (Дp.)~ от тур. bala~ 'малаче, биволче'; Гаргите 

, (др.); Гърльиmе (Кар.), от гръла (гърла) 'свиня' (вж. Гер. Реч., 1, стр. 
-,251);' Камилата (и.), във връзка с преминаването ~a камилски кер

вани през тая местност; Каракушъ (Бр., Кр.), за значението.му вж. 

ПО·itгоре; Котките' (Пил.), в местността е имало ДИВИ котки. 

7. НАЗВАНИЯ С ОГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО към· ДРУГИ ОБЕКТИ 
. . 

в тая подгрупа можем да ра~личи~ три типа названия по строеж. 

КЪМ първия тип се отнасят ,двучленни названия,. съчетания от при
лагатеЛ1{О и съществително. Чрез прилагателното (горен, долен" сре

ден, стар, нов и пр.) се рпределя най-общо О'Fношението на -назова
ната местност към· друг, сходен на нея или различен обект, а опре
'деnяемото съществително обикновено представя физиогеографски 
термин (по-рядко има друго значение): Горните герен,е (Люб.), за 
.герен вж. стр. 48; Горн,иябозалък (Кар.), бозалък (тур.) 'селска мера, 
пасище'; Горния бю" (г. бикь, '<ар.), за бю". вж. .., стр. 46; Горн,ия 
герен, (д..дол); Горн,uя пясък (Кар.); Долни каuреци (Кар., още: 
·Долн,u альчец'U), за кайряк' (MH~ ч.каЙреци) вж. стр. 46; Долн,и пя
съци (Кар.); Долн,ите герене (Кар., Стал.);· Долните" чички (Др., още: 

, Чичките), .за .'Шчха вж. стр•.45; Долн,ите чеире (Кар.) ;.Cpeдн,~тa 
61JРЧ1lн,а (Тат.); -Среднuя баир (Д. дол); Средн,ия бурун, (Бр~, Др.), бу
рун (от тур.) '~oc' (като.. земеписен термин); Срещни герен, (Лен.); 
HoBumt герен,е (Люб.); Новите лозя (БР, Лен., Фил.); Старата ко

рия (Др.,Ез.); Стария бозалъ" (Кар.), за бозал'Ъ". вж... по-горе;' Ста
рите бозал'Ъцu. (БР); Старище лозя (Бод., Бр., БР~ Гр., Ез., и., Кар., Л~н., 
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Прав.,' Скоб., СТfiЛ., Тат., Фил.); Горни ливади (още: Горните чеире) 
и Долни ливади (още: Долните чeuре, Ско9.); Горните лuвадlf и 
Долните ливади (Кар.); Горните чеире и Долните чеире (Люб., 
Скоб.)'; Горния кър и Долн,ия; кър (Ез.); ГOPHU~ nясъ!{ и Долн.uя 
пясък (Стал.) .; ГOPH~ равнища и. Долн,о равнища (Пил.). В три иа

звания като определяемо 'се срещат турски съществителни, които ня

кога са били живи в местнИ'rе бългаР~КI;I говори, но днес са непо· 
знати: Горни mирльик (Вин.), от тур. tirlik, производно от j.ir 'дежа; 
кютюци на лозе,; ограда. на .оризище' (ВЖ. SDD, т. 111, с:р. 136); 
Горния юрен.ли" и Средния юренлик (Люб.), от тур. lJrenJlk, 'ПРОИ3- , 
водно от бгеn 'пасище за говеда, равнище' (вж. ,SDD, т. 111, стр. 1115)AI 
Две части на една ~' с'Ьща местност с оглед на положението им мо
гат 'да бъдат разграничени също чрез употреба, на прилагатепните 

горен и долен, при което като втори елемент се запазва общо'(о 
название на местността: Горен Герен и Долен Герен (Деб.); Горен , 
Казал .и Долен, Казал (Лен.), общо име Казалъ, за което вж. по.

нататък при турски местностни названия; г.орен,}(ум.сал, иДолен 
Ку.мсал (Деб.), за кумсал вж. стр. 48; Горн.а Скеля и Долна Скеля 
(Лен.), за скеля 'вж. при културноисторически названия; Горната 
Юрия и Долната ,Юрия (Тат.), за юрия вж. при културноистори

чески названия; Горн'и Альчеци и Долни Альчеци (Кар.),. за алцлк 
.вж. стр. 45; ,Горни Чаллък. и долни Чаллък (Прав.), за.~ллък ВЯ::: 
стр. 51 ; Горни Чилтuк и Долни Чилтик (Д. изв.), от тур. ~eltlk оризище, 
ГЬрн,ия Герен, и Долния Fepe1t (Тат.), за герен, вЖе стр. 4Н; Горния До
т4УК и. Долния Дотлук (д. дол), ОТ тур. dutluk- 'черничева. градина' ; 
Горн,ия Кумлук и Долния /{У'м'лук (Люб.), за кумлу" вж. стр. 48; Гор
ния Кушуолу и Долния Кушуолу (Кр.), за Кушуолу вж. по-на

татък; Горния чифлик и Долния чифлик (Първ.), общо име Чuф

ликя; Горно Хочilолу и _Долн'О Хочilолу (Бод.), за Хочilолу вж. ПрИ 
турски меС1ностни названия. Тук спада още МН Горно Ах.матьово 
(горендял -на М. Ах.матьово при Бр.), за Ахматьово вж. при посе

сивни местностни названия. Срв. още: Големия Делuюрт и Малкuя 
делilюрт (Първ.), Големия Казлър и Малкия Казлър (Бр.), Голяя 

Кунжели и Малък Кунжели (Ез.). .. ... ,
UПироко разпространени са и местностните назва~ия, които пред

ставят предложне съчетания. Чрез тях се определя положението .на 
дадена местност с оглед на съседството и с някой друг географски 
о-бект или отличителен предмет (дърво, ПОСlройка и пр.).l В ТОЯ слу
чай съседният географски обект може да бъде озна'Jеи чрез .обик

новено нарицателно" нО'може'и да запази собственото си име .. Назва
цията от тоя тип са следните: До агълето (Кар.); До архъ (Люб., 
Фил.), арк (от тур.) е 'в.ада'; До бентя (Фил.); До .Бюлюкя-. (Скоб.), 
·тур. blJlak 'делница'; До воденицата (Д. дол) ;Догеризъ (Люб.), 
герilз (от тур.) 'отходен канал, или изобщо канал'; Ддгробето (Деб., 
Кар., Скоб., Фил.); До гробищата (Люб.);До камене (Първ.).; До кан.
тонъ (Кар.); До kар.ага.чъ (Кар.), тур. karaaga~ 'бряст';, До. Качаковата 

1 За значенията на преДJlозите в подобни съчетания вж. И В. Дур и дан о в, 
Местните названия от Ломско, София, 1952, стр. 166. 
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водениц'1 (Кар.), До КаЧ'1ковата уденца(Първ.); До кемерчето (Първ.), 
"е.мерче (от тур. kemer 'свод') е "мост с форма на дъга';. До "удето 
(Кар., още: До кантон'Ь);До лозяniо (Кар.); До меирята (Кар.), меuря 
е от мера; до Меч"а-ря"а(Люб.)~· До Меше"орияJ. (Кар.); До мешето 
(Кар. Люб.), Меше (от _тур.) 'дъб'; До Мuльовите саи (Първ.). сая 
(от тур.) 'овчарска кошара'; До Миховто бунарче (Кар.); До "моги
лата (Фил.); До Пан,тал-ей (Деб.), до оброк на CB~ Панталей (днес 

./не съществува);· До ря"ата (П!>рв.); До Свети Илия (KaR.); До 
С"Qбелес"ата "ория (Кар.); До Чардаците. (Кар.); До Яз.м,ото 
(Кар.); Зад бюлю"я (Скоб.), за бюлю" вж. по-горе; Зад .могилата 
(Фил.);. Зад могилките (Стал.) ; Зад С'Ьр'Ькая (Стал.) ; Зад Хасар'Ь 
(Стал.) ; Зад Чуnла"ъ (Стал.) ; Над вадата (Д. изв.): Над Каина"ъ 
(Стал.) ; Над Kopuйкaтa (Бод.); Под вадата (Д. изв.); Под габеро 
(Бод.); Под "орий"ата (Бод.); Под "орu-ята (Стал.) ; Под л()зяmа 
(Прав.); Под лозято (Скоб., Стал.); Под Мешето (Стал.); Под ря
ката (Люб.); Под. Скалите (Стал.); Под средния Хасар (И.)·~ Под 
старите лозя (Стал.); Под трЪJtвите- могuли (Деб.); Под Хасаръ. 
(И,); През дерето. (Фил.) По-особено по форма (с определяемо) е 
МН 'Герен,ето до Язмото (Кар.). Тук трябва да бъде споменато още 
названието Прязzьол (Др.), което всъщност е 'префиксално образува
ние (представка+съществително). Според проучването на полск~я ези
ковед М. Караш 2, наЗвания от подобен тип са рядко явление в бъл
гарската топонимия. ПО мои наблюдения, както ще бъде показано в 
·отделна статия, това е вярно по отношеfiие на полските области, до
като в ПJ.NlНинските се среща значителен брой названия оттоя тип'. В 
съвременния български език тая СJIовообразовэт~лна възможност' ре
8-:'1 НО съществува, както личи от посочеНОТQ название, което е от най
Н080 време. 

Съвършено ограничени са еДНООСНОВНИте местност~и названия; 
I(ОИТО с ОГ"lед назначението ,им са възникнали също във връзка с 
отношение към други обекти: Каnа"дията (д. изв.), ОТ тур. kapakll 

, 'закрит' '(В зависимост ОТ по-ниско':t'оположение на местността); Ки
ш~mо (Скоб.),от кьоше (тур.); Краището (Ез.); Среддкъ (Бод., Др., 
Пил.), меСтностите са разположени между д.ва дола; ТевJtuцата 
(Стал.), от по-старо Темн,ицаmа « Тьмн,ица\ във връзка с положе

- нието на местността между два хълма.	 - . 
,Накрай можем да добавим още четири двучлен~и названия, 

които също изразяват! отношение към ,други обекти; 'Двете ря"u 
(Пил.), местността се намира при СJlIIването на две реки (Чулфан.
ската ряка, и Узун,дере); Герен,я-лозята (Скоб.), за герен вж. стр 48; 
СЙllурската чука (Др-, още: Чу"ата), местността се намйра близо 
до границата (синура) на зеМЛJiщето на с. Езерово; ОСЛУШн'и камъ" 
(Др.), висока канарз:, ОТ КОЯТО ясно се чува. 

1 Местните названия, които представят в дадения случай втория елемент, се . 
рааглеждат на съответното -им MJlCTO. 

2 М. К ar а s, Nazwy m:ejscowe typu Роdg6ra, Zalas w j~lyku ро]skiП1 i w in
nych jc:zykach slowianskich, Wr6claw, 1955, стр. 65. 

, Топон'имиятана ПървомаЙска окол1.я 

8.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТНОСТТА 
КЪМ СЛЪНЦЕТО ИЛИ ОБЩО . 

Тук принадлежат малък брой едноосновни местностни названия. 
Местности с южно или източно изложение, огрявани през по-голя

мата -част на деня от слънцето, носят в ПървомаЙс.КО Н'азвания: Прu
nе,,'Ь (Бод., Фил.}'; Прunе"ilвището (Бр.), Пр~nе"а!?ще (др.), Прunе"аю~ 
щето (Пил.); Просдй"ите (Ез., Лен.), от nрисои"а_1 -{чрез регресивна 
вокална асимилация), 'място на припек'. (Гер. Реч., IV, стр. 2~6). В НЯ

к'ои говори се среща със същото энач:ение съществителното zюне, 
което представя дателна форма на тур. giin 'сл~нце' и е получен~ 
BЪ~;,OCHOBa на израза gune. kar~l 'към слънцет,О; срв. мн. Гюн,е 
(Др.),' ГЮJtето.	 (Ез.), Гюн,ята (Вад., още: ЕлеЗ1J; Пил.) -. - а се 
обяснява с широкия изговор на турското е. Местност, наклонена Н..,а 

север, се нарича в Първомайско усойка2 , което се среща в -МН Усои

"ите (Пил.,). Същото значение, имат и ,назван~я-та от ТУР,ски съще

ствителни: КУЗ'Ь (и.), от kuz засенчен ~ и Кузалmuята (Бод.), от 

kuzaltl "сенчесто място' (букв. ' под сян~а'J. .... 
Открити местности, изложени на вятъра, са назовани: Вяmърн,и

цата (Пил.); Хавата (Деб.), ОТ хава (тур.) 'открито място, с ЧИСТ 
въздух' (СрВ. значение'I~ на тур. havadar). 

Б. Местностни Нtl:згания от apyzu названия 

Както се ИЗтъква вече, много местности в Първомайско са поnу: 
чили направо назв~нията на води, което е напълно естествено, ТЪИ 
1<810 водата е важен физиогеографски белег на местността. Т~,тия на
звания няма да бъдат повторнопосочвани, понеже вече са разгледани 
по-горе (вж. стр. 27 сл.). Освен тях съществуват и други местностни 
назвЗния~ които са производни (изцяло или само първият им еле

мент) ОТ названия на местности и сеЛИlца .. Преоб.nадават. двучленните 
названия, чийто първи -елемент е прилагателно. име, производно от 

друго название. Г10 тоя начин се означава, че дадена местност се на
мира в дpyгa~ по-голяма, или е съседна на нея, или спаll~ към зем

лището на съседно село. Определяемото същеСТВИТ~{lНО обикновено 

е физиогеографски-термин, ~ по-рядко може да има друго зн~чени~: 
Названията са следните': Аикън,ската чу"а (Бр.), от .МН AuJd,JI,~, 
Ах.маmския баир (Бр.), от МН Ахмаmьово; БалтаЛЪЧ~U,,!,е ямаче 
(Деб.), от МН Балталъкъ (Пор.), за ям,ач, вж. стр. ~6; Биuоmовата , 

.с"еля (Кар.), от МН Бийотя, зз скеля вж. по нататък при културно: 
исторически названия ; Бозалъш"и аzъл (CI«>6.), от, МН Бозал'Ьк'6, 
БУКО8ския баир	 (И.), от СН Буково (днес ПилашеВО)t; Върбич"uте ге

1 За еТИМОЛОГИIта на присойка ОТ корен -соiJ, -сu- (в с.uяя) вж.' Ст. ,М л ад е
,8 О в, Етимологически и правописен речник' на българския книжовен език, София, 
1941, стр. 523, 655 (вж. усое). , 

2 За ети~ологията на усойка от -",орен -СОЙ,.' -си- (8 сияя) вж. Ст. Мл а ден о В, 
пос. съч., стр. 655. 

s Названията, от КОИ1'о' са производен прилагатеJIните, C~ раагnеждат ва съот
ветното вм МJlСТО. 
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рене (Стал.), от LH Върбuца (днес Филева), за герен вж.. стр. 48; 
Гвuндиклuцката м,огила (Кар.), Гвuндuклuцкu альчецu (Kap~), от И3
чезнало сн Гвuндuклu, за алчак вж. CTf1. 45'; Дервенските могuлu' 
(Тат.), от сн Дервент (днес Дебър); Дребачкumе лозя, (Стал.), от 
МН -Дребакъ;, Желеnлерска кория, Желеnлерскu альчецu (Кар.), от 
изчезнало сн Желеnлере, зз алчак вж. стр. 45; Зувuцката кория 
(Бр., още: Корuята), от. МН Зувuйца; Исuзлерскu герен (Фил.), от 
СН Исuзлер (днес Сталево), за -г,ерен вж. стр. 48; Исuзлерскuте 
лозя (Фил.), вж. предходнато название; Кайлuцкит'"егерене (Скоб.), 
Каялuцкuтегерене (Стал.) ; от' СН Каяли (днес Филево) ; КUЛUЦКU 
KaiipaK, (Др.), близо до Старата килия, за кайрак вж. стр. 46 ; Ко

nушкuя кър (Тат., още: КОllушкоmо) , местността ,е принадлеж~ла на 
с.Конуш (Асеновсградско); ,Кушицките герене (Първ.), от изчезнало· 
сн Кушия (Кушу.махле); Лunовuчuнаmа страна (Др.), МН ' Лunо
вица (Бр.), страна 'наклон'; Муранлuцкия тujJлuк (ВИН.), от_ изчезнало 
сн муранлu, за тирлuк вж. стр. 53; Муранлuскu пясък (Гр.), вж. пред
ходното название; Саръквата келемя (Др.), от МН Ca~ЪKa, за ке
лемя вж. при културноисторически названия; Саръква",:а кория, Ca~ 
ръквата поляна (др.), вж. предходното название; Скобелевския кър 

(Кар.), от сн, Скобелево ; СЪрЪКО8UЯ камен,. СЪРЪКО8ия чукур (Пил.), 
от МН Сър ъка, за чукур вж. стр. 46; Чам,урлuцкатамогuла (Бр.), от 

НВ Ча.мурДuята; Чауговuчка бозалъчка (Фил.), от МН _Чауговuца, 
бозалъчка е производно .ОТ бозdЛ1JК. (тур.) 'пасище'; Чuрnанскаmа 

могила' (Гр.), от сн Чирпан; Гвuндиклuцкu ургане (Кар.); от МН 
Гвuндиклu, Хасарскитеургане' (Ст~л.) ОТ мн Хасаръ, Чуnлашкumе 
урган,е(Стал.), от мн Чуnлакъ, за урган вж. при хултурноисторически 
местностниназвания; Шараnън,скq,та кория (и.), от МН Шараnънаmа; 

Юрчuцка ~unрuя (Кар.) от сн Юрmчuи, кюnрuя ОТ тур. kopru '~OCT'. 
Едноосновниtе местностни наования от тая група' са прилагателни, 

обикновено членувани и във форма за среден род, които са произ
водни само от селищни названия и които означават, че дaдeH~ мест

ност принадлежи към землището на съответното селище (съществу-· 

ващо или изчезнало), или граничи с него: Дерекювскоmо (Деб., още: 
- Кютлюкя), от сн Дерекьой (днес ..ПороЙна); Езеровско (БР), от сн 
Езерово; Конушкото (Д.изв., още: Конушкuя кър), ОТ СН f{oнуш 
(Асеновградско ); Кушицкото (БР, Деб.)~ от изчезнало сн /{ушuя; 

k1уранлuцкото (Деб.), от ,СН Муранли; Чuлингuрското (Деб.), от 
изчезнало сн Чuлuнгuрмахле; ЮрmчU.цкото (Кар.), от сн Юртчuu 
(днес Любеново); ЯЗiJанското (Деб.), от изчезнало СН Язлъкьой. 

Към тая група се отнасят още МН: марадима(mа) (Д. изв., 

Пор.), име на изчезнало селище; Старо Букуу (Бу!,ово, Пил.), което 
представя по форма старо название на изчеэналото селище БУКО80 

(с допълнително прибавен определителен елемен~ Старо); Попово (И.), 
KO~TO е по начало ·също селищно название. 

В. КJ1лmJ'рноисmорuчески .местн.остн.и названия 

Мееrностниге названия O'F-., тая Г.рупа са извънредно богати по съ
държание. В конкретното с'и значение те отразяват разнообразните 
отношения и активни връзки на човека с природата и· поради това 

-Топонимията на ПървомаЙска околия 

са ценно свидетелство за BeIЦecTBeHaTa и духовната култура на даден 

край. Преобладаващият дял названия ОТ Първомайско, принаДJl~жащи 
към той тип, съдържат турски елементи, от което може да се съди 

със сигурност за тяхната поява в новия поселищен период. Тук мо

жем да различим няколко подгрупи. 

1. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РА3ЛИЧН!1 ВИДОВЕ СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ И С МЯСТQта НА НЕинаrа ВЪРШЕНЕ 

ПО строеж названията от т~я подгрупа са едноосновни иnи 

двуосновни (съчетания от прилагателно и съществително в пове

чето случаи). Образувания с топонимична наставка са рядко явление. 
~HOГO названия са възникнали във връзка със земеделската pa~ 

бота. Разораването на дадена местност. за пръв ПЪТ е пораждало та· 
/ кова живо впечатление, че СЪО1ветната местност е била назовавана по 

тоя признак: Нuвuщата (Бод.); Оранкото (и.); Ораната нива (Бр., 
Др., П.ил.). Интересно е названието Новинuте (Др.), Новните (Бр.), 
от старинно славянско нарицателно новина 'целина, която е разорана 

за пръв път' (същото значение у Гер., I:>еч., 111, стр. 277); думата се 
среща с подобно значение в руски (' ц{:лина, неорана земя') и украин

ски 1 ('з"емя за пръв път изора;на'). За да се разшири орната площ, 
често са посягали към горите, като са ги изсичали, изтребвал" и 
изкоренявали или опожарЯВ8ЛИ и аъв връзка с това се обясняват 
местностните названия: Ся"аната кория '(Ез.); Требежето (Лен.), 
Требuщето (Др., Пил.), от гл. ·требя; /{юклюкя (Прав.), Кюклюцumе 
(Кар., Фил.), Кюmлюкъ (Гр., /:(ютлюкя (Кютлюцuте, Деб.), Кюmлю
ците (Д. изв.; Пор. още: Памуклукъ), все от тур. koklak 'коренище' 
(кютлюk е с т поради дисимилация или. чрез погрешно сВързв.ане с 

кютук); Кютюклъкъ (и.); Ту.мрукъ (И.),от тур. tomrak 'дънер, пън'; 
Горялата КОрUЯ (Фил., още: Дренакъ); Пожаръ (Бод., и.), Пожа
рето(И.), ПОжарлъкъ(Вод.). За С$щата цел могилите ~a били pa~
копавани и отчасти изравнявани, З8 да се орат по-лесно, оттук МН 

Kaт.n. Копана могила (Др., Ез.), Копаната чука (Пил.). Вдлъбнатите 

местности са' били .насипвани и изравнената по тоя на~ин п~ощ е 
била наричана· долма (тур.) 'добит чрез пълнеж, чрез· насип, срв. 
мн Дулмата (8ин., Тат.). Начинът на обработка на "земята със ста

ровремски дървени плугове (по-точ;но : 'рало с несиме;rричен J1емеж 
или без колесар' 2) също е намерил израз в ня({ои местностни назва

ния,: Плуговuца (Тат.), Плугвuната (Лен.); Пулукъ (Пулуциmе, БР), 

от тук. pulluk, заемка от 6J>лгарсни плуг. Първите д·ве названия се 

смятат от населенЙето за много стари. Изкарването на оборски тор 
на опре.z(елено място, за да 'угние, или събирането на тор от цялото 

пасище е дало повод да се наименува една местност I Торuще,то (Др.). 
Във връзка с различни земеделски култури, виреещи в Първомай~ко, 
са възникнаJ1'И следните m-еСТНОС1НИ наавания.: АнаСО1iuщаmа (Пил.); 

_ 1 Б. д. Гр инч е п'к о, Словарь украинекоrо языка~ Киев, 1901, стр. 568. 
2 Вж. Х р. В' а кар ел с к И Народните земеделски терt.tИНИ у българите и тях- , 

ното историческо значение, сп. Бълrареки език, г. VI, 1956, J(H. 1, стр. 40. 
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Бь'станлъкъ (Вод.), БосmанлЪкъ. (Гр., Ез.,' Прав.), Бостанлъците
 
(Кар.); Конопища (И); Конопищата' (Бод., Лен.); Паму"лукъ (Кр.;
 
Пор., още: Кютлюцuте); Сусамищата (Лен.) ;Чилтакъ (Деб.),· Чuл

тиците (Д. изв.), ОТ тур. cettik 'оризова нива, оризище'. Ограда на
 
оризище се е наричала тирлик (тур.), производно от tir (вж. SDD, т.
 
IIJ,CTp. 1367); тая дума днес е рядка в българските говори; срв. МН
 
,Тирльикъ (ВИН.), Горни тирльUк (Вин.), Муран,лuцкuя тирлик (ВИН.).
 ..с
Има 'случаи, когато дадена местност ,",се засява само есенно време, тъй
 
че сеитбата трябва да презимува; срв. мн Зимн,ица(та) (Ез.). Нива,
 
която не се оре, J{зоставенз, се нарича в Първомайско келе,М,я, по.;.
 
рядко келемица, от тур. ke.leme, (за значението. му вж. SDD, т. В,
 
стр. 868, и Гер. Реч., П, стр. 360); тая дума също се среща в мест

ностните названия: Келемите (Бод., Др., Кар., ЛЮб.), Кельемицuте
 
(Пил.), Бяла келемч, (Др.), Pa8/:la келемя (Пил.), Саръквата келемя
 
(Др.). Във вр.ъзка с мястото на ВЪРШИ1бата стоят МН: Харман,ето
 
(Лен); Харманите или XapMaH~"иme ниви (д. дол); Харман,чеmаmа
 
(Пил.), Харманчето (Др., и.). Формата на нивите също е могла да
 
послужи като признак за наименуване на местности: Кривите н,иви
 
(Д. дол) .. Нива с форма на- продълговата ивица се нарича с турската ,
 
~YMa урган ('дебело въже'), взета в ·неЙното преносно значение;
 

среща се в следните местностни названия: Ургането (Стал.), Урга

Hbeтo(K~p.), Юрzането (БР, Скоб.); ГвиitдUКЛUЦl<и ургане (К-ар.); Дълги
 
ypzaHe (Кар.); д7Jлzите, юрzан,е (БР); Късите юрzан,е (БР); Старите
 
юрzан,я (Скоб.), Хасарските ургане (Стал.); Чуnлашките урган,е (Стал.).
 

Развитието H~ лозарството в минаnото_е наложило значителен
 

брой местностии нззнзния: Баалъкъ (Кар.), Баалъкъ (Люб.), Балл'Ькъ
 
(Вод., Стал.), Баллъците (Баллъкъ, Скоб.), Баялъкъ (Вин.), -от тур.
 
bagl k 'лозя'; Корабчетата (Лен.), кораб е 'возен на, кола продълго


ват дървен съд, ~,които прекарват и мачкат грозде' (вж. Бълг. тълк.
 
реч., .стр. 317); Лозетата (и.); лозята (БР, още~ Новите лозя;
 
Вин., Вод., Гр., Д. ИЗВ., Кр., Първ., Тат.), Лозято (Бр., И.; Кар., още:
 

. Старите "лоз,я; Пил., Скоб., Стал.), Лозя-баир (Тат.); Дре9ачките 
лозя (Стап.) ; Исизлерските лозя (Фил.); Новите лозя (БР, ,Лен., 
Фил.}; Старите лозя (Бод; Бр., още: Старото лозе;, БР., Гр., Ез., 
И, K~., ЛеtL, Прав., Скоб., Стал., Тат., Фил.); ШараnЪ':lата (и.), от 
тур.-Перс. ~arap-hane 'винарска изба'. ,Във B~Ъ3Ka с градинарството 
са възникналиместностните названия:· Бахчата (БОд.), Бахчите (Кар., . 
Първ.), Бахчалъкъ (и.); Долапе '(Бод., Първ., Стал.), Долаnъ (Гр.), 
долап е 'градинарско. колело (за вадене вода)'; Фиданлъкъ (Люб.); 
Хашламuте (И.), 0'.1' тур. a~(l)lama 'присад'. ' 

Не' по-малко е застъпена и скотовъдната терминология в местно
стните названия ~a ПървомаЙСКQ. Различните огради и постройки за 
добитъка' в полето и планината са представяли характерен признак, 
по' който са били наименувани съответните местности: Агълите (Кр.), 
Ягълето (БР), Яzълчеmата (И.), БозаiJъшки аzъл (Скоб.), от тур. agll 
'кошара'; Бачuйщеmо (Лен.); Гермите (БР), от гермя 'част от аГЪJI 
в ПОJlеЗ8 агнене' (Панч. Доп., стр. 71), тур. germe 'ограда'; Даамйте 
(Пил.), 'Старите даЙм.U (Др.), от тур. dayama 'място за Jlежене на, 
добитък като 'овце, кози; агъл' (SDD, т. 1, стр. 407); Говеждия 

~ ,__T_"о_п_он_и_м_ия_т_а _на_П_ър_в_о_мз_Й_ск_а_о_'к_ол_и..:....я_.....:..;.;.;;;~~~~ --=5-=.9 / 

егрек (Бр.), Камилски егрек' (Стал.), Оловарския егрек (и.) - от Во

л'~ваРС"lfяе.; ,Мандрата (Бод., и., Кар.); Саите (8ин., Кр.), Саи

щето (Бр.), ЧУРЧУЛЬQвата сая (Бр.), от тур. saya 'овчарска кошара, 
агъл' (вж. SDD, Т. lV, стр. 1702; Гер. Реч., У, стр. 122) ; Турлуците 
(Др.),·от тур. turluk 'овчарска кошара; агъл за, К03И' (SDD, Т. 111, 
стр. 1399).. Широк път, ОСтавен ·между ниви,градини, лозя и лр. за 
мина~ане на добитък, в ~ПървомаЙСI{О се нарича скеля (в Гер. Реч. и 

Панч. Доп. тов:а значение на думата липсва); тая дума се среща в 

следните местностни названия: Скелята (Бод., Бр., БР, И., Лен., Пил., 

Пор., Прав., Скоб., ФИЛ.), Бuuдтовата скеля (Кар.), Говеждата скеля 

(Скоб.), Горната. скеля (Кар.), Свинската скеля (Фил.). Във връзка 
с пладнуване на добитък стои МН Пладнището (Др.). Много 'мест

ности са наименуван;и въз основа lIа използването им за пасиша : 
Бозалъкъ (Бр., БР, Др., Кар., Кр., Сксб., Стал., Тат.), Бузалъкъ (Пор., 
Фил.), Бузалъкуу (от Бузалъково, Пил.), Белите буза7lъци (Ез.), Гор

н,ия бозалък (Кар.), Молките БУЗGлъци (Лен.), Стария бозалък (Кар.), 
Старите бозалъци (БР), Чilуzовичка бозалъчка (Фил.), от бозалък 
(тур .. bozaglllk 'пасище); Ливадите' (Кар., Лен., Първ.), Горни ли
вади (Скоб. ,.Горните ливади (Кар), долни ливади (Скоб.), Долните 
лuвади (Кар.); Мейрята (Кар.), Мерията, (Деб.), Мерътъ (Първ.), 
Мерята (БР), от тур.-ар. тега, тег'а 'пасбище, мера'; Пасището 
(Др.); Сохатя (Соватя, Прав.), от суват (тур.) 'лятно пасище' (вж. 

Бълг. TlWIK., реч., стр. 836); Чеuръ (Др.; Чеиря, Вин ),Чеиря (Ез., 
още: Клисечеир), Чаuрите (Кр.), Чеирето (и., още: Дряновчuца; 
Скоб.), Чеирките (и.), Ч~ирчетата (flърв.), Голямия чаир (Вод., И., 
Пил.), Горните чеире (Скоб., още: Горните ливади; Люб.), Дол
нитечеире (Кар.,Люб., Скоб.), Малките чеирчета (Първ.), от тур. 
~aYlr 'ливада, пасбище, мера'; Юрията (Тат.), ОТ юрuя 'определена 

местност.з~ ,паша на един вид овце, добитък' (Панч. Доп., С'Тр. 833), 
от тур. дгд място за пускане на добитък, пасище' или иги 'място в 
полето, където лежи добитъкът' (вж~ SDD, т. 111, стр. 1116 и 1435). 
Във. връзка ,с овцевъдството е възникнало и названието на' голяма 

местност при с. Поройна - О'Вче поле. . 
\ Различни други дейност'и на човека са определили 1iа8,ванията на 

следните мес'тности: БикчUльница (Др.), тук имало' ·,някога бички
джийница; Дъските (Др.), тук са бичели дъбови дървета; Кереми

Qо;рницата (СкОб.), в т~я местност е вадена глина за I<.еремиди; Ки

речнuцаша (Бр.), някога тук са пекли вар (тур. Rirec); Кюмюрницата 
(Др.),f{юм,урниците (Ез.: Пил.), к,ьомюрликя (Вод.),. във вррзка с 
горене .на дървен кьомюр ; Маденя (Бр., Пил~), Завивите маденя·(пил.)' , ..., ' 
от тур.-ар. таdеп руда, рудник; Пукнат Ka~eH (Др.)~Сякан" камен 
(Бр.), Чушн,атите кdмън,и.(Бод.). 

2. НАЗВАНИЯ' ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТИ НА 

Имената на различни предмети,кЬито са 
изпъкват като отличителен белег на дадена 
на.Т без формалко изменение и названия на 

ВЕЩЕСТВЕНАТА КУЛТУРА 

дело на човека' и които 
местност, могат да CTa-~ 
съответните местности. 

http:��_�_��_�_�_��_�_��_�_�_'�_��_�..:....�


61 
Иван J1уридаНО860 

Тия названия биват по· строеж едноосновни иnи двуосновни. В ·по
следния случай първият елемент' ·е прилагателно име, което най-често 
служи като определяемо КЪМ името на п·редмета. u 

Наличието на воденици и мостове е пораждало особено траино'
 
впечатление с което се обяснява и появата на местностни названия,
 
като :Долн~mа уденца (Стал., Фил.), .уденца е от воденица (В резул· 

стат на силна редукция на и и изчезване на началното билабиално в~ " 
Старата воденица (Кр., още: Кuлникя); Дuнчuщето (ВИН.), от ·динка
 
'воденица'; Воденичния кър (и.); Уденчцна кория (Др.), Уд~нчuна от
 
уденца (вж. по-горе); Вятърнuцаmа (Бр.), .тук е имало вятърна мел-.
 
ница; Рекиния мост (Стал.), Сухия мост (Кар.); Сухата киприя
 
(Кар.), Юрчицка киприя (Кар.), киприя' е 'мостче', от тур. klJpra; Двете
 
киnрийки (Кар.), вж. предходното название. ВЪВ .връз~~ с издигане на
 
кантон или постова сграда, наричани куле (тур.), са ВЪ3НИl<нали назва


нията: Кулето (и., Люб., Прав., Първ.), Старото куле (СТЗJI.)~_ ОТ
 
имена на различни други предмети са меСТНОС1ните названия: Брусъ
 

. (Първ.); Бялия' камък (Гр.), тук има голям бя.л камък, който в турско
 
време служел З3 граница на турс'ки чифлик; Долапчетата. (ПИЛ.), в .
 
местността има изд·ълбани дупки като долапи; ДBeт~ .чешми (Прав.),
 
Търте чешме (Трите Ч., Бр.); ~Чардако (Лен.), Чардаците .(Кар.).
 

3. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СПОЗЕМНИТЕ .?тнаШЕНИЯ в 'МИНАлата 

Названията от тая подгрупа са най-често едно~сновни, 'ито пред

ставят по начало обикновени същеС'fвителни, които означаваr делитба
 
на земята или .начин на ·неЙното владение, но не и нейния соБСТБе

ник. ВЪВ връзка С нас.nедственсто деление наим~та са' се полу

-чавали по-малки 'УЧ'астъци земя, които в Първомаиско са наричани
 

обикновено с турски думи, както се вижда и от следните местностни
 
названия: Бюлюкя (Скоб.), Голям бюлюк (TaT.)1 Дренйвите билюци
 

(БР), Бюлючетата (Скоб.), от TY~. bolak 'д~лница' (от ,ГЛ.ЬiJlmеk
 
'деля'); Илишuкъ (Гр., Др.), Илишuкя (~3.'. K~p.), .Ил~шuциmе ~Бр.,
 

-- БР, Д. изв.,- Прав., Пър~., Тат.), от тур. ale~zk. делница (от гл. ille~

mek 'разделям, разпределям'); Паuчеата (Лен.), производно от паи. _ 
Същот·о. значение и~ат наэванияrа: деленикъ (Д. изв.); ПарцелитеI 

(Кар., Фил.),' Парцельето. (~); които са от .най-ново ·време. Според 
начина· на вл-адеене земята в миналото са нареЧ,ени меСТН<?СТИ1.:е: 
Въкъва (И., Лен., Тат.), от ту·р.-ар. vakzj 'нед;вижим имот, подарен 'на 
джамия или черква за благотворителни· цели'; Мездраmа (Д. дол), 
мездрата-(Кр.), от тур.-ар. mezraa 'поле, орница, нива' или по-точно: 
'празно, до никоя мера не принадлежащо място между зеМJIищата иц 
няколко .села, което се посява от тях в известен определен ре д., се 

нарича мездра·' 1; ОртаклЪкъ(Пил.); Чифликя (Лен., ПЪРВ.), .Горния 
и Долнuя чифлик (Първ.); . Ясакъ (бр., БР, и., .Пил.; Кр. и Прав" 
още: Ясаците), Ясаците (Гр., Кар.; Пор., още: Ясакъ), от ясак 
'бранище' (тур . .yasak 'забранен'). . .. 

Тук се отнасят още названията: Джубuскоmо (Гр.), от първона
чална форма Джабиското (изменено вероятно по а_налагия на думи . 

1 Вж. К. И реч е к, Пътувания по Б'ЬnгариSl~ Пловдив, 18GG, .стр. 85-86. 

Топонимията на Първомайска околия 

като джубе и др.), а това ОТ тур. саЬа 'безплатно, даром' (местността е 
била навярно дарение на някой турчин); С1Jftъркumе (Първ.), от тур.
гр. Slnzr 'граница, межда, СННУР'. 

4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ПОСЕЛИЩНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Названията от тая подгрупа представляват голям интерес за по .. 
селищната история на даден край. Те са по' наЧaJIО съществителни 
нарицателни, означаващи поселищна единица, които на свой ред мо- ~ 
гат да имат за определяем о прилагателно име, без да (е 01нася по

следното за меСТНОС1та. 

При· нашатата обиколка из" Първомайска околия Еаедно с архео
лога Ив. Велков можахме да установим в пълно съгласие с данните 
на археологията, че MeCTHOCTH~ названия, КОИ1~ съдържат ..нарицател
ните градище, кале и хасар (или хасарче) , са безспорно свидетелство 
за съществуването на антично или средновековно селище, което е 

. било унищожено в. началото на турското влвдич"еСТБО. Танява назва
ния в' Първомайско са следните: Градището (Пил.); Калето (Д. дел; 
и., още: Оградището); Калевището (Колявuщето, Др.),от п~рвона
чално Калеище .(с BMerH8TO в за избягване на зе ва), производно от 
кале (срn. СН Калеица, Троянско, иКалевица, Девинско); Хасар'Ъ 
(Др., и., Лен., Стал.),. Голямия хасар (Др.1 още: Хасаръ; и.), Ка.ме
нивuя хасар (и.); Малкия хасор (Др.), Хасарчеmо (и.), Малкото 
хасарч.е (Др., Стал.), 'от тур.-ар. hisar, дизл. hzsar 'кре.пост'. За из
чезнали стари селища свидетелствува'I още названията: БОн.а-ка_саба 
(Стап.), за него вж. ло-горе стр. 39; ()zра~ището (И.); Пещвето 
(Фил.), намирани са остатъци от тухли. . 

Запустените селища (или дялове от тях) и дворища в новия по-. 
селищен' .период в Първомайско се наричат обикновено с турската 
дума 'юрml юртище, Koe:ro съответствува на западно.БЪJIгарскотр се

лище: Юртъ (Гр.), Юрmя (БР, Ез., Пил.), Юртищата (и., Лен.), Юрт
вето (Бод., БР, Прав., Първ., Фил.), Юрчеmата (Първ.); Биндuклиц
I(ume ··юрmве (БР), вж. по-нататък сн Биндиклu; Голямия юрm (ВиН.); 
'Горния юрm (Ез.); Долн,ия юрm (Еа.); ГЬдnчулерски .юртвя (Д. 

. изв.), от изчезнало СН Гьоnчулер (вж. ло-нататък); .дерекю вс ките . 
юртвя (д. изв.), от СН Дерекьой; Малкия юрm (Вин.); Стария' юрт 
(Бод., Др., Тат,); Старите юртове (Скоб.); Турски юрmuща (Скоб.); 
ЮрmЛjJкъ (Прав.; Кар., още: ЮрmлjJците). . . 

Тук се отнасят още названията: /:{он,акъ (Бр.),. Kqel'O стои ~ЪB
 
връзка с- името на изчезналото турско село Тюркменконак; CmapfJ
 
село (И.), Старото село (Бод., Люб.); Турски дворища (Скоб., още:
 
Турски юрmuща); Циган,ските колиби (Бр.); Язл а та, (Др. -3 пъти),
 
Язлъmа (и.), Новата язлil (Др.), от тур. yaz/a 'място, където се
 
летува; лятно селище (възможно на юруци)'.
 

5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТИЩАТА 

.Наименуването 'на местности по пътищата, които минават през 
тях, е ш~ироко разпространено явление и' в други български краища. 
Нарицателни, означаващи път, Mo~aT да стават, обикновено в ЧJIену
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ваната си форма, направо местностии названия: Друмъ (Бр., Н.); 
Дру.м,чето (Бод., Ез., Стал.); Калдъръ'м'Ъ (Стал., Фил.); Пътеката 

(Кар.); Кръстомnъть (Др.), Кръстопътя (Ез.). Формата на ПЪТЯ с'!:>що 
е могла да послужи като различителен признак на дадена местност: 

Колото (Бод.), има път, който се вие като колело; Крuволицата 

(Криволиците, Кр.); . Кървавицат:], (Лен., ощ~: Старата църква), 
тук минава път, КОЙТО криви като свинска' кървавица. Двучленните 

назван'ия от тая подгрупа съдържат като определение най-често при
лагателно (качествено или относително). В малко от тях прилагател

ното означава естествен признак на обекта (пътя): Голямия друм 
(ВИН.); 'Малкия друм (8ин., ПЪРВ.); Малко~о nътче (Фил.); Църве
ните пътеки или Червените n1,теки -(Др.). В названието Друмския 
път, 'С което е означена местност при с. Бряг6во, прилагателното е 
от друм, което е добило значение 'ШИ'рок междуградски ПЪТ' •. По-го
лемият дял от останалите двучленни местностни названия сочаr 

об~кта (най-често съседно село), за който води даден пrpт; Ал.ма-. 
лuцкu(я) път (Стал., Фил .. ), за с. Алмалии (днес Ябълково, X~CKOBCKO); 
АлъmО8 път (Гр.), зас. Халътьсво (днес Крушево); Анатемска пъ

тека (Бр.), Еа М. Анатемата; ран,сl<оmо шосе (Фил.), аа Хасков" 

ските бани; Буковския път (Лен.), за с. Буково; Върбич<кuя ПЪ,!! 
(етап.), Върбишки път (Скоб.), З8 с. Върбица (днес Филево); Гемии

ски път (Скоб.), за р. Марица, където имало гемия ·-за преминаване; 
ДереКЮ8екu път (Прав.), за с. Дерекьой (днес Поройна); Дермен

жuцкu път (Фил.), за воденица (тур. deglrmen) на р. Каялийка; Дре- ,;
баttkuя път (Стал.), за М. Дребакъ; Ж,!леnлерски път (Кар .., Фил.)., за 
изчезналото с. Желеплере; Кайлицкu път (Скоб.), за с. Каяли (днес Фи
лева); КаражаЛО8СКUЯ път (Фил.), за С •. Каражалово; Каялuцкuя път 
(Стал.), вж. по-горе Кайлиц"ц път; Лозян,екu път (Бр., Скоб.), за лозята; 
МаВрО8СКU път (Бр.), за М. МавРрво; Машаталан,ски път (Бр.), за 
М. Машатала ; Мuсилuмекия път (Фил.) за с. Мисилим (днес Право

славен); Мура~лицкu път (Тат), за изчезналото с. Муранли ; Пре

славски път (Скоб.), за с.Преслав (днес Сталева); Станимашкия 
път (Тат.), за гр. Ста'нимака (Асеновград); Увалицкия път (Бр., 
Прав.), З8 равнината, тур. ova, ovallk; Хасковското nътче (Стал.), за 
Хасково; Чuрnански път (Кр.), за Чирпан; Чукяния път (Бр.), qЗ 
М. Чуката; Юсузлерскu път (Скоб.), -за с. Юсузлер (днес Сталево); 
Ябълковски път (ФИЛ.), за с. Ябълково, Хасковско. Интересни по 
форма са следните [(ве названия, които съдържат като определение 

членувано съществително: Гьоля-nътя (Прав.) и Чеuря-nътя '(Прав.). 
t ..

Други; двуqленни .местностни названия показв~т предназначе

нието на пътя или· използването му _от 9пределени -~ица, ИМ~ЩИ общ 
произход или общо занятие: Гръцката пътека (Бр.), Гръчката пъ
'тека' (Д. изв.); Даалиц"ия път (Лен.), Дахлuцка пътека (Др.), 
Дахлuцката пътека (Ез.), от даалии (тур. dagll) '1. размирни турци 
в края на XVIII В., 2. планинци по южните родопски склонове' (вж •. 
Бълг. ТЪJlК,.реч., стр. 109); Дърварски път (Лен.." Фил.); Пом,ачкаmа 
пътека (Бр.); Хаuдуц"ата пътека (Др.); цuгaHc~ama пътека (Фил.); 
Юручкu n1Jm (СКОб.). 
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в Първомайско не се срещат названия във връзка с речни бро
ДOB~. ПО място за преминав.аН,е на ж. п. линия е наречена меСТността 
ГеЧ1lтя (Скоб.), от тур. ge~lt брод, проход'. Тук се отнасят още МН 
Гимелъкъ (Вин.), Гимилuкя (Кар.), ОТ тур. gemilik 'място, където има· 
ге-мия за превозване' (В. случая през р. Марица). 

б.· НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕГЕнии, РЕЛИГИОЗНИ НРЕДСТАВИ 
!!-:~. ГРОБИЩА 

- . За вероятния легендарен произход на някои местностни названия 
(Жидовица, Голям Костадин и Малък Костадич) бе споменато по
горе. Тук трябва да добавим още название10 Анате.мата (Бр. от 
гр. ayci{)-!J.L~ 'проклятие'), чиито конкретно значение не е ясно за H~ce. 
лението. 

Много .н~звани~ са про~злез~и от имена на оброчища и пара
клиси: Светог Иля, Свеmoг Петра и Светог Танас (Пил.), CTap~
родителни форми (вж. стр. 40); Светаленка (Бод.), от Света Еленка; 
Света Петка (Лен.); Света Троица (Бр., Прав.); Свети Атанас 
(Лен.); .света Герги (Пил.), Свети Гьорги (Бод.); Свети Илия (БР, 
и., Кар., Пил.); Свети Петър (н.,; Свети Танас (И.), . Свето Танас 
(Др.); Светото (Бр.), съкратено ОТ Свето четиресет .мъченици (на 22 
март); Константин (Ск:об.). Интересно е названието Рая (Пил.), от 
раи (изглежда, че местността е наречена така на подбив поради 'сла- . 
бата почва и липсата на вода), срв. и рум. Raiul.1 .. 

,И}вестен брой названия Съдържат нарицателни, които означават
 
религи~зн~ обекти: Ман,асmuря (Бод., Гр.); Метохъ (Бод.);- Ста

рата "илия (Др.); Старата цър"ва (Лен.); Църквицата (И.); Църк

8uщето (Бр., Деб., Др.); Чольева църква (Др.). ВПървомайско е
 
познато и турското съществително tekke 'жилище на дервиши' и със
 
значение на.. 'светилище'; СрВ. МН Текето (Лен.); Текията (д.изв·.,
 
Лен.) ; Ти~ята (Бр., Ез.). Интересно е да се отбележи, че в местно

стите с подобни названия най-често не съществуват съответните ре

лигиозни обекти, а археологичните данни говорят за наличието нз
 
стари селища (антични и средновековни). , ....,
 

Наличието на гробища в дадена местност или в съседство с нея \. 
също е могло да определи названието й: Гробето (Бр., и. - 2 пъти, 
Пи~., Прав.); Геренс,!о гробе (Кар.), Геренско е от гере.Н, закоето 
вж. стр. 48; Долното гробе (Пил.); Новоселското ?робе (д. изв); 
Старото гробе (БР, Кар.); Турско гробе (Тат.), Турското гробе (Бр., 
Др., Кр., Люб., Пил., Първ., Стал.)!. Турцкотоzробе (Кар.), Турските 
гробuща(Скоб.); Цигажко гробе (Др.); Чулфанско гробе (Пил,). дял 
от м. Чулфата. За трагичната смърт на отделни хора (ат гръм, -убий. 
ство и пр.) в дадена местност е запазен спомен в редица названия: 
Гробъ (Др., Лел.); Боажие,вия гроб (Бр.); ПQnрat1вия гр.об (и.); 
Тоmxоловuя гроб (и.); ХожоfЩЯ гроб (Пил.), Хожов. от ходжа; 

I ВЖ.,Iоrgu 1о r d ал, Nume de locuri rОЛlвпе§ti tл Repub1ica Populara Rоmала,
Bucure§ti, 1952, сур. 208-209.. . 
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цuгаflС~UЯ гроб (Лен.) ;ШабаНО8UЯ гроб (И.). От турско нарицателно 
е МН Тюрбеmо (Д. изв., Лен.), тур. tUrbe 'гр.обница на големеоц'. Осо
,бени български образувания са:' Грд'бuцата (Фил.)" Грдбuцеmо (Бод., 
Ез.); подобни нарицателни не се срещат в местните говори. 

7. други МЕсrнаеrни НАЗВАНИЯ 

Тук се отнасат малко названия ~ различно знтчение, които са от 
ново време. НЯКОИ от тях са ценни за историята на 'ГIървомаЙско. 

Събирането на ,данъка беглик преди Осеобождението е ставало 
извън С,елището, което е засвидетелствувано в названията: Беzлuчкu 
харман (Стал.) и БеzлuчкаmlJ, кория (Кар.). За ,наблюдателно .място 
на пъ~арите или на турския. пост е бил избиран някой голям камък,' 
от К,оит.о се е откривала широка гледка на всички, страни; спо~ен ,за 

T~Ba .е запазен в-МН Бекчuевuя камен (Бр.), от Typ.bek~i 'пъда'р', и 
Караулен камък (Др.). ,С ·военна дейност на турците в, навечерието на 
Освобожде~ие;о е свързано МН табетmа. (~тал.), умалително от 
тур.-ар. iabta окоп, укрепление'. . 

От названия като Пазарището (И.) и Чаршuйкuте' (Фил.) може 
да се съди, че пазар (вероятно' на добитък) е ставал и извън" се
лищата. ' 

,Названието Обuръ (Гр.) е дaдeH~ във връзка 'с реална случка, 
станала в тая местност малко след Освобождението. ' . 

. 'Тук ще отнесем и мн Петеловuя вол (Др.), което се обяснява 
различно: според едни.. там ,имало канара, подобна по форма на вол; 

а според други там бил загубен вол (прйлагателното е О'т семейно 
име Пеm'еловцu). 

Г. Посесuвнu .местностни названия 

Посесивните местностни названия представят в по·ГолЯмата си 
част непо-средно Qтражение на частнособственическите (главно поэем

ните) отношения в близко,то минало, предимно преди Освобожде
нието. Едни от тези названия можем да определим като. чисто посе

сивни, ~. е. те изразяват само един единствен признак (отношение) 

H~ местността - принадлежността и на дадено лице или лица (тип 

Новково, Душковuца и Бойчоското, Арнаутското). Други са сложни 
по лексикално, значение, тъй като освен определящия посесивен еле .. 
мент имат и опре!П.еляемо съществително което може да бъде reo
графски ·Т.ермин, бот·анично име или дума с ,културноисторическо 
значение, (тип Дра,ганова чука, Динкоски орех, Янчовата воденица). 
С огледна тия особеНDСТИ в структурата и значението на посесив" 
ните названия можем да ги разпределим в няколко подгрупи: 

1. Названия с топонимични наставки. , ' , 
2. Названия отприлагатални. 
3. Наэвания от словосъчетания с определя~мо --:..л физиогеограф

ски термин. 

4,. Названия от' СJIовосъчетан'ия'с определяемо~б,отани,~НО (РЯДКО
 
зоологично) и~е .. "., , 

5. Названия ОТ-, словосъчеrакия .С определяемо, ознаt,I8В,ащо кул. 
турноисторичесхо понятие. ' 

- 1. НАЗВАНИЯ С ТОПОНИМИЧНИ НАСТАВКИ, 

Характерно за названията от тая подгрупа е, че' те са::'възник

нали направо като ТОПОНl:IМИЧНИ образувания,разграниqени'ri~ спо

вообраэовател.ен строеж от о'бикновените нарицателни и при)rага~~· 
телни в съответния говор. Както ще .се ВИДИ от Пр,имерИте,по;.долу. 
тия названия са производни от основи на JIичниимена (~pЪCTHH,po

ДОВИ 'ИЛИ прякори), по-рядко от основи на ЛИЧНИ "ариuатеnни.С TO~ 
ПОНИ'AI,'ична ~функция тук се явяват три наставки: ·ица (-О8иЦа), -ка и 
-ово Н -ево.. ' " " :;-~ 
, а) Названия'с наставка --ица (или-ца след изпадане на СИJlllо'ре

дуцираното -u-),разwирена -овица (-евица): Гарагашковuца (И~)/ от· 
прякор,срв.zарагаш"а 'сврака'; Граnчо8ица, ГР(lntШца' (npa~.),'QT( 
лично ИМ,~ Граnчо,' Гуганца, ГугаfШца (Фил.). от родово име' "Гуг'iJ,6' 
н,ето,· ДеЛUUSflн,ца (Бод.), от Делuuван,· Дьодвица (Бр.), от .по-старо 

*ДодЬО8ица> ДьодЬО8ица (антиципация на палат~лността), ОТ/ПИЧНО 
име Додьо; Душк(о)вuца (Фил.), ~ от . пично име Дущко~· ЗаЙ'-'4Рца 
(Пил.);, Зеер,uца, Зехерца (Бод.), от по~старо *Сехерица" от, 'турско 
лично име -Сехер; Зофuйца (И~), Зуsuйца (Бр.), от първонаqа~,.о:*со:' 
фuйца(от Софuя); Кенанца (Лен.), от ту,РСКО лично име heHa,)!t; ,Ко
жам,аlluца (Пил.), ОТ прякор, СрВ. тур. kocaman 'грамаден; еДър,;"го

JIЯМ' ~ КЬдр8ица '(Ез.),оr по-стз:ро Кьоравица, ~РОИ3ВОДНО,~~,~'Р~,kОР;" 
Ман,ща (Бр:), Маневица (Др.),' ОТ мъжко лично имеМанu~' ",'(cp~. 
Драеuя),Мане; ·Ма,."длца· (Люб.), от по-старо, Манолица ;-, .'МlipЧ(о)
вица(Др.). ОТ Марчо; Пе'tкаранuца (Е'з.), навярно от прякор-Пе.'t~а-,v 
ран; Пусmажuйца (Др.), от първоначално *Пусmа (Х)адЖullЧ(J:;rt~ . 
И3ВОДНО от хаджая~ Пуста е прибавено по-късн'о ЗЗ'ХЙРttктери'зу

, ване на местността, СрВ.', С,ърбохърв. СН Пусто .Шилоsо, "Пj~iitiz,' 
Градец. и др., чеш. Pusta Катетсе, Pusta PrOSl!~; Paй,,~Цa(Дp~);' 
СараЧО8uца (Бр., Др.), от прякор, срв., сарач (тур.) 'с е ЖJI8р' ;'СЛа,81СО.' 
вица (Пил.); Сmаматuца (Д. изв.); ,от Сmамат;' СтаНО8Uц~·(fI}!JJ.); 
Таушан,ца (И.), вероятно от родово име Таушанцu;'> XdJiait/liJa: <11.), 
,от първона'lално *Халuлuца,' ОТ ТУРСКОЛИЧН'О име Xii~/lJ·_"~Xac(J," 
ница (Бод., , Бр.); ХасаНКО8ица (Тат.); лъд1Jрuца, XЪдъp4a:~ (Ез_~); v~ 
турско лично име Hldlr; lUахnалuйц(J, (И.), от,първонаtfаJiИо';*Шах
балuйца, производно or турско лично име $ah' Ваlt.ВероятНоот 
основана турско лично име, е п'РОИЭВОДНО' и 'МН ЙймJijJ(tl}цti (Др.). 

б) Названия с наставка -ка, които мргат да се ЯВЯТ В членувана 
форма, а също така и в множествено число: БоmlifJl!!\/!.-m,q;(~); 
ГьдргО(Juчка· (Бр.), субстантивирано вм. Гьоргова чу"а,коеТ.Qс_С~IUО ,се 
употребява (В случа'ясе явяваумалителната__ 'настаВк'~·uчКа);, Д~Af:
ЧО8ка(И.); Исембеliкumе (Д' дол), от -тур. ,Исем-беЙ;-·КаРtr:лu4Щlте,.' 
(Д. иав.), от Кара АлU(ТУР.);. Курдоолкаma (Лен.),··от. турско семейно' 

5 Годишнflк, на ФИ"ОJlогичеекия фаКУJlТе..т 
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име· KUft.oglu (по-малко B~POllTRO еда е ПРОИЗВОДНО ОТ ·турско съче

тание kurt yolu 'В'ЫIЧИ ПЪТ');, Мъзълкаmа, Мъз1Jлките (Д.. дол), ОТ 
'пря,корМ~зъл~, СрВ. тур. mazll 'кавгаджия' (SDD, 111, стр. lОбq); 
Сmа.м,БОАкаmа (Др.), ОТ прякор на човек, ходил в Цариград',:,(Истам
бул); Хараnкиmе (Д. доп), от първоначално *Араnкиmе (с иеорга
~ично X1 срв. И В МН ХашлаJ4umе), от ЛJfЯКОР Арап; Хджов"иmе 
(БР), от ходжа; Чакалката (Лен.), Чакалките (И.),' от прякор, СрВ. 
тур. fakal 'беэ:х:арактерен' (SDD, Т. 1, стр. 293)'. о. 

В) .Названия с наставка -osoll-e80, с фонетични раЗНОВИДJlОСТИ в 
в Р'езултат на редук,ЦИЯ -оу,- -08, ":уу: Аnmалоу, АnmалО80 (Бр.,.Др.), 
от прякор, СРВ.' тур.-ар. aptal 'ИДИОТ, глупав'; AXMamb080~ГOPн,o 
АхмаmЬО80 (Бр.), or турско личноиие Ahmat, Аhmet;БикtJpуу (Пил.), 
QT турско JIИ~Н() име [Jekir; Вълнюу, Вълн,юfJо (Пил.), от~емейно име 
Вълн,ЬО8ЦU; Иовкуу, НО8ково (Пип.); КосmО81 Косmоу, КосmoВО (Бр.); 
Късюу (ПИJI.), вероятно от семейно .И,ме KЪCbOвцu;. Ма8РОВО, Ма8РУУ' 
(Бр., ДР~JПИJJ.), 'от 'JJИЧНО име. Мавро; Менеше80 (Кр., ~пiе: Менеш
м.огuла), веро"тно от лично иие (тур.) Менеш;' Пеuчуу" (ПИJl.). Тук се 
отнася и споменатото вече ,название с историческо эначение'Кумануу, 
/(YAlaн,080 (ПНJI.). 

2. НАЗВАНИЯ ОТ ПРИЛАГАТЕЛНИ 

Притежателии прилагателни, на -ОВ-, -ин,' -ек- (-ЧК- и пр.) се из

П,ОJlзват сравнително рядко в ,Jlърво~айско като местностии названия, 

и 'то най;вече в членуваната форма З8 среден род: БагрiLлоуmо (Н.), 
вероятно от изчезваnолично име Багрил; Боuчоскоmо (Др.J~от се .. 
шАна име Боuчовцu;ГаШКО80mо (Бр.), от семейно име (прякор) 
ГашКО8ЦU; ИЛЬЧО80mо (Др.) ; КатранжUЦко. (Пил.), от ce!t4e~HO име 
l:{аmран~uевцu.'; КабакQВОmo (Др.), от прякор' Кабакът; Осмолооmо' 
(и.), от по-старо Оем'олсвоmо, от турско лично име (срв. Ос.м,ОН); 

. . Църsе1tа1l0воf1l,О (Бр.), ОТ прякор ЦЪР8енакъ.Ог осиови на народно.стни 

имена са п~лучени: 'ApнaymC1€omo (Деб.) и Мажарс"о (ПИJI.)t от Ма
~жарско. Следните две названия от прилагателни в множествено число 
предполагат елипса на определяемото съществително ниви: Буда'/,

ните (БР), 'ОТ родово име Будаците ; Орmачкume (Бр.), ОТ f!pmaK. 
ОТ словосъчетание 'чр~з ·изоставян~ на втория елемен'r е ПОlIучено 
МН f{елм,ех~едова '(Прав.) от първоначално /{ел.м,ехмедО8а кория, 
което се употребява и днес. 

Към'- тая подгрупа се отнася и старинното название Драгдйн,а, 
което бе разг-ледано по-горе (вж. с_тр. 41). 

3. НАЗВАfiИЯ 'ОТ СЛОВОСЪЧЕТ АНИЯ С. ОПРЕДВЛЯЕМО 
ФИЗИОГВОГРАФСКИ ТЕРМ'ИН 

НазваНИJlтаот T~ \подгрупа'представят~ъqетания от посесивен 
елеllент(ваЙ·чеето притежателно прилагателно) и опредеJIяемо съще
ствително, което означава вид, земеповръхна форма, положение ИJJИ 
почва на .местността, Като 8TOP~· елемент тук са ,ИЗПОnЗВ8НИ съще· 

Т~ПОН~~ИЯ1'а'Н2L)lЪр'во~айска околия 

ствителни, които се ср'ещат и самостойно като названия на местности 
(вж. при земеписните наэван~я): бълг. бряг, бърrшна (от *бърдЧJi1tа), 
BP1JX, OynKq" камен (или камък), лочка, м,огuла (и могилка), остр08, 
rtазлак,n.ещура, .поляна,' пясък, ycouKal чичка (отчучка,умал. от 

.чука), чу"а, чукара; тур. ад(], (и адичка)адая~ алчilк, баllР (и баирче), 
-боаз (буаз или буваз), бурун, герен, гюне, дурук, каба (и кабuчха), 
1lаuряк (и каuря), нuшё (от 1lьоше), кър; ямач. fIритежателните 'при
лагателни в тия названия са образувани с наставките -ов- (-ев-) или 
само -в- (след изчезване 'на реДУЦИ,раната глася а), -ин- (рядко) И -Ск· 
(-цк-), разширено -ОСК- (от -ов-ск-). Между тези наС1ав~и в топони... 
мия'та на Първомайско не може да се забележи ф,ункциоиаnна раз

лика, поради KO~TO е и·, беэп,р_едметнода бъдат използвани те като 
ДОПЪJlнителен "делитбен белег.' Названията, отнасящи се тук, са СJIед

,ни:!,е: Алаnеmковuя 1 бувоз(Бр.); А.лUА10.лловаmа ада (Люб.); 'Ан

дрийов t<ойряк (Пил.); Аnmuевата - каба (Стал.) ; AcaHOBa~a' адая 
(Гр.); Боажацка б1Jрчuн,а (Пип.); БfJжановumе. герен е (Стэл.);Бо

жанснu'кайряк (Др.); !iОйНОЛО8umе герен.е (Кар.);, . БдЙО8оmо каше 
(Гр.); Бо1tчовuя пясък (Фил.); Бубуmановumе .могили (Деб.) ; Бъдf,.. 
шевокuше (Др.); Бъжвu~ бряг (Др.); Бялквu !'а.мене (Др.); Ване
вото гioне (Б р.); ~аllчоваmа ада (Ка р.) ; Великан ая бурун (и.); 
Вран,чоскuя дурук (Бр.); В'оАкаНО8UЯ бряг (Бр.) ;В'Ь~ЧОС1СUЯ J,аЙРЯ1( 
(Бод.); Ганчоскuzерен,(И.); ГлавЧОВuJi ка.мък (БР.);ГОIJ"О8аmа 'ка
бичка (Стал.) ; Гьоргова чу~а (Бр.); Дамuтракова чука (Др.};Доnч~ 
вите'могuли (Деб.); Драганова чука (Др.);, Дър:Мднооmайда, (Пър~.), 
·от първоНачалн(}Д'ър.мОIl08аmа а.; Дюлгерските герене (Н.); ДЯКОВ 
каuряк (Др.); дrt1<ооmа ада (ПЪРВ.), от първоначзлноДяковаmа а.; 
Дяч,ковuя дурук (Бр.); Желязковuя боаз (Бр.);_ЗдрЙ81<<Jскаnолян,а 
(Бр.); Ивановапещура (Пил.); Ильоваmа~ пещура (Пил.);. Илъчоваmа 
дочка (Др.); ЙерzовUritе дупки (Фил.); ИорdаНО8UЯ кър (Прав., още: 
Йорданова кори!!); Ка!jюхчова лочка (Фил.); Карадuне8скаmа адСl 
(Кр.); Караnt;lчовumе Кllшеmа (Кар.); -Касmвuя боаз'(Бр.); !1аС'6Р08UЯ 
8рЪХ (Бр.); f:(елешоваmа ада ·(Люб.); КоБУРО8UЯ ямач ,(Бр.); Кова

чевuя zepe1-l (Прав) ; Rольовски ада (Кар.); Костова моzU:.ла' (Прав.); 
. Кос/повия б1Jаз (Др.); Кошускаmа . дочка (Бр.); КРУШЬ~UЯ дуру" 
(Бр.), от родово ~Me' Крушовци; .Rузоваmа лочка (Др:); КVРШ':lнова 

. чукара(БР.);,~Rьорчовuя дурук (Бр.); Mapu':l0Bume nольен.и (Бр.); Ма
РUНО8UЯ връх {Бр.); Марков ltaMeH (Др.); МаmЬООЛ8umе кайрецu (С~ал.); 
Менчоваmа каfiречка (Др.); Менчовоmа лочка (Др.); Мильовuя. ,пав

ла" (Бр.); Марекова пещура (Пил.); МитКО8ате камъни (1ЗОД.);,Мuха" 
,поляна, Михваn.' (Др.) ; Мuхови. полени (Ез.);' Мод:ловаm" а.дuчка. 
«:тал.); Мъзъловаmа .могила, 'де дол); Найдьова .nещура (Пил.) ; Па- . 
лаКОВ!lЯ дурук (Бр.); ПаnУЧОС1<а поляна (Лен., още':-' 'Па",уч-nоляна); 
Пастольоския бурун' (И.) ;'ПеЙ1<ово ,баuрче (Кар.); Пейчuноскuя кай
ряк (Фил.);' Пенцоваmа ада (Първ.); Пеmелова(mа) чука (Др.) ; 
ПеmР98' камен (Пил.); Петьоската МО?lJлt<а (Стал.); Г!UЛUЧО8iаmааоа' 

. 2~~ по-особе,lIите ЛИЧ~И. и родови имена, а така също и прякори B~. В ПРИJl~е.. 
ния на кр·а. Речник на местните названия, .1 . , 
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(;rIюб.); Попов баuр (Бр.); Поповата. ада (Кар.,. Ско.б.); Радьовия 
~айря" .(Бод.); Paafl,a кайря (Стал.), от първоначално Райчова >Рои
чуа>Райча 1<.; Рамбашевuя камен (Н.); РУСО8С1<аmа ЧU'tка (Бр.); .Са
1t1JABUme J402uлu(БР); Салиевия кййря1С (Стал.) ; СщаЙКО8UЯ кййряк 
(Стал.); Сmалъос"u буаз (Бр.) ;СтаmЬО8а каб'6 (Бр.); СmоЙчоолу. 
C!fomo ~а,uрче(Деб.) ; Танасов 1<а~ряк (Др.); Танковото баuрче.(Скоб.); 
ТiJШОЛОВUЯ дурук (Бр.); ТеМUЗ(JnUЯ боаз (Бр.);· ТерЗiitlОВUЯ герен 
(Фил.) ;ТОКУЧО!lоmО,,~аuрче (Стал.); ТоnаЛО8СКU алчitк (Бр.); Топ чо
tJama моzuла, (род.);' Тотьовата ада (Люб.); Тоц,КОВСNUЯ ямац, (Бр.); 
ТРОnЧО8ия боаз (Бр.); .ТЯНКО8 каЙрЯ1( (Стал.) ; Узунов герен (дР:.); 
)(ажuевuя nЯС1J«(Кар.'; ФUЛЬО8UЯ буаз (Бр.); Хажард6а .могила 
(Скоб.), ,от п'ЬрвоначалноХаджи-Райов~ --М.; Чuльоtюma ада (.]Jюб.); 
ЧОЛQUО!Jия остров (Кар.); Чольева чу!'а (Бр.); ШабаНОflЙ,ЧУКQ (Др.); 
Щарла""оsаmа дочка (И.); ШаРJ!ановоmа усойка (и.); Шишкоската 
Д,ОЧl(а(Бр~); Шоnово кuше (Гр.); Шу.м.буловйmа .могила (Гр.), веро

, цтно ОТ родово име Шу.мБУЛО8U; рнuн,а чука (Др.); ЯН1iOsа .мо· 
гала (Скоб.). ЛюQОПИТН" са следните, две названия;>които съдържат 
с'Ьщ~ствителни •... употРебени в преносно значение: -БЯ.llква BaНU.цa 
(ИJfCI(а меС'fИОСТ, заГР8денасбрегове, при Др.),.- занuца е, :килер, а в 
случая означава място, .където Сllънцето ·трудно прониква ("занича~), 
ер)). и зан"а 'примка,(дупка, _Э8.ТВОР:, посочено у Панч. Доп., стр. 126.; 
ТjJmЬ8аmакоnаIlЯ'(КОТJlовидна местност при\деб.), копаня е 'широк 
пnос.ЪК ,СЪД 'от, иЗдълбаНОДЪРВQ.', . 

П'ритежате~ни прилагателни от народностни ,имена се срещат в 
три. В8звания: TYPCKU11Je герене., о" Турско герене (Скоб.); ЦlJ,zан,с,,'!mа 
чу"а(Др.)-; Юруч"аmа .могила, (Скоб.).·· -. 

М~JIКОТО посесивни названия от тая подгрупа' с определителен' 
еnемент JIИ~НО име са ВЪ3Н~Кlfали очевиднОподотурско влияние (по 
образец аа'; иэафетни.те. коис:rрукции): .МенёШ-Jlоги,Ла (Кр.), вж. по
ГО:Р'е Мен,ешево,. Мусmра-.моги'//'а (Бод.), BepO~THO от турско личн;о 

. име, срв. тур.-ар. mU$lr (-Sf.l) 'Т.ВЪРД,· упорит', С вметнато m (*Мус
тp~-·>Mycтpa.); М1!зЪл-.мОlltла (Д.дол), вж. по-горе М1Jзълкаmа; 
ПQJl,УЧ~!lолян,а (Лен.), ВЖ~•. по~оре Паnучосuа поляна.. 

4.	 -НАЗВАНИЯ ОТ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ С" ОПРЕДЕЛЯЕМО...:... 

БОТАНИЧНО_(Р~ДКО' ЗООЛОГИЧНО) ИМЕ 

Посес"ви'ите нз·звания от тая подгрупа ознаЧdват също прит~· 
Ж~Нllе на дялове .. ОТ дадеро ~емлище, като същевременно изразяват. ' 
понятие не за эемеIJовръхна.форма, почва и пр., а а8 растителността, 
xapaKTep~a аа съответната Me~TНOCT. Като втори елемент следо~аТ.еJlНО ' 
може да се яци съществитеЛНО,което оэначаваБИЛQоБщияхарактер 
на раеТИТeJlНостта, било отделни ботанични видове, KO~T9 представят 
отличителен _.белег за дадена местност: бозалък (тур-•. -- 'пасище'), 
"ория (и корuй"а), 'ливада (илuваде), чаир ~ИJIИ. чеир' (тур.), челиiiua 
(от тур. (fQJ,l 'храст'), шума ;"брясm, 81Jрба. (и, върбак), .герлеН2UЧ 
(8& за вего стр. 50), дрян, дъб, дъбilца, кавак (тур.-'топола'). "0
рагач .(тур. - 'бряст'), 1СрJ'ша, орех, Отпоево nрситежатеДНИ1е п.ри

Топонимията на ПървомаЙска околия, 

J1агатеJIНИ в тия нззвания важи СЪЩОТО, което се каза в пр'едходната 
глава. Названията са следните: а) Алu.моллuЙmе чеире (Люб.); Аflzелов . 
ц,еир (Прав.); Бачойевuя чеuр (Бр.); Белuвановuя ц,еuр (Бр.); Биш

вата кория (И.); Боежиевuя· ц,еир(Кар.); Грозкооловumе чеuре (Кар.); / 
Даражuевumе ливади, Даражuевumе чеuре (Кар.); ДеЧО8чеuр' (И.); 
Доnчоваmа «орийка (Фил.); ДрЯНКО8 чеuр(Др.); ДЯЛЬ8umе кории 
(Дp~); Емиров ц,еир (Др.); И8анgв чеuр (Пил.); И.мам,кuна КОрUЯ 

(Др.); Исuз.вата корuя(Др.); Иорданово(mа) кория (Пра~.); Ка

.Ilq,Uжuевия' чаир (Деб.); Kqpsa кория (Др.); Куршuльовumе чеаре 
(Първ.); Куш"ва "ория (Др.), Свероятноот семейно име Rушковu,· 
Кюркчuевйmа кория (Бр.) ;!V1елезвакорuя (Др.);- МихаЛО8 .че:lР (Бр.); 
Пtiyновскаmа -кория (Др.); Петелова корuя (Др.); Поповата кория 
.(Ез.); Радьов чеuр (Др.); Радьова кория (Бр.); РаUО8ска корийка 
(Прав.); Садивuя цар (Лен.); Сархов чеир, -Сархожовumечеuре (Кар.),. 
~T тур. Sarl hoca 'Жълтия ходжа' (прякор); 9лqвчовс1СU ,чеuр (Др.); 
Сmанчовр,я бозал'hК (ПИJI.J; Стойеви чеuре (Кар.); 1аНОСЧОО.llО81l чеuре 
(Кар.); tянкова щу.м,а (Пил.); %.аджuасанва кори)!, Хаджиева 1«)

Plf,J! (Прав.); Хаджuдураловаmа кория (Прав.);Хажuевuя чеир(Кар.); 
ХаmипО8и ливади, ХатаnО8и чеире (Кар.);. Хашuмваma -кория (Бр.) ; 
Хожва кория. (Дp~) ;:~Чоnова 1<орuйка (Кар.); Шенкууmо лuваде (Лен.); 
вероятно от семейно име Ше1t"ОВU; Шопова корийка (Кзр.); .Юсуаова 
кqрuя (Пр_рв),от турско лично име Юсуз;Ян,ЧО8UЯ чеlfР (Гр.); 
б) ,Боевnеmковu върби (Кар.); БоежиuваНО8UЯ 'дъб (Кар.); БОЗУК8umе 
вipбu (Прав.) ; Боuц,ев д'1Jб (rIp~B.); Боцов върбак (Др.); Бошнаковu 
8'Ьрби, (Лен.); .Вълковumе hруши (Стал.); ВъчовuJl, бряст (Деб.); 
Г,,/l,bвuше крушlJ, (Люб.); Де"uирова,,!а uруша(Прав.); ДuнкосlШ орех 
(Др.); Илuйsumе tdLрагачи (Бр ..); Ионковаmа дъбuца (Бр.); Келха

ЖU~8UЯ' I(арагач (Кар.); Кilроловuя герленгUч(Първ.); КУК8umе,ч,tr

лицкц (др.); .Мехре.м,овuя д'ьб (Пр~в.); МU.llЬО8UЯ дъб (Ез.); Пецан 
дрян,' (Лен.); Поnвuте В1рбu (Лен.); Поnовuя бряст (Kap.);Toдb08~ 
ския карагач (Прав., оше: Карагачъ); ХаСЙНО8UЯ дъб (Кар.).; Чоба НО
ската «ру·ша (Ф~JI.); Шольоsuя «арагац, -(6р.), вероятно от родово 
име ШОЛЬО6ЦU; Шоnoвuя ,дъб (Кар.); Юсеilовu каваци (Д.изв.). Произ
водно' от .народностно име е ~РИJIагател~ото в ,две Наз~ния: Ци

zанск"БОЗQ,(l1JК (Бр.); Цuzан,скu. ц,еuр (Вин.). По-особено е -назва

нието C~/l,Cкama КОрUЯ (Бр., Др,,), което изразява- обща собственост. 
Единственото местностн'о название, в което се явява ·като опреде-

JIяемо зоологично име, е Кuрвиrnе шель.меня (Деб.), ше.liьмень значи 
'О,ХJIЮВ' -(срв. 'и у Гер. Ре.,.; V,- стр. 576, 586: шелмuн', шелм~н). В~ъщност 
притежателното прилагателно Кирвиmе (от Кировиmе) се отнася до С 
местността, а не до ·ОХJIюв"те, но чрез упо_требата на определяемото\ 
съществително ше,Лменя е изразен просто допълнителен отличителен 

бе'лег .на меотНостта. I . 



70 71 Иван Дуриданов 

5.	 НАЗВАНИЯ ОТ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ СОПРЕДЕЛЯЕМО, 
03НАЧАВАLЦО КУЛТУРНОИСТОРИ4ЕСКО ПОНЯТИЕ 

Пьсесивният елемент в тия названия се намира, в--комбинацияс 
Т. нар. културни ДУМА. В зависимост от тяхното конкретно. значени~ 
той иаразява било притежание на дадена меС1НОСТ, би,ЛО на някои 
предмет, отличителен за нея яли съществУв~щ в съседство с нея. В 
първия <:Jlучай определяемото съществително о~начаБа най-често ~o
нятие из областта на земеделието, но може да бъде I'rвъв връзка 
еделитба на земя или начина на нейнотО ВJlадение ~ ,минаnото : 
'бахча, градина, келе,Мя ('запустена нива'), ЛО3JJ,. нива (~"HU8ицa!, 
оранко. YlmLH (вж. за него сТр. 58), харман; бюлюк. билюк. билю 
(вж. за тях стр. 60),nарче J чuфлuк, ясак (вщ. за пег,О. стр. 60). 

__ ВЪВ ВТQрИЯ 9лучай MeCT~ocттa е ~арактеризуванапо намиращата се 
, в нея (или :наблизо) овчарска постройка (егрек, саuщ~ - от тур. saya, 

\.. за което вж. стр. 59), воденица, мост, илие оглед на използването 
на част от местностrаза л~ът (с~еЛt!, -ске~я, за което вж. стр. 59), 
или пладнище на добитъка ; разбира се, и тук посесивният елемент 

е определящ. Названията са следните: .._',. 
а) Араnчво' нива (и.); БОЖКО8umе лозя (СТ8.71.) ; Бурнусузова 

бахча (Прав.) ; .Вълковаmа нива (и.); Гергыfвuя, чифлuк". Герsuя. 
'luфлuк(Еэ.); ГОРОС1<а бахча (Бед.); Гуньоваmа nbUta (~p.), Дадь
Аюс"umе_келе.мu (Бр.); Ддбря келе-мя (Др.), от първоначал~о Доб~ 
рева>Добреа>Добрейа>Добря;ДЬрдааНО8. пожар (Др.), Дюл
геровиябюЛJOК (Бод.); ДЯКО8ия бюлюк (Фнл.), ЖеЧО8йта'lрадина 
(И,.); Заструевоmа келе-мя (Деб.);- Кадънните J:lUSU (етап.), от пър
воначално Кадънuниmен.; Ка,МБУРО8U: парчета (Еа.); Караивано
,ата н,ива '(Бр.); КараЦВЙНО8скumе-келем,u (Бод.); КаЧQковаm.а ,H~8a 
(Кар.); Ковачвата келемя (Прав.); Костовата бахча (Кар.), Кьор
кехароваmа нива (И.); Ма3/.СУРО8аmа нива (Пил.);~ Ма?иновите НЦ8и 
(Бр.); Мех.медьовите ясаци (Стал.); МирчоваН1lва (И.), Ми'!"кви ниви 
(Др.)'; Найдьоски ясак-(Др.); Палаковата HIl8a (Бр.); П~U8um~ ни
вици (Ез.); ПОnОВflта zl!aauHa (Кар.); Поповата келемЯ (K!l~.), P~: 

" йовия бюлюк (Фил.); Реиоски яса.-к (др.); Ce8epBит~ ниви (И), (,moи 
. човuя харман (Бр.); Сmуден'стоuчовuя яейк (Др.), Танасчооловаm~ 

бахча (Кар.); Ташоловата 2радина (Бр.); ТеНЬОВЧI!НUЯ бюлюк (Фил.), 
Тодьсваmа нива (Пр.); Тотковоmо оранко (и.); Ушуuя пожар (и.), 
от :пъ-рвонаЧЭJlноУшовuя n.; _Хажueвuя я;сак, Хажuевumе, ясацu 
(Стал.) ; Чилинzировuте келеми (пил.);·· Шишкоскuте .'Ниви (Бр.). Тук 
се отнасят още,:, ЗабъновllЯ свят (Деб.), от, ,п~еДПО,~агаемо родово 
име ЗаБЪНО8U, а 'свят тук има значение ва . имст , Кссmа1<О80то 
кале илиУзуltО80mо кале (Д. ,доп). С "опреде~~телен. eJIeMt~T ЛИЧНО 
име по турски образец се явяват: Дсuчuн-бuлю (Гр.),Кольv-бu.llЮКfl , 
(и.); Масли-ясак (Др,); Сmанчу·бuлЮ (Гр.). ПритежатеJIНGТО. при~ага ... 
телно е производно ,ОТ народнсстно име в две названия. Т)рски 
яеацu (Скоб.) и Цигон,сl<иmе урzйне (Ствл.). Прилага1еJJНО, означа
цащо обща принадлежност, се явява в МН_ Селската келемя (Фил.). 

',. 

Топонимията па hървомаАека околия 

б) Боевата уденца '(Др.), уден,ца е ОТ воденица; БОЦО80mо саuще 
(Бр.); Ва.lluн,О8UЯ еzрек(Бр.);Ган,чоскауденца (И~); Геньовоmо саuще 
(5p.);~Дър.моньовоmо ске.лье (Деб.); Злаmt.lНО8аmа вод,ен'ица (Бр.); Кара
zЯ,урууmо саuще (Ез.); Кача/(оваntа воден,ица (БР, Люб.); !Sожоол,о

вата ·уденца (и.); Коnйн,арскаmа колиба (и.); Кьорьоскиmе саuща 
(и.); Миmроваmа скеля (Стал.) ; Hal~Kуу СЯн'ке (Др.); Пеньовumе 
с~uща (Бр.);СалUваmа воденица (Лен.); Салuов.Jmо саuще (и.); Сан- / 
'!Upo8ama ,80денuчка (Д. 'ИЗВ.); Свuяароваmа уденца (и.); "Троnчо

8.11mесаuща (Бр.) ;Шоnоваmа 8~дeHuцa (Д. изв.); ЯН,ооловаща киприя 
'(I(ap.), киприя 'мост', от тур. klJpra; Ян,ч,оваmа вобенuца <Гр.). СрВ. 
още,fOруч,,,umе егрецu (Бод.).' " 
:··~~M 'тая подгрупа се отнася още МН Зilльо'вия кона" (ПИn')J 

местност, в която спираЛИК.9лята (Typ.konak 'спирка'), когатооtи
вали ,sa дър ва ; ,прилагателното вероятно е образувано от родово иt1~ 
семейно 'име, което е' изчезнало. ~ 

Д~ Местностни названия, ·които са ПО наЧQЛО Аичнu UAleHO 

Лични имена, собствении нарицателни, в редки случаи MOrl!T да 
'станат направо означения на мест~ости. Относно 10" ТИП названiuI 
полският езиковед Ст. Храбец 1 изтъква, че 1е имат посеСИБИО значе
ние,' T~ е.Означ'ават притежателя на съответната М,ествост. Една част 
O~_, К9нкретния~атериаJi отП,ърв"майско иЛомеко' 2' ни уб~~дава в 
правотата на това ,схващане. То подкрепя до ('олэма степен изказа

ЗH~~.() оТ .мен преДПОJ10жение заjIътя, по който/са възникнали подобни 
названия :изхо.ждаlIО се е от първонаqални син~а~тичнисъчетаИИЯt 

съ~та'вени от определяе.мо съществително '(място, нива'гора, лuв,адq, 
и ~. Н.) И предложен изра'з с посесивнозначение.(н,а+име) като опре
JXели~елен елемент. Преди да изчезне родителният 'падеж,:В подобни 
съчетания именно той е изпълнявал функциятана определение,.както 
ЛИчи от запазени назваllИЯ от същия ТИП в ДРУГИ:'СJlавянски еэици~ 

-срв. напр:имер:"'Jоvаnоviса Lug .(В Хърватско), QQra Pohanca (В Слq

вення)4, Kamiell,Dobosza (В Хуцулската област в ИЗТОЧни Карпатн, 
Украйна)s и др. Какт() е известно, в новобългарски прекият замест,
инк на родителния ~адеж е предложен израз от,н,а+обща·"форма.,ОТ 
rледна точка на топонимията втори~т елемент е· по-;съществеНJ поради 
което мо>!'е да замести цялото'словосъчетание. В резултаТ,на ТОЗИ елип

т~чен прОцес поради тенденцията към опрост·яване (скъсяване) на ДЪЛ~ 
гите ОЗначения първият елемент е отпаднал, а вторият еt!Iемеит в опреде

пени случаи (име от мъжки род на съг пасна) може да запlfЗИ родително
, ' винителната ,си Ф9рма, както Щ~. ~e види от ~риме,рите по-долу.6 

1 . 8t. Н r, а Ь ес. Nazwy geograficzne .Huculszczyzny, Krak6w, 1~50, tTp. 18З-~
 
2 Вж. Ив. Дур и Д а в о в, Местните назвзния ОТ ЛОИСКО, сТр. 143.
 
s Пак там.
 

4 Вж. Imeitik naseljenih mesta u p~ N. R. Jugoslaviji, Beogtad, 1951, стр. 198,266,
 
$ Вж~~S 't.H r а Ь е с, пос. съч., сТр. 182.
 

. 6 с. И в а R q е в предполага, че подобни названия са възникнали по аналогия, . 
ва изрази Да иде'м у Панчо, Да идем при Панчо, Идва.моm ПаНЧl}, Вuж, там, 
~ llaH'to (сп. Българеки език, III, 1953, кн. 4. стр. 387). Това е неправдоподобно. По
добви изрази, които означават насоченост (или отправиi точка) към къщата на да

http:�����������������.(�,�+���
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Названия от тая група с· посесивно значение са следните: Бе
женето (Стал~), МН. число от бежан, (вж. и Гер. Реч.,. ч. 1, ст'р. 95), 
иивиге в таямес~ност са били собственост на бежанци (вероятно от 
Беломорска ~ИJIИ'Из'точна Тракия); БозjJчеmо (Стал.), от прякор (срв. 
и в. БОЗУК8umе върби, Прав., от пряк~р Бозух'О); ВардаРлi!ята (Н.), 
вероятно от пр~якор на човек, ~реселник от Ма.кеДОНИЯ(QТК·ЪМ. Вардар); 
Дe~e (Де.м.еквата, . Прав.), 01 прякор, на човек, който. започвал 

всяка свояр~ч с демек (тур. -'Т. е." зна~и'); Джаяала -"(Гр.), роди
телно-винителна форма от турско лич~о имеСеmаl; Караман,а (Гр.), . 
С'ЬЩОрОД."ВИН. форма от прякор_ил" лично име, срв. Typ.kahraman 
iгерой; смелчага'; СаладUн·(Бvд., Ез.), от TYP~~O лично и~е ; Т9 nq,ла 
(Др.), ОТПрЯКQрl срв. тур. topal 'КУЦ, хром'; Яньоолу (Н.), от семейно 
име, образуваllО по турски образец .< Уа nooglu). J • 

Има" няколко .казвания, които нямат по.Сесивно ·значение, аса 
възни~наJIиriо ПОВОД на· някоя СЛУЧf.{а с отделни лица: Трепаната 
була (вQд.), според предание" тук била убита туркиня (кадъна); ТЮРК
м,ен,ъ (ВИН.), според предание тук станало сб~ванена 1·урци-пазачи на 
поща; Циганката (Бод.), в меСТНОСlта намерили умряла циганка. 
~YK c~ отнася още .МН Голото zърче (Бод.), чи~то конкретносвър

эване с меСТНОСТТ8не е ЯСНО.~ 

11. ТVРСКИ МЕСТНОСТНИНАЗВАНИЯ 

Турските местностни названия по строеж са едноосновни и дву
основни./КаI':ТО вече бе отб-елязз,-!_о, говорите на Първомайска околия 

иэоб"llствуsат с турски заемки, които, обикновено в членувана фор~а, 
се срещат и .сЪС~слУЖбана местни названия. Поради To~a ~ твърде 
труДи·ода разграничим тия названия, които е дало всъщност бъл

гарското' население, ~ специфиqно ,турските .едноосновни ·JназВанця. 
Членната ·форма.в случая не е решаващ критерии,' тъй като пора~и 

, .... съвременния български облик на селата в, Първомайско дадено 
турско по начало название. може да получиопределит~лен. чл~н по 
о-бразеца на·българеКит"е едноосновни нззвания- (срв. напр. MI1 Сол- ,-/ 
мазъо1' първоначално Сол.м.аз). Единственият кр.ит~риЙ, който MO~~ 
да се' 8зем-е 'преДВИД, е цаличиеrо· или отсъствието на -дз-дена турска 

жума в М,естнит~ говори. Поради това, .че леКСИl(ата на тия говори' 
все още·· не е·проучеНц цялостно, принуден С'ЬМ да се опра ВСJJУЧ8Я 

на Jlични:rе си впечатления,добити през време на кратковременния 

ми престой в отделните -села на тоя~ край. 
Трябва да се отбележи .все пак, че посоченият критерий не· дава 

възможност "да се. отделят абсолютно' точно турските едноосвовни . 
назван.ия,· тъй 'като в миналото, преди сто и повече' ГОДИНИ, бълга р
ското ,население: в Първомайско е употребявало много ПО·ГОJIЯ;М брой 

дево .nице (или към самото него), ТРУ АНО може да се асоияи рат със съответната 
меСТНОСТ. Много по-естествено е според мен да се ~злезе оТ ·изрази, които показват 

. ·прак! връзка с дадена мес·тност, като например: К'6деоmuваш с воловете?

.К'6де (;:::;:КЪМ) нивите ни Вачо Б'Од"ня, или ПасоХ кравите J' лuвагеmо на Цветко 
~~оновия.	 . 

Топонимиsiтава.n ървомаЙска ЬкоJiИЯ 

турцизми, отколкото днес, п~ради н~прекъснатото общуване с турци. 
Освен това за по~старото поколение, което говори и разбира турски, . 
знаlението~а много турски меСТНQСТНИ Ifзз-вания е ЯСНО,докато за 

представ~телите 'на средното и :младото поколение тия наэваниясъ

ществуват само с иазивната си ФУНI(ЦИЯ, 8 конкретното им значение 
е ~епо~нато. 8сичкотова эаrруднява определянето на точи.ото коли
чество -,И процент, f!a специфично- турските местностии (и изобщо на 
всички). наэвания. Що се от·нася до двуосновните названия от ·типа 
/{умчаUРI OpmazepeHI в тяхното турско потекло МQжем да бъдем на

пълно сигурни. 

.Приделит6атз' на турските местностни названия по лексикално 

значение се· очертават .. като;наЙ· многоброЙНIt групите на земеписните 
11 културноисторическите назван.ня. 

А. ЗеAlеnUСНU_Alесmносmни названия 
.\.~ 

1. НАЗВАНИЯ' от ГЕОГРАФ~К~ ТЕРМИНИ·' 

Тук сеотиасят Малко месТfJОСТНИ названия, повечето от КОИТО са 
едноосновни. Някои· от ТЯХ· ,са получили български определителен чnен. 

Беля (ДР.), Typ.bel 'седловина'; БужаКЪ1 Буджакъ.(ВИН.), тур. 
Ьucаk~кът'; Дельм,еmо (Кар.),Де.льмелUкя (Кар., Скоб.), от тур. 
delme, delmelik. 'вдлъбнато, Ц,здълбано място'; Дuшлu'КЪ (Д~ изв.), .от 
di~lik" 'зъбер, МЯСТО с назъбена Форма'; Доруклар (TaT.)1 МН. ч. от 
dогuk'височина' ;Дуранджа" .{8ин.)"от doranctk, умалително от 
doran 'височина, връх' (вж. 'SDD, T.I, стр. 460), за отп~данетона 
kрайното к( срв. ·каUря от кййряк (тур.); Rdша, Кашите' (Кар.), от 

kаi·'вежда', срв. МН Веждата при е.Макоцевои с. Чурек, Еnинпе
ЛИНСКО (названието има преносно значение ВЪВ връзка с релефан~ 
ыестността);'Кекез'О (~9Д.), от kekez 'равнище, права ЛИНИЯ' (SDD, 
т. 11, стр. 866)_: Увал'Ь"о (ПраВ. J още: УвlZЛUц'<u· път), от ovaltk 'рав- '
нина, равно място'; .Чуnла1(1, (Стаn.),от Clplak 'гол, оголен, беден' (тук 
е в значение. на същес~витеJIНО, -:. 'голо място');' /О1<лер (Вод., още: 
МО2ЦЛ1(umе),ОТyfik .'могила'. 

Двуосновни наз~ания са: Адаи'ор (Д. иав.), ОТ {lda 'О.СУРОВ; място 
покрай река' иktг 'по~'·; Дорук1(ЪР (Д. изв.), от doruk 'височ~ина' и 
klr; Я.мачбашu (Пор.), бт уатас ba~l 'начало на склона'. 

2.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ 
СВОЙСТВА И ИЗГЛЕД НА ·ОБЕКТА·. 

EДHOO~HOBHH, са: Гьорле"е,Гюрлекя (БР.t И.), от gUrlek 'откри·т, 
плосък, разлат' (SDD, Т. 11, стр. 691); Узунджа, Узунжа (Гр.),' ОТ 
U:ZUn 'дыlг'' +умал. наставка -са. ДВУОСНОВНИ са: Дарбоаз (Гр.)-' тясно 
устие (~·ЪРJlО)'; дюзкая (ГIил.) - 'равна, гладка скала'; Rapaaaa 
(Кр.) -_'черен остров';, Коджадорук(Кр.) - 'голяма височина'; 
RЮЧЮкерu.,(Скоб.) - 'малко MsrCTO'; СUSРUt<QЯ (и.) ~ 'остра скала' . 
По ,форма 'на .местността са дадени назван~ята: Кюпбаир (~p.)
ХЪJI~снзглед на КIQП;. Чаталкайря (етап.), от fata1 'разкnоиев' Ц 
kayrak 'хлъзгаво място'. 
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з. НАЗВАНИ~ ВЪВ ВРЪЗКА С ВИДА И СВОЙСТВАТА 
НА ПОЧВА И ВОДЛ 

. Повечето названия от ·тая подгрупа c~ двуосновни: ~идът на поч: 
вата е означен в следните названия: Бабаташ (и.) --.. ГОЛЯМ Ka~ЪK 
(ЬаЬа 'баща', но тук има преносно значение); Бкжерu, (Първ.), ОТ м" 
, плодородн·а почвц по бреговете или средата на река, (SDD, .Т., l,cT~: 
237) н yer 'място'; . Гьоллякая (Вод.), от 'galle kaya кълбеста скала, 
Дu"uлumаш (Пил.) 'побит камък'; Каежuюъ (Скоб.), от ka.yac1k,.YMa .. 

'J!итеJlНО 'от kaya 'скала'; Калnакmашu (Jtf.) - '~aMЪK ~c форма, на 
калпак'; Кум,арлu (Бр.), от kum yerli ,'~ясъ'~ мясrо',; Кум,чаUf' Ку.м,
чuр (Гр.) - 'леСЪКJlива ливада'; Opmazepen ; (Кр., C~aп.) --;- ~peД~H 
герен '(cy~a напукана ПО'чва)'; Ташбурун (~ap.), ОТ ta~ камък и burun 
'нос'; ТаШJlъuлм,а (Вод.), от ta~/l 'каменен и Yllma наклон,. по~~га
тост, хълм' (SDD, Т. IП, СТр. 1528); Ташл1Jкъ (С~об.), ~T tщllk " ка
меиак' ; Т~Ш./J1Jямач(Лен.) - 'каменен ,склон'; Чамурлu (И.), ОТ {а

murlu 'калеи'. '~ (Б )
По цвета· на . почвата. са нарече~ месtнос;rите: f.озалан ~.• 

'Бозол'6Ч (Др., и.), oTboz 'сив, ~оза~ и alan поляна" КазМ;гере1t 
(Първ.),от klZll 'червен'.и geren 'суп, напукана почва; Карагерен 
(Фил.) - 'черен герен'; Карака я., (Бр., Вод.'.;J:i" ,Пил. ~ ~ ПЪ,ти) 
'черна скала' ; Караmарла ' (Д. ИЗВ., ГIил.) - черна нива ,формата, 
Канатарла се _обяснява, или, като. реЭУ'JIтат на регресивна дис~~ила. 
ЦИЯ, или ОТ Typ.~ap. kma 'къна' И tor!a (нива с. п~чва, к~ято има цвя.т 
на кън;а); Каратопра" (и., Тат.) - черна пръ,С'I_; Карач.аuр (Пил.)
'черна ливада'>; Саръка (Др.),С."рЪ"а (Пил.), Сър1Jкая (и ~uркая, Стал.-?:, 
от sarl kaya 'жълта скала'; Сърmаш (и.), ОТ, sarl ta~ ЖЪJIТ камък, ~ 

. Сар'Ьяр, Съp:hяр (БР), от sarl уаг 'жълт яр~. Bъ~ връзк~ С Д~уги 
свойства на. почвата са възникнали названията Корубаuр (Кр.) - сух 
хълм'и Тузлата (Н.), от tuzlа'сол,ница( (тук в значение 'място СЪС 
солена почва ').' ..' , 

По наличието на вода са дадени местностните~J!азвания:Азма,,
боаз (Кр.), от azmak bogaz 'устие на· СУХО~.ОJJие'; Солмаз~ ~И.)~~т sol~ 
тaz 'непресъхващ' (за извори); СjJдюнемu (Ез.), ОТ su diJnilтa . за~о~ 
на вода'; СюЮр.м,е '(Първ.), от suyiiFuтe 'вo,z,t0TeK', ,или ОТ .su Ylrтl 
'легло на вода;, канал, вада' (SDD, Т. 111,. стр_ 1258). 

4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 

~ Отделни ботан~чни видове са ознаЧ~IIИ в след~~те ~еС1НОС1НИ 
названия: Гебемеше (Пил.):- 'коремест (де~ел) дъб; ~ Гюегенлu"я 
(Н.), oT'gtirgenlik 'габрак'; Дже8ilз"айр~к, (!Зод), Жuвu;з".йu,ря (Ез.)~ 
от ceviz 'орех' и kayrok 'скл~н'; f(Рuкл;u/(я (Бр.), от ertkllk сл~вак ~ 
Ирnежu1('Ь (Ста~л.), 'умал. от iJrpek гъба ~ (SDD, Т. 111, стр. ~ 116) ,. Ка 
ва,,!(ър (Вод.) ~ 'тополово поле'; КО8{lкmарла (Кр.) - нива с то

поли'; ,КавdлКЪР (Бр.), от първоначал,!о Kasa"1(1Jp (вЖе по;оре) чр.е~ 
дисимилация на к ~ л; Карагачбюлю!( (д. изв.), oTkaraoga~ бряст 
и blJltJ,k 'делиица';. Караzаlrfтарл(l" (Кр.), от karaaga{: tarla 'нивас· бря-, 
стове' ;' кел.меше (~э.) 'плещи~, гол' дъб'; Кожамеше (Б.р.), ~T коса 

Топонимията на. П'Ьрвома~ска околия 

me~e 'грамаден дъб' i КдЗQЛ'ОН (Др.), ОТ koz 'орех' н alan ' 'поляна'; 
Куртлужа (Кар.), О_Т kurtluca 'вид ПЪЛЗJIИВИ растения, КОИТО виреят 
на влажна почва'; Кьдрен, (др.), от kбге1i'вид, дърво, от което се по
лучава смола'; Мuн.mърлъкь (Др.), От maпtor/lk 'МЯСТJ>, където И1d,а 
гъби'; Мешекория (Кар.), от първоначално mе$е koru 'дъбова' гора; 
Орта.меше (Деб.) -'<:реДfН .(на големина) дъб' ; П'Ьндъ"л'h"'Ь. (K~p.), 
от Plпdlkllk '(книжовно jlndlkllk) 'място, където има лешници';, TOliN.i
з'Олжu!( (Бр.), ОТ top 'кълбо, 10ЦЧl1ца'и klZilClk 'дрян, дрянка' (ВИД 
дрян); )(dhбозо/l,ЪК (И.) (с вторично ~). ОТ първоначално akbozQ
glltk 'бял бозалък' (вж. БОЗQЛ'Ь1<, бузалс" в Мат. б~от. реч., стр. 330); 
Чuлеклuалан (Вод.) 'ягодн~ поляна'. 
. Обща преДС1ава за раститеЛНОС1та е изразена в сiIе~НИ'Iен,азва
вqя; .l)раНЧl'лuя,раftчелuя. (Пил.), Раhчелu (Др.), от aran~ 'ск_лон' 
(SDD, _Т. 1, стр. 109) и ~all 'храст'; Балmа.llЪ!('Ь (Пор.), ОТ balta/tk 'об
щинска гора; чцст отгора, разре·wена за сечене на дърва';. Кара
чаЛАЪК'lJ (Бр.), oTkara 'черен' и- ~allllk 'храсталак';Карачаuр (Пил.)~ 
'черна ливада'; /fар'Ькорuя (Първ:). от първрначално kara koru 'черна 
гора'; КожМозалък (Др.) - 'голямо паси,ще'; КожаКОРl:lЯ (Др.),от 
koca 'koru 'грамадна гора'; Кюрnекорufl, (Д. дол, Ез.,,' Кар., етап., 
Фил.), от kiJrpe 'свеж, пресен, крехък' н koru 'гора'; ':Кюч,ю"чеuр 
(Кар.) - 'малка ливада'; ПеР6Л1JН (И), 'от" п~рвоначално Pirealan от 

- pire 'БЪJi'ха' (тук в пр~носно значение: .'дре(}на растителност') и alan 
·поляна'; пuрекорuя-"(Б·р.),. ОТ.' ПЪР,вонаr.rално Pirekoru 'гора с редки и 
ниски дървета' (вж. предходнотовазвание);' Сар1Jор.ман (Л.ен.)-
'жълта г()ра'; ЧалМаШU(80Д.),от ~all ba~l 'наЧЗJlона храст,а'. Три,:, 
'основно e~ ·названието Гюндюзчеuр (Люб.) oTgen diiz .~aYlr "широка 
равна ЛlJвада'.. ." . 

5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЖИВОТНИ и ОБИТАЛИЩАТА ИМ 

Едвосновни : Илан,ЛЪКЪ, ЯлаН.Il1Jкъ -(Прав.), от Yllanllk '~МИ11Р
.	 БИК'; f{азльръ (Бр.), възможно от първоначално, словосъчетание ,kaz

(arlcaytr (otlak) 'лlt8ада (пасбище) за гъски' ; '. f{дкаржа (И.), o:r ko
kaгса'В,Ид,б~JJка, пор'; Тахmалil (Бод.), от tahta/l 'КЪJl~ач~ див гъ
лъб'{SDD, т.IП, CTJ? 130). : ...' 

- .Двуосновни.: . Ай"оясъ (и.), от aylkayost 'меча скала'; Буатеnе, 
Боватепе (Пип.), от Ьойа 'бик' и tepe 'вр,ъх'; Данаери' (Ск.об., Стал.), 
QT dana 'теле до една година' иуег "място'; .До.м,узада.(Първ.) _ 
'свински 'остров'; До.м,узорм,аН (Др., Кр.) - 'свинска rQpa'; ДyBaJl.'
каЦЛfl'7 (Стал.),от dogan 'сокол' и kayrak' 'плъзгаво МЯСТQ'; Ин,тала 
(IJил.),;()Т 'N 'пещера, л~говище, бърлога' и taZa 'места, о~~анали 
ПР~3,нив .ropaTa' или (а/а 'ра~ни места по било, M8JJK8 tПОJJяна (SDD, 
Т. )IL":c1,p. 1395); f{артал"аll (Др.) --'орлова скала'; f{арmалmеnе 
«(;T8(J·.), ~ 'орлов връх' (още: Карmал"аmа, вид?изменено H~ бъл
rapcl(~ ц()чва. C~ нас!,авка ·/(0); Картdля.мач, (Карталъ, Кр.) -;- Ор;108 
cк.~g~";, .!.fечil"аf/-(Г!J«Л.) "7"" 'козя скала'; КJlЗj1Ода (Кар.) - агнещки 
остров'; КурданлъlnJ (и.), от kurt 'вълк' и anllk'CTPY-98НИ, наред~ни 
дърва а8 горене' (SDD, т. 1, СТр. 10f;); /{урден (Деб.), 'ОТ kurt 'BЪДK~ 
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и ап 'дърва за .огрев' (SDD,. т. I,crp. 99); КjJрmgЛQН (Кр.) - 'В1tJlча 
попяна' ; Курmбаuр (Бр.) -,.'вълч~ хълм'; MaHadJ<lp (Първ., Тат.) ..... 
'"биволско поле'; Сансаркая (ПИЛ.),' от sansar 'бялна' иkауа 'екал.а'; 
ТаУШilнтеnе (Пил.) - 'зэйчи връх'; ТелькUmеnе(Пил.), от' ti/kt- tepe 
'лисичи връх'; Хайбюлю" (Кар., Фил.), с неоргаНИIJIЮ' Х-, от първона
чално aYl ~мечка'и blJ~uk 'делница'; ЧilЛЛЪЛЪ1t (Др.), от fil 'сива' яре
бица' ·Н alan 'поля;на'. 

Триосновно .названиее АлачuллаЛ1JН (Др.), -от ala 'пъстър','fil 
яребица' и аlаn,'поляна' (вж.. и предходното название). 

6. .;НА3ВАНИЯ ВЪВ -ВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТНОСТТА 

В тая подгрупа преоблвдават двуосновните названия, ~ кои-то е 
означено положението· ~ЛИ . отношението на меСТНОСТ1а към' други 

обекти: Даанардъ (Вод., Ез.), от dagln ardl 'зад планината'; КашаАm1J 
(етал.) - 'под веждата'; Орmабаuр· (Гр.)- 'среден {на големина 
или вис~чина) хъл.м'; 'ОрmilБУРу1t (Boд~, Пил.) - 'cp~дeH' нос (В гео
графско 'значение)'.; Орmаmеnе (Н.) - 'среден· BPЪX~; r;jrян,а (Н.), от 
su уаnа 'отвъд водата'; ,Харачuкър (Ез.), от harici 'външен,с:ЧуЖД' и 

Klr 'пол-е' (Т. е. 'rЮле, принадлежащоКЪМ чуждо землище'); Юрmаm,еne 
(11.), от първоначално Orta 'ере (вж. по-горе Орmаmеnе); Я,м,ачалm1J 
(Първ).-'под склона'; ЯанЪmаШ,.Янmаш(Вод.),отyanl ta~ 'страничен 
,камък': Интересни са по форма названията:Г1Ьnгьормез .(Вод.), gun 
glJrтez 'не виждащ слънце'; Каршибакан (Бр.). 'kar~l bakan 'Г~'1едащ 
насреща~. Тук се отнасят още МН Бенекташи (Др.), рт binek ta~t '·ка
МЪК,_ койтО е качен .(стои)>>iрху друг' (СрВ. българското название 

ВъзЯ~н,аmllамен.). и Одееде (ВИН.), вероятно изопаченоот lJtede 
'отвъд' (Т. е.'място, което се намира отвъд междата на селското. 
Э~МJЦfще'). . 

П9-0бщо пол.ожениеТ9 на местността е изразено в слеДните на

звания: Ай"ыl•. (Бр., Пил.), от aykln ~наклоне'н КЪМ изгрева на ме~fца'; 
Бакажuкъ (.[IeH~), от bakaCtk '~ясто, от което се Вl1жда д()бре'; Едки
дuкь (Бр.), Елькuдu« (Лил.), Иелыuдuк (Др.), от yel 'вятър' и gedik 
'проход, теснина, пролука'; Елесmеnе '(Др.), от ye/es tepe 'изложениа 

-ветрове връх'; Елезъ (Вод., Пил.), вероятно от първоначално съче

таниеуеlеs tep~ (в~ж. преДХQД·НОТО,назв.ание). 

Б. Me~mHOC'-"HU названия от други наЗВQния . 

Много назв~ния на води СJIу:жат и ~a -означения на съответните 
местн~сти (вж. 38 тях по-горе стр. 35). Освен това' в Първсмайско се 
срещат и ·'Jурски.местностни назв~ни-я,' които принад~е~ат по начаJI,О 

на изчезнали сел.ища (или дялове от селища). Тия на~Бания са ценко 
свидетелство за ,поселищната история на Първо'маЙСJ(О_ (Еа 'периода 

П'а/турското владичество). По 'строеж те са еДНООСВОБНИ или двуос
И·ОВНИ. Някои от' тях са получили бълг.ареки граматически особености 
(членна .форма, Ha~TaBKa '·ая). 

_____ ~~_=_=_=Т_::о:_поН~и=Ми:-:-:я":"::'Т_:_:_а~B_:_a::"":,'~Л~Ъ--.-РВО~·~м~ай~с~ка~О:",:,,:КО-:-JI~ИЯ.~~ .. ~_.~_-_.="' ~7:...:.7 .....~,~:-r:- __ .. _. 

.- ,Бuн,дU".IIiJ~' (БР), Г~/l1I,да"лu (K~p.), Гевен,дu".лu·.(Първ.), от прякор 
на основателя на сеЛОТQ, срв. тур. (guvеrzdik'дов~рен' (от ·гл. gilven
mek); ГьО.nчулера, ~uчлера. (официална· форма Гьокче.лер, д. ИЗВ.), от 
първоначално K<Jkr;tiJer, МН. ч. от ktJkpu, 'работник, надничар, аргатии' 
~§DD, т. JI:. стр.,. 971) ~ ГяjJр~ахле (БР) ;Енuкю (Лен.), от yeni ktJy 
ново ceJ{o , Желеnлер(е) (~ap.), от- Celepler, МН. ч. от се/ер 'търго

. веЦ'на -д<?бит'Ьк на едро' (по-точно. 'названието е означавало 'хората 
~а~Джел~п, прякор на основателя ,на селото'); КаЛа3ЩU.махла (и.), от 
иървоначално Kalayclп;ahle 'махла, .в ~оято живее калай,цжия' ; Кара
бунар (Бр., и., Лен.}-, череп. I<даденец ; -Кuманлu (Гр.), от турско се
flейно име· Ке'!laпll ~потомък иаКеман),срs.·СН f:(еманлар(дне.с f/cnepux 
в ДоБР?'джа);·Ку~умахле (побългарено Кушuц"а махла, Деб.)-'птияа 
махла, Муран,лu (Деб., ,ПЪРВ.). вероятно от турско семейно име 
*M~~anll; Ча.J:tурлiJяmа (Бр.), ?Т. първоначално. (.amurlu 'покрит с 
ка.JI, Ченu-Н,е1Юнак (Прав.)- цигзllски стан'; Язла(mа) (Прав.). от 
първо~ачал?~ язла~ьой,тур. yazla 'лятно селище (мо:же.. бина юруци)' 
и1«Jу село·, ЧУ4Фаmа. (Пил.), ~Чулфъm1J (и.), ОТ първоначално Culha
kiJy 'село на.тъкаЧи'. "\ ' 

В.. КулmУРНОllсmорuчее"u 'месmносmнu .наЗIJQния 

1. НАзвАй ВРЪЗКА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ,СТОПАНСКАния.· ВЪВ С 
ДЕ НОСТ., И С МЯСТОТО 'НА НЕЙНОТО, ВЪРШЕНЕ 

Многотурски названия .на ·~мес·rности изразяват представа за 
обработва~ет() на земята и за ,различни ~емеделски култури: Бал .. 
бъльжuК1J (Стал.),- от Ьа' 'мед' иЬаgСlk 'л·оЗенце' (в:знаtIение: 8лоэе; 
~oeT~ давасл~дко :като.мед .грозде'): Бал'/;кямач (Др.), от bagllk 
л{)зя ,И yama~ .С,клон,; Б.ерулжеmарла (и.)". от. boriilce 'вид дребен'. 
фасул и t,!rJ~ ,ни.ва; Екенл~1СЪ (Вод.), Екu1tЛUКЯ (Ез.1 ИКU1tлъ1СЪ 
(Др.),от ekinllk ,сеитба, посев;. /{елеnчд;(Прав.}, от kelep 'няколко 
пъти орана нива. (SDD, Т. 11, стр. 8б~);' Кунжелu(Ез.), вероятно от' пър
воначално съчетание kamc~lii tаrl'!"сусзмеН8 нива', срв·. lШmcii 'сусам' 
(SDD" Т. 11, стр., ,1007); Лахнаm1Jрл1J (~ин.), ОТ Тур.·Гр. lаЬаnа 'зеле, 
зелка и tarla нива'; Къзълджа (rr.), ОТ klZl!са'червеникав; вид 
пшеница (червенка)' ;мержем,еклuк (БР), от mercinteklik Jмясrо къ
дето се, сее Jlе~а';- [7ЛУкър (Деб.), ОТ първ'оначално съче~ание pullu 
/иг, СРВ; рullu бакла ~SDD, Т: 111, СТр. 1166) и klг'поле'; Сjlсамmарла 
(и.)- .сусамена нива·; Тюmюнmърла (Др.) - 'тютюнева нива'; Хая
барmарла (И.,),:'Н8званиеrо .е дaдeH~ lIa подбив (поради слабата почва 
нива'!а не пълни хамбара); Хърмалалън~ Х'Ьрмал'Ьн {И.),QТ първона
ча~но ka,rma1J, a!~n 'ПОJIя~а, К~Я'ТО служи за гу.мно'; Чеuрmарла (Стал.) 
ОТ fayir ливада. и ,tar/a НJ:lВЗ; Чукурmарла (БР, Кр.)--- 'НИВ8, която 
се- ,намира В тр:ар ; Шанд",ръ't)'КУРУ (Гр.), изафетно съчетание от 
$атмге цаРевица (S~D, ~T •. IV,; стр. 1704). и {ukur 'трап, ·яма'. Тук се 
отнасят още: ДеКAf,.~алан, (Гр.), от dokтe 'насип' 'и alan 'поляна' 
(мяс1'ОТО е н~сипа~о, за' .да бъде'·.удобно- за обработване); "Eнilйep(u) 
(Кр.), от уеm уег ново място' (В смисъл 'новоразра60тено, новоразо
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рано'); Кавакmарла '(Кр.), Карагачmарла (Kp~), Каратарла,' Кан,а- . 
.mарла (Д. ИЗВ. "о за които ,BiJ{. стр .. 74. ,;'", , 

ВЪВ връзkа -със СКОТQВЪДСТВОто, ,са въ~никна~исъщо доста ме

стностии назв'ания: Енilkашла (Пил.), от yent ~~la нова зимна овчар

ска цошара'; /{ожакъшла (Др., Прав.), oTkoc..a ... kl~la 'гpaMa~~a ко: 
шара~; Къшлабаuр (Бод.; Ез.) -х~л~, на които има ~?шара., Къш 
л;'бун,ар (етап.) - 'кладенеu" до които има, кошара" Пазарег!!ек 
(Др.) .- 'лятна овчарска кошара, ?ри която С,тава ,пазар; C~~KaUP!l. 
(Стал.), от saya 'овчарска кошара и kayrak плъ~гаво място., Сая- _ 
кория (Деб., Първ.),., ОТПЪРВОliачално s~ya koru г~pa, в която има 
КОUlара'; Сеиролу (Първ.), oTslg~r yolu ,говежд~път ; С1Jрекеля (Кр.), 
oт,slg"r iskele 'говежди път'; Ташеzрек (Вод.) овчарска кошара при 
К8менак (НЛИ камен'на кошара)';, Тъnанжаmа, ТЪnJа~жа1(ОР (БР: Кар.), 
от tapanelk klr 'поле ~ к.оето има малка ~ошара, C~B. tapan, о~чар
ска кошара, агъл" (SDD, Т. IП,-с·тр. 131); ЯльжиК1J, Яляджuкъ (8ин.), 
ОТ yaylaclk 'малко лятно паси~е., . 

~ ВЪВ връзка с човешка дейност в гора ,сапо.лу~ени няк~лко ~ec~
ностни названия: Диюсюрzuя (Бр., ПИЛ.), от dlkстръмен и БUrgU,
 
което' под форма сюргuя се среща в ~еСТНИЯ,§ЪJIгарски говор ,със
 
знаЧе'ние, 'валяк ~за свличане Haдъp~a'; Кара/l~f!Jmю" (Бр:), 'че~е~к~.
 
тюк'; Кьдкере ·(Стал.), Кьдкереmо (Прав., П;ьрв.), от klJ~yert коре

нак коренище' 'Оду1tл;'къ (Пил.), от odunluk място, к·ъдето ~Ma 01се

чен~ дърва 3~ . огрев'; IOчкюmук (и.) -,:":три кютЮка'; Яllакл~къ 
(Лен.), от yanlkllk 'обгоряло, изгоряло МЯСТО. . . 

2~НА3ВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТИ НА ВЕЩЕСТВЕНАТА· КУЛТУРА. . '. : 

Повечето названия 
J 

от тая подгрупа са ДВУОСНОВНИ: Арабй,кю

nрюсю (Скоб.) - 'коларски мост'; Аулукая (Вод.), от· avlu, 'двор' и 
kаjJа'СК8ла'; ДермелаЛ1Jн,(Др~), от първоначално Дерменалан (чрез 
асимилэциянан В л), от degirmen al~n 'поляна"в,к~ято ИМ~ воде

ница'; Дерм'еН1\ъри (И.) - dейiгте~'воденица'IИ klr п?!е.;. дерме~~ъ!!mб 
. (Тат.), от degirmen (вж. предишното на.звание) ИSlгt о ило, ~ребет, Ка
ЛU3f!,-.ма'tдра (И.), от ~eljz 'колиба, покрита, отгоре с пр~~т (SDD, T.I}: 

. стр. 872); . Кульбаuр (Вин.1 от krfle baYlr хълм, на които_ ~Ma кула.~ 
lfyшмЯсърmъ(Кар.), от {:e~me slrtl било, на кое;со има чешма, Чушмя, 
-mарла (Кр.), ЧУШ-м'яmърл1J(Кар.),от {:цme tarZa нива, в която има ;ешма . 

Едиоосновноназвание е само, Яла'!лък'О (ПРЗ,в.},от yalak корито 
при кладенец, съд за ~одопой (на добитъ'к и ",р.). 

з. I-IЛЗВАНИЯВЪВ ВРЪЗКА С ПО3ЕМНИТЕОТНОШ~Н'ИЯВ МИНАЛОТО 

Съществите.i.rно;ОblJlйk'делница', ·което се отнася д~:n:елитбана 
земя влиза в състава на няколко двуосновни местностии ,наз~ания: 
Аре;бю//J<Ж (Д. изв.), срв. тур.-ар. araZl 'з~мst (нив~ ливади и. пр.):; 
Айр;'бюлю" (Кр.), срв. ayrt 'отделен, друг ;Ережебюл~юк,Яреж.е
бюлюк (Кар.), срв. irice 'едричък, ДОСТ'а голям';, ,l!аР(1г~чбюлю" 
~(Д. изв.), вж. сТр. 74; Орmабюлюк(Др., Скоб.) - 'сред_на (на ГОЛ~:
 
м-ина)делница'; .хаЙБЮЛЮ!l (Кар., ФИЛ.), вж. за значеиие~QМУ, СТр. 76,
 
Хай"ар;'бюлю" (Люб.),с ВТОрИЧНО начално Х, ОТ ayktrt КрИВ.
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Към тая подгрупа се отнасят още названията~ сыlрmaшш (Люб.}
'граничен камък (на селските землища)'; ЧUфлuкерu (Първ.) - 'място 
на чифлика'. 

(: 

4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ПОСЕЛИЩНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Ука'эание заизчеэна~и' селища ОТ по-далечна епгоха дават НЯКОЛКО 
. турски на~вания: Гър;'нinъл'Ь,,( (И.), ОТ Iurlntlllk, производно от kl

rlntJ 'ОТЛОМък,останки';Юреня {Гр., и.), от бгеn 'съборен, сринат; 
развалина'; Юрен,хасар;' (И.)- 'съборена крепост'. 
. Повечето~естнос·гни названия от тая подгрупа Съдържат думата. 
yurt 'ЖИJIище (къща, двор)' и свидеrе1Jствуват, че в съответната мест

..	 ност ,е имало обикновено краткотрайни малки ПОСfJ1ИЩ"S (от една или 
няколко колиби), и то в периода преди Освобождениt:то: Делиюрm 
(Първ.), от deli yurt 'ЖИJIище на делия',J1fJIи от dagll yurt ·ЖJ:fлище на 
даалии'; Доруюрm (Първ.), от dogru 'правилен'; Караюрm (Лен.) _ 
'чеРhО ЖИJIище'; }(ючюкюрmъ (Вип.) -:- 'малко. жилище'; ТюркмеllЯ
юрmь (Ез.) :- 'тюркменско жилище'; Хадаюрm (Ез.), с вторично на
чално Х, от ada 'остров, равнище край река'; Юрукюрду (Вод., Ез.)
'юрушко жилище'; Язлакорuя (Кар.), от първоначално yq,zla. koru· 
'гора, в която ималятво селище (вероятно наюруци)'. 

5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТИЩАТА 

Всичtи названия о... тая подгрупа са двуосновни и СъдЪржат като 
определяемо съществителното уоl 'път': ,Аддй'олу (Кар.) -- 'път 38 
острова'; ·Ге-М,иолу (Скоб.) - 'гемийски път'; ДахдМiолу (Др.) _ 
'път на д.аалии'; ДеР-м'еItЙОЛУ (Скоб., ·Стаn.), Дер.меIl0.лу (Ез.), от de
girmen yolu 'път за воденица'; Доруuол(у)(Люб.), от dogru уо! 'прав 
път'; КУ-м'иол (Кар.), от kum уоl 'път за песъкливо място'; Куши
йолу (Кар.), Кушуолу .(д. дол, Ез., Кр" Фил), от Юци уоl 'път за с. 
КущумаХJ1~ (и 3 чезкало)'; пuринчfiолу. (Бр.) .~ 'път за оризище'; Хо
чiюлу, Хочуолу (Еч.); изопачено от jlCl yolu 'кацарски път';Хюлбеолу 
(Ез.), ХЮЛьбuолу,фlt.лЬбUОЛУ(Бод.). от РЩЬе yoZu 'път за' гр. Филибе 
(Пловдив)' ~ Шараnол (Деб., Др., Тат.), от ~aгap уоl 'винарски път'; 
ЯЗЛМQЛУ (Ез) - 'път за с. Яма (изчеанаJ10)'; Юрукuол'у (Скоб.), 
JfрiщfiQ/t (БР), ирик.fioлу (Кар., етап.), От yiiriik yoZu ' юрушки ·път'; 
Язмоuолу' (Кар.) ,- 'път З8. М. Язмото'.. 

б> НАЗВАН,ИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЛИГИОЗНИ ПРЕДСТАВИ И rРОБИЩА 

. ОТ археологическо гледище са ценни на~ваffията, които съдъжат 
съществителното kilise (киАсе, класе) 'църква', което, е всъщност 

, гръцка заемка в турски-: J(uлыечеuр (B9Д.),~ Клuсечеuр (Ез.); Клuсе
куле (И); Клuееямач (д. изв.), yama~ 'склон'. В тия местности бяха 
намереуи посеllИЩНИ. оСтанки от по~далечна епоха. 

Във връзка с наличието на гробища са възникнали названиита:
 
Ma1JJ,lJ,ma/ta (Бр., и.), от ma~at(l/.k) 'гробище на немохамедани' и tala
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'места останали празни в гора' или taM 'равни 'места по било~ малка 
пеляна (SDD, Т. 111, -стр. 1305) ; Мезо:рльК1J (Вод.,. Гlил.), 'от me,zarllk 
'гробиша', ЕСlluмезарл,'ь" (Стал.), Ескuмезарлък(ъ) (Скоб.) - стари 
гробища'; Келеnча.м,езар (Прав.), 38 Ке.л,еnч,а - вж. сТр. 77, те

zar 'гроб'. 

7. други КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИ НАЗВАНИЯ 

Тук се отнасят някол~о местностнИ . на~вания, които са pa3H~0~: 
разни по значение: Араба"Оllак (Др.) - коларска спирка, re~u 
1l01taK (Люб.) -- 'задн~спирка' (т-. е. с~и'рка, коят~ се ИЗПОЛ,зва "~ри 
в,ръщане);Геренnара (8ин.), от geren напукана-суха" почва и рага 
(ВЪЬ връзка с намиране на пари в тая M~CTHO~); Кора"ол"о:я (И.), 
Караул"ая (Пил.), от karakol, karaul и Iшуа скала; Пазарл'Ь:сорuя (D:еб.), 
от първоначално paZal'll koru 'ropa, в която ~TaBa п~за~; Тt'ЛЛШJда 
(Кар., Кр., Люб) - 'остров, обграден с ~e~ ; .ТеЛ.lf1!каupя" (Бр.)~ 
'плъзгаво мясго (наклон)" обградено с 'тел; Я.ланmu,ume, Ед,анmuu.mе 
(Кар.), OT'altnte 'за~упеномясто'. 

Е. Посесивни .мecmHocmH~ наЗВllния 

Турските ~ посесивни названия общо взето са еднообразни по 
строеж. В ПО-ГОJlЯМИЯ СИ дял те предстгвя'Т !lзафетни съчетания от 
типаДе.м,uрала/t. Пре< бла дават наэваниятас ~~ре,nеJlяемоф~~иоvгео. 
rрафски термин: Беut<'bР{ГР.) ---'бейско поле'; Беuчукур(Др.) - ~еиска 
яма'; Гяур"оuря" (И.) ~ 'гяурски ~клон'; Дедеmаш'Ь ~~~.ц.)- дяд.о~ 
камък' ;Де.м,иРОА]Н (Бр.; Пор.) - Демиро~а' ПОJlЯН~, Джам,баз" 
тепе (Деб.) - ;ДЖQм,ба3()8ВРЪХ~,; ДО8flн,ЖU1&1JР ('д"ИЗВ.) -:- от do,,
ganci klr 'поле на соколар'; Кала~жir:гt'рен. ~ (ПЪР~:)j от kalOYCL geren
'земя (герен 'суха напукана почва) на каo1lаИДЖJlЯ, к~леш;а?а (Л~б.) 
'Келешов ~CTPOB'; Сархдже~рu tK~p.),. от 5art. h~~ уег~място_,~ 
Саръ-ходжа'; Тоnал"ая (Вод., E~.)~ Топало~а ск~ла , Фезunда (~p.) 
'остров на Фези'; Хажuсmанкаuря,Жuсmанкоuря (Стал.) - склон 
на Хаджи СТЗ1f', "айря е ОТ kayrak' (К ~ отпаднало въЗ основа Ha~ _фо~
мяте на косвените падежи, в които то ,не се ~роизнася); ЧUЛ~1lЧuаАа,~ 
(Стал.), от rilekri i1lan 'поляна наяrо~ар (които произ!!еж да, ягоди) , 
Чобанада (Кар.) --- 'овчарски остров; ЧобаНl<ая, (Вод;) - , овчар~ка 
скала'; ЧоЖj",mеnе (И), оТ (:oCuk'A~Te, момче' и (ер,е ВР:ЬХ ·; Чолак
баир (БР, Деб., Ез., Кар., Първ.~ --- Чолак?в хълм; Шоnоо;tукьоше 
(Гр.)- 'кът на Ш{)ПООJIУ'; Юмербаuр, Имера-баuр(Кр.)- Юмеро~ 
хълм'. Като първи елемент се явява HapOДHO~TH? ""ев на3В~НИЯТ8:. 

. МажlJ,ралан. (Бр.) ~. 'маджарскаполя~а ; Ирu"ял.м:ь (др;), ЮРУl<ел,ма 
(Лен.), от yЙrak уита 'юрушки скn:он. ,', " ' 'б

. Ка'ТО опр~дедяемосе среща' съществително" оз~~ча~аЧ1~О, Ш~~ 
характер на растит~лността, В няколко назва~ия: Б~uоmя (и поб~лга. 
рено: Бuйоткаmа, Кар.), от първоначално Ье у otu бейска тре~аSпа
сище. ливада)'; Беu"орuя (Лев.), с.т първоначално.. Ьеу .~гц. беRСК~ 
гора'; Камбур"ОРУ (и побългаре.но O'fчастJt: Ка,МБУр"ОрUUkа.Първ.)-"
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'Камбурова гора'; Хажuмустаllчеuр, Мусmаllчеuр (Д. дол) - 'ливада 
на Хаджи Мустак'. ,. 

Мзлкоса и названията с определяемо "КУJ}туриа"дума: Арап-' 
mарла (Кр.) ----: 'Арапова нива'; Гяурегреll (и.) '- 'гяурсkаовчарска 
кошара'; _Джамалмездра (Д. дол) - 'opH~цa на Джамал" ~ мездра 
е от ар. mezraa; ИРUllmарла(Кр.), от' yuruk tагlа'ЮРУШК8 нива'; 
Кьо.муржilmарла{И.), от' koтlj,rcu tarla 'нива на КЮМI9РДЖИЯ' ; 
Султанюрду (праВ.)-'жилище (двор) на Султан'; 'J'ру:м.я'сак (Кар.)
'Урумова бранище'; Xaca,."map;ta (Др.) - 'Хасанова нива'. 

От първоначално съчетание kizlarl yeri 'момино място' _чрез Зане· 

маряване на, втория елемент се е получило, мн КъзлаjJеmо (Д. И3В.). 
Интересно е, по форма' мн Омарча (Гр.), 'в основата на· което лежи 
ЛИЧНО име Омар. Тъй като турската наставка ·~a'He се прибавя към 
личltи имена, правдоподобно е да-се предположи, че името еГJIасяло 
първоначалноОмарuца (като образувано на българска почва) и ~впо· 
следствие турц~зирано чрез замяна на ·ица в -ча. 1 

Д. Местностни нозван.ия,коumоса ПО начало лични имена 

Може да' се предполага, че на-званията от тая група са произлезли 
от първоначални изафетни съчетания,ПрИ което е бил изоставен (!' 

течение на времето вторият елемент като несъществен (напр. Са
люолу От предишно *St1lioglu tагlа,или Ашuклареот *A~lklarl yeri). 
Трудно е ,да се ,реlll~ дали този е~иптичен процес е станал на турска 

или н~БыIарскаa почва (Т. ~e. в речта на турското или' на б~лг_аРСК010 
население). Освен това може да се възра,3И, че разглеждан~те тук на
звания са могли да възникllат и от български' словосъчетан'ия, кЬи'{.() 

, са ,съдържали съотве-тно турско лично име (напр. отсъче1,'зние 

"Нивата на Салюойу").Но трябва да се отбележи, че tеэи названия, 
са неПОН:ЯТdИ по значение на българското население, а това говори' аа 

техния небългарски генезис. ТО,зи критерий все пак не е абсолютно 
надежден, поради което и определянето на тези названия като,турски 

по начало е до~якъде условно. 

АШUllларе (д.дал), от първо.начално A~tklar, MH.tf." от тур.-ар. 
d.$l~'певец' (8 случая Ашuклар е РО<llОВО име); }{абilcl1Il'Ь.Л, КараС1JКhЛ 
(Лен.), верояно' от' турски прякор, срв. Typ.kaba sakal 'пухкава брада', 
Ifлиk.аrа sakal 'черна ,брада'; КъдЪрЖUК1J (ВОД.), вероятно от турско 

1.JIиЧноиме"прякор, който е означавал 'малкияt Къдър', срв. тур. kedtr 
'слаб, 'немощен' ,ИЛИ kltlr 'късокрак, нисъ1t' (SDD, Т. ~П, ~Tp. 896 И 
926); салюолу(Ф~л.), турско семейно име Salioglu ;i(рбуба «Бод.), 
от първона'чално Урба ба- (срв. подобно название на местност при Х-а· 
сково), първонача~ен прякор, срв. тур. uг_baba 'бий баща'; Ха(д)• 
жuлар -<Прав.), Хажuлар'lJ (БР), оТ hacllar 'Хаджиите'; ,,' Яръмбуба 
(Скоб.), от прякор, СУВ. ТУР. yarlm 'половин' иЬаЬа 'баща'. 

_ ,,' " tПримери.sа подоб~а промяна вж. у Ат.Т.И JlИ е в, Турски, иэго~орва бъл
.. гареки местни имена, Спцсание на Бълг. ака ... на наУКИ1~'" кл. :И,Т.-Ф.,ЛОЛ.' и· ф'~Jiос •• 
·обш.,КН. :XIV, 19.11, стр. 121~ . 

б fо.ц-.w1f1f1C на Фидологически. фаКУJIТtr 
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/:.... Други '~ecmHocmHU наЗВQния 

- Едноосновни са: Казала (Лен.), от тур.-ар. kaza/l 'опасен, гро

зещ с опасност', вероятно от първоначално словосъчетание, срв. Ка

золuбаuр при с. ДЖИl:'ово, Сливенско (в Средна гора), със значение 
'опасен .хълм'; Келебекь (и.), от kelebek 'пеперуда' . или по-вероятно 
от пър~оначално съчетание- kelebek otu 'l'ИД дива детелин~а'; Сарлъ

ЖUК1J - (Стал.), oTSlrlaClk, .умалително ОТ slrlak 'равен, без гънки 
(SDD, Т. 111, стр. 1220), или от SlgtrllClk 'място аа говеда'; Съm.м.олЙята 
(Н.), вероятно от първоначално ~ъчетание sltтall kaynak 'извор, чиято 
вода причинява малария (тре:ска)'; Таmларе, Таm:лар (и.), от турско ро- . 
.дрво име Tatlar от първон~чален прякор, ср·в. tot 'пелтек, ням, глупав' 
(SDD~ т.IП, 13~1), или производн.о от тур. tatll 'сладък', във връзка 
'с растение, СрВ. напр. mаmлъ-nелuч, (вж. Мат. бот. реч., стр. 522). 
.,. ,двуосновни са: БдШАен,г~дйк (Н.), от първоначално bo~ gedik 
празен пр~ход (теснина)'; ГеРJlекая (ВОД.), от germe ka-ya' 'скала, 
която прилича на' ограда'; Дембельmеnе (И~), от teтbel 'мързелив,· 
пенив' и tepe 'връх', вероятно в преносно значение: 'връх, който 
~PYДHO се. обработва'; Дер.м.екая (И.), от derm'e kaya 'събрани ка

мън.и:; ,ТиНfnuрйкая ~Ез.), от. tепttiгlik'виднискораСJIОрастение' или 
tlntlrzk удар, чукване (вж. SDD, Т. 111, стр. 1340 и 1366), и kaya ~~ка.ла'. 

,

/1/. БЪЛГАРСКО-ТУРСКИ МЕСТНОСТНИ НА.ЗВАНИЯ 

При възприемането ца чужди местностни' названия са възможни 
не само фонети~ни промени, но СЪЩО ~ така се наблюдава и приба
вяне на нови елементи 8 словообраЗОВ~1елната структура на наава· 

нията съобразно със словоорраэователните тенденции 'наезика на 
заемащото. население. Подобни названия MOГ~T да бъдат определени 
като смесени цо произход, ДОКОЛI(ОТО 8 съвременния .си облик са 

продукт на Д'вустранно ези~ово. творчество. По-горе (стр. 53) бяха раз
гледани местностии названия от типа Голе.м.u~ .f.(азлър - Малкия. 
f;(азлър, Горен Казал -. Долен Казал. Безспорно е, че тези назва

НИя са ·в'!:»зиикнаnи върху основата на съществуващи и до днес успо
редно с тях Тур,ски названия '(Казлър'Ь, Казалъ), които се отнасят ДО 
съответните цели местности., Вследетвие на необходимостт~ОТА дифеv 

, ренциране на местността на две първоначалното название е получило 

набъnгарска почва допълнителни елементи, .конто определят взаимо
отношен~ето H~ двете tJ.8СТИ на всяка от тези местности. Има и друг 
случай, при които изначалното турско назваJlие не съществува днес 
'самостойно, без българския определителен елемент: Голямо Аин,uнu 
~ ~aA"O Aйн,иНJl, (ВЪРХОВ,е Ha~ ПЛ. Драгойна при с. Воден), ОТ тур. аут 
'п' мечаТ,8 дупка; Равния АикЪн, (Пил.), ОТ тур. aykin 'наКJlоненкъм 
изгрева на 14есеца' (във връзка с и'эложението на MeCTHO~TTa). 

Турското название, ''което днес не съществува самостойно, може 
да е приело на бългаРСJ<:а почва не самоопределитепен елемент,НО 
~ някои СJlучаИ:, и ()пределяемо, обикновено в членувана форма: ,Ири,,· 
rJ,04)'-могuлаm(J (Ст·ал.), от тур. yiirilk yolu 'юрушк~ P1>,.';f{apajJA8fI 

Топонимията на· Първомайска околия ------....---
кая-поляната (ГIил.), от тур . . karaul kaya 'караулна скала'; Юру
.мельдu-nоляната (И.),от игит оldil'г~ркът умря'. Първите две назва
ния всъщносг означават положението·на- съответната местност спрямо 

други обекти, наричани съответно Ирuкuол или Караулкая. ' 
По-ос05ен е случаят с няколко местностни названия,. образувани 

с български топонимиqни наставки от основи на турски думи, които 

очевидно не са били свойствени на местните български ГОВОрИ: Бъм
бурца (Др.), от Бъмбурйца, БамбурйЦа, ПРО,изводно от тур. bambul 
'черница' (SDD, Т. 1, стр. 161) с преход на' л в р по аналогия на 
други думи, срв. напр. lambur 'липа'; КърЪК8!1ца (Еа.), ОТ тур. karz.k 
'бразда; пространство, разделено с бразди' ;ла.м,бурца (БР), отЛа.м,:.. 
бурuца, производноот тур. (диал.) lambur 'липа';Хашйруу (ПИЛ.), от 
ХаШЙрО80, от тур.. hO$tir 'гъст трънак' (SDD, Т. 11, стр. 755); ЧаУ20
811ца,(Фил.), от тур. Cavga 'Bpa~a, гарга' (SDP, Т. 1, стр. 311); Челап
ките (Кар.), от еа/ар 'огън' (SDD, Т. 1, сТр.' 295); Яnарца (Пил.), от 
Яnарица, от тур. Ylpar 'хубава миризма' (вероятно на растение) (вж. 
SDD, Т• .IП, стр. 1529). М9же да се предположи, че тоя тип названия 
Cfl резултат на широко_ разпространен БИЛИНГВffЗЪМ у местното бъл

. гарско население в миналото. . . 
Промяна на старо българско название под турско В.1Jияние се за· 

беnязва при мн Сарънча (Гр.), от по"ст!аро Срънuца, видоизменено 
съобразно. с т,урската фонетична система; срв. СН Чаръ!tча (писано 
офичиално Цоънча), Пазарджишко, от Црънuца. 1 

/v. НЕДСНИ МЕСТНОСТНИ НА ,-ЗВА НИЯ 

Араслан,uки (Бр.), Ръсланuкu (Д. изв.); Беждре.мка (Лен.); Дой-' 
кима (И.), лично име Дойка (в Първомай) иДойкя (в Др~гойново) 
се среща, но нее вероятно да е послужило З8 основа и'а Дойкu,М,а; 
Зuкеш'Ь (8ин.), вероятно първоначално название на растение, срв. тур. 

zek 'вид Bp~ДHa трева' (SDD, Т. III, стр. 1570); Кдцърица (Бод.), 'не
съмнено стои във връзка с РН .кОцара (Лен.), ~ъщо неясно; Маика
жък'О (Лен.); . Мйфnолень (Ез.); Сърбяреко (Пил.); Харбакъ (Люб.); 
Чекербекене (Д. изв.), възможно първата част да е тур. cekert 'позе

леняла есенна ·сеитба', -но остава· неясен втор·ият елем~нт; Юлюжа 
(Еэ.),еД1Jа JfИ е от тур. lllca 'минерален извор' (наоколо няма никакви 
минерални'ИЗВОрИ~ 

rЛАВА ЧЕТВЪРТА' 

СЕЛИШЦНИ НАЗВАНИЯ 

Общо взето селищнцте ~азвания от Първомай'ска 'о~олиядатират 
от пово време, ~e по-рано, от 300~400 години назад. Изчезнали са, 
без да остав'я~ някакви следи, следните антични Н8зваНияна. станции, 

J. Вж. Ат.' т.и ли е в, ПОС.' съч., стр. 127. Авторът о~аче поrРСШQО IЮсочвt 
турцизиравата форма K~10 Черенча . 

.... 
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съществували -В, ОКОЛНОС1ите -на· днешните села дебър. и Скобелев'о
 
н-а стария военен път Белград - Цариград 1: Ranilum (ТаЬ. Peut.) или
 
Cellael Кiллаt (8 пътеводителите) ;2. Carassura (Itin. Hier., Acta
 
S. Alexandri), Ксхрааоuрсхили, Kap~a&иpa (Proc. Ое aedif., 3051 30).
 

-Ranilum остава неясно откъм произход и значение. Cellae. Келлаt
 
се извежда прадоподобно ОТ/ аК,ад. д. Дечев 2 от не. KOP~H *gwel.
 
'извирам', ст. 'В. нем. quella 'извор' и ,Т. Н. ЩО се отнася до тре

тото нззвание-, Carassura, акад, Дечев го тълкува в значение на
 

'плаimнски извор', като Г~ разчленява на kara-< ие. *gшег-, стб.
 
ГО,А 'планина', и -su~а,нулева степен от корение. *ser- 'струи, Д~ижи 
се бързо и,буЙно'.ЗТова обяснение на и~ето (по-точно на първия му 

. елемент) не съответствува на географските реалии. Станцията според 
правил"ата ориентировка на К. Иречек· се е намирала в раЙрt.tана 
с. СкобеJIеВО,'койтопредсrавянизина недалече от р. Марица.Споре~ , 
lIeHkara- би могло да сесв'Ърже с не. *ker-: kor- 'тъмен,нечист, сив, 
ст.'ннд.kагаtа-. ''тъмночервен', Вперс. cardeh' ~възчерен', kari, .. karah
'кал', rp. )(,txpuI-t9V'l-tелау' Hes. ипр.s Названието би, означавало в -такъl:3 

. CJIучай 'тъмен (мътен, кален) поток' (срв. Кален поток, махла' на с. 
Младеново, Ломеко). 

Както б~ посочено (В.ж. сТр. 5), едно от най"старите селищни на

звания "(вероятно от средните векове) е Бук~ьо (Малко u Голямо 
'БУ!,О80) , което е заменено в най-ново време от Пuлаше8Q.ВЪ3МОЖНО 
е да са. доста стари още две названия, ,а именно : изчезналото .Бист

рица, с което било наричано някога ,Днешното с. Таmарево според 

. запазено' предание; ПОП080, останало като название. на M~CTHOCT при 

/ с. Искра, в която някога е било/селото. ,Измежду неславянеките/ на· 
званиязаСJIужават особено внwмание две: Палихоро, най-ст~ротоиз

чезнало наэвание на С, Езерово според смътно предание, - от ~p, 7tG:

Аш6 ,xropt6 'старо село'; KopteJl-махла (махлана С., Градина), чи~то 
първи елемент е от основа на родово ИМ,е Корт елите, от румънски 
произход, срв. рум, cortel 'ttадър' .ОстанаJJите,'~ на~вания н.? селища 

'ИJlИ на дялове от .селища са от нов произход, голям брои от тях 

са турски, а' други, макар и възникнали на. българска почва, съ
държат като определ'яемо същестI3ИТ~ЛНОТО м,ахлаl JrШXле (тур.-ар. 

. тakalle). 

1. БЪЛГАРСКИ И ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 

А. Земеписни селищни нозвания 

,Тук преобладават названията, които са възникнали ,с ог;tедна 

~ отношението към други обекти" По строе-ж те представят наи-често, 

2 ,ВЖе К. J i r ес е k,Die Heerstrasse von 'Belgrad nасЬ Co~stantinopel, und' dfe 
Balkanpnsse, Prag, 1877, стр. 45.. . ,.
 

2 Д. Л е ч е в, Характеристика на тракийския език, София, 19~2, стр. 16.
 
I д.д е ч е в, ПОС. СЪЧ., стр. 16, ,39.
 
4 К. J i r е ё. е k,пос. с'Ъч., стр. 45.
 

'. Вж. 1ИSl съответствия.у J. Ро k () r:n у. 'ndв~errц~nl$cl1es etyrno1oelsehes WOr.. 
terbucb, Bern. t949 C/f., стр, 5.73, 

съчетания от прилагателно (горен, долеН,краен,' среден, сре,.щен, H08~ 
и т. Н.) И съществително (махлй, краЙ1 ред): Бърчuнска .ма'·ХАа (Ез.), 
махлата се намира н'а по-високо място (бърчина); Горна .махла (Пор.), 
ropRama .махала (Лен.), Горната .махла (Бр., БР,. Вин, Fp., Д. дол, 
Ез., Първ.); Долна .махла (Пор.),Долч.аm!J, .махала (Лен.), ДОЛ1(аmа 
.маХла (Бр., БР, ВИН., Д. дол, Ез .. Първ., Тат.); Горния KpG ii"Долн,uя 
край (Бр.);, KplJUHa .махала (Лен.); Ниската махла (Бр.); Срещ· 
ната .махла (Ез., Тат.); Срядната махала (Лен.),' Срядната .махла 
(Ез.); Среднu·я ред (Фил.); Новата махла (д. изв.; Фил.). От пр,ед

.цожнисъчетания са получени само две названия: Над водата и 
Пi:Jд"~<80даmа, махли на с. Дълбок извор, наречени по положението 
им спрямо р. Домуздере. Интересни са по 3Н.8чение и названията на 
махли Горна(ma) ряка иДолна(та) ря"а (Др.), във връзка спопо
жеНиетон8' махлите (по-горе или по-долу) край. р. Каялийка. 

Слабо са застъпени названията, КОИТО, изразяват представи за ра· 
стения и животни: БУКО80, старО10 име на с. Пилашево; Кру·ша. 

.махла (махла ва БР); Тръне-.мах.ла (махла н,а Д. изв.); ЧереШО6аma 

Mt:!'XJla (маХЛ8 на Др.); Жаба-м,ахла (ltiахла на БР). 

Б. Се.лищни. названия от други .местни названия 

Тая груп.а е пр'едсrавенасамоот четири названия на маХJIИ. По 
строеж- това са словосъчетания, чийто пръв елемент - прилагателно 

и.е ,- е производно от друго местно название: Драчовскаmа .махла 

(Бр.), от МН ДраЧО6uца; J;(УМUОЛО81 .махла (Ка,р.),от МН. ~уяuол; 
Хасарска махла (етап.), от мн ' Хасаръ; Юренска м;ахла{Гр.), от 
МНЮреня.Чрез· прилагателното в тези СJIуqаи е означено положе· 
нието на маХЛ8та спрямо С1>ответната местност. . 

IlървоначаJIНО речно и:иее·изq~наJ10ТО отдавна селищно назва

ние 'Бистрица (Тат.). 

В. Кулmурноuсторическu селищни ноsгания 
." 

Тук се отнасят 'също .не'голям брой назваttия, еДНООGНОВНИ и дву
основни, ·коИто не се отличават с .разнообразие на· значението. ' 

По мястото, къдетоеБИJIсЪБиран турският данък ~еглик преди 
О'С60б'ождението, е била наречена по-късно заселената тук махла на . 
с.Правосnа·вен - Беглuшкuя арман. Във 'връзка, с поземните отно

шения в миналотО стои старото име. на с. Добри дол - ЧuфЛUК1J. 
,'ВЪВ връзка с положен~ето до гробища е наречена Гробе-махла (Фил.). 

За етнограф;ията са ценни две названи·яна махли: 1• .Необuoра1Шma 
махла (Бр.). Както бе огбелязано по-горе (вж. стр. ~), при заселва

иеiо на сел'ото на днешното му място избраното землище било очер
тано с бразди <"обиорано")от два млади вола близнака и двама 
братя-близнака. [10 късно при разра/стванеТQ на селото една МЗXJIа се 
заселва извън граничните бразди и добива раЗГJI,ежданотоиме. Така 
това име, макар и ново по произход, нз?омня за един много стар 

обиqаЙ,извеетен и на римляните. 2. Светаленка (Бод.), според поло .. 
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жението на махлата до язмо на -Св. Константин и Елена, - от първо
начално' Света Еленkа. 

Пренесено название е /{ържалъ/{,ъ (махла на с. Филево) ; дадено 

е на подбив поради изолираността и от останалата част на селото. 

Названието означава облаСlта на гр. Кърджали. _. 
Към културноисторическите СЕ:ЛИЩНИ названия спадат още. Чар

шията (Др.), средната част на селото; Юрmищата- (махла наБод.), 
ОТ тур. yurt 'жилище, двор'. 

Г. Посеси8ни селищни названия 

в тая група преобладават двуосновните нззвания,' съставени от 
прилагателно и съществително и означаващи предимно махли. В тоя 
случай прилагателното най-често е производно от кръстно, родово 

иnи семейно име (~ли прякор) и съдържа указание за първия засел

ник (ИЛИ38~елници)на дадена махла; Аламовската 1 махла (и.); 
Беженскам,ахла (Люб.), заселена с бежацци .(беЖене~ ед. ч. бежан) 
след Освобождението; Божа-мt;lхла (Кар.), от първоначално Бо

жова> Божоа > Божа; Бору~овска махала (Лен.); Бу",овска махла 
(Бод.); ~яловската махала (Лен.»; Ba/tКoвCKaтa м,ахла (Др.); Ва

силовската махла (Кр.)·; Васьовска махла (Стал.) ; ВълкаНО8ска' 
.махла (Стал.) ; -В'олковска махла (Стал.) ; Гандероска маХЛ4 (Фил.); 
Гергьовската махла (Бр.) ;ГечевС.J<ата махла· (др.); Гешов,Скаmа 
.махла (ВИН.); Гогова мах'ла (де·б.); Гороска махла (Бод.); Де-. 
дьовска .м_ахла (Скоб.); Дельгьозовска махла (Пил.)'-;Дерввнската 
м,ахла (Кр.), 'наречена вероятно по произхода -на заселниците и от с. 

Дервент (днес Дебър); Дойчовска махла (Бод:); Жекадурова м,ахда 
(Стад.); Кавалжиевска .махла (Пил.); Калайжиовата 'мах-Ла. (Стал.); 
Калuн,овската махла (Деб.); КараивановСllа махла (И.); Кара.ко

льовска .м.ахла (Стал. '; КарамитЬ08ска .махла (Прав.); Каранд08ска 
махла (И.); Карашинuковските колиби (Пил);' Касае м,ахла (Фил.), 
от .първоначално Касова.> Касоа > Каса (срв. родовото име Касовци); 

~	 Каmранжu-евска М,ахла (Пил.); Келешов"ка махала (Лен.); Койов

с~аmамахла (Др.); Котьовската махла (Ез.); Кочовска маХла. 

(Пил.); КъртУН08скаmа махла. (Деб.); Кю.мурджийската махла (Др., 
Тат.); Менчовс"а махла (Др.); МUЛКОlJската м·?хла (Скоб.); Мир
човска ма~ала (Лен.); Мишковската махала (Лен.) ; Момчиловска 
махла (Прав.); Мудьовска .махла (Тат.); Найдьовълчоваmа махла 
(Фил.); ОМУР08СК'1 махла (Пил.); Па.l1uкарьова .махла (Стал.) ; Па_' 
.мУКО8ска.махла (Прав.); Паnуската м.ахад:а {Лен.); Пауньовска ' 
МаХА 1 (Бо,ц, Тат.) ;ПетК08ската 'махла (Скоб.);· .ПразнUковска 
.махла (Прав.); Пьжовска махла (Ез.); Руnчоската МQхла (Стал.); 
Русиновската махала (Лен.); CaKapb'JSCKflma .махла (Бр.); Сарлов
ска .махла (етап.); Сла8човската м,ахла (Др.): Сmаltчовската м,ахла 

(Стал.); 2ерзий08ска м,ахла (Стал.), ТерзuUовскоmа .махла (Скоб.); 

1 Родовото иnи семейното име (прякор) няма да бъде посоч~ано TJK, тъй като 
е дадено ВПрИnJжеtlИЯ .на ~рая' Речник на месгните наЗВ1НИЯ ~-при съответното се
JfИЩНО наsвание). . 

Топонимията на ПървомаЙска околИя 

TeX08CK(l ·.м,ахла (Бод.); Тuльовска .маХАа (Тат.); То fl ковска, .махла
 
(Бод.); Топаловска .махла (Бад.); Топузовската махала -(Лен.);
 

Точка .махла (Бр.), от първоначално Точкова> Точкоа > Точка (СРВ.
 
родовото име Точковцu); Трандафu.ловскаmа- .махла (Др.); Тудо·
 
вата .махла (Фил.); Узунова м,ахла (Стал.); Фасульовската М,ахла
 
(Бр.); ФuдаНЬ08ска'м'ахла (ФИJJ.); Хажианzеловска м,ахла (Прав.);
 
Хажuевата .махла (Стал.); ХаЖUМQвровска маХЛ,а (Прав.); Цвят ..
 
ковеката м.ахла (Др.); Църнелев(J, махла (Тат.);Чаковската ,М,ахла
 

(Бр .. ); Чауньовска м,ахла (Бод.); Шахановска махла (и.); Шопвата
 
ма~ла (Ст ал.). - - '
 

Названия, означаващи етничния състав на жителите на дадено
 

сеJЩще или махла, са: Сръбската ,М,ахала (Лен.); Турската М,ахла
 
(Първ.); Циганската м-ахла (др., Кр., Скоб~); Читачхаmа .махла
 

(И.), оТ читак, презрително название на турците. Едноосновно на
зВание с подобно значение е Татарево. .
 

ОСТ8НЗЛl,iте- едноосновни названия са образувани с. ТОПОН.ИМИЧ- _ 

ната наставка -080 и са възникнали във връзкас О,снователя на да

дено. селище: Бодурово (днес с. Бодрово), от· прякор БодУр1J,срв •. 
тур. bodur ,'късоног, малък, НИСЪК'; Каражалово (Кар.), от Караджа 
Халил; Поnoво, изчезнало селищно название. Всъщност тези назва· 
ния са по-скоро мемориални, а не означават, строго взето, посесивно 
отношение. Поради това те би трябвало да бъдат отнесени и към 
културноисторическите названия. Мястото им тук се определя един
ствено от значението на наставката -080. 

Психологична оценка съдържа названието Министерската ,М,ахла ~ 
(Др.), дадено на подбив във връзка с обитаването на тая махла от 
много чиновници. 

д. Селищни названия, ~oиmo са по начало лични имена 

Към тая подгрупа се отнасят следните названия на сеnища: Ка

радима(та), 0зн~чаващо изчезнало селище между Поройнз ~И' Дълбок
 
извор; Хаджиелес. (или Хаджилес), старо име на гр. Първомай; Чи

mак(ъ), старо име на с. Бяла река. Относно генез~са на тоя тип ce~
 
лищни названия са възможни две предположе~ия. Изходна точка
 

моЖе да са представяли първоначални СЛОВQсъчетания"Като например:
 
Махлата на (KapaдиMa~ .Чифликът на Читака. Появата на подобни
 

. селищни названия. може да се дължи и на' първоначални изрази 1 

кат() : . Ходих у Kapaдим.aтa~ Работя у Читака (вместо в чифлика 
на Читака).. 

. //. ТУРСКИ СЕ"ЛИЩНИ НАЗВАНИЯ 

А. Земеписни,селищни названия 

Най-мн~~о тук са ДRуосновните названия е втори елемеНТ ..uахле
 
(махла) : Алма лъ".uахле (Пил.), от elmallk 'място на ябълкови дър

BeTa~; Бdшмахада (Д.изв.) - 'главна(средна) мах'nа'; Геренмахла
 

1	 Вж. с. и в а.В ч ~ В, В сп. Бъn~арски език, Г.' 111. 1953, КН. 4, стр. 387. 
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(Кар., Фил.), geren 'суха напукана почва';' Гьолм,ахла (Др.); дер е
мах.Ilа (БР), Деремахле (Ез.) 'махла край дол'; Дорукмахлесu (Др.) 
'~ахла на височина'; Енймахла, Дервен-еfluм,ахле (старо име нз с. 
Дебър) ~ 'нова м~хла', 'нова махла при проход'; исак.м,ахла (Гр.), 
от nърВОнаqално Ясакмахле 'махла ДО бранище'; Кърмахлеtu (Кар.); 
ЧеUрмахла(Вин.) 'махла до ливада'. ,	 " 

КЪМ тая група се отнасят още:Дервент (старо име на С. Дебър), 
тур.-перс. derbent 'проход, клисура'; Дерекьой (старо име На с. По
ройна):- 'ce~o, край дол' ;Халъmкьоii (побългарено ХаЛ~,'11ЬО80, старо 
име на с. Крушево), от първоначално Ах~атfCЬОЙ 'Крушево'; Кара

сарлu (старо име на с. Скобелево), от първоначално Карахасарлu 
'място, където ,~e правят черни рогозки'.1 

Б. ~Селuщн,и названия от други НОЗSQНUЯ 

НЯКОЛКО турски наава,НИЯ на села или махли са по начало назва .. 
ния на местности или водии: Дunсuзгьол (старо име на с. Езерово)
'беэдъннq езеро (блато)'; Иорожuк (изчезнало турско село при Д. изв.), 
от' y6recik, умал. от уйге 'склон, страна, околност', или от (Jr(Jcuk, 
умал.оr 6Гй. 'място за пускане на добитък, пасище' (вж. 5О.О, т. 111, 
стр. 1116); КараЛ'О1l (старо име'·на с. Брягово), от първоначално Ка

раалан 'черна поляна'; Каяли (старо име _на с. Филево), от kayq,ll 
'кам-енен' (първоначално име на реката, на· която е разположено се

лото); Керезтарла (Др.) - 'ч~реmQв.а; нива?-; Кеmенлuк, КетенлЪк. 
(crapo имеlf8 с. ЛеlfОВО) - 'ленище'; Козбунар (старо име на с. Дъл
бок извор) - 'орехов ~ладенец'; КОЗЛУК(о) (старо име на с. Дра .. 
Г.JЙново) - 'ерешак'; Юч,БJ'llар (старо име на с. Пилашево) - 'Tp!t 
кладенци'. 

В. l<.улmурноисmорuческu селищни названия 

КЪМ тая група се отнасят малко названия: АjJманм,ахла (Д.'ИЗВ.) 
от първоначално harтan makle 'махла, кояtо е разположена до хар· 
ман'; Едil-дуралъ-м,ахлесu, Едil-махле-дуралъ-кьою (старо .име на 
с. Езерово) :..- 'село от седем заседнали махли' ; КuчjJк-Сmaмбдл 
(старо име на с. Градина), от 'първоначалн,о Кючюк-Стамбол 'малък 

СтамБОJl'; Мuсuлuм, (старо име на с. Православен), Мuсuлuммахла 
(Д. ИЗВ.), от тур.-ар. muslim 'мохамеданин'. 

, г. Лосесивни селищни названия 

Огкъм значение те 'не се различават от ,българските посесивни 
названия на селипtа. По строеж са двуосновни, с втори- елемент съ

ществителното м,ахле '(махла): Бальджuмахла (Тат.), от balcl тahle 

1 К. И реч е к предполага, че това название произлиза от античното Carasura, 
запазено 'па8iIРНО, през средните векове и видоизмен~но от турците .. в Карасарлu.' (вж. 
Die H.eerstrasse von Belgrad пасЬ Српstапtiпореlund die Balkanpasse, Prag~ 1877, 'стр. 45). 
Като се има предвид, че с. Карасарли (днес Скобелево) съществува .... едва от 150 го.

дини (вж. стр. '20), мнението на Иречек не може да се смята за правдоподобно въпреки 
наличието на археологически находки в околността на съюцотосело~ 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

1 
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'медарска махла' ; Кucамм,ахла (Гp~), от турско лицti6 име Касам;;
 
Маджур.махла (Др.), МажjJрмахлесu (Фил.), от' пърВОначално. macur'
 
(тuhacir) makle 'махла на преселници';Мус~..ахле (старо име на!
 
с. Воден) --'махлата на Муса'; Ста.мбдлмax.J.({с~ (Кар.) - '!"!8хлатЗ1
 
наСтамБОJ10ВИ'; Терсен,еМ,ахЛа(Др.), по прsш@,}) на жителя Иордан
 
Вакрилов; Търбухмахла (др.), В,ероятно варечена по прякор н.а
 
ЖИlелите и; Фиданмахла (Фил.), от семейно име Фидан,ЬО8ЦU; Хажu

махла (Фил.), по прякор Хаджията; Чаосалм,ахле (Прав.); Чал~~

Jlахла(и.); Чuлuнzuрмахле (изчезнало "IypCKO село при Дебър), по
 
име на турчин .Чuлuнгuр ('ковач').
 

д. Селищни названия, които са по яа'tаf'О .лични' имена 

Те означават основателя на дадено селище или първите му за·

селници: Аяnларе (изчезнало селище при Бо.д.), от Аухр/аг, мн. ч. от·
 
aYlp 'срамен, позорен' (навярно прякор на основателя· на селището),'"
 

'следователно името означава 'хората на Айъп'; Бъдърлъ, 'Бъдърлil~
 
'(старо име на, с. ВИНИЦtl), от турско семейно име Badlrlt (Batlrll)J,
 
производно-от Badlr (срв. batlr 'млад, сменмъж, х}рабрец', вж. 5ОО>"
 
т. 1, стр. 174)_; ИСllзлер,Юсузлер (старо име на с. CT8v.reBo), от TyptlOO)
 
_родово имейksiizlег ('СираЦ1iте'); Кържuларе (старо име на с. Исш:ра),
 
o~ родово "име /(aracalar ('Караджовци'); Мусаджuuлар(е) CCT~PO име
 
на с. Воден), ОТ родово име MusaCl.klar; Чак1iIpджil' (ста.р(& име на
 
с. Градина),' от. прякор f;aklrcl, произв(',дно от ~aklr Сс. Jrебес-носини
 
очи', или от faklrCf, 'соколар~; Юртчilu (старо) имен:ас. Любеново)~
 
от yurtfu 'който строи жилища'..
 

ГЛАВА ПЕТА 

ОБLЦА ЛИНГВИСТИЧНА ХАРАКТЕристИ~А НА М~СТНИТЕ
 
НА3ВАНИ5,l
 

Местните- 'названия от дадена област могат да послужат като
 
материал за характеристиката на съответния, диалект. 'Но· в задачите
 
на топонимичното изследване не влиза системното подробно о·писанИе на
 
диаJIектнитеособеноети, което се различава съществено по метод, по
 
задачи и по обхватна езиковия материал ..ЛИНJ;вистичната характе

ристика на топонимичния материал е оправдана в определени-граници.
 

.	 T~Ka фонеТИЧlj:ият·-в.налиЭ е необходимдотолкова-, доколкото ще 
изясни първоначалния и съвременен фонетичен облик на местните 
названия и· съ'щевременнр щеПОДПОМОГН,е етимологичното обяснение 
на. по-особените названия. Например местностното название Куртата 
не би могло да се изтълкува праВ~JIНО, a~o не се вземе чредвид, че 
на съ.отвеТНIfЯ·'говор е С,войствена редукцията на гласните и в резул-" 
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тат на нея пълно~о изчезване на някоиглаеНИ,следователно в сnучая 

първоначална форма е Коритата. По-нататък грамат-ичната характе

ристика на местните названия разкрива типичните им форми и начи

ните на тяхното Функционирвне в съотве1ните rовори. Върху това 

почти не е обръщано досега внимание и българската езиковедска 
литература. 'Специална задача на .областното топонимично изследване 
/е и установяването нз СЛОВQобразова1елните типове на местните· на

" '" 

ДраЧО8ца (Ез.), Заuчilрца (Пил.), Кi!нанца (Лен.), ЛUn08ца (И.),Ма
нолца (Люб.), Рубuн,ца (Пил.), Таушанца {И.), Шум,,,овца (Ез.). По
добен процес се наблюдава и в други Н~J{ОИ случаи: .Куртата (Бр.), 
от първоначално Коритата; Новните (Бр.), срв. Новuните (Др.); 
Плугвuната (Лен.) от първоначално Плуговuната, и др. . . 

Редукцията H~ неударените гласни може да бъде комбинирана с 
изчезване на междугласно ,в, което е, често явление в прит-ежателните 

звания с оглед на тяхната продуктивност или непродуктивност; съ

щевременно е интересно да се отбележат случаите на по-особено 
прилагателни на -ов

в мес~ните названия: 
и в наСтавката -ово> уу и~и -оу. Срв. например 

а) Багрuд:оуто (И.), ръзоуто дере (И.),ДU'м'ууту 
топонимично словотворчество. 

"урито (Пил.), Дъбуу курито (Пил.), Елууmо дере (Лен.), Кърък

вучун,уу дере (Ез.), Нац"уу ся1t"е· (др.), Ушуuя пожар (и.), Ш~н
1. БЪЛГАРСКИ И ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА кууmо л~ваде (Лен,);б) Аnталоу (Бр., 'Др.), Бялуу (БОft.), Бu"uруу 

МЕСТНИ НАЗВАНИЯ ·(ПИЛ.), Бu"уу (Пил.), -Бузалъкуу (Пил.), Вълнюу (ПИЛ.), Иов"уу (ПЯЛ.), 

1. ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ 
~ Кдстоу (Бр.), КУ'м'ануу (Пил.). Късюу (Пил.), Мавруу (ПИЛ.), Пеuчуу 
(Пил.),СлUвоу (И.), Старо Букуу (ПИJJ.), Тдйнуу (Скоб.). По·слаба е 

Фоне!ичната структура на много местни названия· от Първомайско е редукцията на съответните гласни в следните местни названиn: Вър

изменена в резултат на силна редукция, която е довела до изчезване на б99 то бунарче (Кар.), Дърмдноата ада (Първ.),ДЯ"оата ада (Първ.), 

гласни. Това явление е азсегнало окончанието за МН. число при названия НиК99то "ладенче (Първ.), ТдРН99то дере (Фил.), Шдnоата ч,ушмя 

от нарицателни от среден род на -е, взеlИ в тяхната. членувана форма, (Стал.). Същият фонетичен процес е засегнал по-малко· наЗванията на 

при .което -се получава натрупване на две -та: Бдрчетта (Пил.), Ге -овица: Белдцца (Еа.), Плънuчууца и ПЛЪFlчууца (Пил.), Трънууц'О 

ранчетта(Бод.), Кавачетта (Бод.) - от п~рвоначаJIНО Борчетата (Бод.); в последните два примера е станала и прогресивна вокална 

и пр. В.други названия редуването на- две -та се отстранява, като аСИМИJ]аци~, т. е. -овица>уuца> -ууца. 

се занемарява съгласната т в първото звукосъчетание: Геренчеата ' Контрак~ия на гласни, станали съседни сле~ изчеаването на между·, 
(Д. изв.), Кавачеата (Др., ПИЛ.), Каuначеата (БР), Камен,чъата (И.). гласно в,: се среща в. притежатеJJЦИ прилагателни, CPB~ например: 

По 'отношение на тая форма, както се ВИЖДЗ,-говсрите на ,Първо

майско не са единни. Понякога дори изчезналият звук се 8ъзобновява, 

'Миха 
кайря 

nоля~на (Др.), Ддбря "еле,М,я (,цр.), Каса ,м,ахла 
(Стал.), Тдчка махла (Бр.)-от първоначално 

(Фил.), Раuча 
Михоа < Ми

или се запазва първоначалният звуков облик на флексията вероятно хова и пр. . 
- под влияние" на книжоВ·НИЯ език; ·срв. например: Ка,ачеmата (Лен.), Рядко е застъпена в местните названия от Първомайско редук-;" 

Лозетата (И.), Харм,анчеmата (Пил.). . цията на ~еударените .гласни ·еи и в ъ :Дръба"ъ (Фил.), но cp~_Дpe-· 

НеПОСJIедователн о е застъпено и и зчезването на редуцираната гласна бакъ (СТ8л.);ШUлнъстuя ка.,иен (Пил.), но срв. Шuлн,естu камъни' 

·0- в наставката ~oв H~ прилагателните. Примери сизчеэнаЛ8гласна са: (Бр.); ЗмUUнъкь· (фил.), но срв. Зм,иuн,ИI<Ъ (Бод.). 

Бъжвuя бряг (Др.), Кiiсmвuя боаз (Бр.), Мем,ишвuя бунар (Бр.), Минчвuя Лабиализация на е. в у се среща само след съгласната ч, срв. в 

бунар (БР), Руnцвuя,бунар (Деб.), Чuнгървия бунар' (Д. изв·.), Шум названият~: Чурешаrp,а (Пил.), Чуреш"а11iа ря"а (и.), и в, .. съществи
mвия бунар (Деб.),Янвuя бунар (Бр.) ; Араnчва нива 
вата ,корuя (и.), Бялква заница (др.), Исuзваmаuория 

(Стал.), Бuш
(Др), Карва 

TelIHOTO чешма> чушм,я като съставен елемент на много· наавания: 
Бе,жанс"ата чушмя, Бялата чушмя (Стал.); Горната·и Долната 

кория (Др.),. Кир"ва чешма (И.),· Не"езво дере (Деб.) и др.; Бозу,,· чушмя (Кар.)~.ПеUовата.чушмя, Чола"овата ЧУШ'м'я, Шоnо.атаtчушмЯ 

вите върби (!1paB.)J Бял"вu "амене (Др.), Ддnчвите могuли 
Кilрвuтешелмен,я (Деб.), Мит"8и, ниви (Др'.), Пд!l8uте върби 

(Деб.), 
(Лен.), 

(Стал.); Касовата чушм,uчка (Фил.), 
Поnовume ЧУШ'м'u (Ез.). 

ПачимановатаЧУШ'м'uч"а (Стал.) ; 
.. 

Сilкълвuте ''м'огилu (БР) и др. Същата гласна изчезва в, неударено' Заместникът ~a стб. ~ е 'а, преГJIвсено в е, когато е
8 

в неударено 

положение и в наставката -08-ица в НЯКОЛКО местностниназвания: положение или пред мека сричка: Белдк'Ь (Бр.), Дрена"ъ (БР, Д. изв., 
ДЬддвица (Бр.), дУlа"вuца (Фил.), Кара"ушвuца (Др.), Плугвuца (Тат.) Прав" Тат., Фил.), Среддкъ (Бод., Др., Пил.), Требищеf1JО_ (Др" Пил.) 
и· др. Наставката -ин-о, -ин'-а, .-ин-и вследствие на .. силна редукция и др. Резултатът от ·прегласа,/В някои 'случаи може да бъде и ши
може да загуби първата или втората· гласна: Дуnкuнто дере (Бод.), роко е (е).: Големu връх (Др.), Големия "аuря" (Пил.), Нац"уу 
Кокдш"uнто дере (БОД.)J Кадънните нUви (ет ал.), МuльовuчUн,mа сенке (Др.). _СъотвеТJ:lО ~a развоя на стб. ~ се наблюдават раз~ичияи 
чешм,а (Пил.). . 

в прег~аса надървоначално а след MeK~. съгласна и след ч ир: 
В резултат на редукция и изчезване на, rJ{aCH8Ta u наставката а) Алчецuте (Кар.), но срв. Алчациmе (Бр.); Вълчернuцаmа (Бод.), но 

-uцa също бива съкратена в -ца: Гуган,ца (Фил.), делиuванца (Бод.), срв. ,В1Jлчарнuца'(Ез.); КайрЩuinе (Бр., БР, Кар., Фил.), ед. ч. ·каЙр'ак; 
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'ан,а · ;\, -(Б ) Мuхови nолен,и (Ез)... ед. ч. пол ,
Марин,овите nол)ени ~. 'Пол'зя"ите (Др.); б) Енвuйъ бунар (Бр), 
fJрл'ен"uте (Бод. · но ctо"особен е случgят с прехода. на H,e~:,-apeHO 
Иемите (Др., ,Пра~}. Б' K~ (Стал.), Д'Узл'У,,'е (Пил.), илuшu" е (Ез.), 
.ъ след меко к в е. У,. • 
к,у"л;уке (Прав.). симилациЯ е редовна в думата nросой"а< 

Вокална регресивна а , v е Е:! Лен голяма и Малка 
nрисдйха (срв. в названията ~Pд;:::~ (Б~~., Бр., Ез., И.), но срв.. 
nросой"а Ез.) и в названиет ф) . 
"Дренакь (БР, д. изв., Прав., Т~;~ща ~·~o в местни названия от турсvки 

Прейотаuия на гласни се в У гането (Кар., Стал.); Иа
: заемки: Йурzането (БР, Скоб.), H~oCPc, в. Р Аz1,лuте (Кр.); Йазмакь. 
,zълето (БР), Йагъл~ета(д (И')'кr <!коб.); Йа"акь (Д. изв., Леlt., 
{(Стал.), I!0' срв. Азма"ъ · изв. 

, 

. A~д."ъ (Скоб., Фил.). . 
~Стал.), Иа"аците (Люб.), но CRB. дКО явление: Рабажuевото бунарче
 

Изпадане на начално а е ря (Ф)
 

(Стал.), НО срв. Арабажuеви:Ъс~;~fнитеИ~~' Първомайските говори е 
Измежду промените съ ивниЯ елемент на африката J.I (=дЖ), Т. е. 

типична загубата на експлоз . Срв и в местните названия: 
проходна съгласна ж.· б' (П 11)'

преходът му в , д (Пил) Хажиевото унарче и. ,
КаражаЛО80 (~.), Мажарско _ере · , , _, 
.Чешмежitйувuuъ бунар (Бр.) и др. р' л' н:, ,,' и т': Баир ~ 

вторично смекчени се я~яват съгласни:~ с' в. Чеиръ (Др.); Гдл''6 
(Гр.), Цер'ъ (E~." ФИli)' )че'f{ ~~,~~~ Е(i~д, .J:,.); Герен'Ъ (Бр., Д,e~.• 
(БР, Др.), Качул ~ (рп а Стал Тат.; но срв. Геренъ, Др.), каздй:н,,'" 
Д. изв., Ез., Кр., ен., ил., б П . но срв Капанъ, Пил.), Ма ен 'Ъ 
(Пен., Пил.), Kan,a~'Ъ {WP). ДJе~т;ъ O(K~P'); Б'~КЪ (Скоб.), Дережuкъ 
(Бр., Пил:), QРf4а(н,дъ р. Кр) Само в едно название т' преминава в 
(Кар.), Кuлник ъ · изв., · · Т'т ажuкъ (Бр.). 
к': КетръжUКb (Прав.), но срв. е р а може да изчезне, както се 

Начално в пред закръ~лена гласн" (И от първоначално Воло
,вижда от названието 0:0ваы: и:< е:tде1ШЦ~: като съставна ',IaCT ,на 
i варския е.) и от ДУ,мат у дe~ а (Др.), Ганчос"а уденца (И), Дол
lместни названия: Боевата У Ц а в в средисловие в положение 

. ;ната уденца (Стал.) и др. РЯДКО~~~:Дсъгласна: Изорс"о дере (Ез.) от 
пред закръглена гласна и ~л~d:tama (Ез.), от ХвоЙната. 
първоначално Изворс"о д., о съгласните се наблюдават в след

Някои по-редки промени п?и TeBнU ата (Стал.) от ТеМl1тщата, 
ните случаи: а) дисимил)а~:. Те.мно';о д.; б) епентеза: Мездрата, 
Тевното дере (Вод., Пил. . в) изчезване на т между две съ
(д. дол, Кр.), ~pB. (тлур·-)арго~:::~~ сръна (Бр.), Дъбовата сръна, (ИЕ.)' 
гласни: Ср'Ъните ен. , ( в в МН голямата страна 3., 
сръна от първоначал~о cтP~H:H~~Ъ' (Др.) от първоначално Стран
МUл'овuчuнта. страна ДP'~a ~ във х: }.(ая'ухчува лдч"а (Фил.) от 
къmъ; г) делабизлизация в семейната име' КiL/t'уфЦU. 
първоначPJIНО Кан'уфчува ~, ~и' за повечето Първомайски говори ~ 
. Измежду ФОJlетичните чер б • Срв например в названията. 
типично звукосъчетаНJleТО цър-<,." ст ~ '%f,~~"u (Др.), ЦъpBeHuй'b бр'а" 
Цървената nр'ЬС (ПJlЛ.), Ц'11р8е 1l17t . 
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(Пип.), Цървен,акъ (деб., етап., Тат., Фил.), Цървенаците- .(БР), Църк
8uщето (Бр., Деб., Др.), ЦЪР/tелевuu'(J бун,ар (Тат.), Църните za6fJpu 
(и.), Църните- кам,ъни (и.), Църнийъ ка,М,ен (ВОД, Пил.), - Църнйците 

(Първ.) и др. . 
Метатеза и. хаплология са сравнително рядко явленrе в местните
 

названия: а) Гарм,адата (Бр.),Гарм,адиmе (Др.), от първоначално
 
z-рамада; Глеzuйъ nазлак .. (Др.), длегата пол' ана (Бод" Д~., Ез., Пил,),.
 
от IIървоначално делгu, делга (за ел от стб. лъ, Лh срв В МН Же.лmu
 

KaJf,t:1t~ Др.); Бuкчuл'нuца {Др.} <*Бичхuл'н,uца; 'б) Банско дере
 
(дv.) от първоначално Хайванско д.
 

По аналогия' на висох прилагателното дълбох се променя в дuл

бйк (идлuбок), както се вижда например в названията Дильбокото
 
дере (Бод.) и Длuбдко дере (Ез., Лен.). .
 

Като проя~а на свръхстарателност се наблюдават В някои. на
звания от Пър~омайско .вмятането на х в началото и замяната нз' 

, първоначално 8 с х: Ха,ШJLамuте (и.), срв.- тур. a~(i)lama; Сохаm'ъу, 

JП-рав.} ОТ първонаЧ8лноСоват'ъ,срв. тур. suvat. .. 
О.ТНОСНО субституцията на rласните ii (бе;з о~лед на у дарението): 

и D(C8MO под ударение) В_ зае~ки от ТУРСКИ език, I(ОИТQ се срещат

като мес'тни нззвания,може да, ~e отбележи, че.се наблюдава коле

бание_в гласежа ИМ ра българска. почва като 'и -(с омекчена пре.ц

ходна съгласна) и i: Б'уке (Първ.),. Б'ук'Ъ (Ско-б., Стал.), наи Бilке 
"(Др.), 'БiJкu(БР),БiJкуу (Пил.), срв,. -'l'yp. bak; Б'ул'jJК'Ъ (Скоб.),Дре-· 
нивите- бил'уци' (БР), СрВ. Typ.bOliik; "Г'уне (Др.), Г'унето (Ез.), 
Г'ун,'аmа (ВОД.), тур. giin; ИлuшiJкъ (Гр, Др.), Илuшuк'ъ (ЕЗ~J _Ка Р.), 
;Илuщ,uцuте (Бр., БР, Д. ИЗВ., Прав., Първ., Тат.), тур. ale~ik; Сухата 
KU1lpuua (Кар.), ,срв. -тур. kopra; Кuшето (Скоб.), БдUЧО80тОКIJ,ше 
(Гр.), Брдъшево хише (Др.), ШдnО80кuше (Гр.), срв. тур. ko~e; Кух
А'у,,'е (Прав.), Кукл'уцumе (Кар., Фил,), тур. koklak, и Др.Замества

нето на неудареното 6 чрез j се оБЯСНЯЕа с това, че в Първомай

ските говори тая .спеЦИфИЧf.lа турска гласна се .делабиализува в е 
(както а в i) и след това се редуцира в i. 

У д·а- р ен и-е. Отместване на ударението КЪМ началната сричка 

K~TO СМИСJlоразличителеl!признак се "аблюдава преДИМ-НQ в местни 
'JIазвзния, в, осноаатана които. лежат эа-еМКJ{ от 'турекв еэ'ик: Аnmа
.4ОУ (Бр~), АрмуmЛУ"1J (Прав., Скоб.), БааЛ1Jкъ(Кар.), Балл,!,к'о (Вод., 
Скоб., Стал.), ,БдРУКЛУК1J ~(Boд.) от *Буруклък'6, Бдстанл'1JКЪ, (Вод.)" -
ДереЖIrl~ (Скоб.), КаQаКЛЪК1J (Скоб!), Карагач (Деб.), Кiiрагачъ (Прав.)" 
сiiзл'ыc1J (В~д.,Лю,б.), сыtр1'umе (Първ.) от тур. ~lfltr, ФЙда/tлъкъ· 
(Люб.),Х1Jд'орuца (Ез.),ШilхnалuЙца (и.) и др. С отместено ударение' 
в същатапо<;ока се 'явява оше : ПЛ'hНЧУУЦ1J (Пил.) от ПJt~НUЧУУЦЪ< 
*ПЛQнilч,О8uца;Пджарлък'О. -(Вод.). Не- би могло' да .се смята, че тая' 
акЦентна. особеност е ПОСЛ~Дl{ца на турско. въздействие, защото тя е 
присъща и на български местии на~вания.от з~падна България, къ

дето турското ·вJIияиие е било Минимално. 1 

. .~. Вж. примери В статията ми .Накои ОСQ~еIJОСТИ Jt удареQието на .. БЪJIгареките 
-C~"HЦ"8. ииева-, сп. _Бълга,РСК8 ези., Г9Д• IJJ~952,J(H. 3-4, CTp,~6~237. 
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Мариновuте nол'енu -(Бр.), Михови полени (Ез.l. ед. ч. nол'ана; 
nол,'енките (Бод.). но срв. Пол'анкumе (Др.); б) Енвийъ бунар (Бр), 
йемиmе (Др., Прав.). По-особен е случа'ЯТ с прехода. на неударено 
·ъ след меко к' в е: Б'ук'е: (Стал.), Дjlзл'ук'е (Пил.), Илuшйк'е (Ез.), 
К'укл;уке (Прав.). • 

Вокална регресивна ~симилация е редовна в думата nросойка< 

nрисОЙка(срв. в названията Просойките Ез.., Лен., Голяма и Малка
 
.nросоЙка Ез.) и в названието Дранак'1J (Бод., Бр., Ез., И.), но срв.
 
,Дренакъ (БР, Д. изв., Прав., Тат.,-Фил.). .. . . .
 

Прейоjация на гласни се среща само в мест~и наз~ания от турсvки " 
~ заемки: Иургането (БР, Скоб.), но ерв. Урганеmо (Кар., CTa~.); На

:гълеmо (БР), Йагълчетата (И.), но срв.. АгЪЛflте (Кр.); Иазмакr, 
(Стал.), '!О· срв. Азмахъ (Д. И3В~J. Кр., Скоб.); Иака1СО (Д. И3В" Лен.," 
(Стал.), Накаците (Люб~), но СрВ. Акахъ (Скоб., Фил.). 

ИЗПЗ,дане на начално ае рядко явление: Рабажuевото бунарч,е 
(Стал.), НО срв. Арабажuевuйъ бунар (Фил.). 

Измежду промените със съгласните 38 Първомайскяте говори е 
типична загубата на експлозивния елемент на африката J) (=ДЖ), Т. е. 
преходът му в ПрОХОДна СЪГJ1аснаЖ. Срв. и в местните названия: 
КаражаЛО80 (С.), Мажарско дере (Пил.), Хажиевото бунарче (Пил.); 
'Чешмежilйувuйъбунар(Бр.) и ДР. 

'- Вторично смекчени се явяват съгласнитер', л', 11,', к'и m': Баuj/'6 
(Гр.), Цер''О (Ез., Фил.), Чеир'ъ (Вин., Ез.), но _срв. Чеиръ (Др.); Г'ол'ъ 
(БР, Др.), Качул'ъ (Др.), Чатал'ето (Бод., Бр.); Герен'ъ (Бр., Деб.~ 
д. изв., Ез.,Кр., Лен., Пил., Ст ал., Тат.; но срв. Геренъ,Др.), КазаН'1 
(Лен., Пил.)" Каnан'ъ (Бр., Деб., Пор.; НО срв. Капанъ, Пил.), Маден'ъ 
(Бр., Пил.), Орман'ъ (Кр.); Бент'ъ (Кар.); Б'~к'Ъ (Скоб.), Дережu,,'Ъ 
(Кар.), КЙЛIlUК'ъ (д. изв., Кр.). Само в едно название m' преминава в 
".: кетръжик.ъ (flpaB.), но срв. Теmражuкъ (Бр.). 

Начално в пред закръглена гласна може да,изчезне, -както се 
: вижда от названието Оловарскuя егрек (и., от първоиа-чално Воло

(варскuя е.) и от думатауденца< ~oдeHuцa, като съставна част на 
lместни нзавания: Бдевата уденца(Др.), ганчоскауденц.а (И.), Ддл

. 1НЛта уденца (Стал.) и др. Рядко изпада в в средисловие в поliожение 
пред закръг.леН8. гласна и след друга съгласна: Изорско дере (Ез.) от' 
първоначаЛНОИЗВQРСКО д.; Хойната (Ез.), от Хвойната. 

: .Някои по-редки промени при. съгласните се наблюдават в след

ните случаи: а) дисимилация: ~ Тевницата (Стал.) от TeM1tuцama, 
Тевното дере (Вод., Пил.) от Темното д.; б) епентеза: Мездрата, 
(Д.дол, Кр.), срв. тур.-ар. mezraa; в) изчезване на m между д,ве съ

гласни: Cpънilтe (Лен.), Голямата сръна (Бр.), Дъбовата СРбна (и.), 
(ръна от първоначално. страна (срв.. в МН. Голям,аf11;астра1tа Ез. 1 
МUЛ'О8uчuнта. страна Др.), Срън,кътъ (Др.) от първоначално Сmран

"",тъ; г) делабиз'лиззция на Ф във х: /{ан'ухчува лочка (Фил.) ОТ 
първоначално Кан'уфчува ~, срв. семейното име' кануфцu. 
. Измежду фОJ{етичните черти за повечето Първомайски говори е 
типично звукосъчетаНJlето цър-<стб. чрь,-. Срв.. например в Н8зва-Qията: 
Цървенаmа nр6с' (Пял,), ЦiрlJеНllrnе пътеки (Др.), Цървен,uй'Ь бр' ак 
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(Пип.), Цървен,акъ (Д~б., етал., Тат.,Фил.), Цървенаците ·(БР), Църк

8uщеmо (Бр., Деб., Др.),църнелевuU'fJ бунар (Тат.), Църните za6fJpu
 
(И.), Църните- камъни (и.), Църнuйъ камеn (Вод, П.ил.), Църнilцuте
 

(Първ.) и др. . . \
 
~етатеза и хаплология са сравнително рядко явленv.е в меС1ните
 

названия:а) Гармадата (Бр.), Гармадиmе (Др.), от първоначално
 
zpaAtaaa; Глегuuъ nазлак" (Др.), длегата n:')Л' ана (Бод., дt1., Ез., ПиJi t )..
 

от първоначално делгu, делга (за ел от стб. ЛЪ, Лh срв В МН Жел~
 

KaJf.t:/t~ Др.); БUКЧИЛ'JtUца -(Др.) < *Бuчкuл'нuца; 'б) Банс"о дере 
(Др.) от първоначално Хайванско д. .. ' 

По аналогия· на висок прилагателното дълбок се променя в диА

бй'/( .(и .длuбок), както се вижда например в названията. Дильбокоmо
 
дере (Бод.) и Длuбдко дере (Ез., Лен.). .'
 

Като проя~а на свръхстарателност се наблюдават В някои. на
авания от ПЪР:Qомайско ,вмятането на х в началото и замяната на' 

. първоначално в с х: Ха.ш.аамUmе (Н.), срв. ТУР. a~(i)lama; Сохат'ъу 
~(Прав.) ОТ лървонаЧ8JIноСоват'Ъ1 срв. тур. suvat. .. 
, О.ТНОСНО субституцията на гласните й (бе;з оглед на ударението): 
и о (само ПОД ударение) в. зае~ки ОТ ТУРСКИ език, I(ОИТО се срещат' 
като местни названия, може да. ~e отбележи, че ~e наблюдава коле

бание. в ГJl8сежа им "а българска. почва като 'и· (с омекчена пре,ц

ходна съгласна) и i: Б'уке (Първ.),. Б'ук'ъ (СКо'б., Стал.), но и Бй"е 
(Др.), 'Бйкu(БР),БiJкуу (Пил.), срв.. 1'Ур. ~ak; Бул'ук'ъ (Скоб.), Дре-' 
нивите бил'уци' (БР), cpB.Ty.p.blJliik;· Г'уне (Др.), Г'унето (Ез.), 
Гун,'аmа (Вод.), тур. giin; Ил,uшй"ъ (Гр, Др.), Илuшйк'ъ (Ез.,_Кар.), 
ИЛUЦluцuте (Бр., БР, Д. И3В., Прав., Първ., Тат.), тур. ale~ik; Сухата 
кunрuйа (Кар.), срв. -тур. kбргй; кuшеmо. (Скоб.), Бдйчовотокuше 
(Гр.), Брдъшево каше (Др.), Шдnовокuше (Гр.), срв. тур. klJ~e; Кук

л,'у,,'е(Прав.), К'укл'уцuте (Кар., Фил.), тур. klJkluk, и ,др. Замества
нето на неудареното очре~ i се оБЯСНЯЕа с това, че в Първомай

ск'ите говори таяспеЦИфИЧl.lа турска гласна се _де.лабиализува в е 

(както ii в i) и след това се редуцира в ". 
Уд,а- ре н и·е. Отместване на . ударението към началната сричка
 

K~TO емислоразличителенпризнак се nаблюдава предимно в местни
 

названия,' в основата на които лежат за'емк"от 'турски ·"език: An~a

..4Оу(5р.), Армутлукъ (Прав., Скоб.), Баалъкъ(Кар.)~' Баллъкъ (Вод.,
 

. Скоб., Стал.), .Боруклукъ _(Вод.) от *Буруклък'fJ, БдстаНЛ1JКЪ. (Вод.),. .' 
дере.жuК1J (Скоб.), КаQаклъкъ (Сl\об~), Карагач (Деб.), КtLрагачъ (Прав.),. 

'СiiзЛ'1JКО (В<?д.,Лю,б.), Сънър"umе (Първ.) от·'тур. ~lntr, Фйданлъкъ, 
(J1IQб~),Х'Ьд'6рuца (Еэ.),шахnаЛЦЙца (и.) и др .. С отместено ударение' 
в същат~посока се 'явява оше: 'Пл'Ьнчууцъ (Пил.) от П.лънilчуу.цъ< 
*Планilч,О8u·ца;nджарлъкъ. ,(Вод.).Не би могло' да се смята, че тая' 
акЦентиа .. особеиоет,е ПОСЛ~Дl{ца на турско. въздей~твие, ·ззщото тя е 
присъща и на б'Ьмарскиместни названия. от .D~падна България, КЪ

дето турското .вЛияние е··БИJIО Минимално. 1 

.1 Вж. примери в статията ми .Накои ОСQ()еIJОСТИ а удареQието на българските 
с~.цИЩВ. ииена·, сп. 5ЪЛГ4РСКJI езих, ~9Д. .11,1952, !сн. 3-4. С1'р. 236-237. . 
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Същата акцентна промяна се забелязва и В_ някеи друг" назва

НИЯ, но в тях тя няма отношение към топонимичното образувание, 
защото изместеното ударение епо начало особеност· на съоrветните 
нарицателни в говорите. СрР. например: Липата (Бр., ~Дp.), Липите 
(Др.), ЛЪ1(ат~ (Ез., Стал., Фил.), Лъкq,те (Пил.), Потук'б (Бод., Бр., 
Др.), Пьтеката (Кар.), Рякаmа (Бод., Бр.. Вод.) Ез., Кар., Пил., 

.Скоб., Стал.) и др. / 

2. ГРАМАТИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ 
, ~, ' 

Старинната 'винителна форма за единствено число на -'6 «С1б. 11\) 
при имената' от женски род (срв. МН Лозътъ, Пил., Срън,1<ъmа, Др., 
и др.) се пре,нася и върху заемките от турски език .на -а. например: 

Илм,ъmа (Бр'о), Кабът'б (Бр.), Мер ът 1J (Първ.) и ДР., но срв. Кабата 
(Деб., Д. изв.;. и., Стал., Фил.). 

В Първомайскататопонимия, по-точно в 'местностни названия от 

с. Пилашево(Буково) е оцеляла архаична, форма за родителен падеж 

ед. число при имена 9Т мъжки род: Свеmог Иля, Светог Петра, 
Свето?, Танас, от П,ървоцачално Светого ИЛUtb\,,1} пр. За обяснението 

на тези пет-рифиItирани форми може да се излезе от първоначални 
синтактичци съ~етания като М~Н~tТЪtfЪ 'СКА\ТОГО n~Tf~, .О&,ОКЪ СКА\1'ОГО 

"д T~H~C~ и пр., от които ,по-късно "е останал само, определителният еле- -;--, 
мент като. по-необходим от гледна точка на топонимията. Тези при-· 
мери'показват ясно, ~e местните названия в отделни случаи могат да 

запазят архаични морф~логич·ни форми, - като ИЗ0ста~ат отразвоя на . 
говора, който отдавна не притежава подобни ФОРtd И .'

В даден с говор местните названия оБИКliовеносе употр~бяват в 
строго ycraHoBeHa форма за единствено ИЛИ множествено число. Но 
в Първомайско се срещаТОКОJlО д~айсетина названия, пре,димно мест
ностни от ново време, които показват колебание по отношение на 
категорията число, т.. е. в един и същи говор T~ може да се· явяват 

както във формата за ед. число, така и за МН. число. Това явление 
е типично за Н8ЗВ~НИЯ-, произлезли от'нар_ицателни без допълнително 
словообразоват_елно изменение: Армутлукъj/Ар..uуmлjJците(Кр.), Бал
лъкъllБаллъцuте (Скоб.), дОРукъllДоруцumе (Люб.), КорuятаllКорuиmе 
(Д. изв.),КРU80лUцаmаIlКРU80лициmе(Кр.), Кьлникаf!lаjКълн,uките(Е3.),
 
Кютлiol<яllКютл.Юцumе(Деб.)~ Матката (ВИН.) IIМатките (Деб., една
 
и съща местност), ПазлакъllПазлацumе (Бр.). ПулукъllПулjJцuте (БР),
 
Пясъкъl:Пяеъцuт'е (Кар.,.Скоб.), цървенакы�църв~н,(Jцuтеe -(БР), Чал

лъкы�чаллъцuтеe (~p.),' ЧукуръllЧукурето (Пра~.), Чум,Ур'лУкъl,Чу.мур

луците (БР), ЮрmЛУ"ъllЮрmлуцuте (Кар.), Язм,ото!lЯзм,аmа (Гр.).
 
Срв.' още: МъзълкатаllМъзЪJlките (Д. дол), Сархдв чеирllСархожо

вите чеиjJе (Кар.), Хажиевuя ясакl\Хажиевuтеясацu (етал.). Тая неу

становеност на 'формата за ед. или ·мн.число В дадения случай може
 
да се обясни с обстоятелството, че посочеНliте местни названия все
 

още стоят на границата меJКд:усобсгвени и нарицателни имена (или
 
обикнов.ени словосъчетания), тъй като последните с редки изkлюче.
 

Топоиимията на Първомайска окопи я 

ния (singularia и p/uralia,. tant'um) могат да бъдат употребявани в 
едната или -другата форма в зависимост от отношението, на изразе

ното понятие към категорията ЧhслО. 

В Първомайските говори с'е среща чеСТQ при съществителни от 
мъжки род събирателната форма на -е (членувана гласи -ето), КQЯТО 
замества напълно формата за мн. число. Тая форма на -е (-ето) е 
широко разпрострз~на в местни названия: Баuреmо (Бр.), Борето 
(Пил.), Бунарета (Прав.), Гilбрето (Лен~, Пил.),Герёнето (Бод., ,БР, 
Кар.,Люб., ·Прав., Стал." Фил.), Долапе (Бол., Първ., Стал.\ Дрен,ёто 
(Тат.), Дъбето (Прав.),д1Jбеmо (Фил.), Желъде (Първ.), ИЗ80реmо 
(Бод.), Пожарето (и.) Требежето (Лен.), Ургането (Стал.), Чеиреm~ 
(И, Скоб.) и др. По т~я форми се е повело и съществителното лозя, 
така че наред с .цозята (БР, Вин., вод., Гр., Д. изв., Кр., 'Първ., тат.) 
c~ среща Лозята (Бр., и., Кар., Пил., Скоб., 'Стал.).При съгласуването 
с подобни събирателни форми прилагателните се явяват- обикновено 
вми. число (например: Герн,ите герене, Люб., Божан,О8uте герен,е, 
Стал., Грозко~ловuте чеuре, Kqp.-, и др.), а рядко ~ 'ед. число ер .. род: 
Турско, ,герен,е покрай Турските герён,е (Скоб.). Съществителното 
1CQ,Me~' в МН. число изглася на -е и на -и и тая неустано.веност ЛИЧИ и 
в местни, назван,ИЯ: Бялквu камене (Др.), Казанкuн,и 1<ам,ене (др.), 
Меч,1(uнuте~ам,ъне (Пил.), ,Митковите камъни' (Вод.), Църнuте ка

мъни (и.), 'Чушнатите камъни' (Бод.),', Шилнесmu камъни (Бр.). 
\Форма З8 МН. число на -е, а не 33 родителен паде,.жед. число съ
държа названието До камен,е (Първ.), което не може да се смята З8 

много 'старо. Както лич~ от дадените примери, ПрИJlагателпитесе съ
гласуват по число с камен,е или камън,и,като само в названието 
Мечо камен,е (Др:)опре'деляемото.съществително'се третира като ед. 
число. Интересно~, че в цялост това название се схваща каТ9 МН. 
число при свързването му 'С' друго прилагателно, например: ГО!lями 

Мечо камепе и Малки Мечо камен,е (Др.). В някои местни названия 
~ . ОТ Първомайско е застъп~на и друга форма за МН. число - на ·ве, 

-в'а «-ове), членувана, -ве-то по образец на събирателната форма': 
Гьдльвето (Бод., Фил.), Юртвето (Бод., БР, Прав., П-ърв., Фил.), Бин
duклuцкиmе .1Ьртве (БР), Гьоnчулерски 1Рртвя (Д.изв.), ,..ДереКЮ8
ските ioрmвя (Д. изв.).Ианенадва ,ни формата на н~званието ПеЩВёто 
(Фил.), в което флексията -ве се е присъединил~ към съществително 
от женски род. Особен случай на употреба на събирателна форма 
·за МН. число се наблюдава при' заемки от турски език, както се 
вижда от'две наавания: ЗО:ви8umемаденя (Пил.), Старите юргани 
(Скоб.). . , 

Интересни са особеностите' на местните названия с оглед на упо
требата на членната форма. ОБИI<новените нарицатеЛНIf, КОИТО прие
мат и служба на местни названия. без допълнително видоизменение, 
най-често се явяват членувани в Първомайско и това е JIfCHO обя

снимо.' Означаването на:категорията оnред~леност епома.га донякъде 
за разгра,ничаване на,.единичния обект от еднорс;>дните нему. Срв. на

пример: Блч,uйщеmо (Лен.),Габер'б (Стал.), д1Jбакъ (Др.),К-uселuцаmа 
(фИЛ.), Л~каma,(Ез., ,Стал.,ФИJl.)~Пдmоко(Бод., Бр., дlh), Ряката 
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(Бод., Бр., Ез., Ско9., Стал.), Xy",иeиК1J (Кар.). Чу"арката (Бр.), Шу

~aК1J (Тоат.,. Фил.). Язмото (БР, Гр.; Кар.; Люб., Прав., Скоб., Тат.)
 
УИ др. Малко названия от тоя ТИП не приемат члеННа форма или пък'
 
tпокаgва'f I<олебание: Бuкцuльнuца (др.), Б1Jрчuна(mа) '(Др.), 'В1Jлчар ..
 
;ница (Ез.), Дол: аne (Бод., Първ., Сrал.), )Келэде (Първ.). Зuмнu ца(т а}
 
(Ез.), Коноnuща (И.), Кръстомn:/,mь (Др.), М'6рmвица (Фил.). Солища
 

~(llfJJ·), Шушулка (Пил.) и др. СеJJИЩНJiте наз~ния са оБИl<новено не

~~Jlенувани, както личи от две'е НОВИ· IiMeHa Градина и деб'Ор.
 

При .местните наЗВВ}iИЯ'ОТ съчетания, състояЩИ се оТ ПРlfлвга

телно '!. същеСТВИ1'еJJ~О, общо. Взето преобладава членната форма, но
 
тук неината употреба в живата реч приповсечето названия е. факул ..
 
та!и~на и при,съствието ИJIИ ОТсъствието И,а член (КЪМ rtрИJJагатеn.;.
 
ното) е индиферентно ОТГJIедна~очкана морфологичното офор~яне ~
 
на дадено назваНие и на .дифереНЦирането му .СПРямо 'Съо/тветн(!)то
 
несобствено СловосъчетаНllе. НеуеТОЙЧIIВОСТ на члена като м.орфоло

гичев признак·.или успоредна употреба на членуваНJI ннечленувани
 
форми ПОkаЗВIТ много Н8.зВаНIIЯ от. тоя ТИП, ОТ коитоrук' ще бъдат
 
ПРиведени само НЯК~J]КО: Бялия бряг (Бр., БР, Деб) - ,Бяло .. брегче
 
a~:p.); Голя.мuя връх (И) - Голями BP1JX, Мал«u 8рЫС (Др.); Дau~
 
iМlI/J~i!fBo(mo) дере (~);_ Дuльбокоmо дepe{~9Д.), Дмбокоmо дере
 
,(П",рв., Тат.), - Длuбоко. дере (Ез., Лен.), д'ълбtжо дере (Деб.); Вър

jfu(ma) uлма (Ез.); Сuния "аuнак (Др.) - Ка.менеllкаЙна« (Бр., Др.);
 
JКрuвия кър (Бр.) - Гладен кър (Стал.); Г()лямата могuла (Лен.,
 
TaT~) ---" Гола могила (Кр.); Старото село (ВОД., Люб.) "'--"; Старо
 
'Село (И,; Дле?-ата поляна (Бод., Ез., Пил.) - Дмгаnоляна (др.);'
 
Турс«ото гробе (Бр.) - Турскогробе (Тат.); КUРО80mo бунарче
 
(Стал.) - Пеm1JРЧОВО БУllарче (Стал.); Солаковото бунарtИ (Д.изв.)~
 
CO)ta1t080 бунарче (Тат.) 'и др. Както успях да устан()вя при проуч.
 
21J&пето »а "място; в тия случаи е напълно безразлично, дали ще "бъде 
~ре)(почетена едната или другата. форма, например; Висока круша или' 
'!3ui:OKama круша (Ез). В живата' реч се ,употребяват еднакво чл:ену~ 
!вз'tfа и нечленувана форма отдадено название и' ако в пр и·ложен ия 
}ffeчникв повечето случаи подобни наэвания са отбеляэани~амо в 
едната форма, това H~ означава, че другата еИ3К.,1ючеН8. Бе3tпо'рно 
има някqи наавания, коиrо ·"се срещат само .нечленувани, като напри· 
~ep С!вчеnдле (Пор.), но за ТJ)ЧНОТО им· установяване са необходими 
продължителни, наблюдения 'върху разговорната реч на местните жп
теЛИ,коеrо може да бъде задача на бъдещеТQ~Може да се добаВИ 1
че селищните названия от същия" ТИП обик:новено'се ЯВSlватнечлену" 
,вани, СрВ. например НОвите"имена на села в ~Първомайско: Бяла река, 
Добри дол, д'1iЛбок извор, Царс/«) село (днес: Гpaдинa~ .. 

Що се ОТНIlСЯ до употребата иа членната форма- . при НЯkОИ ма.., 
I ' J10броини типове местни названия, Това ще бъде изяснено по~наtаты( 

при разглеждането на '1'ехниясловообраэователен.етрОеж.' 
. При някон български селищни Н/Jзвания, които са ОТ ПЪрВО8а. 

чални нарицателни, 0'1, мъжки РОД' ,Б -Мlf, ЧJlСJIО,' се наБЛЮД8ва обезсмн~ 
СЛJl.не.насвоЙствените.им поначало Гр8ма'Iиче:с~и К8теГОРИИ·1С РО.Д и 
чисдо В'ЬП,РСI(It. ~alIa~.8aHeTOJ :иа~" ясиия,морфwrогиqен>пок~заТtil. Т'о!. 

•
Топонимията на Първомайска ОI(ОЛИЯ _ 

ясно" JlИЧ.И при 'свързването им с определителен елемеНТ,I<С)ЙТО приема 

формата за среден род ед. число вероятно поради МИСJ1~.НО съгласу

ване със се40; срв. например-: нашето Мu-халци (Павликенеко), ,а

шето. Мuлославцu (Трънеко), хубавото Орешаре (КРУМО8градск(), 
Ново Железаре и· Старо Железаре (Пловдивско), Голямо Долян,е и 
Малко Долян,е (Еленск.о), Горно Ка.м.арцu и Долно Камарцu (Пир

допско) и др~Интересно е, че тая тенденция е засегнала в Първо· 
майско местностни .названия: Горно равнuща и Долно равнища (Пил.). 
срв.ипо~оч~ните ?о-горе Мечо камене,и Турско zepef!,e. . , ' t 

3. СЛОВООБРАЗУВАНЕ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ 

Свое()бразие~о If характерните чертина топонимията на даден 
. език· или диалект се определят както ОТ речниковите. 'елемен'ти, ИЗ~ 

ползвани _катч градивен материа'л за 'местните названия,., т·аК8 -и от 

Система.та на типичните за .тях словообразователни средства и мо
дели. Българските ИnИ'въз~икнали на бъnгарска~очва местни назва· 
ния от ПървомаЙСJ{Q показват оБЩОСЛ3_6янеки черти в с~овообразува
нето си, НО също така и някои специ'фичнн осоqености. Общо. взето 
_въз основа на материала можем да разграничим' три основни наЧИН8 

на словообразуване вПървомайската топонимия: а) чрез използване 
на .roTOBI4 функциониращи по-iIред~ в- езика (респ. в ,говора)· речи·и· 
кови еди "ИЦИ ~з Допълнител-но афиксално иэм~н'ение,' ~оито могат 

. да бъда-тсъществителни,. прилагателни и лични собствени 'имена 
JlексИ'Косем~нтичен начин; б) чрез използване на-..свободни словосъ
четания, които като собствени ,имен~. се превръщат в устойчиви 
синтактичен начин; В) оформяне чрез специални наставки (" ТОПОНII
мични--), с помощта на конто местните ,названия се диференцират 
с'прямо обикновените нарицателни или прилагателни - МОРФОJIо~ичен, 

;	 начин. В рамките на всеки един от тез~· три начина н'а словообра

зуване в зависимост от конкретния материал можем .да различим. 

отделни под-групи' ВЪЗ0снова на определени стру~турни играмат.· 

чееки признаци·и qтчаеrи на значението. 

8. Местни на,эвани~'о,-т гото'ви нариц.аТ~.JlН"н без 
допъ л'нит ел н о С JI О В О О бра з'о в а т е JI н он з мен е н и е 

Местните названия от тоя тип представят haA-елементарният на· 
чин ва топонимично словообразуван~ ~8ктобе отбеля~ано, нар.ца

'телните"които поемат и·функцията на собствени назва1fия, -се явяват 

в Първомайско обикновено членувани с редки изключения. Членн~та 
форма само ,8 ·известна степен служи за диференциране на теЗR . 
местни названия ОТ съответните 'нарицателни, тъй като последните 
могат да се употребяват в речта Ka~TO нечленувани, така и ЧJl~IJУ· 
вани:. срв. например Кладенчето, М(Jгuлата,Пдто1iъ и КЛ(lVeIt'U! ~ 
кладенчето, могила - Jl,огuлата;. поток ,- потоко. Без да ',сме осве
домени предварително, че в дадено землище същес~вуват подобни 

~	 наЗВ,аиия, не бихме мо.гли да о-предели.. СЪС. СИ~УРНОСТt'ако чуем "nе

7 ГОJlИШ"ИК на ФИ"'ОJlоrвчеехв. фа.,,,т,,.. 
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нувани форми като кладенчето 'и пр~, дали се касае до нарицателни 
,"ЛИ дО собствени имена. Това показва ясно, че членът в българската 
топонимия не изпълнява функцията на специален словообрзэователен 
ел'емент, а само отчасти ,спомаг~ за типизирането H~ M~CTHHTe назва

ния от разглеждания тип. Разликата между тях и съответни~ нари
Цателни е главно функционално-семантична.Катр-означения на единични 
~~кти,В тези местни названия изпъква на първо място назнвната 
(~омин.аrивна) функция. Смисловото съдържание на дадено MeC·IHo 

назван~е, напр. Чуката, предполага съвкупност на редица. индиви
дуални белези' наред с общ~те, ' свойствени -на всички! чуkи. Това 
индивидуално СЪДЪР>l(аtlие,' макар да е задължително по начало З8 

самото н~звание, може. да не ни е конкретно известно (8.1<0 lJe сме 
запознати ПрЯКО или косвено с еднниqни~ обект) за разлика от нари
~атеJlноточука, което· изразява· общо понятие със сгрого определено-" 

п ясно\съз~авано ~ъдържание. Например от изречение:rо. "НеД3J1ечt: 
от с ..Драгоиново се на~ира Чуката" можем да р~Збер~м. че Чуката 

,тук като 'собствено име се отнася до OTд~eH' географски обект ,със 
свои специфични особенос.ТН, но само по себе си това име не извиква 
в съзнанието' ни понятие за тия' особеНОС1И. СМИСJ10ВОТО съдържание 
на Чуката се опреД~JIЯВ такъв случай на фона 'на общото понятие, 
изразено чрез нарицателното чука, ·което обаче си мислим непре

менно в комбинация с не!до индивидуално, характерно' за конкретно 
дадена чука; това нещо се предполага като потенциално познаваемо. 

Достатъчно е да съзнаваме, че съществува'изобщо нещо в плюс към 
общото понятие; З8 да разграничим .собственото от нарицателното 
име, които външно не са диференцираНИ,сnедователно намират 'се в 
отношение на'· омоними.' - . 

- '. Съществуват и ~JJучаи, в конт? семантичната връзка между ме-' 
стното· название и съответното на'рицателно е сравнително по-сложна.. 
Така наI1ример названия .катоГаберъ,. Пясъкъ,ЦЪРК8uцата,Пожар'Ь и .. 
.съответните нарицателни габер, пясък, ЦЪрК8ица, пожар не стоя! в 

'raKoBa .отношение' помежду ·СИ, което да съответствува на отноше--, 

.ниетр ,между видово' и родово понятие. Семанти·чният развой,'КОЙТО са 

преминали подобни нарицател~и, неозначаваIЦИ по ц~чало географски 

обекти, зада станат' собствени ме.стни, назваНИЯ,~ожеда бъде пред
стаВ~Н.схематично по сnедИи·я начин: 

1)габер. • . • } .....
пясък .'.' . означаващи общо понятие - предмет~ видпоч~а-, 
ЦЪРкduца. . вид дейност и пр., мислени~з връ.зка '.С к.онк.ретен 
пожар. • географски обект JMeCTHOCT, река, вода, сеJIище); 

2) габер('6) . } означаваЩИ единично JU)НЯ1ие - предмеr (п'рнро
nясък('6). .. ден или изработен от човека), вид почва, вид '10

ЦЪРК8ица(та) .. вешка .де. Йн.о.ст, конкретно ()'1насящи се към отдеJlНИ 
nожар(ъ) •• географски. обекти;. ' 

Э) габер('6 о о о} оз.начаващи .ОТ.дел.ни. '., .. .. .. 8 Ф .СК.И ..,ТО п.ри ....·.. )	 геОF. р.' ..Обе.кт.и, .кои
Пясък(ъ).·. . тежават по природа или са придобили изкустаено ня
Ц1JрК8uца(mа) каква особеност (предмет,вид почва, вид дейност tJ 

Пqжар.(ъ). •. • и пр.). изразена конкретно в самото название. . 
)' . " 
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': В семантично отношение тези названия се характеризират ~ със 
, следното: а) не съдържат пряко означерие на ВИД~ .на наименувани~ 
обект, който може да бъде врЪХ,дол, равнище, вид сели,ще и пр., 
б) изтъкват еJI~ментот индивидуалното съдържание на съответния 
географски обект; В) при изчеэванена този и~дивидуален елемент 
~азванието ~ОЖ~ ·да се запззи за дълго със своиствената си. намина

тирна фу~кци~ 
В ,граматическо отношение местните названия от 'тоя тип се отли.. 

- чават общо взето с членната си форма и с устойчивост на ~aTeгo
рията число, т. е. повечето от тях се явяват само във форма,;а за 
единствено ИЛИ множествено число с изключение на малък брои нови 
назваНИЯ,КQИТО варират в една'таИJIИ другата форМ~, ИЛ~ пък ,се 
явяваJ' нечленувани. Но като притежават МОРФОJlОГИЧНИЯ' признак за 
опредедецост и категорията число, по-голямата част от местните на
звания от т,ипа Чуката, Дъбето, Изворето и пр. са морфологично·· 
неи~меняемн и по това.,се ра~личаватот нарицйтелнит~.. , ' 

Местните названия от разгле1.Кдания тип с оглед на· значението 
на съртветните' нарицателни, от 'които са възникнали, може .да ·Се 
поделят главно на сл~дните подгрупи: · . . \ ' 

l)От нарицателни, означаващи вид, форма и положение на обекта,. 
. например В'6рх'6, Изворе/ft(), Грамадата, Приnек'6. ПО произход те са 
предимно български и турски: а) блати ще, б'ЬрчиНl1,i връх,. грамада, 
дупка, извор, кладенче, краище, лозzаначка. лочка, л'Ька, л~nа, (и л'Ьnка), 
матка, могила, мърmвица, nазлак,. nещур~, n?лян,а, nо,:"о1С, припек, 
nриnекавuще, npOCЫiKa, роnа. ряка, среде)/(, Ср'6на (и Ср'6нка)< cтpaHa~ 
усиn, ycЫiKa, чука, чуч,,,а и чичка (ум ал. от чука), чукарка, . яма 1 

б) ада, адая,адал'6К, аз:мак,алчак, арк,. баир, бент,. буаз, бунар, 
zериз, гидик, zЬол (и zьолrtе), zюне (z~юня), д.ep~ (и деренце, дережик), 
дорук, .дюзлюк. илма, каЙна~. (и каиначе), каuряк, ~ише, куз, кузал
тия, кър, C1Jpm, хендек, хава, чешJШ, чукур (ичукур"а), ямач . .Чрез 
метафJрИЧНО означение. е хара~теризуван .изразит.е~но наименуваният 
обект с оглед на· .някакм изпъкваща особеност (наи·ч~сто във връзка 
с форм~та): Кавал '6 (Гр.), Казаня (Пил.), Казан,ките (Бр.), Ками
лата (8исочина при Бод.), Коминет() . (Бр.), К'6рвавиците, (камениста • 
~eCTHOCT при Пил., В КОЯ10 има камъни, нар'едени във ,RlfД на кърва-, 

. вица), Опашката (Бод.), Па.леш1tUК'6 (Д..n.ол), ТевНtщата (Стало), 
Ушите (Пил.), Чатал'6' (Др.), Чаmа.льето (Бод., Бр., Ез),·· Чатал-, 

.	 чеmо·(Др.). .' . . .,u· 

, 2) -Qr нарицателни, означаващи общо почвата или неиииявИД, 
н'апример Каменак:о, Пяс'Ьк:о и ПР' .. По произход тез~ нарицателни .са 
главно БЪJIгарски и турски: а) бе.АдК,каменак, кам,енче, пясък, .скала, 
СQлище, .Ц'6рвенак; б) акак (и якак), 6юк (и бик), герен (и геренче), 
каба,'кuл1tUк «киллик). кумлук, КJ'.мсал, чакмл"'к, чамурлуко ,С 
мет8.форично значение е упоrребенос'Ьществителн,?то ка.nан като 
означение. на почва, КОЯТО бързо .се -стяга, из п ускаики влагата., СР'В·_, 

1 'Зilачеиието на ДИ8nе.ктвите IlУМИ е оБJlснено "ри Р8згnеЖДI"ето 'на съответ· 
вите наsвания. в 11, ПI и IV ~лава. 
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~MH Капан/о (ПИЛ.), Наnан,я (Бр., Деб., П~р.). - Тук се срещат и две 
съществителни от. роианско потекло ~ muкла u хума (срв. И произ
водните xvM"a и хумник). . ' 

3) От нарицателни,' означаващи общо раетитеJJноетrа ИЛИ отдеJIIfИ 
раетитеЛ,RИ видове (botanica): а) Български: бор (Jt.'борче),б'Ь3АЯн, 
(ибъЗ.ltIl"1Ю), върба; габер,дребак, дрЯIl, д1Jб, дъбица,' -елха,желъд, 
киселица, конопище, коnрива, круша (и крушка), Калника, лunа, лоза, 

лозина, лучка (ПРОИ~~уОД1iО от лук', м,екuш, м'Ожарявка, орех,#аnрек, 
n'&рженика,радичка, СЛUВkа, топола, хвойн,а, цьрituцаl чуреша,'шиnка, 
шума, шушулка. Застъпени са и събирателни съществителни'и'а -ак и 
-ок: 61JЗЛЯН:ОК1 8'OfJбалак, 8ърбuн,оя, габрдк, aptnaK, дъбак, круUJQJ'lnЪр
жеН~1 шумак. б) Турс~и: ~pMyдa, армуmлук, бдРУ1САУ",гергU1tЛUЧ, 
дJ!тлук, ,дущубак ,(иmущубак),-КQвак (и "авач,е, кdSQЖUК),кauн" 
ка,раzач" "араnuлum, кориЯ-(1I кориЙ"а). меше, орман,сазлък,mеmра
жuк (и кеmрожuк}, сусам.(uще), чалия (карачаАtlя), ЧQлл'6К. В) от 
друг проиэ~од н неяс~~: анасон,(ltще), беМЗ'м'а, дюн,я, о"еан, цер. 
Метафорично .с'а употребени.: Китката (~.) и. КаttjJля (Др.), отва
\_СJlЩИ се до изгледа на раститеJl.н~С'1'rа в тези местности. 

4) От нарицателни, 0значаВВЩ~ЖИ80ТНН или мястото H~. тяхното 
обитаване, или по-чеС1'а поява: fJълчаРНUЦQ,' гарга, гr,рЛ4, жабльек 
(<(жабляк) , зм,UU'!UН,змиЯРНUI(! 3МUЯрНUЦ4, "амила, K01n1ta, nРЪШIIЯК, 
свинарник. 'От по-рядко. срещани. или почти изчезнали в говорите 
турски съществителна, са местрнтеназвания: Боял1Jк'Ь (етап.), Б1J

, АlЖЛ1,къ '(Др.), КаракjJШъ (Бр., Кр.). . ,,' 
5) От нарицателни С КУJlтурноисторичееко значение. Сред tях по

разпросrран~ни саобразуваНИJiта с наставката -uще, които означават 
IIS1CTO,. където се намираИJIИ се е намир'ал някакъв предмет, или с,е, 
,ВЪРWИ .някаква дейност: бd"uйще, градище, дuнч;uще, каАе(в)u-ще (про
изводно от кале), н,UВUЩеJ.Оzрадище, пазарище. пасище, . nJtаднище,- . 
сtiuще, торище, требlfЩ'е, Ц~РlU1tlще, Юрти,ще. Останалите същ,естlЗИ. 
телни, "ПОСJlУ'ЖИЛИ ·За местни наз'ваний, tатвър,де раанообразии ПО 
значение, а п'опроизходса български (включително стари заемки в 
бъnгареки), турски или ·гръцки, като вторите цреобnадаnат: 11)' баня" 

\\ брус, вяm1Jрнuца ('вятърна мелница'), 'zроб, грдбаца, деленilк~ дъcKa~ 
puмН,ица,. коло, ,корабче, корито, криволица ('криволи-чещ път'), крьсmо- ' 
път (и "Р1Jсmояnъmь), 1СЪр8ввица (преНОСIiО з~ криводиtJещ' ПЪТ), лозе, , 
н,овuна,обuр,nещ, пожар, 'пътека, раи, 'mребеж, Ц'&рквица, чучур; б) а2ЪЛ 

, (и яг1lЛ), баалък (и балл'оК, баяJ!,'ЬК), басамак, бахча, бахчад1lК, бозаJt'ЬК 
(и буза'л~к), .б~mанл'Ок, бюлюк, В'О1(1)В, герма, гечиm, гиAlел'lJК (и гимелик), 
д~Alа, долап (и долаnче),дулма, илишик, калд'ОР1Jм" кале; келемя, ке
ле.мuqа, к,ЛЮНК"«КЮIlК), кон,ак, куле, 1<ЬОМЮРЛUК, КЮ1еЛЮК, кютюк, 
.AlaiJeH,AJe~apa, .мера (и 'м'ерия) , орm(lКЛ1JК, памуклук, naWte, 'сая, со
ват, табе"mене (и текая, muкя), тирлик, mумрук, mУРАУК, mюрбе, 
УР2.Шt,фUд{lн,лък, харман (и, харманче), хасар <" xacaptte), хашлама, 
'laрдая, чаршuя (и чарuшuка), чаир (и' чеuр, чеирка, чеuрче), чuлтuк, 
Чllфлuк, шараnана,· юрр.я, ЮР1l1:, юрmлук, 'язла, яса,,; В) анатема, 
друм (и дру.JtЧl), ливада, MaJ1,Q,cmup, .мандра, ~emox, Язяо. Произ-' 
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ВОДНИ ОТ турски заемки с български наставки са : Бикч,uльница (Дp~),
 
Киреч,ницаmа (Бр.), .Кюм,урницаmа (Др.), Кюм,урницumе (Ез., Пил.).
 

Наред с изброените по-горе съществителни в Първомацско 'се
 

явяват I4ЯКОЛКО топонимични обраЗУВ,ания, които са ·потенциално .. до

пустими като нарицателни с оглед на словообраЗ0ва~елните тенденции "
 
Б! БЪJIгарскияеЗИI<, но не се употребяват с а пеJrативно эначtниев
 
местните говори, ДОКОЛКОТО ми е известно. Така на'пример по обр~

э'ец на съществителните на -·ище, означаващи място, са възникнали
 
~естностните наЗВQНИЯ: Зеленuщето (Бр., др.) и ЗЛCJ-'muщеmо (Бод.)-..:.
 
еrtо~~дното--има метафорично значение ('място, където има пъска·в
 
слюдеи пясък'). HacraBKar8 -ак в български~оже да обраЗУВ'8 съ-,
 
ществителни, означаващи пред.мети, от "основи наПрИJIагателнии гла

голи (например крив-а", nресн, .. ак, zорн·як~, вал-як).! По техен образец
 
са се появили 'местностните названия' 'Равкак'Ь '(д. нав., Лен.) " Съсu-'
 

.	 nакъ- (Бо~, -Бр.) '~eCТH<?CT със СИП,еИ'.-Иэолирано СТО,ят и н~званията 
Вяmърн,ицаmа (Пил.) със значение ,'в-етровито място и ПЛУ~8uн,аmа 
(Лен.) .от . nлуговина'мясrо, разорано С плуг'. Първото, от ТЯХ е 
образувано с наставка -ница' (срв. сол-ница, nив-ница, гроб ItUЧ<J),8 

,второто.- С наставка -О8-ин,а (срв.б1Jз-ов-uн,а, коmЛ·ов-инв, ·седл-о,.uна)~
 

Най-вероятно -e~ четези нззвания, продукт на на'рОДIIО е~и..ково :I'иор- 

че'ство, са възникнали пъ,рвоначал'НО като нарицателни, из'разяваЩJl 

. представаэа конкретна ОСО9еност на ~тде~ни" rеографски обекти, без
 
д.з" са добили Qбсбщен ~apaKTep, т.е. H~ са, станали изразители едно
~реие8~О на общи понятия. '
 

б.'Мест'ни названия от' П,р~л'агатеJIН'И ~б'ез ДОПЪЛВИ"
 
т e~ н о СЛ о в,О ~ б-ра 3 о В а',. ел н о и з и е Н,е н не
 

~a да се превърнат в собствени названия, обикновеНИТе прилага-

телни - п~рвоначални означения ~a' признаци, JJесвързанис гео·
 
графСl<И .обекти, д~биват определително значение чрез отнаСllнето им
 
към отделни географски обекти и в СJIедв~щиsr' момент приемат н
 

друга номинативна функция ---- ПОчват да означават единичнигеографски
 
обе-К1И. По тоя Jfачин, въпреки ~e не притещават ,МОрфОJЮгични при

ЗИ8ЦИ на· същеСТВИ1елни, те сеиэравняват с тях П<?~'Функция И по
 
товасеОТJIичават съществено от' обикновените несубtтантивирани
 
прилагателни. В семантично от~ошение тези названия напомнят име

ната 'от типа 'Габеръи пр.: те не съд'ьржат пряко 0значениена вида
 
на обекта, а ~зразяват елемент ОТ негрвото индивидуално съдържание.
 
. В Първомайско тоя тип местни названия не е продуктивен. Обща
 

граматическа особеност на' повечето от', тях е членната, форма" която
 
не 'е задължителна, срв. например меС1ностнитенаэв~ния ЕЗ8ровско
 
(БР), Каmран,ЖUЦf<О (Пил.), Мажар;,1'О (Пил.), коит.о биха' могли да
 
се употребяr и членувани, без Д~ се отрази това B~PXY тяхната'функ

ция. Само нечлеиувани. се явяват старото назв~нйе на. планината Дра

I Вж. Ст. Мл а д-:е н о в-с Т. п. В а с Ji л е в, Граматика на български. език, София,
 
193У, стр. -169.
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гойна и новите селищни имена Воден, Поройна и Православен. Катего
,рията род и число, свойствени на тези названия, са устойчиви, Т. е. те"не 

сеи3менят по род и число и по това се различават от съответните 
оQ,икновени прилагателни. Повечето от названията, принадле~ащи КЪМ 
разглеждания тип, са възникнали направо от· при;тежателни прилага

теJIНИ в среден род, .производни ОТ лиq~и (с~меЙНИИJlИ родови), на

родностни ИЛ,и селищни имена, например Гашковото (Бр.), Боuчоското 
(Др.), Конушкото (Д.изв.), Арнауmското (Деб.). Притежателните на

ставки -ов-и -ск. (-цк-, -ШК-, -чк-) не придават различно значение на 
съответните назвария. Малък брой назва~ия ',оттая категория са 

-произле$ЛИ пО елиптичен път ОТ първона,~ални словосъчетания: 

. ДрагоЙна(Др.) от *Драгоина' гора, l(елмехмедова(Прав.) от Кел· 
Jl.ехм,едов~.корuя, 'Будачкuте и Орmачкuте (БР) от *Будачките нuги, 

.*Ортачките ниви. Редки, са названията',отприлагателни със земе

писно. и, КУЛТУРНОJ:f,сторическо' значение, 'нап'р.имер .дilвечовотО (Др.), . 
'Светото (Бр.) и др. Две названия са първоначални прилвrателни,' 
образувани с настаВК'ата ·лuя, изменена от турски -ll: Каваклията 
(Бр.) и КаnаКЛ:,ия (~. изв и .Тат.). . 

'В. Мест~и на,звания от свободни словосъчетания 
I n р ~ ла г а те JI но +с ъ щ е с т в И тел но' 

. Обикновените свободни, :словосъчетания, съставени от прилага
телно и съществително,' за да се превърнат R собствени названия, прие
мат характер .на' устойчиви' СЪ,четания и ,с това стават граматически

неизменяеми. Както вече се изтъкна,'употребзта на чле~наформа при 
тях ,няма функционално значение. ,', 

Местните наsвания от тоя тип са извънредно много разпростра
HeH~B, Първомайско. Те отговарят ·на стремежа да се диференцират 
по-точно географ~киге,'обекти \чрез изтъкване'го на някои забележи

телни признацн. Това може даб:ьде постигнато чрез свързването на 
качествени и относителни прилагателни с нарицателни, които означават 

вида на географския обеJ{Т, напри.м:~р: Белuя бряг, Цървенuя бряг, Бя
лата вода, Сивата вода, Сmуденаfl1:а вода, Голями врох,Малкu връх, 
Габерско ,дере,Дuльбокоmо дере, Каменйвото дере, КоткиН,о дере, 
OтBъдH~дepe, Хуменото дере', Горната' махла, Долната '.махла, 
!f«CKaтa м,ахла, Ляскова пе щура, Волчаnоляна~ Дле?,ата поляна, 

Ягодна поляна, Новата махла, Старата' ряка и дp~ Както се вижда 
ОТ, дадените, примери, чрез прилагателните се характеризират про

стран<:твениилифизически свойства на назования обектнеговото"'" 
u ' , :.. ' 

положение, своиства на почвата,. растителност, ЖИВОТИНСКИ видове. 

Значителен брой местни названия показват конкретно положението 

на географския обект спрямо други обекти: О.муроска рнка, Демир
алън,скu бунар, ·Слuвоската чешма и др. Твърде чести са съчетанията \ 
с Пр,итежагелни приJIагателни, I\ОИТОQзначават предишния собственик 
на дaД~Ha Me~THOCT, обитателите па дадена махла и пр.: Алuево дере, 
Бо1tЬО8ската чешма, Гьоргова чука, Танасов каuряк, Костова мо
гила, Гечевската махла и др. Тук може да бъдат прибавени и на

• 
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званията с, прилагателни, производни от народностни имена, като 
например: Турската J,(ахла, Цигански колиби, Сръбската махала, 
Юручката могила. . ' , ,

в зависимост ОТ значението на' определяемото съществително"
 
ОТ смисловото отношение на определението-прилагателно. ,към негр
 
можем да разграничим няколко семантични тип~ве освен посочения 

по-горе. Така, ако оп'ределе,нието изразява естествен или .придобит
 
признак н,а някакъв ОТЛИЧИJеле~ за геОГf)афския обект предмет, озна~
 
чен .чрез съществителното, Q'O чрез дaдeHO~O название се характери

зува изрично само едностранно наЗ0ваният обект По отношение било
 
на почвата, било на растителността, било на изработени от ч~веJ<а
 
предмети или резу;жтат" на неговата стоцанска и културна деиност
 
и T~ H~. Такива са например названията: Бялата ,nръ'ст,Солен,аmlJ
 
nР'lJст,Цьрнияка.мен, Голямата гара, Превuен zаб'lJР, Честите дъ

бuци,'КjJuвuя ·'кавак, Висока круша, Дъбуу корито·, Кривuте ниви,
 
Равна кел е,м,я , Ораната нива, Старата воденица, Долната уденЦ4
 
и---др~ КЪМ 'друг семантичен тип принадлежат названията, в които
 
определяемото съществително от изброените трупи по .ПРИ}iципа на
 
на метонимията замества означението на вида на 'географския о? ект,'
 
.а' определението в такъв случай се отнася косвено, към' наз()ранИ8
 

- обект,. въпреки че външно. е зависимо- ,ОТ определяемото с'Ъществн, 
.телно. Така нanример в Н8званиякато Горния nЯС1JК,До~нuя. пясък, 
Срещнu гeP~н" Люляков каАеен, ,съответните -определения не. може, да 
бъдат отнесени смислово към ·съществит@Лните nясък,- герен и KaMe1f,. 
.(пясъкът не може да бъде горен' .~. долен, геренът---вид почв~ .~. 
не може да се определи ,Като насрещен, нито камъкъТ като люляков), 
а изразяват отличителни белези на самия географски обекt· ОТ тук е 

, ЯСНО, че тези названия съдържат двустранна. харак)'еристика на гео
- графския, обект. Подобни, на тях в това отношение са посеСИВJIите 
названия, които обособяваме в самостоЯ,.телен семантичен тип,с опре
деляемо съществително, което означава ВИД"на почвата, растителност 
(Ьоtапiса), или културнойсторически ПОjIЯТ"Я и предмети: БончоВUЯ 
пясък Бялквu каМ8не, Въчовuя бряст, Ионковата, дъбuца, Дим,ооmо 
KOPU~O, Хасановото Я3МО, Гороска бахча и др. ... 

'г. Местни названи.яот ДРУГИСЛОВQсъчетания 

Къ~тая група можем да oTl:leceM четири ТИП: .словосъчетания, 
КОИ):'О не са се ,оказали продуктивни в Първомаиск~та топоними~. 
, Числителни имена се явяват рядl.<О като определителен e~eMeHT 
в местни на:'звания: Двата доба ,(Бр.), Двете чешмu (Прав.),. Двете 
киnриЙ1:Си (Кар.), Двете ряки (Пил.), Търте (Трите) '!ешме (Бр.). . 

На свой ред словосъчетанието от прилагателно и съществително 
мо.же да получи още едно определение, което е също' рядко ,явление, . 
в Първомайско: голями Мечо ка,м,ене и Малки Мечо ка.мене (Др.), 
Урганекu нов бунар (Кар.). Само в. едно название първото по място 
определение· образува с второто единно понятие: Дядовото Гьор
гЬ080 кладенче (Гр.), вместо ДядогЬОрZQ80mо кладенче. 
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.. 
, В мал'Ък брой названия като определиrелен елемент се явяват 

същеетвитеJI~И имена, означаващи принадлежност (по-често) или разни 
отличителни белези на обекта: Дойчu/t-билю, Маслu-ясак~ Паnуч

nоляН,а, Круша дере, Лозя-баир, Пе/tюолу-кладе/tец, Чuн,аР-РЯ1<а, Мечка
ряка, Жаба-маХ.J1,а~ TP1Jlte-.махла и др. Въпреки че са възн"кнали на

българска' почва, IJQдобни названия не са СВОЙС1ве.ни. на нащия език, 
по~ди КОЕТО не MQ~e да се отрече, че те са се появили по образец 
на rуреките СДОЖНИ "мена· от изафетния . ТИЛ Кавакдере. 8грамати
ческо ОТНОПJеНliе за тоя тип наавания Е1 x~paKTepнa обикновено :не

членуваната форма кзкrо 8а опредеЛЯlЦОТО,така и на определяемото 
съществиrеJlНQ~ Изключенията са малко, .като ЧJJенуванатаформа·не 
е строго установена за единия или за другия 'съставен елемент, или 

за· Двата ; СРВ. например: _Бюкя-Пясъцuте _(С·тал.), Гереня лозята' 
(Скоб.), Гьоля-n'оniя (Прав.), Кольо~бuлю"я (И.). Лескдкъ-кайнакъ (И.), 
Ред~-ка.чене (др.), Чеuря-nътя (Прав.). 

МаJlК~ повеч~ са преДЛОЖflите съчетания . със служба на мес;rни 
иiзваНИЯ8 ПЪрвомаЙеК9.. Най-често среща,НИЯТ предлог в тези съqе

тания е до, чрез' който се определя пространств~ната граница 'на на-' .. 
з.ования обект спрямо друг обект или спрямо' някакъв отличителен 
пред~~т: ДОI;lZ!Jлещо (КдР.), До tlЗ.макъ (Люб.), До /{ачаковq,mа' 80

QеНllцt;L (~ap.), До Лозято (Кар.), До Мечка~ря/(а (Люб.), До Язм()m9 
"(Кар.) и пр. Срещат се още названия'С Л6К8лните-пре,цлозизад, - над, 
под и през: Зад Бюлюкя (Скоб,.), Заd м,о'галата (фИЛ.), Зад }(асаРъ.·, 

'. (CT8i1.), Над вадата (Д. изв.~, Над }{aUHaK'lJ (Стзл.), Под вадата 
(Д. изв.), Псд габеръ(Бод,.), Под лозято (Скоб., Стал.),.Под Мешето 
(Сr-ал.), Под старите лозя (Стал.), Прев дере"lО(фИЛ.)И др. . 

д. Мес-тни названия с топонимични наставки 

. В Първомайската ТОПОНИ14·ИЯ тенден'цията към морфологично (СТРУК
турно) диф~ренциране на местните назва~ия от нарицатеJIНИ1е, приJi~
гатеJJните и свободните (несобетвени) словосъчетания се е проявила 
сравнително слабо. С тqпонимич'на функция тук се явяват три . на
,ставки: -ица (-ов-uца, -е8-ица), ·osoll-e80 и ·~Ka•. Интер~сио е да се 
отбележи, че наставките -ец (-ов-ец),-цu (-ов-ци, -ин,-цu) и -ене (-QI1-ене), . 
типични .за български м~стни имена, не се срешат В тая околия. 

В граматическо отношение за топонимичните образувания от тоя
 
«райе xapaKTe~HO' следното: 1) ·Названията с наставките -uца (-О8ица)
 
и -osoll-e80 са морфологично :устойчиви,като притежават само кате

горияr~ единствено число и само женски, ресц. среден род; и двата
 

вида названия не приемат членна форма. 2) Названията с наставката
 
-ка, 'както ще се види от дадените примери. по-долу, запазват кате


горията женски РОД, HP могат да се явят KaKto в единствено, така и
 
8 ltCножествено число (колебание по число показва единствено назва

. нието Мъз~лкаmа 11 Мьз-Ълкuте. Д. дол); о.свен това те.- обикновено 
биват членувани. - . -_
 

Н:аста.вката -uца и нейното разширение -оs-ица[l-ев-uца в -резулт-ат
 
И~ редукция и отчасти. изчезване на неударени тласни и на между

Т~понимията на ПървомаЙска околи~ 105. 

гласно в приемат също облици. -ца, -овца, -ууцr" -ойца. С тая,_на

став.ка -се .образуват· предимно местностии названия от основи на' 
лични имена _(семейни, родови и прякори), на ботанични наименова
ния и по- рЯДКО на дру~и земеписни означения: Гарагашковuца (и.), 

ГраnЧ08uца или Граnmца (Прав.), Гуган,(u)ца (Фил.), Делuusанца (Бод.), 
Зеерица . (Бод.), Зувuйца (Бр.), Кожама/tuца (Пил.).' Стамаmица 
(Д. ИЗ8~), Стан,О8ица (Пил.), Халалuца (И.) и др. (вж. повече примери 
на стр. 65 сл.); ДраЧО8(u)ца (Бр., Ез., ПИЛ.), Лаповица' (Бр.), Пл'Ьнil~ 
'tууца (ПИЛ.), ШУМКО8ца (Ез.) и др. (вж. примери. на стр. 50); Бе

.АдЙца (Ез.), ,Бастрица (Тат.), Блуд"авuца~ (ПИЛ.), Кара"ушвuца (Др.), 
Кара"ущuца. (Бр.), КутЛО8uца (6эд.)" Рубilч(u)ца (ПИЛ.'. Култу РНО

о' исrоричеекр значение· имат две названйя: Жuдовuца tБод,) и Плу.. 
г(о).,ица (TaT~). От основа на изчезнало местно ~азвание с наСТ8вка 
-ница е образувано Радовн,ица (ДОЛ 'при Тат.). 

. _ Наставката -ово (-оу, уу) II-eso, която по произход е притежа
телна,образу~а само местностии и селищни. названия, и то ОТ основи 
най:-често на .. лични имена (семейни,роДови и -прякори): Аnталоу 

· (Бр., Др.), АхмаmЬО80 (Бр.)" Бuкйруу (Пил.), Бодурово r·(Бод.), Йовкуу 
(Гlил.), Караж;аЛО80, Маврово (Бр., 'Др.) и дp~ (ВЖ. още примери на 

,~rp. бр сл.).' СраВJlиrеnно малко са _на'званията със земеписно вначение, 

образувани 'с тая наставка: Бу!'ово (Малко и Голямо- при Пил.), 
Старо Буково (Пил,)" Бялуу. (Бод.), Бузал.'кУУ (ПИni),Г1Jл~б.О80 (Лен.), 
СЛU80У (и.), To41tYY (СКОб.) И др, 

.Наставката -·ка, която се среща най-често в назваНИЯН8-.малКи 
м~с1ности, нее. загубила известен умалитеЛ'ен оттенък. В повечето 
случаи T~' се прибавя към основи lJa -лични имена: .Ботьовкаma· (Ез.), 
Дu~човка (И.), Исембеuкаmе (Д..доn), Каралuiikumе (Де изв.), Марин,

о ката (кл. при ПИЛ.), Сmамбдлкаmа (Др.) И др. (ВЖе ощеприм~рина 
стр. 6q сл.). Редки са названия със земеписно или културноисторическо 
значение, образувани с 'тая наставка.: l:fаракушкаmа (Гр.),СЪн,ъркumе 
(Първ.). Появата на :формата ~~MH. число при някои ОТ тия названия 
се дължи на представата за дадена местност като разчленена на две 

и повече отдеЛНI:I ни~и, притежавани отеди·н собственик, чието име е 
послужило З8 осн,ова.на .съответното название. ~юбОПИ1!ное, че ОТ
деJJниназвания се употребцват успоредно със съответни ·сло.восъчеТ8

.ния, от което може ,да се направи извод, че ТОПQ8ИМРЧПИ1е образу- , 
вания с ·ка ~ъЗникаат не само напраВQ от основи на н~рицатеJIНИ, но 

И_ 0:1' осf.lОВИ на определителни елементи на собствени- словосъчетания: 
ГЬдргО8Uчкаlll:~ьоргова чука (Бр.), Мьз~л"атаIIМЪЗ~Л,МQгила (Д. дол), 
МуmафкаmаtlМуmафкuно бунаР'f,е _(Стал.). ' 

Че И -трите топонимични наставки са били жизнен~ през периода 
на турското робство, съдим от на~ванията, в КОIIТО I<ато 'основи се 
явяват турски дум" (вж. дадените цо горе примери). Има и случаи, . 
когато специфични,;;z~урскиназвания биват подложени на структурно 

изменение с помощта на същите _наставки, например: Бuйоm«аmа 
(Кар.) от Бuйоmя, Карталката·' (етал.) от Карталтепе, Каялuйка 
(р.) от първоначално Каял1J; .Челаnкumе (Кар.); Бъмбурца (Бр.), Къ

РЪК8UЦQ, (Ез.), ла.мбурца (БР), ЧаугО8Uца (фИЛ.), Яnilрца (Пип.); Хал'О

http:����.),.���
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тЬО60 от·Хал'Ьт"ьоU (Кр.).' След Освобождението наставките -oooll-eoo.
 
(по-често) и -ица са използвани и Пр(f замяната на старите турски
 
селищни имена с нови, например: Брягово,Драzойново, Езеро во,
 
Круше во, Леново, Любеново, Скобелево (срв. И най"новите Пuлашево,
 
Сталево и Филево) ,.. Бuница, В'Ьрбuца (днес Филево). .
 

..е'. М.ес·тни названия от- лични ,(сем·еЙни, родови) 
«

и народностни имена и прякор.и· без ·допъ-лнитеJ.JНО~ 

словообр~з?ват~лно изм~нение 

Названията ОТТОЯСТRуктурен тип не са единни по значение. 
Едни' от тях имат посесивно... значение и са ВЪЗНИКН~lJИ в резулта~ на 
елиптичен процес (вж. до .. п~дробно стр. 71), i например: . Бежеit·еmО 

. (Стал.), Бозучето (Стал~), Демеке .(IlpaB.), Джамал а (Гр.), Карадu

ма(та) (Д.изв., Пор.), Топала (Др.), Тюркме/t'Ь (ВИН.) и др. Други 
названия имат културноисторическо значение, например: Света Петка 

(Лен.), Свети Герги (Пил.), Свети Илия (БР"и., Кар.,' Пил.), Светдг 
'Иля (Пил.) и др. (вж. повече' при.мери на, стр. 63). Те са създадени· 

ПО метонимичен път- и-метона .оброчището или· на п'араклиса се е 

пр~несло върху съо.тветната местност. ,Най-сетне вПървомайско .~~ 
срещат и маJ!.ЪК .броЙ мемориални названия, ·Които са' 'се по~вили. във 
връзка 'с :}lЯКОЯ случка, засег~алаОТJ.I.елни лица, чието име се е пре-· 
несловърху назования обект:' Голато гърче (род.), Треnанатабул·а 
(ВОД.), Циганката (Бод~).. . 

1. ФОНЕТИЧНИ И 

Специфично 
'ществуваткато 

, //•• 1 ТУРСКИ МЕСТНР/ 'НА,-~ВАНИЯ 

ГРАМАТИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕНА3ВАНИЯ . с 

турски.те местни названия 9Т Първомайска днес съ- . 
ясно открояващ се Jlексика~ен n~aCT в речта на. бъл

Г~PCKOTO насеJlе~ие, което в множеството си нито говори, нито разбира 
турски език. При тези условия напълно.естествен6 е, че ТУР'ските 

названия биват нагаждани към фонетичн~та система и ф~нетичните 
явления набългарск.ите говори и отчасти са пре1ърпели и промеци 

от граматическо иСловообраЗ0вателноестество. .. 
Измежду турските фонетични особености може да се· отбележи 

запазването .на .палатални л' и к' (силно смекчени в .българеки нзго,

вор) след предни ГЛ,асни в някои назвvзния ;~апример: Дел'мето 
(Кар.), Бел''Ь (Др.), Ел~кuдuк (ПИJJ~)И Иел'шдuк (Др.), Т~Л'кuтеnе 
(Пил.); Г'ургеI.lЛUК'Ъ (И.), Дел'мелuк''Ь' .(Кар., Скоб.), Ирuклuк'ъ (Бр.), 
Келебек' (и.) и др. Що се отнася до гласните о и ii те биват субсти

туирани по същия начин, както в турските заемки (вж. стр. 93), т. е. 
ударено о от. 'о, неударено о 11 ii (без оглед на ·ударtнието) от. 'у 
или и: Б'укерu (Първ.) от biikyeri, Д'ускаЙа.(Пил.) от diiz-kayq" 
Арабак'уnр'ус'у (Скоб.) от агаЬа kоргiisii,Г'урге/tлик'Ь (и.)· от gur
genlik, !1'iжере (Стал.) от kok yeri, К'дрен(Др.) от ktJгеn,f/рuкйолу 
(БР, Кар., Стал.) oTytirtik yolu, Суд'Унем,u (Ез.) от su d(jntim#~Кunрil-" 

fопонимkята на ПърЙьмай~ка о~олия 

дере (Бр.) ~К'уnр'Удере(Пор.) от koprii dere и др. ГJIа~ната ев ~3" 
вестни 'положения е б'ила схващана като по-шир.ока от българското е, 
порад~ което м·оже да' преМ,~не в 'а: Г'олл'акаuа (Вод.)от giille kaya, 
Чуш~ aCbpm'h (Кар.), .Чешм атарла (Кр.), ·чушм'ат'Ьрл'Ь (Кар.) .от 
~e~тe- (срв. и 'В МН Г'ун'ата Вод. и ПИЛ.,от giine)~' 

Гласните О,аи е в неударено положение ~оже да бъдат силно 
ре:дуцирани и. да прем.инат в съответните тесни гласни y~ 'Ьи и: Бъ
та.к'Ь. (и.) от b~tak, Бозалъ/t ~Дp., и.) от boz atan,. и"U/tлъко (Др.) от 
ekl~llk, Ирuклuк'r, (Бр.) o~ erlkllk, ·Лilхн,атърль (Вин.)от -tarla, Сърr,
'каuа.(Gтал.) от sarl kaya; УвалЪко(Прав.) от ovallk и др. 

Контрак~ия и изпа~ане на гласН'исе срещат в някои турски .на
знания: карал'ы;t (Бр.) от Караала/t, ПереЛ1J/t (и.) От Пиреала/t, Са. 
РЪк.а(Др.).и СЪРЪ'5а (Пил.) от СарЪкая,СЪрскеле(Кр.)от'С'Ьърискеле; 
.ёНЩ(/!l (Лен.) от Иенuкьой, Карасарлu (СКОб.) от KojJaxac-ор'Лu, Kъp~ 
жuларе (и.) от Караджалар, Сърт'2Ш (и.) от Саръташ, и др. 

Доста редовен е npe~OДЪT на, 'африката I) (дж) в Ж,. което', е 
~особеност .H~ ~естнитебългарски .гово.ри:. -Бакажик'Ь (Лен.) от Бака
I)ъ~,Живllзкаuря (Ез.), от I)ebll3-~ Желеnлере' (Кар.) ОТ I)елеnлер. Ко
жабо~аЛ1JК (Др.), Кожа.lкеше (Бр.) от koca-, Кдкаржа (и.)от kokarca, 
Мажаралан (БР) от MaJ}.~paAa1t и др.' ! 

Като последица на контракция и регресивна асимилациs,l- се .е из
менил .. ~о-особеН03QУКО,виятоблик на названията: ДррмелаЛЪ/t '(Др.) 
от deglrтen .tJ:1an, ХърмаlUiл'Ь/t и ХърмаЛ'Ь/t (И.). oTharmanalan. 

3аотстраняване на зевамежду'съсед-нигласни о(у) на се вмята 
~ъгласната 8:DOQa,mene~,(Пип.) <?т Ьоgаtереi<Бувilздере(Стал.) OT~ Ьо
gazdere (НО срв. Дарбоаз, Гр.),' Дованжикор (Д. изв.) 'ОТ dogancl·· ktr 
Дувilнк~йря (Стал.) от dogan ~ayrak и, др. .. ,., ' 

Кдто _проява насвръхстар~телност може да се посочи "HeQPra~ 
нич~ото ·Х в названията: Хадайурm (Ез.), Хilк60залък (и.), Хайка~ 
'рЪбvл'ук(Люб.) и др. 

. Йнтересен е преходът на трупата съглас'ни го в двуустнената съ
гласнаб, напр~мерБuндиклu (БР) от Гвuндuклu < Oilvendikli (срв. съ- • . 
щото явление в историята· на. румънския език, .напримерliт~а < /ingua). 

OTMeCTB~He на УДарението към. начадната. сричка като ~смислораз
ли;ителен.белег се. наБЛЮ4ава предимно в едноосновни турски на
звания:, БакаЖUК1J (Лен.), !!кеnЛUК1J (Вод.), Кеmенлuк (JIe!I.), Кдкаржа 
(И.), Курmлужа (Кар), МезаРАЪКЪ (Вод., . Пил.), Мер~емеклuк .(БР), 
СарЛ1JЖUКЪ (Стал.),Соужuк (и.) иСууж'Ьк (Фил.) от sоguсаk,Янак
Л~К1J (.пен.) и др. ~ъщата тенденция е засегнала малыI{ брой двуОс. 
цовни 'названия, и то по-:очно техния пръв член: Алitал'Ькдере (Пил.), 
Алмалокмахле (Пил.), Берулжеmарла (и.), Бдклужадере (Кар.), Ка

. рагачбюлюк (Д. изв.), Карагqчmпрла (Кр.), КурдаНА'ЬКЪС (и.) и др. 
Измежду .граматическите особености заслужава да се отбележи 

на първо място пригажданеrо на едноосн<?вните турски 'названия в 
,зависимост от техния завършек към българските съществит-елни по· 
род, което личЙ ясно от тяхната членна форма: Батакъ (И.), Беля 

. (Др.), . Бужакъ (Вин.),ДuшлUко (д. ИЗВ.), Ила/tЛЪК1J(Прав.), 1<аеЖ/jКЪ 
(Скоб.). КекеЗ11 (Бод.), Манmърлъ1СО (Др.), ПъндъКЛЪКЪ (Кар.) и мн. др. i 
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С'1niмата (Гр.), Тузлата (и.), Чулфаmа (Пил.) и ЧjJлфътъ (и.), Яз
лата (Прав.)и др.; .Дельмето' (Кар.). Двуосновните турски названия 
общо взето са се показали граматически по-устойчиви, поради което 

и -членната фt>рма е проникнала при малко от ТЯХ: ЕскU.мезорлъкъ 
(Скоб.), Куругьоля (Бод.), I(ючукюртъ (Вин.), Тюркм,еняюрmь (Ез.). 
Интересни са същ? така-'НЯКОИ промени ,в М~РфОЛОГИ9НИЯ . строеж на 
турските названия. КаКТО някои турски нарицателни са били възприети 

в разширен облик в ~Ъ7lгарски, като наПрИ)1ер кутия от kutu, ютия 
от и/и и т. н., ПО същ~я начин са видоизменени и местни названия като 
Сътм,алuяmа (и.) от .. Sltтаll~L[амурлuята (Бр.) от ~aтurlu, ·Ялан.- _. 

. тиите (Кар.) от allntl и пр. В),орият чЛ-.н на турските СЛQЖНИ назва

ния може да приеме облика, който е хара.ктерен за съответната заемка
 
В български, например кория ВМ'. кору, м,ах.ла ВМ. м,Qхле, чеШ,Alа вм.
 

~ чешме: Кар'Ькорuя .(Първ.), Кожакория (Др.), Кюрnе"орuя (Д. дол, 
Ез., Кар., Стал.,· Фил.),Пазорл'Ькорuя (Деб~), Пирекория (Бр.), Сая

кория (Деб., ПЪРВ.). Язлакорuя (Кар.)'; АрманмахлCl (д. ИЗВ.), Бал:ь-.· 
джuмахла (Тат.), Гереняахла (Кар., ФИJl.),ГьОлмахла,(Др .. ), Дl'ре
м,ахла (БР), Енuмахла' (Деб.), КUСUAtмахла (Гp~), МаджурмаХЛ'а 
(ДР.).8 МН. др.,; Баmанчушма (E~.),· 'Гьдлчешма (Пил.), Кава"чешм,а 
(Вод.), Соукчешма (Пор.) ; срв. още дUIlСЮРZUЯ (бр., Пил.) от dik 
s-UгgU, С1рскеля (Кр.) OT$tglr tskele. ' . 

Под влияние на формата за МН. число на -е у съществителните 
на _-ар. (овчаре, nIOapJ) турското окончание за МН. ЧИСJlО -lar, -le, в 
някои MeCTH~ названия б~в~раЗЦJИрено. с гласната е: Ашuкларе 
(Д.д·ол),:Аяnларе (Бод.),Желеnлер(е) (Кар.), Кържuларе (И.), Муса
джuклар(е) (Вод.), Таmларе· (и.). . 

Винителната форма зЗед. ЧИСJlона -ъу бъnгарСI{ИТt: съществи
телни оrже&с~и роде въздействуваnа върху някои турски думи на 

-а>-ъ, които се явяват катоел.ементи. на местни названия: Ирilкялмъ . 
(Дp~) от yuruk 'yllma, КъшлЪбунар (етап.), лахн.аmърлЪ (ВИИ.), Чул-'d 

• фъmъ (Н.) от .~ulhat Чушмяmърлъ (Кар.).' , 
Процесът на побългарй~ане структурата на турскитеН8звания се 

е изразил отчасти и В Н8,лагането на наставките -ица, ·ка и -.080, както 

беШ'е ~зяснено (B~•. стр. 1ОВ}. Понякога' турското название получава 
K~TO определениебългарс~о ·прилаг~телно и днес съществува само 
в тази хибридна синтактична конструкция-: Голямо Айнuни и Малко 
АЙ.чини (Вод.), Ра8~uяАй"ън (Пил.) и др.' I 

2. СЛОВООБРАЗУВАНЕ· НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ' 

В туре~ататопонимия на Първомайска различаваме два основни 
начина на словообразуване: чрез и~ползване' на готови лексикаJII4И 
ед~ници- нарицателни или прилагателни ~ без ДОП"ЬJ]нително струк

турно изменение (лексикосеltiантичен·начиН) и чрез превръщане на сво
бодни с,лов)съчетан~я в устойчиви (лексикосннтактичен начин). ерглед 
~a Jlексикосемантичната' принадлежност' на реЧНI1ковите единици и с 
()глед на' структурата на словосъчетанията можем да ра~граниqим 

Топонимията на ·П~РiJомайСка Околия 
/ 
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сле,ц"ите групи 'ЮI:~~ания, които в количествено отношение са нерав
номерно ~ разnредеJJeНИ : .'. 
'. 1) Or пы'о~ачаJlни•. съtЦе2тв~тел~и нариц~лни-'с физиогеограф
ско .~ К~JIтурн~историческо значение, ботанични и зоологични имена:' 
Баmакъ ,(И.), Беля ,(Др.), 'У8tlЛЪкъ (Прав.). Тузлата (И.), Тюргенлuкfl,
(БР')j ,КУР'fnлужа (К·ар.), Манm1JРЛ~/l1; (др.), Иланл'Ькъ (Бр~, Прав.), 
Гърън,mълък (И.), Мезарлъкъ (Вод., Пил.) и др. Повечето от тия на
звания-са местностни и само две са селищни: кеmе.нлuк ('J,Hec Ле
H08Q) И./{О3ЛУК(1J) (днес ДР(lZJйНJ80). Най~чесrи тук сасъществител
ниrе с наставка -lik, llk и' пр., КОЯГО служи 'за образуване на· нарица
телци за място. I . 

2) От ,първоначални прилагателни (или причаСtИЯ). Тоя тип 
назв~ния е ~непРодуктивен. Примери: .. АКаржа (Вод.) Каялil (днес 

Филево)" 'одмазъ (И.), Cдy~иK (и.) И СУУЖlJК (Фил.),' Узунжа (Гр.) 
Ча.м.урлu (Н.) и др. . . . ' 

3) ОТ СJl080съчетания, състоящи се от ПРИЛ.агателно и сыlестви-
телно. Прилагателните,' които се явяват. в .1ЯХ, означават различни 
белези .H~ геограФСRИЯ. обе~т, на неговата Поч8а и ·растителност. или 
на някакъв '. отличителен предмет. или резултаtнанякаква дейност. 

Назв~ния. с посеСИ8НО З8~чение в тая' ·група не се срещат поради 
липсата на притежателии прйлагйтелни,-ПрОИЗВОДНИ от съществ'Йтелни 

. в турския еЭII~. ПРИМ~РII: .АлаmдЪUере (Стал.), БОЗClлан (Бр.), дap~. 
.боаз (Г·Р.), ~Елuдере (ВИН.), Карасулук (БР, Вод, Люб.), ОРfnатеnе 
(Н.), С~рu"ая, (и.), Соуксу (Вод.); .Карагерен (Фил.), Каратопра" 
(И, Тат.); Гебемеше (П·ил.), f:{елм,еше (Ез.), КожабоэаЛЪ1( (др.), Кюр
nе:кория, (Д. ДОЛ, Ез.,· KaI'~' .СТЗJJ., Фил.) Cap1Joр.ман (Ле Н. ) ; ,Аuр'Ьбюлю'к 
(K~.); дuксюргllЯ. ,(Бр., П~J:lJI.), Енilкашла (Пил.), Каракютюк (Бр.), Ко
жакошла (Др., Прав.) и др. . 

4) Or изаф.етн~словрсъqетания(съществително+съществително). 
Турскитеназв~вия от. тоя тип са ШИрОКО. рззпросtраilени ,8 Първо
маиска окол~я.При rOB~ най-честа е иззфетнатаконструкциясне: 
изменя~ми части, (~пре;делящо и определяемо, например ta$, ktJprii), 
KO~T9 се среща .' наи-рядко в турския- книжовен език. 1 · Сравнително· . 
слабо 'са эаст~пени изафетните словосъчетания с определяемо, свър
в.ано с HaCTa~KaTa .за ·при~адJt~ЖНОС~. (от типа k6y evi,. jJosta kutusa). ,

.' OT~M ,зна~енйе._ тези на.авания са земепи~ни, к.ултурноисторическ.и и 
пос~сивни. Примери: а) Адакър (Q. из~.), ~змtiкбоаз (Кр.); Баmа1fдере 
(ВОД., Пи.;:), ГюргеJtдере (~Пил.), Джевuзкаuряк (Вод.), Домузада '(Др.; 
Кр.), Ил,аНдере (ПИЛ.), Иель~uдuк (Др.), /{аilнкаЙнак· (и.), Кдзалън, 
(др.): /.(;урmал~н (Кр.), Манuагьол (ДР:' Люб., Първ.), Ташбурун (Кар.), 
Чаmаf!.дере (БР, .деб\, Кр., ПИJI.), Я.мачг"ол (Скоб.); Ар«бt'жонаk (Др.), 
Де".меалан, (Гр.), Карау~'Кая(пил.), Кuльсечеuр' (Вод.), Клur:еямач, 
(Д.I{З~.), /:(~шлабtШр (Бод., Ез.), Кюnрюдере (Пор.), СЪflърmciш (Люб.), 
Чомле"дере (~p),,;. Араnmарла (Кр.), Балабандере (Стзл.), Бальджu
махла (Тат.), Беiiбун.ар (СтаЛ.),.I!жамалмездра (Д.дол); Калаuжuкър 
(Първ.), Ма~удбунар (!:'~), Некездере (Първ.),ФезUада,(Гр.), ЧалЪ" •. 
МQ.,ХЛQ ~11.) и др.; б) АUIJQЯС1J' (И.), БенткуЙру. (Скоб.) от bent kuy

. ragu, БЮ1Серu (П-ррц.), Д~llaepu (Скоб., Стал.), Даанардъ (Вод., Ез.) от 
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dagln ardl, ДувriНl(,айря (Стал.) 'от dogan kayragll ЖuвUзкайря (Ез.) ОТ 
ceviz kayragl~ /{аШ'1лmь (Стал.), КЬдкере (Стал.) от ktJk yeri, Чалъбашu 
(Вод.), ,Ямачалmъ (ПЪРВ.); Арабаl(,юnрюсЩСкоб.), Дерменсъртъ (Тат.), 

о	 Дер.менйолу (Скоб.', Стал), Дорукмахлесu (Др.), Кулечешмесu (Вод.),
 
ЮренхасаР1J (и.), Язлайалу (Ез.); дедеm'1ШЪ (Вод.), Стамбдл'мах

лесu_ (Кар.), -Султанюрду (ПраВ.)1 Хажuлардересu (ПраВ.),ЮРУl(,юрду
 
(Вод., Ез.) и. др. . ' I
 

5) От първоначални лични имена (непродуктивен ти,П): Аяnларе 
(Бод.), Ашuкларе (Д. дол), БъдърлU. (Вин.)" Гвuндuклu (Кар., ' Първ.), 

, ИсиЗ.!Jер (Стал.), кържuларе. (и.), "Урбуба(Бод.) и др. (вж. още' при ... 
мери НЗ- стр.' 81, 89). , 

6) Редки с,з като местни названия' СJlОВОСЪЧ~'Iания от. друг вид, 
като наприм~р Гюн:tьор,м,ез (Вод.) 'не виждащ слънце'!, /{аршuб.акан' 

(Бр.) 'г~едащ насреща 
l 

и др. " 

/1/. ДВОЙНИ МЕСТНИ НАЗВАНИЯ 

В наблюденията си върху функциониранеТО ... на MeCTH~Te названия 
от Първомайскосенат'ькваме -па инт~ресното 'явление две., названия,
 
които са различни било по~, първично значение, било по структура или
 
по произход. да'.означават един и същге'ографски обект. Причината
 

, за появз!а и успоредното съществуване Н.а r:ОДQбни двойни названия 
в IIOBetfeTO случаи се обяснява с обстоятеJJСТВОТО, че като. изходна 
точка за наименуван,е на даден обект с'а ПОСЛУЖИЛИРЗЗllИЧНИ негови 

отличителни признац~, а впоследствие населението .евъЭfiриело безраз

лично и двете R8эвания,без да оказва предпоч·итание НЗ; ед,ното от 
тях; ~а<при~ер: Горялата "ориЯ~vДрен'аl(,1J (Фил.),Дуnката,--Вък'Ьва 

(и.)" Корuяmа~МеЗ/}РЛ1JКЪ(ВОД.), ДРЯНО8чuца~Чеuрето (И.), Или
ШU1{Я~ЧУl(,уреmа ,(Ез.), Гереня,--Кумчовия бунар ,(Лен.); Горно рав

н,ища'~БеЛUЯl(,амен (Пил.), Долната махла ~ Турската махла 

(Първ.), Качаковата. BoдeHyцa~ Турското гробе (Люб.), Язмоmо~ 
Блатището (Тат.) и др. Т'ези названия, макар и различни по изходно 

, първично значение, са в същнос.т синоними С оглед на тяхната номи
нативна функция. В друг слу'чай' се кас'ае до старо и ново назва'ни~, 
като последното все още не се е:наложило катоединствен:о означе

ние на обекта :Кtlшето~Бо~аЛЪШkЦ аz'Ол (Скоб.); Бузалъкъ,,--Парце
лите (Фил.) и ДР.' ~ . 

в трети случай може да се предполага,. че, се предпочита члену
ваир с:ьществително като по-кратко пред съответното словосъчетание, ~ 

в което даденото съществително е определяемо, наnри,мер:, Бuндик

лuцкumе юртве~Юрmвеniо (БР)~ _Голямия хасар ~ Хасаръ . . (Др.), 
rOJ:Hume zepe1te,v Геренето (Люб.),ЗувUЦl(,ата корuя~ Корията (БР.)I 
J;(аuраЧl(,аmа чука~Чук~та (Бр.), Новите лозя~Лозята (БР)~ Ста
рите лозя~Лозяmо (Kap.)1 ТодЬО8СКUЯ uарагач~КараzаЧ1J (Прав.) 
и, др. Все с тенденцията към замяна на дългите названия' може да се 
обsiсни~,изместването на сложни турски названия от об;икновени ЧJlе

J ·Вж, г. г'Ь JI Ъ б O.Q, Турскагр-а_тика, Софиq, 1949,tTp. 133., 
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Rувани H8-рицатеJJНИ, например: Куртбаир~Баuрето (Бр.),' Клuсе
чеuр~Чеиря (Ез.),Карталmеnе~Карmалка)nа (Стал.) и др. Интересен 
факт е, че от"личителното турско название, 'отчасти побългарено, на 
р. J;(аялийка, се подменя в живата реч от съответното н~рицателно, а 

• 'именно РЯкаmа· (Бод., Ез., Скоб. иСтал~). . I , ' 

НаЙ·с~тне"·'"в четвърт~ случай се наБJIюд~ва успоредно срществу

ване на турско и българско название, например: Ге.мUолу,--ГемuЙс"u 
n'l,1ft (Скоб.), f;(аракая~ Църния камен· (Вод.), J;(аранлы(ере~~ Тевноmо 

дере (Вод.), Карталкая~ ОрЛО81(,амен (Др.), 'lfУМЛУI(,Ъ~ПЯС'6цuniе 
(Кр.), ,l(yрmалан~Въл'tа поляна (Кр.), COYKcy~CтyдeHaтa вода (ВОД.), 
СърmаШ~Ж1Jл,т I(,амък (И'.), Ю1(.1lер~МогUЛ1(uте (Вод.), Юрукйолу~ 
Юручкu път (Скоб.); J;(UЛНUl(,я~Старата 'водениц.а (Кр.) и др. Въз
можно е в СJlУ~Чая да се касае до .съществуване на двойни названия 

още в периода на турското робство, Ka~TO е било наifример със ста

рите названия на с. Пилашево (турците го наричали Ючбунар а бъл
-гарите - Буково), НО някои от изброениrебългар.СКИ названи~,.които 
по значеQие точно съответствуват на турските, са без съмнение сви

детел~тво, за процес на' измества~е турцизмите в местните българ
о ски говори. " " . 

1'" Изобщо д~ойните м~стни названия, които са живо явление в, 
разговорната р~ч, показват, че топонимия,та на Първомайска окол'ИЯ 
се 'намира в ~епрекъснат развой с оглед flазадово~яване потр'ебно
стите отяени,ТОЧНИ и неособецо СJ;IОЖНИ"означения,на географските 

обект~~езав"~имо O~ техните размер~. 

изводи 

, ,1. Местните названи~ отПървомайско, чийто брой въ·3.лиэа на 
2793, по потекло .се ра-зпределят така (еднаквите погласеж' и форма 

названия са ,броени отделно само ако се отн~сят до различни обекти) : 
658 (23·6 0!0) българославянски, 516 (18·5 о/о) специфиqно турски,. 
1520 (54·4'0/0) от турски заемки в местните български говори 'или 
съдържащи: турски эаемкив -съчетание с български", думи,. 65 съдър
жащи други заемки в български, 9 от диалектни думц. с ·Неясенпро
изход,. 7 от гръцки произход, 4 от румънски, 1 вероятно тракийско' или 

, латинско и 13 неясJlИ. Впечатлението аа ярко изразения турски изглед на 
Първомайската топqнимия се обяснява с обстоятелството" че З8 местни 
названия или К8ТООСНОВНИ техни елементи тук са ПОСЛУЖИJJЦ чест,о 

таки,ва~урскизаемки,КОИТО не са разпространени в общобългарски, 
но са наводнили в МИН~ЛQТО местните български говори ~ голяма 

част от тях се употребяват в тоя-край и днес (вж. примери по ..долу). 
Предполагаемите старинни, българ.ски назнания, наследени ОТt 

преди турското JЮбство, са съвърrpено малко. ОТ този факт и 01' 
далече преобладаващото количество на .названията, съдържащи тур
ски заемки ,или 'специфично турски .цо произход, може да се срди, че ' 
в Първомайска ,окОлия в нач'аJюто на турското н~шествие (или пър
вите два века) ,общо взето е станало прекъсване на пр.иемствената 

цръзка в развоя на бъ~гаРCl\~те селища, съществували в средните. 
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яекове. MHOГ~O от· СТ8Qите селища са изчезнали и след--това е настъпил
 

нов' период, на поселищни отношения, когато ·Р. тоя :край се наста

НЯВ.а компактно турско нас'еление ипостепеlf1l0 по"късно .(XVII

.XIXB.) възникват и нови български селища, KO~ТO· са давали. необхо
димата работна ръка· 33 турските чифлици. Поради тези-· историко~ 
поселищии ПРQМ~НИ оскъдният б'РОЙ гръцн-и.и румънски ~азвания. не 
може да даде точна представа з~ действителния обсег на гръцкия и· 

румънския ~Jlемент в ПървомаЙско.В епохата· преди' ·XIV· век. Be~ 
'РОЯТt10' тези два народностни елемента са били ,значителни по коли· 
чество в миналото, особено в южната .част на околията, където са 

оставили следи·в топонимията. Нахлуването. на тур'СКи. елементи в 
... :лексиката' н'а местните български говори и .оттук отражението им .в
 

,топоиимиsiта .се дължат очеВИДRО на П.родължителния досег на' бъл-.
 
rapCKOTO население с турците. Но турските. e~eMeHTb.B топон~мият_а
 
на Първомайско не може да послужат. като данни а8 р~шаване на
 

въпроса З8 етиогенезата на_ бъЛгарското население в тоя край. Както
 
е иэьестно, основна пречка за широкото и ДО.~роволно:- установяване
 
на ро-дствени връзки ме~дуБЪJlгари.и турци ~ бяпа различната ре

ЛИГИЯ,която е пораждаnа взаимна ненавист .У тях. 

, Повечето турски села след Освобождението бива" напуснати от
 
турското население. /Някои ,от тях биват зае~;~'ii(ет БЪJIгари, 8, ~_руги
 
запустяват напълно. НазваJiията на ПОСJIеднитеоб~че идо днес ~a
 
оцелели' като О'З"наqенияна съответниtе ~естности, KaTO~ например:
 

.Г(е)8индUклu (\fежду БР, Кар. и Първ.),' ГЬОnЧУ.llера (до Д. из~.), Же
леnлере(до Кар.), /{иманли (до Гp.)~ .Мура/{,ли· (доДеб. и .Първ.) , 
и-др. Селищата отпреди XIVBeK., КОИТО са, изqезнали, са загубили," А 
обикнqвено 'и старите си названия' ~ днес_ местностите,' В които са 

се намиралите,. се означават най-често с назване'ята гра~ище, ,,~ле 
,<икалеu~)·~ хасар. Само впъ~рвия ел~мент ~,a ~ecTHOCTHOTO .назва-' 
ние Бона-касаба (до С1'ад.) е оцеляло старо. тракииско или лат·ииско 
назмние на селище. 

2., Бъ,гарсКит~,. както и възникналите на б-ьлгарскапочва местни 
наЗ8,аниясе ·разпределят главно в следните ЖИВИ словоcrбраЗ0ваТeJJНИ 
типове: 

а) '9 r готови парица.телни, най-често в членувана, ф~рма. ' 
б) От готови "пр.илагателни, обикновено вчленува.на форма за 

ер. род. 

- в) От свободни С!Iовосъчетания - прилагателно+ съществително. 
г) Названия с топонимични наставки :·uца (-ов.-пца, -~в·uчa), -080 

(-ево) и -Ka~ . ,'_ . ' 
'д) Or лични и народност~и имена без ДОПЪЛНИ1елно морфоло

гично изменени~ , 
Специфачно ·турските местни .названия се раЗ-ЛИ'fзват ВСJlовообра

З0ваrелно отно~ение отбъ.ч:гарските по това, tje сред тях п~еоБJlа

дават изафеТRите словосъчеуания (същеСТВИТ~JlМО+ с~ществ,итеJJНО) 
и лип~ват обр-азуваниятас топоонИ'Мичн,и ·наставки. . 

3. Топонимияга на П1)рво~айск() съдържа. ценни, данни за ПРОУЧ. 
B8qe ле~сик~танаместН'ктеБЪJlгарскиговuри.. По-характерните ОСО. 

Топонимията на Първомайска околия 

бени думи, които_ се срещат като елементи на местни названия, са 
следните: б1Jрце, бърчина~ В'олчарница, вятърнuца, габрок, гробица, деле
ник, дребак, дъбица, жабльек~ жuд~ занuца~ зеленище~ зuмница~ змuйнuк~ 
KaMeнilB (прил.), коло, 1(ълника, лескок, лочка, лу чка, лъnа (и лъnка), 
ляснов (прил.), матка '('мочурище~), ме кiJш, Af,ъжарявка, мъртвица, 
новича, околчест (прил.), 'оксан, ослушни (прил.), nазлак, nаnрек, 
пещура (и nещурка)~ планица, nриnекавuще, просойка, nр1Jшляк, nър
же/{,ак, nърженuка, равнак. радика (и~радичка), роnа, рубина, скеля 
(и скеле),' сре док, сръна (и страна), съсиnак, ' тuкла (и тиклица), 
тойна, требеж, треби ще, усиn, усойка, цървенак, чест ('гъст' за 
дървета), чучка (и чичка), чукара (и чукарка) , шелме/t, шuлнес.т 
(и шил flecKU) , язмо. Някои от тези думи са доста стари (например 
жuд, коло, матка, мъртвица, новина, nазлак, планица, пърженак, 
пърженика и пр.), а други, макар н добре известни по значение, не 
са съвсем ясни откъм структура и произход (например д:очка, лъnа, 
мъжарявка, oKca/t, руби/{,2, тойна и др.). Турските заемки, неприсъщи 
на общобълrарски, които се явяват често като местни названия или 
като основни техни елементи, представят значителен брой: аг1JЛ, ада, 
адая, адалък, аз мак, акак, альчак, арк,армуда, армутлук, баалък 
(и баллък) , басамак, баялък, бозаЛ1JК (и бузалък), боруклук, боста/{,
лък, боялъ,,~ буаз (и буваз), БУРУ/t, бълаклък, бюк, бюлюк, в 'ЬК11 в, ге
рен, гериз, герле/tгuч, г~чuт, гидик, гюне (и гюня), даама (или дайма), 
дережик, дорук, дул (а)ма, дущубак (и mущубак), uлишик, илма, каба 

1(за вид трева или почва), кавак, каин, кайнак, кайряк , карагач, ка
ракуш, карачаллък, келемя (и келемица) , ке.мерче, киприя, клюнк 
(от кюнic) , KO/taK, кузалтия,!,уле, кумлук, кумсал, кюклюк, мадень, 
мездра, мера (мерия, меря, мейря), меше, opMa/tb, сая, съ н,ър(ка) , 
табе, теке (текя, текия), тетражик, тирлик, турлук, mюрбе,урган, 
хасар, чаллък, чuлтик, чuнар, чукур (и чукурка), шараnЪн'а, , шафран, 

юре/tлuк, юрия, юрm, ямач, ясак. Употребата на много от 1ези. думи 
в българските говори на Първомайско днес е доста ограничена. Не
малко от тях са неясни по значение за младото и дори за средното 

по възраст поколение. Ясно е, че тук се наблюдава процес на отм"
ране на турцизмите, макар и с по-бавен -темп, отколкото'~ в книжов

~иябългарскиезик, където тоя процес е на завършване. 
4. Големият БРОЙ'посесивни местни названия, български и турски, 

от тая околия разкриват ясно картината на старата система на дребно 

земевладение както в периода до Освобождението, тана и особено 

след него до най-ново-време, преди да се пристъпи към коопериране 
на земята. Освен това културноисторическите местни "Н8ЗВ8НИЯ сочат 
ивrересни особен'ости от стар:ия бит, обичаи, стоп.ански живот и стари 
вярвания на населението от тоя край. 

8 ГОJ(ИWНИН·на ФRJJо..огпчеекия факу"тет 

1 



РЕЧНИК-ПОКА3АЛЕU 

на-местните 'названия от ПървомаАско 

Бел. Цифрите непосредствено след местното на~вание означават страницата, 
където то се разглежда. При повторение на част от дадено местно название, тя· се 

заменя с""" например бряг: Белuя""', В1Jлкан.О8Uя"",(чети: Белия бряг, В'Ь.llкаНОtJUЯ 
бряг). В подобни случаи указанията са дадени на съответното място, където назва
нието е подредено според първия си елемент (напр. при Белия бряг, В1JЛКQНО8UЯ 
брнги ,пр.). 

а г ъ л: Бозалъшки""",; До агълеТо. 
Агълите 58 --:- Кр. (с.изт.),'равни

ще, ннви.-Някога е имало овчарски ко

шари (аZ1JЛU) на каракачани., 
а да: АJI~моллсвата""" ВаНЧDвата""" 

Голата""" Домуз""', Лърмоноота""" Дяко

ота""" Кара""" Карадиневската"J, Ке

леш(овата) ""', Кузу"'" ,Пенцовата ~ ,Пили
чавата""" Поповата""" Телли""', Тотьо

вата""" Фези""" Чильовата"",, Чобан.-.; 
Кольовски ади., 
А дай ол у 79 - Кар. (ceB.)~ рцвнище, 

ниви. Има пътз8. М. Адите 
А да кър 73 - между, Д. "'ЗВ. (из'-.) И 

Пор. (ю. зап.), раВНl'.ще. заето от ,ниви; 
почвата ,муе герен ,(суха, бързо се 

сПИча). Нарйч~ се още: Карадuма. 
А n ал ъ Кl 45 - Д. дОЛ (зап.), рав

нище покрай р. Марица, заето от върбаци 
и ниви. ' 
А дат а 45 - l)Деб. (сев.), ПJlОДО

родна равна местност, заета от ниви и 

па.сища. 2) Прав., paBHJ-iше до "'м. Аркъ, 
заето ОТ ниви. В говора адо значи 'вър" ' 
балзк, водно място'. Исегав тази мест.. ' 
ност има мочурише. 3) Скоб. (сев.), P~B

нище край р. Марица. заето от върбаци 

и паснще. Има и тополови д'Ьрвета (ка

ваци). Тук ада "значи 'пасище край 
река'. 

а д а 11: Асановата "'. 
А д а 11 т а 45 - Гр. (ю. на 3 км), най

ниската част, край р. Марица. Почвата е 
пе.сЪКЛИВ8. Тук под ада разбират 'зале

сено. място с гирnингич (ВИД виещо се 

растение с бодялки, което пуска лозини 

дълги дu 10-15 м)'. Местността сегае 
разорана ( ниви), но покрай peK8ra' това 
растение ()ще се среща. 

А ди те 45 - l},Кар., островчета сред. 
р.' Марица. 2) Кр. (~T.), ИИЗИЦ3 покрай 

р. Марица, заета е от мера. и върбаци. 
ад й чка: Молловата,-..,. 

а з м а, к: до азмакъ. 

Аэмакбоаз 74 
дето, Азмакъ (вж. там) 
рица. 

Аз мак ъ 28 - 1) 

Кр., мястото, къ
се изтича, в р. Ма

Д. изв. (ю. З8П.), 
мочурли ва --местност с дол, има много. 

вола. 2) Кр. (ю.), иявор ДО р. Марица. 
3) Скоб., ниска -местност край р. Ма

рица. 

А 3 М а цит е 28 
чурлива местност в 

ливади. 

азЪ:Дери"",. 

А и ,т рап е_з а 42 

Първ., ниска -мо

м. Бюке, заета от 

- Деб., местност 
(името е посочено. у п. Д е ли р а Д е в, 

Принос към историческата географияна 
Тракия. т. Il. стр. 310). 
А й к ая с ъ 75 - И., пnанинска мест

ност, заета от гора. Има голям ,ка.мък, 
на който лежала мечка., 

А й кън С кат а чук а 55-БР.~ГОЛJlма 
м-огила в М. АЙкънъ. 

А й кън: Равния ""'. 
А й КЪН Ъ 76 - 1)· Бр •. ~ceB.), голяма 

нер8вна MecTHoCТI:,;,,~aeTa главно от ниви. 

2)ПИJl. (изт.), равнище и ВИСQчина, заеТIJ 
цт .нивии гора. 

Ай н И ни: Голямо.-., Малко'-'. 
А й ръб ю n ю к 78 - Кр. (сев., на 2 

км), равнище, заето от ниви. 

дка к ъ 49-1) Скоб~ (сев.), ниска мест
ност, заета от ниви. При дъжд се събира 
вода. Под окак тук разбират 'водно мя
сто'. 2) Фил. (ю. ОТ, М. Кюрпекория), рав
нище, заето от ниви: било е обкръжено 
по-рано от двете страни с гора. Почвата 

е 'чернозем и отчасти пеСЪКnИВ8. 
А кар жа 36 - Вод. (зап. на 2 км), 

Х1;»ЛМ, sae'r ОТ паСJfще. 8, дола до него 
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има чешма с· винаги течеща вода; оттук 

и името на хълма според местното обяс

непие. Българите наг.нчат дола Каража

дере. , 
А кар ж а дер е 36 - Ез.. дол, който 

започва от землището. на с. Буково 
(днес Пилашево). минава на север по 

границата между землищата .на ce~aTa 
ДраГОЙIIОВО и Езерово и се ВЛИВ,а в 
р. Каялийка като десен приток. 
А л' а м о В С кат а мах л а 86 - стара 

махла .взапапната част на с. Искра; на
речена rtород Аламовци.

а л ан: Боз~. ДeKMe~, Демир'~. 

Kypт~. Мажар ~. Чилекли ~ ,. Чиликчи?'(~ 
Алапетковия б У в а з67 - Бр. 

(ю. в полите на Драгойна). склон, -зает 
от гора. По име на ~ице Ала Петко. 
А лат лоЪд е р е 36 - Стал. (с. изт. от 

Xacap'Ь)~ безводен дол. 
А л а ч~ илл а JI ъ н 16 - Др. (сев. на 

2 ,КМ). равнище. зttето от ниви. 
.Ал И·е в о· Д ер е 34 - Прав!. суходо

JJие в М. КУМС8лето. 
А л 11 мол лий r е 'ч е и р е 69 - Любо 

(И3Т. на 2:&' КМ). равниUtе,' заето от ни .. 
ви. - От име' 'на лице Али молла. 
А n 11 мол n о в а т а а да 61 -ЛЮб.• 

пасище, покрай р. Мариuа~ 

А л м а n 11 цки път 62 -Фиn • . (с. 

изт.), равнище. заето- от ниви. Има път, 
ко'Ято води за с. Алмали (диес Ябълково). 
Хасковска окопия. 
А л мал й цки Я п ъ 1 52 - Ст ал. 

(изт.), равнище, заето от. ниви. Има път 
за същото с. Алмали (вж. предишното 

название). ' .> 
Алмалъкдере 36 - Пил~ (Ю.),Пllа

винска местност с дол: днес тук ияма 

ябълкови дървета; Наоколо се намират 
турски гробища. 
Алмалъкмахле 87' - Пил. (ю.). 

коnиби (5-6 турски къщи) покрай Алма
лъкдере, които се числят към с'Ьседното 

с. Душката, Хасковско. 

Алътов път 62 - Гр. (ю. ИЗТ.), 
равнище, през което минава път за- съ

седното с. Халътьово (днес Крушево). 
а л ча к; Т()ПЗЛОВСКИ ~; Гвиидиклицхите 

алъчеци ;" Горни альчеци; долни альчеци; 

· ~елеплерски алъчеци. _ 
Ал ъ ча к ъ 45- 1) Др. (с. изт. на 1 КМ), 

дол, заградеи от височини. Алчак е 

'виско място'. 2) Първ.,. равнище покрай 
р.Марица, заето от ниви И, оризища. с 

песъклива почва. 3) Стал. (с. зап.). ниска 
местност, заета от ниви. 4) Тат. (с. изт. 
ва 2 км), полегата местност. заета от ниви.
5>' 'ФИJI. (Ю.), слабо наклонена на юг мест
ност, заета от виви, с пеС'ЬКЛИВ8 почва, 

А"л ь ч а цит е 45 -- Бр. (сев. па 5 км), 
неравна местност (бряже). мма :и стръм
нини; заета е 01 ниви. Под Q.Ilчаци тук 
разбират?'ДОЛЧИIIИ И малки височини'. 
А л ь чец и те 45 - Кар. (зап.). рав

нище. заето от ниви. 

А над е р е 38 - д. дол. ДQЛ, който 
започва от м., .Текиря при гр. - Чирпан. 

мин'а ва източно от Д. дОЛ и се влива в 

р. Марица. Наричат ro още Ха.мамдере. 
А н а с о н И щат а 57 - Пил. (сев. до 

м. Съръкъ). наклонена .местност ,на север 
с поляни, които преМИВ8ват в землището' 

. на с. Драгойново. 
Анастазово,то бунар.че 33 

Първ., кладенец дО М. Кa.nаЙжигерен. . 
А нат е мат а 63 - Бр. 

нище. заето от ниви. H}J}fa 
оБРеда натемия, а се помни. 
бягалинякorа поради мор. 
А и а тем с к а О,Ъ тек а 

ра внище, заето от ниви. през 

нава път за Анатемата. 

А н г е JJ о В кай нак 34 

(З8П.), рав

поверие за 
че там са 

62 - Бр., 
~оито ми

Др., извор 
в западния край' на дола Костовия боаз; 
спореjJ предание наречен на \. името на 

Ангел войвода. известен борец в този 
край против турсксто иго. 

А и г е л о в ч е и р 69 - Прав. (зап. 
иа 1 км). раинище. заето от ниви. Нари;. 

чаt го оше: ЧеирЯ"n'6mя. По-преди е 
биле пасище. . 
А н r о в и я бу нар 32- ф'иn. (изт.), 

К.lаденец. Има род Анговци. 

А R r о в с к И Я б У на р 32 - И., не
равна местност. заета от ниви. 
денец. 

А н д Р 11 й в и я б У н' а Р 32 
малка .местност. заета ОТ пиви. 
денеп, направен от АндриЙвци. 

А н l( Р 11 й с к О JJ. е р е 34 

Има кла

Бр., 
Има КЛ8

Лен. (ю: 
иа 1 км). хълм с-ьс суходопие. Наоколо 
ияк()га, е имаnо ПОЗИ на· местен човеJ( 

Андрии., / 
Андрийов кайряк 67 - ПИЛ. (ю. 

зап. на 1 км). наклонена местност. зает. 
от пасище и ниви. Кайряк е 'каменисто 
голо място~ което не може да се ,обра

ботва'. Мъжко лично име Андрiiя се 
среща в селото. 

А н др ь о в гьол 33 - Тат. (ю. зап.). 
малка местност. които е била копана н 
поради. това е станала ниска. При дъжд 

се събира вода. 

А п т а JI ОУ' (В еМЛЯЧНИJl регистър : Аn
mаЛО80) 66 - 1) Бр.. paBBa~ местност 
покрай Кипридере •. ,заета от ниви. '. По ~ 
име на турчин Хаnmа.llа.ит когото би~и 
откупени в.кога НИВИТtt 2) Др. (изт. на 

Топонимията ка ПЪРВ9маЙска ОКОЛИЯ ·~i1. 

3 КМ). i ълмиста местност с долове, заета 
от ниви и ropa. 
Л n т 11 е в а так а ба 67 - CT8.1J., рав

цище. заето от пасище. Каба 'е 'плодо

родна почва'. Anтuesanla е от тур. лич
но име Apti (Abdt).
 
, А п т й е в о т О б У нар ч е 33 - Стал .•
 
пасище и кладенец край него. 

А раб а ж й е в и яб У нар 32 - Фил. 
(сев. на 1.5 км), равнище. заето от ниви. 
И ...а кладенец. каречен на род Араба .. 
~е,~яи. , 

А'тта ба ,К о нак 80 - Др.. висока 
местност в северните склонове на Дра.. 
гойна. Тук е имало спирка за почиц.ка на 
пътници. 

А раб а кюп р ю с 10 78 ~ Скоб~. мал
ка ,местност. заета от ниви. Днес тук 

няма мост. _
А ран чел и я 75 -,- по-оБИl{новено 

РанчеЛUfl (вж. там). . 
Араптарл а 81 - Кр. (изт. на 3 км). 

висока местност, заета от ниви; почвата 

е чернозем. _ 
А рап ч в а н и ва 70 - И.t_малка. пла. 

нинска местност сред гора; заета е от 

нива. По име на лиuе Арапчо. 
:А:р а с л а ни к и....- Бр. (с. зап. на 

4 КМ), равнище. заето от ниви. - Не
ясно. 

'А р r й р о в и иб у нар 32 - БР (с. 
зап.на 2 КМ), кладенец. Има род Арги

ровци. . ' 
А.,р е з б ю 11 10 к 78 - д. изв. (сев. на 

1.5 КМ). равнище. заето от П.ИВИ И малко 
гора. , . 
, а р к: До аркъ.. _ 
Ар къ 28 - 1) Бод. (сев. оТ Кавачетта), 

ра,внище, заето от ниви. Тук се отбива 

вода (арк) от Ряката. 2) Ез. (В сев. част 
на -Горния юрт). малка равна местност и 
брегове; заета е главно от ниви. Почвата 
е пеСЪКJlИВ8.- 3) Прав.' (изт. на 1_ КМ). рав .. 
на местност, заета от зеленчукови гра

дини; през нея минава малка вада, която 

аапочва от Яэмото. .f) Стал.. равнище 
край воденична вода. заето от ниви. 
ар ман:' Бегnишкия~. 

Л р м а нм а х JI а 88 - югозападната 
част н_а с. дълбок извор. 

А Р м У дат а 50 - И. (зап. на 5-6 
км), височина. заета от ,гора; има кру
ШОВи дървета. 

А р м У т пук ъ 50 ~ 1) Д. дол (зап. 
на 1 кы1· равнище) заето от ниви; има 
крушови~ дървета. 2) Кар. (изт. на 4 КМ), 

равнище, заето от ниви; някога е имало 

крушови дървета. 3) Прав. (зап. Ila 1.5 
КМ), .равнище и наклон, заети от ниви; 
нма КРУШИ.' 4), Първ., М8nКО раВllище в 

м. Бюие. заето от ниви; нарядко има 
круши. 5) Скоб. (зап.); равнище покрай 
Р•. Марица. заето от ниви; има КРУЩI:I. 
6) Кр. (с. изт. на 2 КМ). хълм. бряг и 
равнище. заето от ниви; lIаричат ГО още 

Армутлуцumе. 

А рна у тс кот О 42, 66 - Деб. (с. 
изт. на 1.5 км). голяма равна местност, аае
та ОТ ниви ; почвата е чернозем. Няма 

семейно или родово име. сходно с то"з 
назваНИЕ. 

А с а н о 8 а т а а д а я 61 - Гр. (ю. на 
3 км), равнище покрай р. Марица. заето 
от пиви. Пр:еди Освобожде~ието ,някой си 
турчин (Хасан) е имал тук "воденици. 
Аулукая78-Вод.(с.зац. до Се

M~pдepe). камениста местност. в коят,,) 
има един прав ред камъни. Според обяс

нението на местните турци аул значело 
'плет'. 

А х },f а т с к И Я б а и р 55 - Бр., ХЪЛМ 
ДО м. Ахматъово, зает от ниви. 
Ахматьово 66 -' Бр. (ю. изт.), рав

нище, заето от ниви. 

А шик ла р е 8J-Д. дол (И3Т.l(е1КДУ 
Ка4ето и р. Марица), равиище#' ~aeTO 
днес от ниви, а -по,,:преди от г'ора, която 

е изкопана. 

А я пл а ре 89 - Бод. (с. зап.). изчез
нало селище преди Освобождението. 

Б а ал ъ къ 58- 1) Кар. (изт. на 2 
км). равнище, заето от ниви; имало е 
лозя. 2) Баалък'h, Любе (сев.), - равнище, 
заето от НИltи и' мера. Според предание 

тук съществувало старо .• римско· селище; 

намират се остатъци от глин ени съдове 

и др. Лозя е имало по .. преди, но са били 
УНИIllожени от филоксерата. 

Б а бат а ш 74 - И., маака планинска 
височина. 

Багрилоуто 65-И. (зао. на 5 КМ), 
не много висока местност, заета от гора 
и пасище. Няма лично. се~ейно или ро
ДОВО име, сходно с Т08,а название. 

баир: Ахматския"l. Буковския'-',Го
лямия~, Кюп~. Kopy~. Куль~; KYPT~, 
Къшла~. Лозя~. OpTa~. Попов~. Сред
ния~, Чолак,~. Юмер~.· 

Б а и р е то 46 - Бр. (ю. зап), високо 
раннище. заето от ниви. Наричат го още 
Куртбаир. t 

Б а и р я (Баир''h) 46 - Гр. (сев.). хълм, 
зает от лозя. 

'б а и р че: Пейово~, Стойчоолуското~, 
TaHKOBOTO~. Токучовото~. 

Б а каж и к ъ 7g, - Лен. (зап. на 3 км), 
равна местност, заета от ННви. Преди ЦJЖ- 
копкогоднни е ,имало гора, която е била 

ипопава. 

http:�������78-���.(�.���
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Б а ла ба н J( е ре 38 - ,Стал. (зап. 
,край 11. Корията), безводен дол, КОЙl'О 

се влива в Язмакъ. 
Б а 11 а ба н о в О дер е 34 = Балабан

дере. 
Ба 11 а к ч й С кот О к 11 а д е'н че 34 ,

Гр. (в южния край на М •. Уз) нджа), K1Ia· 

д-енче. Било правено от риБОЛОВL1И(=ТУР. 

;bal1kC1). Няма семейно или родово '-име, 

'сходно с първата част на названието. 

Бал бъл ь ж и къ 77 - Стаn. (с. I:1ЗТ. 
на 1 км), могила. 
БаЛJlЪКЪ 58-1) Вод. (зап: на 2 км), 

голяма височина, заеТd от дъбова гора 
(.меше). 2) Скоб. (с. ИЗТ. на 1 КМ), равни
ще и' две МОГили покрай р. Марица; по

рано тук е имало лозя, а днес местността 

е заета' от ниви. Намират се остатъци 
от тухли, кер.е,миди н керамика., Равни

щето е наричано още Балл'Оците. 3) Стал., 
·равнище покраЙр. Марица, ззето от 
ниви. 

Бал та лък ъ 75 - Пор. (ю. изт. на 
4 км), неравна местност ,заета от ниви 

· И1 мера. Има две· могили. 
Б а n т а 11 ъ Ч кит е я м а ц е 55 - Деб. 

(ю. ва ·5-6 км), хълмиста местност, заета 
от ниви. У с. Поройна местността се на

рича Балmал1Jк'О. Под яuач тук разбират 
'хълм'. 
Ба n та лъч кот О Д е ре 30 - Прав. 

(зап. на 4, км), дол. Според местното 

·обяснение балmалl,к е 'дребно растение, 
подобно на храст'. По-вероятно е, че 

·прилагателното БалmаЛбч"оmо е про

изводно от Балmалl,к'О, както се нарича 
тази местност у с. Поройна. 
Бал ъ к Я м ,а ч77 - Др;. (сев. на 5 КМ), 

, ВИСО1(О равнище и стръмнини; тук се 

намират най-хубавите ниви на селото, 

сред които има голямо брястово дърво. 

Бал ь дж й мах л а88 - северезапад

ната част на с. Татарево. 

Б а JI ъ О В И Я б У нар 32 - Фил. (ззп.), 
равнище, зае.то от ниви. Има кладенец. 

Някога е имало род Бальовци, които са 
образували цяла махла. 

Бани чка т а 32 - Бр., дол, КОЙТО. 
почва от М. Куртата, върви на север, ми
нава през селото и се влива вРяката 

(=КаялиЙка). Наричат го още Банята. 
Бан с кот О ЦJ О С е 62 - Фил. (ю.), 

ра-в Rище, заето от ниви. Тук минава път 

за Хасковските бани. 
Бан ят а 32=Баничкаmа (ВЖ. там). 
Бар кал о в и я б у нар 32 - Д. изв., 

кладенец в м. Лъпата. Има рОД, Оарка .. 
лови. " 
Б а с а ма цит е 31 - Кар.' (сев. на 

, 1 КМ), равнище, заето от виви. ,Има из

вор (аз.маче). с пе.т .. шест камъни,- на кои

то се стъпва, за да ,се черпи вода. 

Бат ак Д'е р е 35 - 1) Вод. (с. зап. до 
'Юрукюрду), дол. 2) Пил. (ю. изт. до Ка

j>ашиниковските колиби), мочурлива мест

ност (батакл'Ок). 
-Б а га к ч е ш м е 3Б-Пил. (ю. изт. до Ка

рашиниковските колиБИ), ЧtШJdа с месТНО
стrанаоколо. 

Ба так чу ш м а 35 - Ез., чешма в 
М. Деребунар. 

Бат ак ъ (Б'Ьmdк'О) 35 - И., бл атиста 
;MecTfI'ocT 'в гората. 

Бах ч ал ъ к ъ а8 --И., ма 1ка равна 
meCT-iОст, заета от НИНИ И градини. 

баХ ча: -БУРНУСУЗJва'''W, ropOCKa"'W, 
Костовата -.J, Тtiliасчооловата """J. 

Б а Х: чат а 58 - Бод., местност.. На

званието е означено в летописната книга 

на училището. 

Бах чи т е 58 - 1) Кар. (сев.), равни

ще, заето от НИВИ И градини. 2) Първ. 

(ю. зап.), равна местност, заета от' зелен
чукови гради ни. Названието е ново. 
Ба-хчовански бунар 32 - д. 

изв., кладенец в м. ЛОЗЯl а. 

Бач и й Щ е т о 58 - Лен. (сев. на 
1 ·км.), равнище, в ксето има ниви и 
малко ливади. ' 
Бач о й е в и я ч е й р 69 - Бр., мера 

покрай селото. Има род Бачоевци.

баш: 6енбаши, Чалъб?ши, Ямачбаши. 
Баш мах а ла 87 - средната чаСТ,на 

с. Дълбок ИЗ80Р, която е заселена сл~д 
махлата Над водата. 
. Б а я n оъ к ъ 58 - Вин. (зап. на 1 КМ), 
равнище, заето от ниви. . 
Бег л й чка так о р и я 64 - Ка р., 

равнище, заето от ливади и гора. В тур

ско време тук са събирали беглик ('го .. 
дишен данък върху овци и кози'). 

Бег л й ч к И х а р ман 64 - Стал., 
равнище, заето от· ниви. Преди Освобож

дението турците тук събирали данъка 

беглик. 

Бегnишкия 'ар.ман 85 - махла в 
източния край на с. Правослачен ; нарц

чана още 4акаnмахле. За значението на 
името ВЖ. предходнотоназвание. 

Бе жан с кат а чу ш мя '35 - етал., 
равнише, заето от пасище и виви. 

Бежанското дере 35 - Стаn., 
дол, покрай к(йто има ниви. 

Б е ж др е м к а - Лен. (ю. изт. на 2.5 
км), малко неравна местност, в' iОЯТО има 
ниви; почвата е чакълеста. -Неясно .. 
Б е ж е н ет о 72 - Стал. (изт. на 1 I\M), . 

наклонена на запад и изток меётност, 
заета от ни'ви.- Вероятно е била притежа
ние. на 'бежанци (бежане). - - 

Бе ж е н с к-ам а х ла 86 - заП!ДRИЯ 
горен край на с. Любеново. Заселена е 
била с бежанци след напускането на 
турците след Освобождението. 

Бей ~ у нар 38 - CTa1l. (ю. изт. на 
1 км), равнище с наклон на север; заето 
е ОТ ниви . Има чешма. Местността е би
ла владение на турски бей. 

Б е йк о р и я 80 - Лен., 'малка мест-· 
ност в по-голямата м. БакаЖИf<Ъ. Гората 
е била разкопана и превърната в орна 
площ. Била е собственост на турски бей. 

Бе it кър 80 - Гр. (с. зап. на 2 км), 
'високо равнище, заето оа' ниви. Тук има 
и няколко могили, които не са разкопа

вани. ~,' 

Б е й'чу кур 80 - Др. (ю. зап. на 
2 км), заоблена височина, от двете стра

ни има низина (ЧУI<Ур». По стръмнините 
има гора, а равнището е заето от ниви. 

'Б е к ч И е 8 и я кам е н 64 - Бр. (ю. 
на 0.5 км), равна камениста местност. 
Имало е голим камък, който е разбит и 
разнесен. Местността е наречена тъй, 
понеже тук е имало пост на турски беи

чия 'пъдар'(Ьеkсi). 
. Бел д й м О В Г Ъ о л 33 - Бр., низ и на, 

,заета от ниви. Има 'род ,БелдимоiJци. 

Бел е З. мит е 49 - Кар. (ю. за п. на 
4 КМ), раВНlfще, заето DT НИ8И. Има оброк 
на Св. ИJJИS1, поради което местността се 
нарича още Свети Илия. 

Бел и в а н о В И Я Ч е и р 09 - Бр., 
равнище, заето от пасище. По семейно 
име на лице. 

Бел ит, е...б V з ал ъ'ци_59 - Ез. (ю. на 
3 км). наклонена местност на север. 
заета от гора. За бузал'Ок вж. при МН 
Бузал.'Ок'О. 
Б ел и я б ря r 48 - 1) Гр., височина 

покрай Омуроска ряка. 2) Д. изв. (ю. изт. 
на 4 км), височина (бряг) покрай Мечка, 

рика. 3) Стал. (сев. от Хасаръ), полегата 
местност, заета от пасище. Почвата е 
бяла, •тикпива " пръст. 
, Б е Jl и я кам е н 48 - Пил. (сев. на 

,1 км), високо равнище, заето от ниви. 

Има ,бял кам"Ьк. Още: Горно равнища. 
Б е ло ~ Ц а 48 - Ез. (ю. на 1 км, из

точната .част на м. Юлюжа)" наклонена 
местност на север и изток, заета от лозя. 

Почвата е суха и бяпа. 
Б е J1 ок ъ 48 -Бр. (зап. ва 1 км), 

раВН\lще, заето от ниви. Почвата е. бе

Jlе,зникава, по което е наречена и мест

ността. ' 
Бел я (Бел''Ь) 73 - 'Др.. камениста 

местност в северните поли на Д рагоЙна. 

Има изглед на хребет' (бе.llЬ) и~и хълм. 
Заета е от пасища. 

Б ен баш и 38 - етал. (сев.), малка 
равна местност, заета от ниви. Тук има 

бент на Върбичката ряка, предназначен 
за воденица. 

Бен ект а ш и 76 -, Др., висока мест
ност до Тодювата, нива, гдето има два 
камъка, от които единият е разположен 

върху другия. Още: В'Озяхнат камен. 
бент: До,бентя. 

Бен т Я (Бент''О) 28 - Кар., равнище, 
заето от ниви, в I(O}tTO има малък дол, 

преграден като язовир. 

Бенткуйру 38 - Скоб., равна 
местност,заета от пасище. 

и е р у лже тар л а 77 - И. (зап. на 
8 км), височина, на която има запустена 
нива (келе.мя); била е обработвана от 
НЯ!\ аКЪJJ турчин. 
Б и 0-"0 JI С К И Я Г Ь о л 29 - Стал. (ю. 

от Чаталкайря), ниска местност, в КОЯТО 
днес няма блато. 'Разорана е за ниви. 
Б ий о т О В а т а с кел я 55, 59 - Кар. 

(изт. на 2 км), рав'нище, през което ми

нава широк път за добитък (с"еля); води 
за м. БиЙотя. 

Бий о т' Я (още : Бийоmката) 80 
Кар. (сев. на 1ОО м), ниска мест.ост, за

ета от ливади и ИИ ви. Имало е и гора, 
която е изкопана. 

Б Й к е 48 - Др. (изт. на 1.5 км), рав
нн:ще покрай р. Каялнйка, заето ОТ ниви. 
Почвата' е наносн а поради бли'зостта на 
реката. Под бu"я, бuке тук ,разбират 
тлъста почва под вода. 

Б й к И (още: Бю"е) 48 - БР (сев. на 
4 км). низина, заета, от зеЛtНЧУКОВН rpa
дини, с плодородна (тдъста) песъкnива 
почва. 

Бик й Р У У 66- Пил. (изr.), наклонена 
на- север местност",заета от ниви и мера. 

Бик У У 48 -Пил. (зап.), наклонена мест
ност, заета от ниви. . 
Бикчилъница 59 - Др. (с. изт.),' 

равнище·. заето днес от стопанския двор 

на ТКЗС. ИмаJIО някога. бичкиджийница. 
Бил а л о о т ~ д<е р е 34 - Бр. (зап. 

на 4 км), суходолие. Има родово име 
Биnаловци (от тур. ЛИtIио име Bildl). 
бил ю: ДоАчин~, Станчу~. 

бил ib к: Дренивите билюци; К01lЪО
БИJJЮКЯ. 
. Би нд И кл й 77 _r БР (с. изт. на 4-5 

км), висока местност, заета от ниви. По 
име на ,изчеЗНАЛО турско село. Още: 

Гвиндикли (вж. там). 
Биндиклйцк~те ~pTBe 61 

. БР (сев.), равна местност, заета от ниви. 
Наблизо е и ..ало преди Освобождението 
турско село, наречено Биндикли (Гвиндlt
кли). 
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Б и стр И ц а 84, 85 - по-старо назва
ние на C~' Татарево, к'Огато' се е намирадо 

северно на 2 км преди. пове~е от 300 
години. 

~ В и ч й г ь о л 35 - Фил. (ю. зап.), рав
нище, заето от ниви; има и дол с локви. 

Б и ш, в ат а кор и я 69 - и. (ю. на 
1.5 КМ), равнище, заето от ниви; гората 
е изкопана. Била е владение на турчин 
Ебиш. 
. Б JI а т и щ е то 27 - Тат. (сев. на 2 КМ), 

ниска блатиста местност, в която няКога 

е имало голямо блато; заета-е от зелен

чукови градини. Тук се намират старин
ни находки, монети, каменни основи. 

Местността се нарича още ЯЗ Alоmо. 
БnУДК8вица 49 - Пил. (ю. от Ря

ката), височина и равни ще, за.еТи от ни

ви и ropa. 
б о аз: Азмак,-" Дар,-" Желязковия'-', 

Каствия-, Костовия,-" Сливния,-" Теми

зовия,...." Тропчовия ~. 

Б о а ж и е в и я г роб' -63 - Бр. (ю.), 
малка местност, заета от· пасище и ме

ра. -ВЪВ връзка с ··роДово име Боа

жиеви (Бояджиевu). 
Б о а·ж и цка бъ р' чин а 67 - Пил. 

(ю., до ета ВЧ08НЯ бозалък),височина, 
заета от Topa~ Днес няма семейно или 

родово име, _от което да е производно 

Боажuц"а. 
1) о дур о в о (БудjJрово) 87 - старото 

име' на с. Болрово. Засвидетелствувано 
е в надпис над входната врата на църк

вата: C~"O ~8A8foKO НЬ-.ЧЬ-.АО tlь-.' Ц~fКОК~ТЬ-. 
M~~ 20 1858. 
Бод р о с ко ТОД е р е 30 - Фил. (ю.), 

дол, който - залочва 01КЪМ землището на 

с. Бодрово. 
Во е в п е тк о в и в ъ р б и 69 :- Кар., 

равнище покрай р. М,арица. заето отни
ви и ливади. По име на лице. 
В о е в а т а у ден ц а 71 - Др.,не

равна местност и .пол, който започва 

южно от селото откъм зеМЛИlцето на 

'с. ПИJJашево, върви на север и се влива 
в р. Каялийка. Уденца е 'воденица'. 
Б о е ж и е в и я ч, е и р б~ - Кар. (ю. 

до Хажиевия чеир), равнище, заето от 
ливади. Има род БоеЖиевци. 

Б о е ж и и в а н о в И я дъб 69 - Кар. 
(с. зап. на 3 км), равнище, заето от ли

вади и ниви, в които има дъбово дърво. 
Има род БОежиевци. _' 
в о жа мах л а 86 - южен дял на 

с. Каражалово. Днес няма лично име 

Божо или родовоБожовци. 

В О жан о В И Т е r е р е н е 67 ~ Стал. 
,ceB.h равнище, покрай р. Мариц~, заето 

от ниви. Почвата еспаба (геренлuва) 
Има родово име Божановци. 
Божански ка,йряк 67 - Др. (ИЗТ. 

на 3.5 КМ), малко раВНИlце и стръмна 
местност, оградена от всякъде с долове; 

-заета е от пасище. Лично име Божан е 
имало някога, но днес не се среща. 

Бож к О В И тел о з я 7О - Стал., рав
нище, заето, от ниви. Днес няма лозя. 

Бож о в и тек а й н а ц н 34 - Бр., 
равнище, заето от ниви. 

Бож о с к И Я б У нар (Божускuй'О б.) 
32 - Кар. (ю.на 1 км), равнище, заето 
оТ ииви. Има кладенец. Среща се род 
БОЖ08ЦИ. 

Б о з а в о т О б У н 'а Р ч е 28 - Д. изв., 
кладенец в м. Текията .; наречен е във 
връзка с мътния цвят на водата. 

Б о з а л а н 74 - Бр~, равнище в 
Ме Кожамеше, заето от ниви. 
. б о з ал ъ к: Горния~,Кожа,-" Станчо

вия,-" Стария'-', XaK~, Цигански~; Ста
рите' БОзалъци. 

Б о з ал ъ к ъ 59 - 1) Бр. (изт.), рав

нище,'заето от ниви. 2) БР (сев. на 
2 КМ),' равна местност, заета от пасище 
и една' част разорана за ниви. 3) Др. 

(сев. на 2 КМ), равнище, заето от ниви. 
Бозалf,к е 'вид висока едра трева'. 
4) Kap~ (зап.). равнище, ниви,' БозаJl'Ок 
'целина'. 5) Кр. (с. изт.), равнище, заето от 
ниви; по-преди е било бозал'Ок 'пасище'. 

6) Скоб., равнище, заето от пасище и мера. 
1) Стал., равнище, заето от ниви и пасище 
с бозалък (вид трева). 8) Тат. (зап. на 
2 КМ), равнище, за~то от ниви. Според 
местното обяснение турците при Осво

бождението наllусна1JИ нивите си, без да ги 
сжънэт, и те тревясали~ станали бозал",к. 

Б о з а JI ъ н 74 - 1) Др. (с. за п. на 
3 км), равнище, зае1;О ·от НИ'lи: почвата 
е чернозем. 2) И. (с. зап. на 3 км), дол, 
в който няма вода. 

б о з ал ъ чка: Чауговичка,-,. 

Б о з а л ъ ш к И а r ъ л 55, 58 .- Скоб., 
равнище, заето от ниви. 

В о з у к В И Т е въ р б и 6;) - Прав. (с. 
изт. на 1 КМ), равнище, за ето от ниви; 
има върби. Наречени са по прякор Во

зjJк'О на човек, който не е· жив. /"
Б о з у чет о 72 - Стал., равнище, 

заето от ниви и клаДенче сред тях. Ве

роятнопо прякор на човек (вж. пред):од

ното название). 

Бой но л О в и т е гер е н е 67 - Кар. 
(зап. на 1 км), равнище, заето от ниви. 
Има род Бойноолу. 
Бой о в о ток И ш е 67 - Гр. (ю. на 

2 КМ), равнище, в което се врязва ъгъл 
гора. 

, , 

Бой ч е в д'Ь б 69 - Прав, местност, 
в която има ниви Иван Гочев Иванов 
(според емлячния регистър)." . 
Бой ч о в и я бу R а·р 32 - Д. изв., 

кладенец в М. Каралийките. 
Б ой ч о в о бу нар ч е 33 - Кар. (ю.), 

равнище а заето оТ ниви, сред които има 

кладенец. 

Б Qй ч о л о с к иб у нар (БОI1ЧУЛОСКU 
б.) 32 - Любе (ю. на 300 'м), равнище, 
заето от ниви, сред които има кладенец. 

Семейно име Бойчоолар се среща в 
с. Езерово. ' 
В о й ч о с кот О 66 - Др., поляна в 

северните склонове на ДраГОЙН8, до Мен
човата кайречка; заета е от пасище и 

дребна гора (радика). 
Б6кл'ужадере 36 ~ Кар. (с. зап. 

до м. Желеплере) равнище и дол, заети 
от ниви. 

В 6 н а·к ас а б а 38 - 39. 61-Стал., ця
лото подножие (източно, .южнои югоза
падно) на височината Хасаръ. 
В () н ч О В И 11 П в с ъ к ti7 - Фил. (сев. 

на 2 км), равнище покра~ р. Каялийка, 
заето от ниви, пасище и .з~ленqукови гра

дини. Почвата е предимво:пясък и чакъл. 
Бон ь О в ск а т а ч е ш м а (Бон'уфс"а

та ч.)34 - Д. дол, чешма в ЧОllлек

дере; правена от някой си Боньо от 
Чирпан. ' 

',Б о Р е т о 49 - Пил. (изт. на 0.5 км), 
малки височини, заети' от дъбова ropa 
(.меше) и ниви. 
В 6 Р у" лук ъ.50 -:- Вод. (зап. на 2 КМ), 

скалист връх, зает от ropa. По-рано тук 

е расло диво лозе. 

В о р у к О В С кам а х ~ ла 86 - юго
източният дял на с. Леново. Има род Бо
руковци. 

В О Р У ко в с к И Я бу нар 32 - Лен. 
(сев. на 2 км), равнище, заето от ниви; 
има кладенец. . 
Б6рчетта 49 - Пил. (ю., до Кара

улкая), висока местност, заета от гора 

(бук, габър И дъб). Борове е имало ня
кога. 

Б 6 с тан ж И О вия б У на р 32 - ВР 
(зап.), равнище с кладенец, който е слу

.жел по-рано за поливане на бостани. 
Б о с тан л ъ· къ 58 - Вод. (ю.), рав

на меСТНОСl, заета от ниви. Някога са 
садели бостани. 

Б о с т а н'л ъ къ 58 - 1) Гр. (ю. зап. 
на 3 км), старо корито на

9 
р. Марица. 

В турско време са садели тук бuстани. 
Д.иес 'има градини. 2) Ез., неравна мест.. 
ност в северозападната част на м. Хъдъ
рица и Орех,.; заета е отча~ти- от ниви., 
Почвата е пеСЪКЛИВ8. З) Прав. (ю. ИЗТ. 

на 3 км), равнище, заето от ниви. Някога 
са садели бостани. 
Б о с тан л ъ цит е 58 - Кар. (сев.), 

ниска местност, заета от градини и н~ви. 
Б О т ь О В кат а 65 - Ез. (сев.), р8В

нище, заето от ниви. 

Боцов върбак 69 - Др. (изт. на 

1 км), равнище край р Каялийка; има 
върби. Семейно иие Боцовцu се ср~ща. 

В о ц о в о т О С а й Щ е (Боцувото с.) 
71 - Бр., равнище, заето .от пасище, ме .. 
ра. В миналото е имало сая (тур.) 'овчар
ска кошара 

l 
• 

Б о шле R ге Д й к 82 - и.' (ю. на" 
7-8 км), връх, зает от гора, с подножи
ята му, в които има ниви. 
Бошнакови върби 69--Лен.(сев.), 

равнище край р. Мечка, заето (т ниви. 

Ика върби. Среща се семейно име БОIU

накови. 

Б о ял ъ к ъ 52 -- Стал. (ю. изт. на 

.!.5 км), равнище, заето ОТ виви; почвата 
е чернозем. 

бре г· че: Бяло '-". 
-Врешнельвия камен 50 - Бр., 

пасище, В ....... коеТо има голяма канара, об

вита' с бръшлян (брешнел). , 
Б Р У съ 60 - Първ., малко равнище в 

м. Бюке, заето от ниви. Днес тук не се 
намират брусове за точене. 
" б р JI г: Бе.1ИЯ'-' , Бялия,-, , Бъжвня.-.J , 
Вълкановия -.J, Съсипания,-" Цървения,-" 
Червения,-, . 

б Р я с (т): Въчовия,-" ПОПОВИЯ-.J. 
б у а 3: Стальоски-.J, Филъовия ,-,'. 
Б У аз ъ 46 - Скоб. (сев.), равнище, 

заето от ниви, до устието H~ рекичка. 

Б у а т е п е (още: Боватепе) 75 - Пил. 
(ю. на 3.5. км), билов връх с поднржията 
му. Има гора и ниви. 
Б У бут а н о 8 'и тем о гил и 67 

Деб. (ю. 'на 3-4 км), ДB~~ могили (една 
по-голяма и другапq-малка). Има род 
Бубутанови. 

б у в аз: д-лапетковия '-'. 
Б у в а зд е р е 35 ---:' Стал.,· долна'Са 

част на дола Кавзкдере, северно от ж. п. 
линия. 

Б У да ч кит е 66 ~ ВР (изт.), равна 
местност, заета от ниви, а някога - от 

непроходима гора. На еДИН}fЯ край, има . 
извор. Лочвата е бял~, "геренлива 8 

• т. е. 
бързо се спича и изпуска влагата. - От 
родово име Будацumе, к{)ето се среща в 
с. дълбок извор, а то от прякор (срв, тур. 
budak 'клон, чеп'). -
Бужакъ (още: Буджак'6) 73 - Вин. 

(ю. изт. на 0.5 км), равнище, заето оТ 
ниви; почвата е чернозем. 
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б у з а JI ъ к: Белите бузалъци, Малките 
бузалъци. 

Б у з а лък У У 59 - Пил.. (ю. на 1 км). 
наклонена на юг местност, заета от пnви 
и маЛkО ливади (бузалък). ' 
Бу з ал ъ къ 59 - 1) Пор., равнище в 

по-голямата м. демиралан, заето е от 
мера. 2) Фил. (с. зап. на 3.5 км), равни
'ие, заето от нивМ. По-преди е било па

сище (БУЗQЛЪК). 
Бук О В О 84, 85 - старото име на 

с. Пилашево. Вж. още: Голямо Б., Мал

ко Б., Старо Б. 
Бук О В С кат а р я к а 23" 30 - И., 

река, която извира от балкана (Родопите), 
западно от Солмазъ. минава край с. Бу

ково (днес 11илашево), отдето воси име
то си. ' 
Буковския баир 55 - И. (изт. на 

5 КМ), хълм, зает от гора;- влиза в ;зем

лището на С.' Буково (днес Пилашево). 
Бук О В С К И Я път б2 - Лен. (сев.), 

равнище, през което минава' път за с. Бу
KOtiO (днес (jилаШtВО). 

бул а: Трепаната "'. 
бу н а p~ Анговияl'ol, Анговскияl'ol, Ан-, 

дрийвия1'01 , Арабажиевияl'ol. Аргировияl'ol, 
J)алъовия 1'01" БаР~8ЛОВИЯ1'01, Бахчовански1'01, 

Бей 1'01 ,-' Божоския1'01, Бойчовия1'01, Бойчоло

ски~, Боруковскияl'ol, Бостанжиевияl'ol, 

Бучовия1'01, ВУЮКЛИI'ol, Буюклиевияl'ol, Ван
геловияl'ol, 8анчовскинl'oI, Ванъовияl'ol, Га.: 
ral'ol, Гажевияl'ol, ГаЙДЮ8ИЯ 1'01 , Галъоро

вия 1'01 , Ганковияl'ol, Гергъовияl'ol, Геше

ВИЯ N , ГОГО8С.КИЯI'ol, ГСрНИЯl'ol, Гроздано

ВИЯ-I'oI, Гургу левия 1'01, Гърковия1'01 , Гъор

nеЧI<ИЯ 1'01, Даскаловия1'01, Деде 1'01, Дели

иВ8НОВI'oI, Делъгьозовия1'01, Делъчевскияl'ol, 

Деми ралънски1'01, Денизовия1'01, дере 1'01, 

ДеЯНО8ИЯ1'01 , Драначкияl'ol, ДУДI'ol, Желяз
ковия 1'01 , Ивановия 1'01 , Илаплъчкиl'ol, Ису
ховия 1'01 , Кабаковl'oI, Карз 1'01 , Ка~акашо.:. 

вия 1'01, КараКОJIъовекия1'01 ~ Карамановия."', 
Карапеевия 1'01, Кечежийскии 1'01, Кирло':'

вия",. Кичековия"', Кожа~, КОЗI'olJ Кол
чов"" Костовия1'01, Кръстовия1'01,' Кумчо

ВИЯ 1'01, Кюркчиевия1'01 , Къшлъ"', Къорl'ol. 
Къоравия 1'01, Мавров 1'01, Мадъоновия~, 

Маноловия1'01 , Маслъоскияl'ol, MaXMYД~, 

Мемишвия "', Милъовия 1'01, МИНЧВИЯI'ol, 
Митковския1'01, Мурадъовия1'01, Мъжаре

ВИЯI'ol, Новия~, НОnЬОВИЯI'ol, Палаковияl'ol, 

Пандов 1'01, Пейовския 1'01, Петърчовия1'01, 

Поневия1'01, Попгергевия 1'01, Поповия 1'01. 

. ПОСТОЛЪОВСКИЯI'ol, Пранговски f'J, Прода

НОСКИЯI'ol! ЛУН'ДУI'ol, рУПЦВИЯI'ol, Сакаро

вия 1'01 , Селския"', Семерджийски~, Сл а
-вовския"" Спиртовия 1'01, СтаЙков~. Ста
певия"" Станчовияl'ol, Стойчовия~, Съси
пания",. Ташовия""',' Тене'к~еиия~, Тер

зийовия1'01 , Тонъовия 1'01 , Ургански 8081'01 

ХаджиЙвия~. Хаджимавровия1'01 , Хаджи

минчевияl'ol, Хаживмя, Хажираевияl'ol, Ха

ирловия,....;, Хаушкия"" Ходжсвия 1'01" Хуб

ЧОЙОЛУI'ol, Хубчоловияl'ol, Хъдъричкия-"
 

Църнелевия 1'01, Чавдаръовия1'01, Чамурлуч

ки 1'01, ЧелебиеВjJfЯI'ol,Черкезовияl'ol,Чешме

ЖИЮВИЯI'ol, ЧИНГЪрВИЯl'ol, Чирак 1'01, Шиш

КОВИЯI'ol, ШУМТВИЯI'ol, ЩЪрКЪЛВИЯl'ol, Ю<;у

ВИИI'ol, ЮЧI'ol, ЯНВИЯI'ol, ЯНК()ВИЯ'~J ЯН

ЧОВI'oI, Ярежеl'ol.
 

Бу н 8. Р ето 28 - Прав. (изт. на 1 км),
 
равна местност, заета от ниви, която об


хваща КаР~КОnЪО8СКИЯ бунар, Хаджимав

ровия бун~р и Стойчовия бунар. Има три
 
кладерци•.
 

б У нар че: Анастазовото"" . АПТl-iевО

то 1'01 , Бозавото 1'01 , Бойчово~, Буюклиево


ТО 1'01 , ВаНЧОО1l0ТО 1'01 , ВЪЛСОnОТОl'ol, Върбо
I)TOI'ol, Гаделъовскотоl'ol, Грибълъовото 1'01 , 

До Ми IОВТО 1'01 , Дърмунджиево"" Жеви

зали е вото 1'01 , Калайжиовотоl'ol, Калдърово
ТО 1'01 , KaMeHOTO~, Караколъовотоl'ol; Кара- '. 
ЛЪН,СКОТОI'ol, КИрКОСКОl'ol, Кировоtоl'ol, Ко

лъо13ановото "', Колъовото 1'01, Михово",, 
Момчиловото~, Мутафкино"', Мъжаряв
KOBOI'ol, МЪЦКОВОТОI'ol, H(,BO~O~, Паша

лиевото 1'01 , Пенъовоl'ol', Петърчоноl'ol, Поп
вото 1'01, Пянкованъовото 1'01, Рабажиово

TO~, Славчовско1'01 , Славчевскотоl'ol, Со

.лаково(то)l'oI, Ташовото 1'01 , T081<0Bol'ol, Тян· 
KOBI)TO f'J, Хаджимахмудовото f'J, Хажиево-_ 

TO~, Чуплачковото~, Шевиковотоl'ol, Шо

повото"" Юртовото ~; Светог Петра бу

парчето. 

Бу нар чет о 28 - 1) Др., извор в
 
М. Саръквата поляна. 2) И., кладенец в
 
м. Чулфътъ.
 
Бу Р мал й я та ч е ш ма 31 - Пил.
 

(зап. до Гочовата чешма), чешма. На ка

мъка до пея е имало винт' (бурм.а), от
 

. ксето носи името си. 

Б у Р н У с У з о в а бах ч а 70 - Прав., 
малка :местност, заета от зеленчукови гра

ДИНI-f, в ПО-ГОлямата м. Аркъ. Има прякор
 

Бурнусузъm.
 
бу Р у н: Великнния~, OpTal'ol, Пасто


ЛЪОСКИЯI'ol,Средния~, Ташl'ol.
 

Б у ч о в и я б у нар 32 - Фил. (Ю.' на
 
1 км,) равнище,заето от ниви; Иl4а изо


ставен кладенеu. В с. Бодрово има род
 
Бучовите (Бучовци).
 

Б у ч о в с ,·а мах л а 86 - средната
 
част на с. ~oдpOBO. Има род Бучовци.
 

Бу ю кл й бу нар 38 -до изв. (сев.
 
на 2 км), равниЩе, заето от ниви; има
 
кладецец. 

Б у ю к л й е в и я б У нар 32 = Буюк

лuбунар.
 

Бу ю кл й е в о т О б у'н ар ч е 33 - Бр., 
равнище, заето от пасище: има кладенец. 

Бъд ърл й (още: Б1Jд"рлъ) 89 - ста

рото Име на с. ВиИиuа. 

Бъд ъ w е в о к иш е 67 - Др. (с. ~п. 
на 2 км), равнище, заето' от ниви. И.з

глежда, че е получило името си поради 

To~a, че в миналото нивите аа били вря

зани в fOpd. Семейно или родово I1ме 

Бъдъшевu няма. СПОlJед местното обясне

ние Бъд7Jшевп е от 1 урско лично име. 

Б ъ ж в и я б Р я r 67 - Др. (ю. на 
1 км),СТР hMiJa Me\.'TH:JCT (' Нt:ЗИН8, .jзета 

от .ниви. Има р()д БЪ>hЮВUИ. 

Б ъ 3 Л Я нка т а 49 - Кар. (ю. на 4 км), 

височина. Заета от ниьи 

Бъз Jl Я но к ъ 49 - Бод. (с. зап.). рав

нище 'и наклон (ср"нка), заето е от нив·и. 
Б1JЗЛНfl е растение бъз. ~ lo-рано то е 
расло в тази местност. 

Бъз л я н ъ 49 - Бр. (зап. на 3 км), 
равнище, заето от ниви. Бъзлян е 'ви

сока TpeBa~ която да'ва черен ПnОД(НС:

.вярно бъз)'. 

, Б ъ 3о у тод е р е (още: Бъзово дере) 
29 - 'И.', дОЛ в м. ливовца. 

Бъ лак лък ъ 52 - Др. (изт. на 1 км), 
неранна местност с долчини; заета е оТ 

Iopa. Според местното обяснение името 

QЗllачавало 'гъста гора'. 
Бъ мб ур u а 8d - Др. (изт.), равнище 

покрай р. Каялийка. заето от ниви. Поч
BaT~' е сив~ и тлъста (кумсал). Няма род 
Бъмбурuи. 
бъ Р це: Голото",. 
бъ р чин.а: Боажиuкаl'ol, Средната",. 
Бъ р чин а(т а) 4б - Др. (зап.), поле

гата местност схъл:м, заtтаот гора. 

Б ъ р чин а т а 45 - Ез. (сев.), височи .. 
на. заета ОТ ниви. 

Б ъ р q и н С кам а х л а 85 - Ез., се

верно от -Срядната махла, на височина 

(бърчuна). 
б ю к: Горния ~. 

Б ю к е 48 - Първ. (с. изт. на 1 км), 
равнище покрай р. Марица, с песъклива 

почва. Бюк е 'пеС1Jклива рохкава почва, 

пека за обработване'. 

Б юк е р и 74 - Първ. Още: Бюке(по
ново име на същата местност). 

Б Ib к Я (Б·'Ук'ъ) 48 - 1) Скоб., ниска 
местност покрай р. Марица. Обхваща: 
Армутлукъ,' ДелъмеJJИКЯ, Каналъ и Попо
вата ада. 2) Ствл. (сев.), равнище, заето 
ОТ_ ниnи, ливади, зеленчукови градини и 

·овощни дръвчета. Почвата е плодородна, 

пон~.же е талог,- насипан от р. Мариuа. 

,. '!? Ю',~,я-п.я с ~ ЦИ те 48 - Стал. (сев. 
'на 1.5 КМ), равнище крайр. Марица, заето 

ОТ ниви и дървета- (чuнарu). Бюк е 'място 
с плодородна почва'. 

БЮЛ,lQК: АЙрЪ N , Арезl'ol, ГОЛЯМ 1'01, 

ДюлгерJВИЯI'ol, Дякuвия"". Е?ежеl'ol, Ка
рагачl'ol, UpTal'ol, РаЙ вия 1'01, Теil~ЮВЧИ

НИЯI'ol, Хайl'ol, Хайкаръ", ; До БЮ.iЮКЯ. 

Б ю Jl Ib к Я (Б'у ,Z'YK'lJ) 6u - Скоб. (изт.), 
равнище, заето от ниви. Има яамо - из

вор и паР1КЛl!С на Св. Троица. Затова се 
Н;1рича ОЩ~ ЯЗAf.оmо. 
Б 10 Л Ю Ч (" Т а т а 00. - Скоб, равнище, 

·заето от НИ.iИ. 

Бял а к е д е м я 58 - Др. (изт. на 2 
км), равнище, заето от ниви, с песы<и-

ва почва. За келе~(я вж. МН Келемите. 
Бял а т а в о да ,:.г8 Гр. (зап), извор. 

ПОЧВJ J а наоколо има беJ1еjНИК('iВ цвят. 

Бил а т а п'р ъ с (т) 48- 1) Бод. (изт. 
'на БUО' м), наклонена ме(тност, заета от 

ниви. f10чвата е белеЗRикава. 2) ВИН. 
(зап. на 1.5 км), хълм. 3) Тат. (с. изт. на 
2 км), равнище заето от ниви. 

Б я 11 а т а ч у ш м h 31 - CTalJ. (ю. до 
Дребакъ), чешма с неравна камениста 
местност наоколо, заета от пасища.Чеш

мата е белосана с вар, оттук вмето' й. 
Бялия бряг 48 - 1) Бр. (зап. до 

Жабльекъ), височина, която има бяла 
почва. 2) БР (с. изт. до стопанския; двор 

на 1~K3C), висок бряг покрай Суото дере. 
Почвата е бяла. З) Деб. (ю. на 3-4 км), 
БРSlf покрай р. Мечка, варовита мест

,ностJ чиято почва на места се белее като 

вар. ~ 

Бялия камък 60 - Гр (с. изт. на 
5 км), Bt1COKa местност, чиято почва е 

черновеы. Има голям бял камък, който в 
турско време е служе 11 за гра Hhua на 

ЧИфlика на турски бей о.. Чирпан. 
Бял к В а зан и ца 68 - Др. (с. изт. 

на ~ КМ), ниска местност, заета от ниви. 
Занuца значи )килер', -3 в случая е упо

требено фигуративно в смисъл на ниско 

закрито място, заградено от брегове. Има 
род БRЛКJВЦИ. . 
Бял к В И кам е· не 67 - Др., канара 

в северните склоновr на Драгойна цо Бе
ля и Иnьчовата лочка. ;.J1Мa-poд БЯJlКОВЦИ. 
Бял о бре r ч е 48 - Др. (зап.), юж

ния бряг' на р. КаялиЙк~. Почвата е., бял 
пясък. -', 
Бял о в с кат а, м а ха л а 86 - сред

ната част на с. Л.еново. 
Бял уу (Бялово в емлячния регистър) 

39, 48 - Бод. (изт. на 2 км), чукар, зает 

от ниви. Пръстта е белезникава. 
в а да: Над ~aдaTa, ПО.N вадата. 
В а л й н О В 11 Я r ь ол 33 - Бр., блато, 

,в което бил удавен човек, _по чието., име 
С наречено. Има род Валиновци. ' 
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r а и к о В И Я б у в а р 32 - Фиn., рав
нище, заето от ниви, западно от Терзи

йовия герен. Има сле~и от кладенец. 
Лично име Ган"о ,ве се среща днес. 
Г 3 И чо С к а у Д е и ц а 11 - и., малка' 

... местност в М. Дерменкъри. Тук има ста

ра воден:ица на р. Каялийка. Среща се 
род Ганчовuи. 

Ган q О С ки r е ре и67 - и., плании
ска местност, заета от гора. 3а герен. 
вж. МН Гереня. 
Гарагашковица 65 - и., висока 

местност, заета от ниви. 

Г ар r и те 52 -- Др. (изт.), .равнище, 
зweто от ниви. 

r 3 р М а дат а 46 - Бр. (Ю.), висока 
камениста местност, обрасла с храстала

ци. Има натрупани камъни. 

Гармадите 46 - Др., канари южно 
от ЛрагоЙна. 
Г а ш к о В О Т О 66 ~ Бр. (изт. на 1 

KM)~ висока местност, заета от габър и 
малко ниви. Има родово име Гашковцu, 
от прякор, понеже ходели с разкопчани 

потури. 

Г В И Н дик л й 71 - между БР (с. изт. 
на 4-5 км) и Кар. (зап. на 5 км), рав

ни{Цеи висока местност, Jаети от ниви. 

Тук е имало турско село, носещо, също

то име. Изсеnено малко след Освобожде
нието. 

Гвиндиклйцката могила 56
Кар., могила в м. Гвиндикли. 
ГВИRДИКЛЙЦКИ альчеци 56

Кар. (З8П. на 2' КМ), р~внище, заето от 

ниви. По името на изчезналото ТУРСК.О 

с. Гвинпикли. 
Г 8 и нд ик л й цки У р га н е' 56, 58

Кар., равн~ще, заето от ниви, в м. Гвин
дикли. JlpzaHe са тесни и дълги ниви (от 
тур. urgan 'дебело въже'). ' 
Ге б е м е ше 74 - Пил.,' височина до 

Ортабурун, заета от пасище и ниви. Тук 
имало един голям дъб (меше), , ' 
Г е в енд И к л й 77 -:- Първ. (изт. на 

3 км), равна ниска местност, заета от 

ниви. 

Гегово дере 34 - Прав. (ю. на 1 
"км). доп с местността наоколо, 'заета от 

nозя.,Днес не се среща лично име Гего. 

r е д й к: Бошnен -.1 • 

Ге м й й С к И път' (Гu.мUЙскu n.) 62
Скоб., ниска местност, заета от ниви 
меЖJIу м. Армутлукъ и. път зар. Марица, 
къдеТ<1"110-преди имало гемия З8 преми

наване на реката. 

r ем йо л у (Гuмuолу) 79 = Гемuй
ски път (Скоб.). 

r ен ъ о в о т О С а й щ е 71 - Бр., рав

на и ГОJlЗ местност, за ета от пасище. 

Гер ан чет та (Геранчетт'6) .27. 
Бо.l(. (ю. зап. на 600м), два къс;и Дол~!,.В 
единия от тях има кnаденец. ' ., 
Гер r и в JJ Й чъ 50 - етап., равнищ~, 

заето от пасище. Гергuнлuч е ~растение, 
подобно на дива лоза'. 
Ге рг ъ о в и я бу н а .. р 82 (Герг'увийъ 

б.) - Пил., J('ладенец.в м. Каратарла. 
Гер r ъ о в с к'а Т.а мах л а (Герг'уф

ската ,JI,.) 86 -северозападния дял на 
с. Брягово. 
Гер r ь о в и я ч и фл и к (още: Гервийъ 

ч.) 70 - Ез., местност. заета от гора и 
M€lпKO ниви, В подножието на Даанардъ. 

Лично име Герги се среща'" 
r е р ен: Ганчоски-"" Горен....." Гор

ния-.l, Долен-.., Долиия-.l, ИсИзлерски"-",, 
Казъл....." Калайжи"l, Кара-.l,~6вачевия"'":",:, 
Орта -.1 Срещни-,Тер~ийовия~, "Узу- . 
нов -.1. - Г е r е R е: Божановите -.1, Бойио

ловите Върбичките,.-.", Горните....." .Дол
ните~, Дюлгеl'ските-.l, КаЙлицкИте-.l, 
КаяJIицкИте.....,.,Кушицките-.l, Новите-.l, 

ТУ"СКО-', Турските-. 
r ер е нет о 48 - 1)"Бод., раВНИПlе 

между М. Светаленка и лозята на·с. Фи
лево: заето е от ниви. Почвата е бяла и 

бързо изсъхва (герен). 2) БР 'сев. на 3 
км), равнише~ заето от, НИВИ. ПОчвата.е 

_ герен, т.е. бързо изпуска" влагата' И се 
втвърдява. 3) Кар. (зап.), ра.внище, заето 

от ниви.' 4) Лю~. (зап.), равнище,. заето от 
ниви. Герен е слаба почва, бяла земя, 

която бързо CЪXH~ И не поглъша о влага. 

5) Прав. (ю. на2 КМ), . р.авна местност. 
за-ета от ниви. Е ерен е' бяла почва. която 
бързо изпуска в.лага и се спича. 6) Стал. 
(зап. на 1.5 км),' равнище,заето от ниви., 

Почвата е твърда (герен). 7) Фил. (изт.) 
равнище, заето от ниви. 

Гер е нет о .п о Я 3 мо Т О 54- Кар., 
равнище заето от ниви. 

Геренмахла 87 -1) ЗапаДАИЯТ 
ДЯЛ на с. Крражалово. 2) Нова махда в 

източния крайна с. Филево ;заселеFа е 

след 1911 ГОД. Почвата е герен (вж. МН 
Герен ето). 

r е р е н пар а 80 - ВИН. (изт. на 
300 м), равнище. заето от ниви. П~чвата 
е чист, хубав герен (чернозем). В турско 

време тук са намерили имане (пари). . 
Гер е ..... ск о I: роб е ,63 - Кар. (ю. 

и.зт.), равнище . заето от ниви. Още:
 

Старото гробе. 3а Геренско вж. МН
 
Геренето.
 
. Гер е н ч е а т а 48 - д. -изв. (зап. на
 
4 КМ), равнище, заето от яиви.
 

Гер е н чет о 48 - 1) Бр.: (изт. на 1 
км), височинка (бряже) , .вета от. лозя. 
2) Лен. (сев. до Гереня), равнище,за.ето 
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от ниви н nивади. Почвата е суха. 
3) етап., равнище, заето от пасище. 4) Тат. 
(ю. изт.), блатиста местност (герен), заета 
от ниви. 

Гер е нъ 48 - Др. (изт. на 1 км), рав
нище, заето от ниви. 

Гер е ня (Герен'ъ) 48 - 1) Бр. (сев. 
на 5 КМ), равна местност, заета от ниви. 
Герен .е блатисто, :мочурливо; място. 
2) Бр. (зап.). полегата и равна местност, зае
та от ниви. 3) деб. (изт. н'а 3 КМ), равнище, 

.през което минава Мечка рака. Дели се 

НВ Горен 2ерен (по-далече) И Долен ге

рен (по-близо). ,Геренлuва почва е без
водна. твърда. неП1l0дородна. 4) Д. ИЗВ. 

(сев. на 2 км). равнище, .заето отниви .• 
Почвата е чернозем. 5) Ез. (ю. и!т. на 
1 км), наклонена местност, заета от ниви. 
Герен е 'бяла почва )Соято изпуска бързо 
влагата и скоро се запича'. 6) Кр. (изт. 
към земnището на с. Добри дол), равни

ще, заето от ниви. Герен е 'белозем, 
почва,' която бързо съхне'. 7) Лен. (сев. 
на 1 км), равнище, заето от~нви. Още: 
Кужчовuя бунар.. 8) Пил. (с. зап.), отна
чало е равнище, а после малък наклон, 

заети o:r ниви. Герен казват на почва, 
която бързо се спича. 9) Стал~, равнище. 
заето от ниви. ]О) Тат. (ю. на 2.5 км), 
равнище, заето от ниви. Има блатисти 
места (ХQЗJUQК) , които трудно се обра
ботват. 

r е р е н я ...л о зят а 54 - Скоб~, равни
ще, заето от пиви и лозя. 

r е р ж, й к О В а т а ч е ш ма, 34 - Бр. 
(ю. на 4 КМ), чешма в дълбок дол. Имало 
е род Гержиковци, който се изселил. 
гер й з: до геризъ. 

Гер й з ъ 28 - Фил. (с. ,зап.), равнище, 
заето от ·ниви. IWa извор и ПОДlемен кз

вал с камъни. 

Гер й кон ак 80 ~ Люб., малко рав
нище в 11. Ка-расу лук. 

r ер лен r йч: КНРQЛОВИЯ/8ItJ. 

Гер мек а я 82 - Вод. (с. зап. до Го
лямо Айнини), канара. 

Гер м н те 58 - БР, още: Будач"uте 
(вж. там). 

Г е ч е в с кат а мах л а 86 - запад
НИЯТ дял на с. ДрагоЙн()во. Има род Ге
чевци, вай-r:олеиият в селото'. 

Ге ч й т Я (Гечит'ъ) 63 - Скоб., рав
нище с нивв~ при които има прелез на 
ж. ,п. пиния. 

r е ш е ви я б у нар 32 - Тат. (зап. 
на 2 км), кnаденец в м. Карапилит. 

~ r е ш о в с кат а .. а х J! а 86 - източ-" 
.Н_JlТ ;ДЯJI на с. ВиВи ца. Има род Гешовци. 

rидик: ЙелЬ/8ItJ 8 • 

r и д й к Я (Гиди,,' &) 46 - етал. (ю. дО 
М. Чукуръ), висока местност, заета от 
ниви и пасища. Гиди" е 'пресечена мест
ност между височини, през които може 

да минава коларски път'. 

r и зле ж й х дер е 36 - Бр. (зап. на 
5 км), суходолие. 
Ги м.е л ъ къ 63 - Вин. (с. изт. на 1 

км), низина покрай р. Марица, заета е. 
от ниви. Още ~ Голя.мuя юрт. 
Ги мил й к Я (Гu.мuлUк''Ь) 63 - Кар. 

(сев.), равнище покрай р. Марица, заето 
от ниви. На това място е имало гемия, 
която е превозвала коля. 

~ r л а в а ~ Мечкина -.1. 

Г Л а в 11 о В И Я кам ъ К - (Глафчувut1i' 
".) 67 ~. Бр. (зап. на 3-4 км), равнище, 
заето от ниви, сред които има голям ка

мък. Има род .Главчовци. 

Г л а J( е н кър 48 - Стал. (Ю. до Вълко
вите круши). неравна , местност, заета от 
ниви. Почвата е слаба, неплодороднА. с 
което се обяснява и названието на мест
ността. 

Г л е г и я п а зла к 47 - Др., дълга 
поляна в северните склонове на Драгой

на, :между Голями и Малки 'мечо камене. 
Г о в е ж дат а с ке Jl--И 59 - Скоб •• 

равнище. заето от ниви, през които има 

скеля 'широк път за минаване на доби
тъка'. 

Г о в е ж д и я е г р е к 58 - Бр., малка 
местност. заета от пасище. Егрек е място,
 
където нощува добитък.
 

. Го r о в а ма х ла 86 - северозапад

ния дял на, c~ Дебър. 

Го r о в ск И JI бу нар 32 - БР (с. 
зап. на 2 км), pa~Ha местност, заета от 
ниви с кладенец. Има род Гоговци. 
Гол а мо r и ла ........ Кр. (с. изт. на 2
 

км), голяма могила. Има ниви и целина. 
Гол а т а а д а 47 - Скоб~ (сев.), рав

нище край р.Мариuа, заето от пасище. 
Г о ла т ач у к з47 - Др.,гола висо-. 

чина в северните склонове' на Драгойна, 
до Найдьосgия яеак. . 

r о л е ми я r ь о л 28 -- Скоб. (сев.), 
равнище, в което ИМ8 БJl(J.ТО. 

Го n е м и Я Дел й ю р т Е3 -Първ. 
Вж. Делuюрm. . 
Гол е м и Я К а '3 л ъ Р 53 - Бр. (ю. \ 

зап. на 3 км), .хълм, зает от пасище, част 
от М. Казлъръ. 

r о n е м и Я кай р я к 47 -' Стал., бър
до до 'Върбичката ряка, заето от ниви н 
пасище. 3а кайряк вж. МН К(liJряк'О. 
Големия кър47-Бр.(сев.на4 

КМ), равна местност, заета от ниви с ху
бава земя. 

http:���JI������.....,.,���������
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r о JI е м и Я Чат а л' 46 - Бр~,източ- листа~. гориста местност. . . 
ният, по-голям връх на височината Ча- Г ол я м И,я х а с а р 61 - 1) Др., още: 
тальето. _ Хасар'О (вж. T~M). 2) И." средната висо

Гол и теч у к И 47 - Бр. (ю. на 4 км), чина на Хасар-Ъ. 
две чуки ((малка и голяма). Върховете им r о л я м И Я Ч а и р (ГолВ.,uий'О ч.)

са голи, а подножията са заети от гора. Пил. (ю.) ниска местност с' дол; заета е 
Го' ло т О' бъ Р ц е 47 - Бр., малка от ливади. 

височина (бiJрце), заета от пасище.~ Гол я м И Я .ч е и р 59 - 1) Boд~ (сев.). 
r о лот О r ъ р ч е 72 - Бод._ (ю. изт. p~BHa местност, заетаОt ливади. Има па

на 1.5 КМ), наклонена местност на запад, раклисче на ·Св. Пантелей. Тук сТана го
заета от паси ше. ДИШНИЯТ събор на селото (на 9 август). 

r о л ямб ю люк 60 - Тат. (с. изт. на ~) И., равнище,; заето от пасище. 
2 км), равна и отчасти по.аегата мест- r о л я м И Я Ч уч у р 31 - Бод., вж. 
ност, заета от ниви. Чучур'О. 

Го Jl Я М Костадин 40, 63 - Др., Голя мия' Ю р т 61- Вии.(с. из,Т. 
гороист връх в западния дял на Драrой- на 1 км), равltище, заето от ниви. Най

на. Вероя.тно името се дължи на легенда. напред сеnотое било тук. 
Вж. и МаЛ1JК Костадин. Голямо Ай н ин И 82- Вод. (зап. на 
Гол я м Кунж е л и 53 - Ез., вж. 2 км), най-високият скалист връх в зем

f(унжели.· . лището на с~лото. Според предание тук 
r о л я м аПр о с 6 й КI а 41 '-- Ез., една е имало пещера, в която се: криела мечка. 

от ..вете височини, наричани с общо Гол I мо Бук О В 9 84 -:- махnа н'а,С. 
Просойките. Буково (днес Пилашево), когато се' е на
Голяма тик л й ца 48 - И. (ю. изт. мирало в м.Ляскова пешура. 

на 6 КМ), височина, заета от гора. Има Гол я 1d О Р а в н И Щ е 41 - и. (10. 
ТИК.JlИ (плоски камъни) зап.), 06 на юг от Малко равнище: зае

_r о ЛЯ М,а т а гора 51 .- Др., северно' тое 0'1' г()pa,./'~~~':". ..~. . 
подножие на Йелгидик, гориста местност, Гол я м О то. Д е ре 28' - И. (ю. ИЗТ. 
зае1'а от дъбови дървета'. на 3 км}, доп, който се влива в Пундубу-' 

r о л JI У'а т а 'м о г И па 47 - 1) Лев.. иарскаrа ряка. ' 
(с. зап. до м. Ехлите), могила~ 'КОЯТО ~e Гол я мо тОм е ш e~"50 - 1) ·f:3ии. {JO. 
е разкопавана. 2) Тат. (сев. на 2 км), 'ви- на 2.5 км), равнище. заето от ниви. 
сока голяма из~уствена могила. 2) стал., равнище, заето· от .ии~и. 

r о ля м ат а ря к а 24, 28 - Кар., ре- гора: Голямата I"'0oI, Лясновата I"'0OI. 

ка., която се влива в· р.Марица. Още: r о р е н герен 53 -- Деб., вж. Ге
Кушудере. ренн. 
. r о л я J.f а та ср ъ на 47 - Бр.(ю. на Гор ен К аза л 53 - Лен., южният 
1. км), полегата местност, заета от паси- дял на м. КазаJJЪ.
 
ще. За СРбна вж. МН СРбниmе. Гор е н К, У м С ал 53 - Деб., вж.
 

r о л я мат а ст ра.н а 47 - Ез. (ю. Кv.мсал'О. 
до Топалкая), наклоне-на на североизток Г'о рна с ке .. я 53 - Лен., вж. екс
местност, заета от . .ropa. Страна е 'на- лята. 
клон'. r о рна J.f а х л а 85 - южният ,край 

Г о JJ Я ми_ 8 Р о_,Х 47 - Др., ваЙ-ВJfСО-' на с. Поройна. 
кият връх на Дrагойна. .: Г оР нат а мах а л а 85 - ЮЖНИЯ1 ДЯЛ 
Гол я ми Меч о'к а' мен е 51 - Др., на с. Леново. 

вж. Мечо KaMel/.8. Горна-та 11 а х ла 85 -.1)3апад
r о л я м И Я баи р 47 - Деб. (ю. на 5 ният дял на с. Брягово, 2) ИЗТОЧНИilТ дял 

км-), хълм. на с. Бяла река. 3) Западният· дял на 
Голямия връх 47 - и. (ю. изт. C. 1 B1f8Bua.4) СеверИИАТДЯЛ иаС.ГР8~ 

на 4 км)" връх, зает от. гора. дина. 5) 3ападняят ДЙJI Ha~. Добри дол. 
Голямия друм 62 - Вин. (сев.), 6) ЗапаДIIИЯТ дял на с.Езерово.7) 3а

равнище, заето от ниви. падният дял на гр. Първомай, който е бил 

Гол я М И Я кай р я к 41 - 1) Бод. населеи предIiОСВООО>Кдението' с' българи'
(ю_ от ДИJIбокоУО дере), камениста мест- r: о р н а(т а) р я к а 85 - западният дял 
ност, )Jаклонена· на запад: заета е от го- на·с. ДраГОЙН080 (покрай р. КаЯJlиЙка). 

ра. 2). Пил. (ю. ЗЦI. на4 км), гола чука, r о рна' т а с к' ел я 59 - Кар. (зап. на 
заета от пасищ~,_ и отчасти храсталаия. 3 км), равнище, заето оТ НИВ,1:f и ливадц. 
Гол я м И Я Х а р ман лък 47 ~ Вод. Скеля е 'широк път за минаване на до

(с. зап. до Малко Айнини), стръмна ска- битъка'. 
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Горния ·ю р т 61 - .Ез. -(З8П. ваГopHaT~' ЧУШМЯ 29 - Кар. (зап. 3-4 км по южния бряrна р. Каялвйка
на 4 км), равнище,. заето от ниви; има 

и отчас~и на северния) раВНflще;, заето
чешма. . \ 

от ниви.Гор на т а ю р йя 53 - Тат., вж. 
Гор н О Ахм а т ь о в о 53, е6 - Бр., 

Юрията. .. -. 
горен дял· на М. Ахматьово, заета от ниви .., 

Гор.ни альчеци 53 - КаР·',запад r о рн о р а в н И ща 53 - П~л., още:
ният дял на м. Алъчеците. 

Белия камен. .Гор н И ли 8 а Д и 53, 59 - Скоб. (зап. 
Го р в о Хо ч и6л У 53· - ,Б()д. (З8П.

на 1 КМ), равна местност,заета от лива
иа 3.5 КМ), равнище, заето от. ниви. Вж.

ди. Наричат се Горните, поиеже се ва

ХочuдЛу... M~paт по-горе според течението на р. Ма
Гор о с ка бах ч· а 70 - Бод. (ю. на

,ри ца. Още: Горните чеире. . 1 КМ), равнище, заето от н~ви: заграде, Гор ни тир л ь й к 53,58 -Вин. (зап. 
но е с пnет. Има род ГОРQВЦИ•.на- 1.5 км), равнище, заето от ниви. По r о р о с кам а х ла 86 - стара ма .. 

рано е' имало лозя. 
~ла ,в североизточния край на с. Бодро. Гор н И Ч а.Л Ji ъ к 53 - Прав., вж. 
во. Има род Горонци. . .

ЧаЛ.ll1JКб. Гор s JI а так о р И Я .57- фил. (с.
Горни Ч и л т й к 53 - д. изв., дял 

зап. на 2.5 км), равнище, заето от ниви 
от м.Чиnтиците. и гора, която е била З:8палвана някога. . Горните герене 52 -Люб",още: 

още ~ Дренdк'O.
Геренето (вж. там). 

г.орялото дере 32 ~ ·Ез. (зап. наГорните ЛИJrади 53, '59 - Кар., 
4 КМ), тревиста местцост с дол.

равнище до Качаковата 80деница~ заето 
Го ч к О В а.Т а к а"б й ч к а67- Стаn., 

отливади.,' 
малко равнище, '. заето от 'пасище. КабаГор нит е, ч е и р е 53, 59 - 1) Любе 
е 'хубаво МИСТО за паша'.(зап.), равнище, заето от лиВади .. ~) Скоб., 
,Гоч.овата чешма,34- Пил. (зап.

още : Горни ливади. 3) Кар., още: Гор
от М. lIаэлаl(Ъ), чешма. Лично име Гочо

ните ливади. .
 
Горния uоsалък 52, 59 - Кар., ·се среща. .', '
 

r ра дин а: Жечоватаl"'ool, П<?поваТ81"'оо1, 
дял от м. Бозалъкъ. . 

Ташоловатаl"'ool. .. 
Градището}61 - Пил., връх на

. Горния бунар 29- Тат. (зап. на 
3 КМ), кладенец в М. Въкъва. . " 

Ранчелия. ., Гор ви я б ю к (и: г. бикь) 52 - Кар. 
Гра п ч о в и ц,а(още: Грdnчuца) 65

(зап.), ра виище, заето от ниви. Още: Гор
? Прав. (изт. на 1 км), равнище, заето от 

ни альчецu. , ниви. Някога е имало ,род _Грапчовци.
Горния. герен52, 53 - 1) Д. дол 

В :С. Леново се срещ~ лично име Граnчо.
(зап.), равнище, заето с оризови ниви.
 
Почвата е, герен, солпиц.а,суха пръст.
 Г р иб ъ л ъ о в о т О б У н 8 Р ч е (Гри

2) Тат., равнище в М. Капаклията, заето б'О.II'увото б.) 33 ~ Първ. (с. изт.), кnа


денец с местността наоколо, заета от ни

от ливади. 

ви. Има род Грибъльето, прякор Гриб'Ола. 

Дотлук'6. . . '. г роб: Боажиевия I"'0oI, ПQ.uраЙвия I"'0OI ~ Тот
Гор н И ЯК рай 85 - Бр.,~ още. Гор- КОЛ()ВRЯ~, ХОЖОВИЯI"'ool,.,Uигански~l"'ooI, Ша .. 

ната .махла. ' баНовlOfl"'ool. - rp о бе: fepeHCKol"'ool, Дол
Горния кумлук 53 - Любе (изт. ното N, НовоселскотоI"'0OI , Старото ,..;r, Тур

на 1.5 КМ), равнище край р. Марица, зае- с КО(ТО) I"'0OI , ТурЦКОТОI"'ool, ,liиганскоl"'ool, Чул: 
то от пасище. . фанско'-': До гробето..- г ро б'и ща. 
Гор ни я К У ш У о л у 53 - Кр., вж. Турските I"'0OI; р.о гроби!Дата. 

КУШУО.А.у. . Г роб е ~ мах л а 85 - стара Мlхnа 
Го рни Я кър, 53 - Ез. (ю. зап.), в североизточния .край на с. Филево. 

равнище, заето от ниви. Гр о бет о 63 - 1) Бр. (Ю.), висока 
Гор н И Я П я с ъ к 52, 53 - 1) Стал., местност, заета от 'lасище._Ту~ се на

равнище, зае-tо от пасище. 2) Кар. (зап. мират и селските rробищ,.. Qще: Дра" 
на 2 км), раВНИlце" заето от ниви. Поч- . човuца . .2) и. (ю.),равна местност, в t{ОЯ

ват, е песъклива. - то 'се намират селските rробища. з)и. 
Гор н И Я Ч и Ф лик 53, 60 -' Първ., (с. зап. ·до Машатала),' равнише, заето от 

ниви. Им.а~о е някога гробища. Камъните 

Го рни яД О iT-ЛУ К 53 - Д. дол, вж. 

вж. ЧиФЛuкя. 
с-. разчистени. 4) Пил. (Ю. доГопямияГо рнияю р е н л й к 53 - Любе (с. 
чаИР)~ПОJIегаr~· MeCT~9cr~ ~.·~ОJl1'() c~ ~~~~ .... З-АП. на 800 м), равнище" з~ето ОТ виви. 

~ ГОАЯШН~К на ФИJlОJlоr~че(к~, факу14т~Т 
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.ПОJfожеви сеJJскИте,rр061fща. 5) Прав. (изт. 
на 2КII), височииа, Jfl' която има стари 
-турски гробища. Доскоро·е ,била заета от 
~асище, но преди НЯКОJIКО години е 'била 
разорана за ниви. 

о' Гробиuата 64- 1) Ез., вж. Гp~
. 6ицеmо. 2) Фил. (ИЗТ. на 1..5 КМ), равнище' 
до една могила; заЕ'ТО е от н~ви. сИма 

. гробове от ново време. 

r роб и це то 64 - между Бод. (с. 
зап..на 1 км) и Ез. ;(сев. на 1 км), го
1яма ви~очнна, с лек 'наклон на югоизток; 
заета е от лозя и ниви. Намират- се ос
татъци от старо селище - тухли -и ка
мъни 'от вИдове. Има каме~ни гробове. 

r роб ъ 63 - 1) 'Др., по-често: Мал
кия ХаС ар (вж. там). 2) Лен. (сев. на 1 КМ), 
равна местност, заета ОТ ниви. Едно вре
ме е била гробище, от което днес няма 
ОС'J8.Т'Ьци. още: Новите лозя. 
Гроздавовия БУН'ар 33·- Деб,,

~ладевец в М. Дълбоко дере. Има сеМtй
Jlоиме ГроздаН8Я. 

,,'Г ро зко О Jf о'в гь О Л(ГРОСКQОЛУФ г.). 
3з -- Кар. (изт.), равнище, заето от ниви. 
Има блато. Среща се родГрозкоолувите
, Гр () зко О л о в и теч ~ и р е (Грос
коолувuте ч.) 69 - Кар. (~~ изт. на ,) КМ), 
равнище, заето от ливади. 

Гръцката пътека62 - Бр. (зап. 
на 5.кы), равнище, заето от НИВИ, през 
които ,минава стар I1ЪТ от, Брягово за 
Асеновград. 

Г р 'ь Ч хат а п ъ те к а 62 - Д. изв., 
равна местност покрай Лозята; заета е 
от ниви. Името е старо. 

Гу r а иц ъ(още: ГJJганuца) 65 -фИJI. 
(зап.), равнище, заето от ниви. Почвата е 
'1"ер в еникава и чернозем. ,Тук са ИмаJIИ 
ниви ГYГ~HeTO, род ОТ с. Каражалово. 
ГуньоваТI ньива 70 - Бр. ,(ю. 

. ва 2 КМ), ниска MeC!fHOCT, която е била 
някога нива, а днес е пасище. Има род 
ГУНЪОВЦИ. 

'1St-P r у JI е в и я б у нар 30 - Лен. 
(сев. ва 1 КМ), равна местност, заета ОТ 
Ниви. По-рано е имало кладенец, който е· 
заси!'ан. 'Имало е род, Гургулите. 
Гургулево ките 51 - Гр. (ю. на 

1 КМ), поляна, която е врязана в тора< 

Гъ» л ь и те" 52 -Кар., височина и 
раВ!lище в М. Долните чеире.
 
гърче: Голото"".
 

Гъ р мон <> В О Д е ре 34 - Прав. (зап.), 
равнище, заето от ниви. . 
Г ъ роЪн тъ лък 79 - и. (10. до Жълt :. 

камък), равна местност, заета от ниви и 
гора. Има камъни • 

I~ ЬО л: Андрьов-..., Белдимов--" -Вивол
ския-..., ,Бичи-..., Валиновия-..., Големия-..., 
Грозкоолов -..., ГЬорговия N, 'Делнасано
вия-..., Дипсиз -..., дОМУЗ N , Калюшин-..., 
Кара-..., Кичукев-..., Манда-..., Марчовия-..., 
МеЙре.м--". Муза-..., Паляновия-..., Пауло
вия-..., Праматарвия-"" Пряз-..., Сазлъ--" 
Синия --' , ТаПJОВИЯ-..., Ходжовия --', хър
вия -.1, Ямач --' ; Куругьоля. . 
Г ь о л з' ж и е в и $1' кай нак 36 - Бр., 

нзвор В мерата; За KaйHOll вж. МН Кай
наКб. 

Г,~ о л ЛЯ К а я 74- вод., камениста 
местн?ст северно от Голямо АЙнивн. 
Г ь о л мах л а 88 - източният дял на 

с. ДраfОЙНОВО. 

Г ь о л с кот О дер е 28 - Др. (сев. 
- на 1 ,КИ), суходолие, в което има кла
денец. 

Г ь о JJ цки т е 11 и в...а Д и 49 - ПИЛе, ли
вади около Гьол чешма. 

Гь о л цки теч е и р е=Гьолцките ли
вади.
 

Г ьо л ч .е т о 2~ - Др., НИЗивка южно
 
от Голата чука; TY~ се събира при дъжд
 
локва. 

Гь ол ч е ш м' 136 '- Пил., блатиста 
~eCTHOCT ИЗточно от, Маденя (вж~ там); 
нма чешма. Някога тук е имало черковно 
градище, от което са запазеlJИ остатъци 
(следи от зидове). 

Гь о л ь в е то 28 - 1) Бод. (ю. на 1 КМ), 
ниска местност, в която има три блата. 
Те се пълнят с вода през пролетта 
2) Фил. (ю.), падина, заета от ниви. ДHe~ 
няма блато. 

Г ь о л ю у т У 28 - Бод., още: ГЬОЛЬ
вето (вж. там). 

Гьоля (Г'ол'~)28-1)БР,ниrка мест
ност в Старите бозалъци; има блато. 
~) Др. (сев., на 1 КМ), суходолие, в което 

Топонимията-; на Първомайска околия, 13'1 

(1(uше). Тук се въде..и много гургуле. има извор.
 

Гъ л. ъ б о в о 52 - Лев. (ю. на 2.5 км),
 Гь о JI я-п ът я 62 - Прав. (изт. на
равнище, заето от .пивади н ниви. Още: 500 М), ниска местност, заета от ниви·
Ехлumе. 

днес тук няма блато" но ~ имало по-рано:
Гълъвите "руши 69.-Люб.(изт. 

Гь 6 ПЧ ул е р а (Н съкратено: Гимева 2, км), раВ8ище, заето от ниви: има 
ро)77 - д. изв. ,(ю. зап. на 2 км), равКРУlUови дървета. По име на турчин. 
нище, заето от бостани. Някога тук еГърковия 'бунар 33 - БР, кла
имало турско село Гьопчулер (официална . . Jlевец в М. Геренето. Има фаМИJlНО име 
форма Гьокчелер), чиито ЖИТели се изГ"рцumе (два рода). 
селили 8 1902 ·rод. 8 ~ала Азна (Турц~яJt 

Г ьо ПЧ'У JI е р с к И --ю р т·в Я 61",- Д. 
изв., още: Гьоnчулера (вж. там). , 
Г ьо р r о в а чук а 67 - Бр. (сев. на 

2.5 км), могила. Намират, се остатъци от 
керамика. Лично име Гьоргu се среща. 

Гь орг о в и'~ к а 65=Гьоргова 'Чу~а. 
Гьорго'вия -гьол, 33 - Гр., блато 

в южния край на гората към землището 

на с. Стражар, Чирпанско. 
Гь О рг о с кот О кла д е_н че 34 

Гр., ново кладенче 8 м. Уэунджа. Има 
род Гьорговци. о 

Г ь'о р лек е (и Гюрлекя). 73 .- между 
Бр. (зап. на 3 км) и и. (сев. на 4 км), 
равнище и маJlК,а стръмнина,' заети от 

ниви. Почвата е песъклива. 
ГьорлеЧКИJl бунар 31-'И., кла.. 

денец в м. Гьорлеке. "
Г ю з луд жу кде р е 36 - Пор. (ю. 

изт. на 2 км), безводен дол. 
Г юнг ь О р М ез· 76 -' Вод. (с. зап. 

ДО TaUJerpeK), стръмна камеНиста мест
ност, наКlIонена на C~Bep, която не вижда 

слъ·нце.· J! 

Гюн·дЮэчеир 75 -Любо (с. зап. ва· 
1 км), вдлъбнато. място с височ,ина; заето 
е от ниви. ~ 

г ю не: Баневото I'-..J .. 

Г ю П е 55 - Др.,. наклонена на изток 
'rop~cTa местност, в северните склонове 
на "Драгойна. Нарича се тъй; по~еiКе щом 

изгрее слънцето и "удря· в нея. 

Гю нет о 55 - Ез. (зап. на 1, км), 
склон с южно изложение, зает от ниви. 

Г ю н Я т а 55 - 1) Вод. (зап. до Кара
жадере), скалиста и гориста местност ,-на

клонена на юг. 2) Пил. (с. иат. на 4 км). 
наклонена на юг местност (припек), заета 
от ниви. 

Г ю р r енд е р е 37 - Пил., дол южно 
от Буатеnе; има_ две чешми с· хубава 
вода. . 
Г ю р r е НЛ!f к Я (.[:"jJрг'енлuк''!J) 74 

и. ({':. изт. на 1.5 км), голяма височина l 
заета от 'виви. Почвата е слаба. 
Гяурегрек 81 - и. (ю. зап. ва 

2 км), равнаыестноет, заета от ливади 
и ниви.

Гяуркайряк-80 - източният дял 
на с. Искра, ·неравна местност, голи чу

кари и маnко ниви. Кайряк е 'голо мяс
то-'; Още: КаЙрЯ~'!J. 
Г Я'У рм ах ле !7 -<БР (с. изт. на 

4 км), 'р~внище, заето от ниви. Преди 
"Освобождението тук е имало маХЛа от 
б'ЬJitари, които са_работели ангари я на
 
'TYPn'iiTe от бли:sкото с. ГВИНДИI<ЛИ (из

.чезнало).
 

с ДЗ'ал.ЙцкИя пъ·т 62 - Лен. (сев.
 

"на ,.2 КIf), равнище, заето, от н.И8И,
 

Д а а м й те 58 - Пил. (сев., В,а ЗКК), 
полегатй местност на север, заета от ни

ви и габрова гора. Дайма е 'овчарска 
кошара'. . 

дJl а н а р-д ъ 76 ,- 1) Вод. (с. зап. на 
3 км), каменист хълм; има и' храсталаuи. 
Името означаВ8ЛО "от другата страна на 
върха". 2) Ез. (ю. на 5 км), цялатаПnl

нинска местност, която влиза в земли

щето на селото. 

дай ма: Старите дайми,~ 
Дайминово(то) дере 31-Ез., дол 

който минава край Върла илма. По-раво 
на овчарските саи са казвали aa/JAlU. 
Дал ь люс кит е кел е м й 70 - Бр., 

равнище, заето от пасище, а по-преди от 

ниви. Келеме е 'запустена нива'. ДаJ!,Ь
люските е 'ОТ прякор на лице. 
да 11 а е Р и 75>~- между Скоб. (ю. изт. 

на 3 км) и Стал. (зап. от Въ~бичката ряка), 
равнище, заето от ИИВИ. Тук има кладе
нец и ново параклисче на Св. Вартоло

мей. Сцоред местното·' обясненвенмето 
означавало 'телешки кър'. . 
Дан е в 8 -ч е ш м а 34 - Гр. (зап. до 

границата със землището на с. Стражар, 
Чирпанско), чешма. Лично име Длне се 
среща. 

, Дар а ж и е в и тел и в а д и 69 - Кар. 
(с. нзт.на 1 км), ~равнище, заето от .пи

вади, наречени вероятно По родоR.O име. 

Дар а ж й е в и теч е Нар е =,Даражu

евите ливади. 
Дар а ~ й e'~B" я кай нак 34 - Kap~ 

(сев. на 200 -М), равнище, заето от виви. 
Днес тук няма извор (кайнак) •. 
дар б о а з, 73 - Гр. (ю.), ниско рав

нище покрай р. Марица. заето от ниви. 
Да с кал о в и я б у нар 33 ..- Лев. 

(зап.), раВ'на местност, заета отнваи. 

Д ах л и цк а път е к а (д'!Jхлuцка n.) 
62 - Др. (изт.), равнище, заето от ниви; 

тук MBHa~a стар път за Хасковските бани. 
По този път вървеllиh турско време 

даалии. . 
Д ах л и ЦК а т а път е к а 62 --:- Ез. 

(ю. на 3 км), равнище, заето от ниви. На
речено е по IJЪТЯ, който минава преа неи 

и по който вървели някога турци ---- да

алии за Хасково. 
Д а х л ъ йо л у (ДfJХЛ;'ЙОЛУ) 79 = Дах

лицка nбтека (Др.). ' 
Д а ш к о В О ТОД 'е р е (Дашкувоmо д.) 

34 - Др., суходолие до Селската кория. 
Няма лично име Дошко днес. 
Д в. а т а дъб а 50 ~. Бр., :маJl.КО рав

нище, _аето от ИИВИ,сред които нма два 
дъба . 
дв.ете киприйки 60 - Кар. (сев. 

!НI. 2 км),равнище, за~то ОТ ."И~ИИ Л~, 
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вали.· В тях има дол с две .мостчета ( .. кип
риЙки 8 ). Киприя е 'rреда, която служи 
ЗQ мост'. 
'Д в е тер я К И 54 - Пил. (ю. изт. на 

2 КМ), местност, в която c~ сливат Чул

фанската ряка и Узундере. ~ 
Д в е теч е ш м.И 60' - Прав., още: 

Адата (вж. там). Днес тук няма чешми. 
.Д в 6 ри ще: Турски дворища. 
Дедебунар 38 - 1) Вод. (зап. на 

2 км), полегата скалиста местност, в която 
има кладенец. .Името значело 'Дядов бу
нар'. 2) Пил., един от трите кладенци, из

вестни с общото. название Ючбунар (вж. 
там). 3) Пил. (изт. от Славковица), рав
пищеи долове; заето е от ниви. Има К.,lа

денец. 

Д е Д е та ш ъ 80 - Вод. (10. ИЗТ. на 
200 М), стръмна местност и отчасти рав
нище, ·заето ОГ ниви. Има голям камък. 

Де д еянъ 38 -- Вод. (ю.). чешма в. 
полегата местност (.сръна"). 
Д е дьо В С .к а м-а х л а (Дёд'уфска .м.) 

86 - нова маХЛ8 в южния край .на 
селото. 

Дек м е а л а н (ДUК'м'еалан) 77- Гр. 
(с. изт. ва 2 км), високо' равнище, заето 

от ниви. Поtfвата е чернозем. 
Дел е в и к ъ 6') - д. изв. (10. на 1.5 км), 

равнище, заето от ниви. 

Д ел и а с а н о в и,я гь 011 33- Люб., 
равнище до М. Сазлъкъ; има блато. 
Дел и дер е 36 - Др., старо име на 

р. Каялийка. Още: Луда ряка. ' 
дел и и в а н о в б У нар 33 - Др. (сев. 

до Гьоля) , кладенец. с местността ва-около, 

Зlе"(з от ииви. Има J)одДелиивановци. 

Де JJ й и В 8 "*Ц а 65 - Бод. '(ИЗТ. на 
8 КМ), на~Jlон~на на нзтон M~CT'HOCT, за
ета от' ниви. 

Дел й и мер в а ч е ш м а 34 - Пил., 
чешма 8 м. ЧалиЙва. поля:на. 

Дел и п е t ь о с код е р ~ -(Делц

nеm'уско ~.) 34 - Бр.,. дол. 
.д е л и ю р т 79 - Първ. (зап.), равни

ще, заето от .ниви. Намират се остатъци 

от сеnище - гърнета, тухли. Местността 
C~ дели на Голе:м.uя делuюрт и· Мал

кия··Делиюрт. Още.: Доруюрт. 
Д е n ь г· ь 6 з о в и я б У нар 33 - Пил., 

кладенеu в дола Узундере. Наречен спо
ред мество обяснение по прикор 'на чо

век ДелыьQза, КОЙТО бил добър стрелец. 
Дел ь г.ь о з о в с кам а х ла,· 86 

средният дяn на с. Пилаш.мо. Има род 
ДеJIЬГЬОЗОВЦ~ (вж. предходно..-о название). 
Де JI ьм'е л ьик Я (Дел':м.ел'ик''h) 73

1) Kap~, още: Ар,М,утлvк'h. 2) Скоб. (с.' 
,зап.), ниско равнище, което се· запива от 

р. Марица: заето е от ниви. 

Дел ъм е т о 73=Дель.мельu/(я (Кар.). 
Дел ь 6 к В а ч е ш м а (иnи д. чуш.м'l,) 

34 - Бр., чешма в гората. По име на 
лице ДеЛЬОI(=Делчо. 
Дел ь ч е в с к И Я б у в 3 Р 33 - Кар. 

(ю. на 1.5 км) - Кар.,· равнище, заето от 
ниви; има кnаденец.Родово име Дель

чевскuте се среща., . 
Д е м бел ь т е п е 82 ---- И., връх. Не 

се знае защо се нарича така. 

Д е мек е (още: Де'м'еквата) 72· 
Прав. (с. зап), ниска местност" заета от 
памукови ниви. Наречена по прякор Де
.мекето на човек от с. Бяла река,,-който 
започвал всяка своя реч с де'м'ек (тур.) 

'то ест'. 
Д е мир а л а н 80 - 1) Бр. (сев •. на 

5 КМ), равнище, заето от ниви. 2) Пор., 
още: Балтал'hК'h·(ВЖ. там). 
Де мир а л ъв с к И б у в ар 31 - Бр., 

кладенец в м. ДеМИРЗllа-н.. 
Д е мир О В а так р У ш а (Димирова

та к.) 69 - Прав. (И';lТ. д(). Кабите), 
равна местност, заета от виви. Няма кру
и1080 дърво. 

Денизовия бунар 3З-Тат., кла
денец в М. СтанимаПIКИЯ път. 
Дер в е н с кат а м 3 х Л а 86 - мах ла 

в източния край Н8 с. Крушево. 
Дервенските. могиn.и 56 - Тат. 

(изт. на2 .км), две могили. /' 
дер в е·н т 88 - старо име на с. Де

бър. Във връзка със задължението на 

жителите в турско време да па зят лът 

(дервенmджuu) . 
де р'е: Акаржа.-., АlIаТJIЪ,-" Алиево,-" 

Алмалък .-., Ана.-., Андрийско,-" Баnа

бан'-', Балабаново .-., Балтзлъчкото.-., 
Батак.-., Бежанското.-., Биnалоото,-, , 
Бодроското .-. , .l?оклужа .-. , Б уназ .-., . Бъ
30УТО'-', Ванско,-" Вардарлицко,-" Въл

нюуту.-., Габерско'-', Габрочкото.-., Га

жиково'-', Гегово.-." Г1излежик,-" Голя"" 
мото'-' , Горялото .-. , Гъ рмоново,-, , Гьол

СКОТО'-', ГЮЗJIуджук,-" Гюрген'-', ДайVИ;' , 
НОВО(ТО)'-' ~ ДаШК080ТО:-" Дел·н.-., Дели

петюско.-., Джевезлик.-., Дермен .-., Диль
бокото.-., Длибоко,-" дован.-I', Домуз,-" 

Дупкинто,-" Дъ..1боко(то).-., Ели.-., Елу

уто,-, , Еминево .-. , Ески.-. ,Жельово.-. , 
Жереме.-., Изорско,-" ИЛ~Н'-', Иланлъч

ко.-., Инталско,-" Кавак.-.. Каважик.-., 
Казан,-" Казанско,-". Кам~нивото.-.,Ка
нево,-" Капан",,; Каража.-., Каранлък.-., 

Ка РТЬ080ТО'-' , КелеМIfЦКОТО .-. ,I\иnицко
ТО'-', 'Кипри.-., КИрМ080'-', Кобуровото'-',.~ 
Коз"", Кокаржа.-. , Кока рж&нско .-." Ко

кошкинто,-" Коnну rooJ, Коткино .-., К,руша.-., 

Кузмово,....;, Куру.-., Куружа.-., Кушийо

~-', Кушу.-., Кър-', КЪР'ЪКВЮЧУНУУ~t 

. t~поним'ията"н'а ПървЪмаlfска о'колия' i33 

Кьор t-...J , Кьоравото,-, , Кюп .-. , Кюпрю .-., 
Кючук.-., ·Кючуково.-l, Маденското.-l, Ма
жарско.-l, Маламар.-l, Маламарско,-", . 
Малкото.-l, Манаф.-l, Мангер.-l, Манда.-l, 
Маргин(OTO).-I, МеМI1ШОВО.-l, l\\исиЛИМ.-I, 
Мисилимско(то).-I, . Миткоско.-l, Мула

cah.-I, Некез.-l, Н~кезво.-l, Отвъдно.-l, 

Пнзар.-l, паньовото.-l, ПеЙоВо(то).-I, 
Пенцовото ~, Петьовото.-l, Пещерско

то .-1, Пожар .-1', Поповото .-1, П рух

КОВО r'OO.I , Пръшленското .-1, Русево .-1, 
Сарп.-l, Сая.-l, Селското.-l, Cemep.-l, 
Синьото.-l, Староселското .-1, СтоЙково.-l, 
Стойовото""'-l, CYOTOi-l, Сънър.-l,. Татзр.-l, 
Тахтали .-1', Тахталицко.-l, TeBHoTo'""'J I Ти

кицко:~, Тодевото .-1, Топуско N, Торно

OTO.-l" Тропчовото.-l, Трън(т)о.-l, Тузлу.-l, 
Хърnовото.-l, Чираково.-l, Узун.-I" Хай~ 
baHCI\:O(TO).-I, Хамам .-1, Хасарското,-, J 

Чуменото.-l, Хуыеиско.-l, Хъдър~чко.-l, 
ЧаnиЙското.-l, Чамурлицкото.-l, Чамур

лучко,-", Чанар.-l,. Чатал.-l, Чилик-"', 
Чинти.-l, Чирi1анското.-l, Чомлек.-I, Чу

Kyp.-l, Чукурско.-l, Чуш~я.-l, Шумен

CKO.-l , Юлюжаисхо .-1, . Язланското.-l; 
През дерето, Средочките· дерета, Чеир

ски дереtЭ,. Хажилардереси. '-' 
д е реб ув а р 35 - Ез. (сев. от м. Го

лямата, "страна), 'мочурлива местност, в

която има· чешма. "-' 
Де р е' ж и къ 28 -- Скоб., тесен беэ

воден ДОЛ западно от Турските герене. 
дер е ~,и к ь: Малкия.-l. 

Дер е'ж и к Я (Дережuк'h) 28 - Кар. 
(изт. на 3 КМ), '. равнище с' долчини;· заето 

е от ниви. 

.Дерек;лЪкъ 38 - Вин. (изт. И част 
от селото);. ·'равнище, заето от градини. 

В турско BpeMeM~CTHOCTTae била мо
ЧУРJJива, а днес има' по-малко вода. 

Д е ре к ь о й 88 ~ старото име на 

с. Поройна. 
Де ре к ю вс ки п-ъ т 62 -Прав. (10.), 

равна местност, заета от ниви, разполо

. жени покрай път, който е водел за из

чезналото, турско село ДерекьоЙ. 
Дерекювск'ите юртвя 61 - д. 

изв'. (изт.), равнище, заето от ниви. По
преди е влизапо в землището на изчезна

лото с. ДерекьоЙ. 
Дер екю В С кот О 5.6 - Деб. (10. на 

5' км), равна и ОТЧЭ.сти хълмиста мест

ност,· ~aeTa от ниви. Нарича се тъй по 
името на изчезналото турско село Дере
кьоf1. Още: Кютлюкя. 
Де рем а х л з 88 :- махла в източния 

край на с. Бяпа· река, през която минава 

. СУОТО 'дере. 
Дерем:ахле 88 -.Ез., още: Горна

. та .махла. 

де р'е и ца та 28 Бр. (зап. на 3 км), 
няколко безводни дола. 
Дер е н це то 28 - д. изв. (сев. на' 

2 КМ), малък дол. 
Дер е т о 28 - етал., къс безводеа 

дол западно от Чаллък'Ъ. 
Дер и а з ъ З5 - .Кар., раВНИlце, заето' 

от ни ВИ, около устието иа Кьорава река'. 
Дер м е'К ая 82 - И.,' връх и скала 

до него. ' 
Дер мел а л ъ н 78 -Др. (зап. на 

1.5--"-3 км), равнище,заетоот НИВИ. Днес 
тук няма водеНИЦL . ~ 

Де р Irf енд е р е 31 - Гр. (с. зап. па 
4 км), река,която иде откъм CpeДHOГ~" 
р'иетои се влива в Марица.' В туРСХО 
време по нея, е имало. много воденици. 

Дер мен ~ иц к И път 62 - Фил. 
(ю. зап.), равнише, заето от ниви.. Има 
път, КОЙТО води за воденицата иа р. Кая" 
лийка. ' 
Дер мен йо л У 79 - 1) Скоб., рав

нище, заето от ниви край път за водеии __ 
ца на р. Каялийка. 2)Стал., ниви кр~й 
път за воденица на същата река. 

Дер мен къри 78 -И. (сев. на 
2 kM), равна местност,. заета ОТ ниви. Тук 
има стара воденица (уденцъ) на р. RaялиЙка. 
Дер мен о лу .79 - Ез., равнище до 

М. Драчовица, заето от ниви.' Преа вего 
минава път, КОЙТО' води за воденица в 

Асеновградска околия. . . 
Дер мен сър тъ 78 - Тат.· (сев. на 

2 км), висока местност, .заета от лозя. 

Д е ч о в Ч е Н'р '69 - и., .малка мест-

ност мtжДУ м. Пържениката иКокарща, 
заета от ливади. Няма семейно име Де.. 
човцu. 

. Д е я'н о в и я б у нар 33 ~ Кар. (10. на 
1 км), равнище, заето от НИ8И. Има кла

денец. Лично име Деян се среща. , 
Дж 'ам а л/а 72-· Гр: (изт. H~'1 КМ), рав

нище, заето от ниви. . 
Дж а м алм ез др а 81'- - Д. дол, мал

ка равна местнсст покрай Марица; заета 

е от ниви. 

Дж а м баз т е' п е 80 - Деб. (ю. зап. 
на 3-4 КМ), равнище, заето от ниви. Ня
ма семейно име Джа'мб't1зumе. 
Дж ев е з JI И кде р е 37 - Вод. (ИЗТ. 

на 1.5 км), дол. " ~.,. 
Д ж е в и ЗСК а й р я к 74 - Вод. (с. изт· 

на 1 км), наклонена на !юг местност, за

ета от пасише.' оо 

Д ж у б и с кот О 60 - Гр. (зап. .~ 
4 км), високо равнище, което е било зYJI:/ 
ето от гора,· а днес от ниви'. ' 
Д й в е ч о в о то (Дuвечувуту) 52 ~ 

Др., поляна до м. КаЧУЛJl в северните 

склонове ва ДрагоЙна. 

, / 
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дик И л И та ш 74 ~ Пил. (ю. зап. до 
Мъжарявково бунарче), местност, в коя
то има голям камък· като .побиен", ви

сок 5-6 М. . 

Дик С ю р r и я 78 - между Бр. (ю.) и 
и. (с. изт.), стръмна местност. Отсечени

. д и ль б о КОТ О дер е 28 Бод. .(ю. 

T~ дървета тук ги. свалят със сюргии 
'влекачи'. ... 

-
на _2 км), дълбок къс дол със стръмни бре
гове. . 
, Д и МИ тр а к о в·а чук а 67 - Др. (Ю.), 
могила южно от м. Поляната. Има род 
Димитраковци. 

Димовата чешма 34 - Пил. (зап. 
на·4 км), чешма и местност. Има род 
Димоври. _ 
дим о о ток О рит О (Дuяуутуку

рито) 3iJ - Пил. (ю. до Карашиников
ските колиби), чешма с местността на

ОКOJIо,заета от гора и ниви. Лично име 
Димо се среща. 

Дим О С К а ч еш м а (още: ДU.муека. 
ЧУ.ЩJl't,) 34 - Бр. (ю. изт.), местност в 
гората с чешма. 

д·и м ч О В К а 65 - ·И., ниви на Петко 
Т. Тожар·ев (според емлячния регистър). 
Д.1l.~коски 6·рех 69 - Др., рав

нище-иа север от Драгойна в по-голямата 
MecTHqcT Църкв;ището. Има род Динковци. 
ДИН ч И щ е т о 60- - Вин. (зап. на 

] КМ), равнище, заето от ниви. Някога 
тук е имало воденица (динка) З8 чукане 
на ориз. 

ДИП~ИЭГЪQЛ 88 - старото име на 
с. 'Езерово до 1906 Г01l. ' 
Д и ш лик ъ 73 - д. изв. (ю. на 4 км), 

равнище,заето от ниви. 

Д лое га та пол я н а 47 - 1) БоД.,' 
ниQи ·на Яню Христозов Момчилов (спо
ред емлячниярегистър). 2) Ез. ~(c. зап. 

на 3 КМ), продълговата равна MeCTH~CT, 
заета от ниви с плодородна почва. 3) Пил. 

(изт. на 1 км), наклонена на юг местност, 
~aeTa от ниви. 

Дли б о к О -д е р е 28 - 1) Ез., дол, 
който започва" откъм с. Бодрово И след 

това поема на запад; дълбок е два метра. 

2) Лен. (ИЗТ. на 2 км), дол с течеща во
да, която не пресъхва. 

до а r ъ л е т о 53 - Кар. (зап.), рав
нище, заето от ниви. днес няма агъли. 

До 8 зм а к ъ 30 - Любе (сев. на 1 км), 
ниска ыe~THOCT, в която има извор (аз

.fЧlК) и малък Д~л. Заета е от ниви. 
,-,д о ар к ъ53 - l)-Люб., равнище по

край Мечка' ряка, заето 01' ниви. "По
преди е ·имало воденица. 2) Фил. (сев. на 

1 КМ), равнище, заето от ниви. Има вада 
ар/() .на р. КаялиЙ,ка. 

д о бен т Я 53 - Фил. (сев.), равнище 
покрай бент, който ВОДИ за воденица на 
р. Каялийка. 

До Б ю люк Я (ДО Б'ул'ук'1J) 53 ~ 
Скоб., местност до Бюлюкя (вж. там). 
Тук са намирани малки златни монети с 
изкорубена форма. . 
Д о в о ден и ц а т а 53 - Д. доп. мал

ка местност до Анадере. Има воденица, 
която не работи. ' 
До гер й зъ 53 - Любе (зап.), равни

ще, заето 01 ниви. Има~ канал .(гериз) на 
ж. п. линия. 

дог роб е т о 53 ~ 1) Деб. (азп.), 
равнище покрай селските гробиша ; ззето 

е от ниви. 2) Кар., равнище, заето от 
ниви, до селското гробище. 3) Скоб., 
ниви до гробищата. 4) Фил. (сев.), paB~ 
нище,ззето от, ниви. Тук. се намират 
също гробищата. 

До гробищата 53 - Люб•. (с. зап.), 
равнище, заето от ниви. 

Док а мен е 53 - Първ., равнище'в 
м. Кушицките герене. Тук има поставен 
камък за граница между .. землищата н. 

Първомай, Любеново и Дебър. 
Док а и тон ъ 53 - Кар. (сев.), рав

нище, заето ОТ ниви. дож. п. кантон .. 
док а р а га ч ъ 53 - Кар. (ю.), рав-," 

нище, заето от ниви. 

доК а.ч а к о в а т а·.в о ден и ц а 53~' 
Кар. (зап. на 5 км), равнище, заето от 
ииви. Има воденица наблизо до Мечка 
ря"а. 

До К~чаковата YД~Hцa M~ 
Първ. (изт.), вж. До Качакова,та водени
ца. Има семейно име КачаКО811. 
Док е м ~ р чет о 54 - п.ърв., равни

ще в ~.' Ливадите, -през което минава 
дол с течеща вода. Ке.мерче е 'мост, из

граден В1)в форма на дъга'. 

Док У ле т о 5t=До 1CaHmOH'h. 
До Ло зят О 54-Кар., равнище до 

м. Лозято;· заето е от ниви. . 
доМ е й ря т Ц 54 - Кар., равнище·' 

до Мейрята, заето от ниви. 
До Ме чка р й к а 54 -Любо (ю.), 

равнище- покрай ~ечка рЯК8 j заето от 
ниви. . 
, доМ е ш е кор И Я 54 - Кар, рав
нище до Мешекория, заето от ниви. 
До М е ш е т 0- 54 - 1) Кар" равнище, 

съtедно на Мешето; заето е от ниви. 
l) Люб., по-малк~ мест·ност в Карасулук.. 
Днес тук няма дъбови дърве;та·' (меше). 
доМ и л ь~o в и т е с а И. --54 - П'Ьрв. 

(изт.), равнище, заето от ниви. 
ДоМ и х о в т О бу на р ч е 54 - Кар., 

равнище до МИХ080БУ6арче; заето е. от 
ниви. 

Топонимията на fiървомаЙ~ка околии 

До МОГИЛ3"та. 54 - Фил. (изт.' на 
1.5 км), р·авнище покрай могила; заето 
е от ниви. 

ДоП а н тел ей" 54 - Деб. (ю. ца
 
3 км), раВНИlце. Има изворче. Името стои
 
във връзка с оброчище.
 
До Ря кат а 54 - Първ. (изт. на 

1 км), равнище. покрай Мечка ряка. 
Д о С в е т и И л и я 54 - Кар., равни

ще около горния край на Чамурлучко 
дере, до м. Свети Илия. . 
Д о Gк О бел е с кат а к-о р И Я 54~ 

Кар. (изт.), равнище до гората" на с. Ско
беJlеВQ ;. заето е от ниви. . 

.д о Чар д а цит е 54 - Кар., ра~!lИ- . 
ще дО М. Чардаците, заето от ииви. 
Д о Я SM 01..0 54 - Кар., равнище до 

м. Язмото; заето е от НИВJf.. . 
~, Д о б р як е лем я 70 -- Др. (ю.), те

раса в средния дял на ·северните склоно

ве .на Драгойна. . ,. 
д о в а н дер е 31 ~"~ Бр. (ю. зап. на 

3 км), СУХОДОJlие~ 
Д о ва н ж И кър 80 - д. изв. (с. зап. 

на 2 км), равнище, .заето от ниви. : 
Дой к И ма - И.- (зап.)., равнище заето 

от н·иви. Почвата е чернозем .. Женско 

лично име Дойка се среща в Първомай, 
дОЙКЯ в Драгойново..Местното название 
обаче н.е· може да се изведе от -подобно 
лично име. _. Нейсно. 

Д о А ч и:н - бил Ib 70 - Гp~ (с. 2ап. на 
2 км), ПОД@fата местност, заета от гора. 

Дой ч О·Н С к ~ мах л а 86 -. югоза
падният'дял на с. Бодрово. . 
Дойч а:о ло в а т а ч ~ ш ма 34 - И.' 

(Ю.), плани'нска "неравна местност, в която 
има "че'шмц,~ СреlЦа' се родово име Дой
чооловЦll. 

. Д ол· а п е 58 - 1) Бод. (с. зап.), рав

нище покрай десния бряг на Ряката. Иыа 
кладенец с приспособления, които се на

ричат aO./lane. 2) Първ. (с. зап. н;а 1.5 ~:м), 
бр.кf покра.Й р. -Марица. Из тази местност 
се намират· дялани ка мъни. Според пре

даннетук имало град. долап е 'кладе

нец за напояване на градина, с приспо

собени к'офички' за~ гребане и изли~ане 
на B(}дaTa'~ 3) етал. (с. иэт.ва 3 км), 

равнище покрай р. Марица, заето от ~И8И. 
Тук е иМало приспособления за вадене 

на вода от реката и напояване 'на. гра

дини (долапе). 
Дол а 0,.11 е т а т а 60' - Пил. (ю. до 

Иванов чеир), ГОJiяма канара, по конто 

има издълбани дупки, подобни." на "долапи. 
На· юг от нея им&, дол с кладенец. 
." Д ол а п ъ (Дvлаn~) 58 -='Гр. (ю. на 
3 км),-равнище, заето ОТ RИВИ и зелев

чуко~и rрадини. Преди Освобождението. 

тук на р. Марица е и~аJJО голяма турска
 
воденица, която е била разрушена. ..
 
Долен Герен 53 - Деб., вж.· Ге


ренн. 

Дол е нКа з а.n: 53 - Лен., C~Bep

ният дял на М. Казалъ. " ,'~
 
Дол е н Кум С а JI 53- Деб." вЖе
 

Кумеа.ll~.
 
До л нам а х л а 85 - североизточният
 

край на с. Поройна. . .
 
I дол н а с кел я 53 ~ Леl:l., вж. Ске

Аята. 

Дол н а (Т а) р я к а 85 - източният
 
дял на с. Драгойново (покрай р. Кая
лийка). .
 
Д о :л нат а мах а л а 85 - северният
 

пял на с. Ле ново.
 
долната махла 65 - 1) махла в
 

източния край на с. J)рягово. 2)' C~вep

ният дял на с. Бяла река. 3) ВИН.)
 
още: Гешовската .махла. 4) Източният
 
дял на с. Добри дол. 5) Източният дял
 
на с. Езерово!,' 6) Източният дял на Пър ..
 

. вомай: преди Освобождението тук са 
,живели само турци.' 7) Източният дял на ~. 

с. Татарево. 
долната уденца 60'- 1) СТал.
 

(сев.), равнище покрай р. Марица .. Преди
 
25 години тук е имало воденица. 2) ФИJl.
 
(сев. на 2 км), равнище, заето от ниви.
 

Дол нат ~ ю р й я 53- Тат., вж. 
-. Юрията. . 

ДОЛ Н И ал ь чец и 52 - Кар., източ
ният дял ва АлЪчеците. 
До л н И кай р·е ц и 52 - Кар., още: 

Долни альчеци. . 
дол и и л и в а д и 53, 59 - Скоб. 

(зап.), равнище, заето от ливади. 
Дол н И пп,.с ~ ц и._ 52 - Кар. (сев.), 

'. равнище покрай р. Марица, заето от ни
ви: почвата е. песъклив&. 

Дол н И Ча л л ъ· к 53.. - Прав., вж. 
Чалл~ic~. . 
.д о л н И Ч И Л тик· 53 - д. л~в., вж. 

ЧилmUцumе. 
Дол нит е г ер е 8 8 52 - 1) Кар.
 

(изт. на 2 км), равнище,· заето от ниви и
 
ливади. 2) Стал.(С'. изт. на 1.5 км), рав

нище, заето от ниви ...
 

.д о JI R И тел ив а д и 53, 59 - Кар.
 

(изт~ на 1 км), равниu\е, заето от ливади.
 
Дол нит е че и р е 52, 53, 58 


1) Кар., още: Долн'иmе лuвади. 2) Любе
 
(изт. на 2 км), равнище, заето от. ниви.
 
З) Скоб~, още: Долни ливади. 
Дол 11 и те ч и ч ки· 52 -:,- Др., вж. 

Чичките. 
Дол н И Я r е ре н 53 - Тат.,. НIiЗ..1fна
 

в ы. l'ереня. Има ;IoKBa с тръстика
 

(папур).
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. Допния Дотпук 53 - Д. ДОП, вж. 

'доm.(lУ1('O~ . . 
;д о n н и я: К рай 85 - Бр., още: Дол

Htama .махла~ 
"Дол н и И Кум i.I у К 53 - Люб., рав

НИще, заето от пасище, ИЗТОIIНО от Гор
НИЯ Кумлук. - 
дол н И JI К У Ш У о n у 53 - Кр., вж. 

КjJшjlЬлу~ , , 
Долния кър 5.j - Ез. (с. изт.), рав

н"ще, заето 'от нВВи. ' 
Д ОЛ Н ия п Я съ· к 53 - Стал., рав· 

"'пце покрай р. Мариnа, заето от па
сИще. 

Дол н И Я ЧИ Ф л й: к 53, 60 ~ Първ., 
вж. Чифликя,. 

Д O~ R И Я Ю Р т 61-1) Бод. (изт.), рав
нище; заето от' IWBtl. Под юрт тук раз
бират "двоР' 2) Ез. (изт. на 1 КМ), равни
ще, зэето от ниви. . 
Д Q л нор а 8 н И ща 53 ~ Пил. (ю. 

изт. НI 3-4 КМ), равнище, заето от ниви,' 
по-ниско ОТ Горно равнища. 
дол но Х_о ч и о л ур3 - Бод. (с. зап. 

на 1 КМ), равнище,' заето от ниви•. Спо
ред местното обяснение' името значело 
'кьорав, прикрит път'. 
До JI Н О то г роб е 63 - Пил. (изт. 

на 1 КМ), ниска местност, в която се на
мират селски гробища. 
Дол'нотd меше'50 - Тат. (сев. на 

2.5 КМ), равнище, заето ОТ ниви. Някога 
е имало дъбова тора (меше), която.е била 
владение на съседното с. 'Виница. 
дол ч и на :Кавачка~. ' 
Дол ь нат а ч у iп М Я 29 - Кар. (изт. 

на 1 КМ), чешма до Долните чеире. 
Дом У зад а 75 - Първ. (сев.), остров 

на р •.МаРИЦ~IКОЙТО е разделен днес на 
две. Имало е върбаци~ а днес е само 
пасище. ' , 
Дом уз г ь о' л 37 - Пор. (изт. на 

4 км).. ,блато. , 
Домуздере'З7 - 1) Вод.(ю. на 

2 км), дол. 2) д. изв '(ю. на 400 м), дол 
С течеща вода' и" местността наоколо, 
заета от ниви. 3) И. (ю. изт. на 2.5 км), , 
дол, В който има чешма. Зает' е от гора. 

- Домузор ман 75 - 1) Др. (зап. на 
5 км), равнище, заето само от ниви .. 
2) Кр. (зап.), равнище, зае:rо от ниви. 

ДОП,чова,та корий'ка 69- Фил. 

(зап. на 1"" KM'~ р,авнище, заето от ниви. 
Имало е гора МНОго отдавна. Среща се 
pOllOBO име' доnttовцu. 

Доп ч в и т е tf о г и Л,и 67 - Деб. (ю. 

на 3-4, КМ)'" една по-голямз могила и 
няколко по-малки; заети са от nозя. Има 
род Допчовци. 

\ Д'о ру й о л у 19'- Любе (изт. на 3 км), 
равнище, заето от - ниви. ТУК минава 

крив път, който води за мерията (пасище). 
дор у к: f<оджа ~ . 
дор у к кър 73 '- Д. изв. (ю. на 

3 км), равнище, заето от ниви; има и 
малко издигнато място. . 
Дор у кла р 73 - Тат. (ю. зап. на 

1 км), равнище и, височин~, .заети от 
ниви. Почвата е чернозем. 
Дор ук мах 11 е с и 88 - южният дял 

кас. Драгойново, разположен на високо. 
Дор)'к значн'ВИСОКО J.iясто'. 
Дор У к 'ь 46 - 1) Любо (изт. на 2 НМ), 

висока местност, заета от ниви. Още: 

дорjlцumе. 2) Стал. (ю. на 4 КМ)" В'исо

чина;' заета от ниви. Почвата е камениста 
и ц'Ьрвенак .. , Под дору" тук разбират 
1високо мисто' .3) Фил. (зап. ДО Новото·, 
бунарче), малко по-висока местност в . 
околността. Заета е от ниви. 

Дор у ю р ~ 19 -' Първ., още: Де

лдюрm. 

'Д о т лук: Горния~, Долния~. 

Дот лук ъ 49 - Д. ДОЛ, по-ново име 
на Адалъкъ. Дели се на: Горни~ Дот лук 
(източно) и Долния оДотлук(западно). Има 
черничевидървет~ 

Дра ган о в ач у к а 67 .- Др. (изт. 
до Бяла к~лемя), могила, -заета .от лозя. 

Лично име Драган 'не се среща. 

. Д рат ой н а 41, 66 .....;.. планински ма

сив, северна издънка "на Средни Родопи,. 
обхваща значително пространство между 
селатаДрагойново, БРЯГОВО1 ИСJ<ра" Пи

лашево, Bo.neH и Езерово. Ю)I{ните му 
склонове са по-стръм.ня, а северните по

полегати. ..... 
Др ан'а к ъ 49 - 1) Бод. (ю.), равни

ще с малък наклон, заето ОТ 'ниви. "Днес 
няма дрянове. 2),И. (ю. на 1.5 км), ви .. ' 
сочинка и равнище, заето ст ниви~ П'о

преди е имало дрянове. 3) Бр., (ю. на 

1 км), равна местност, заета от ниви, в 
КОЯТО е имало много дрянови дървета. а ' 
и днес по малко. 4) Ез., (сев. на 5 км, 
зап. от Могилата), .наклонена на север. 
местност,заета от ниви. " , 
д р '8 Н а ч к и Я б У нар 31 - Ез.. кла

денец в м. Дранакъ. 

Дра ч о в и. Ц а (и Драчовца, Драчувца) 
зg. 50 - 1) 6p.,OUte: Гробеmо(вж. там). 
2) Ез. (зап. на 4 км), равнище, заето от 
ниви. Почвата е чер.нозе~ и дребни ка

мъни. 3) Пил. (с. зап.)", равнище, с малък 
наклон на" юг; заето е от ни:ви. 

Дра ч о в с кат а м-а х л а 85, Бр., 
махла в близост на м.Драчовица. 

д р ~ б а къ 5! - 'CTM~ (ю. на 3 КМ), 
височина, заета от лозя и мера. Дреба" 
е 'ниска'огора'. 

Д р е бач, кит еп о з Я_ 56, 58 - Стал., 
в м Дребакъ,' лозя., о 
Д р е бач к И Я път 62 - етап. (ю.), 

равнище, през което минава път за м. 

Дребакъ. 

Др е нак ъ 49- 1) БР (сев. на 4 км), 
хълм, з-ает от гора. Има дренаци. 2) д. 
изв. (изт. на 2 км), равнище, заето от 
ниви. Иwало е дрянове преди Освобож.. 
дението, които са били изсечени. 3) Прав. 
(сев. на 0.5 км), хълм, зает от пасище и 
храсталаци. 4) Тат., така се е наричала 
местността, в която се намира селото 

днес.:5) Фил., ,още: "Горялата "ория 
(вж. там). ' 
Др е нет о 49 - Тат. (ю. изт. на 2 

КМ), равнище, заето от ниви. ' 
Др е н й в И теб и лю Ц и 51, 60 - БР, 

малка неравна местност, между м. Боза

лъкъ и Каважикдере; заета е от ниви. 

Из нея не се срещат днес" дрянови дър
вета. 

дру м : Голимия ~, Малкия ~. 
Дру МС ки JI път, 62 - Бр., равнище 

дО М. Хаса8ица. Тук минава стар път, 
I(ОЙТОВОДИ отХаск()во 'за АС'еновград. 

Дру м чет 062 - 1) Бод. (ю. на 
80J м), равнище, през което 'минава стар 
път OT~ Хасково З8 Пловдив. 2) Ез. (с. 
зап.), равнище, през което минава път за 
Първомай. 3) Стал. (с. изт.), равнище, 
през коёто минава стар път; по него са, 
вървели от Пловдив за Цар'иград, преди 
да 'бъде направено цариграДСКОТОlJ10се. 

Дру м ъ 62 - 1) Бр., (с. зап.), равнищ~, 
през което минава път, водещ от Асе

новград за Хасково. 2) И. Jю. на 4 км), 
равна местност, заета, от ниви. През нея 

минава стар път, който води от селото 

за м. Попово И оттам ЗI махна" Паничко
во, Кърджали~ско, в Родопите., 
Др ъ б ак ъ' (и: Дреба"'Оf51' - Фил. ' 

(сево- от i Мъртвица), наклонена на" юг 
местност,' заета от ниви. Имало е дребни 

xpa.cTJi. Почвата е слаба, червеникава.' 

д рян: Пецан ~. 

Др я нко В кай нак' 34 ~ Бр., рав
нище, заето от пасище; има извор ("ай
на,,), наречен по име на лице. 

Дрян к О В 'че й: р 69 - Др., ,висока 
поляна', заета от пасище, източно ОТ 

върха Голям К()СiаДIiН. 

др я н О В чи ца' 50 --"- и. (ю. изт. на 

4 км), "ниска равна местност, заета от 
гора•. 'Има малко дрянови дъpBeT~, и то 
ca~o по 'дола. Още': Чеuреmо. . 

д у в а нка й р я 75 - етал. (зап. до 
Кашалтъ), полегата на запад местност, 
заета от пасище и отчасти ниви. Почвата 

е отчасти ка .... ъНак. В турско време е има
ло дъбови дървета. 

Ду Д бу н ар- 37 -- Пил. (с. зап. до· 
Турскотогробе), наклон lIа юг, зает от 
ниви. Има чешма и голями брястове. 
Дул мат а (и: ДуЛа.маmа)57 ~ 1) Вин., 

(ю. зап. на 3 км), равнище, -заето от нРви .. 
2) Тат. (сев. на 4 км), ниско равнище,. 
З8е'fООТ ниви. Тук се ИЗfgваря ДолмЪm'О .. 

д у п ка: Мечовата ~, Иергови 1 е дупки, 
Лисичините ДУЛI\И. 
ду п кат а 45 - 1) И., още: В'Ь,,'Ова 

(вж. там). Нарича се Дупката, понеже е 
вдлъбнато място, от което трудно се из

. лиза с кола. 2) Лен. (зап., край м. Хасвръ), 
високо голо равнище, в което днес няма 

дупки. , 
Д у пк и н тод е р е 29 -- Бод., дълъг 

ДОЛ, който започва от К'ьорбуцар, върви 
в източна посока и стига до Ряката. По 

бреговете му е имало лисичини дуп-Ки. 
ДУ п кит е 45 - 1) Пил. (изт. на 300 М), 

котловина и дол; има две дупки. 2) Пил., 
още: Г абреmо (вж. там). . 
Дуранджа 73 - Вин. (изт. до Мат

ката), по-висока местнсст, заета от ниви, 
с пеСЪК.lива ПОЧВ!:f. • 
дур У к: Вранчоския ~, Дянков",~ I'V, 

КРУIUОВИЯ ~, Кьорчовия~, Г1алаковвя r-', 
Ташол(),вия~. 

Душ к (о) В И ца 65 - Фил. (и~т. ~a. 
O~5 км), малка камениста "местност. заета 
от мера"м малко ниви. Лично име Душко 
днес не се среща в селото. 

Душкоска ряка 23,30 - Пил., 
река, иде откъм с. Душкуу (Дуiuк~та), 
Кърджалийско. ' 
Ду щ у б1l. къ 50 - Любо (изт.),рав· 

н:ище, заето от ниви, покрай р. Мечка. 

Под ,дущуба" T!t разбират дървото 
'оксан'.' 

дъб: Боежиивановия ~, Бойчев ~,' 
Мехремовия~, Миль()вия~, Орловия~, 
ХаС8НQВИЯ~, Шсповия~; Двата дъба.. 

, Дъба К ъ "49' -, Др. (ю.), равнище в 
подножието на Драrойна; заето е от ни
ви, из които има стари дъбови дървета. 

Дъб е то 49 - 1.) Прав., малко рав

нище в м.Язлата, заето от н,иви. 2) Фил. 
(сев. на 1.5 КМ), равнище, заето от ниви. 
Преди 25 години тук е имало гоJIеми 
дъбове. Името тук се изговаря J Ъбеmо. 
дъ б й ца: Йонковата~; Честите дъ

бици.. 
Дъб й цит е 49. - 1) Бр. (изт. на 

0.5 КМ), равнище, заето от ниви; има 
много дъбици ('големи дъб08И дървета'). 

- , 
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2) Кар., равнище до селските гробища; дьо Д в и ца 65 .- Бр. (с. З8П. на
 

има ниви, сред ,които сЕ1 срещат дъбови 1.5 км), равнище, заето' от ниви.
 

дървета. Дю 3 К а я 73 -. Пил. (ю. ДО М. Бор


Дъб о в а т а с р ъ н 11 50 - и., южна четта), голяма скала, на която има 00

та височина на Хасаръ, КОЯ,то е стръмна ляна. 

от двете страни. Сръна е '-върло, стръм Д ю з люк Я (Д'узл'уке)43 - Пип" (изт. 

но място'. Има дъбови хрзсталаци. на 3 КМ), равна местност, заета от виви 

. д'ъ б У У кор И то 31 - Iпил., (1<'. до и гора. 

м. Завивите:маденя), ниска местност (чу Д ю л гер ~ в и я б ю люк 70 - Бод. 

кур), в която има чешма. Някога, когато (с. изr. до м. Под габеръ), малка мест

е. била направена чешмата, коритото е ност, заета от ниви. Почвата е слаба. 

било издялано от ,дъбово дърво, а днес Има род Дюnгеровци. 

е каменно. ' Дюлгерските герене .67 - и. 
Дълбокия чук'ур 41- Прав. (ю. (с. изт. на 2 КМ), H~CKa мочурлива MtCT

изт. на' 1.5 км), низина, заета от пасище. ност, заета от ливади. Има род Дюлге.. 
Дъл б о код е р е 28 ~ Деб. (сев. на РОВUИ., . 

3 км), суходолие. Имало е големи локви, Д 10 н Я т а 49 - lIeH. (сев. до Малки

които са пресъхнали. ' те бузалъци), равнище, заето от ниви. 

Д р л бо кот О дер е 28 - 1) Първ. Някога тук е имало дюлови дървета. 

(сев.); суходолие, което минава през м. Д ю т лук ъ 49 - Пор. (ю.), IU1cKa 

Сеиролу, Калайжигерен, долапе и се вли местност, заета от зеленчукови градини. 

ва в Марица. Има брегове, които на мес Дя д о в о то r ь о· р r Ь во ~ л а де н

та достигат 10 м височина. 2) Тат ..(с." зап .. че 34 - Гр., КlIаденец в южния край на 

на 2 км), сух дол с местността наоколо. Тук м. Кумчаир.
 

се намират монети и остатъци от ОСlfОВИ .. Д я к О В кай р як 67 -' Др. (ю. изт.
 

Дъл г а пол я н а (и: Длегата по на 2-3 км), полегата местност (страна), 

ляна) 47 - Др. (сев. на 1 КМ), продъл заета от пасбище. Има род дяковIJ.И. 

говата равна поляна между два· ~литки' Дяко вия бюл1ОК 70- Фил. (зап. 

до .Баnьовия бунар), равнище, заето отдола; заета е от ниви. 

Дъ лги у р Jt а н е 58 ~ Кар., м~лка ниви. Лично име дЯКО се .. среща. 

местност, заета от ливади,· КQИТО са раз Дякоота ада 67 - Първ. (сев.), 

пределени на дълги и тесни късове. местност в коритото на р. Марица. Лично 

Дъл г и те· ю р ган е 58 -'- БР, север име Дяко се среща. 

ният дял на М. юрzането. Дял ь в и тек о р И И 69 - Др. (вап.' 

. Дър в а р с ки път 62 - 1) Лен. (С .. lJa 1.5 км), равнище, заето от дъбова гора.
 

зап.), равнище, заето от ниви; има път, Има род Деnювци. .
 
който. В')ди за гората на съсед.ното с. дъл· Д JI нко В И Я Д У .р У к 67 -:- Бр. (ю.
 

бок' извор. 2) Фил. (ю.), раnнище, заето на 4 км), височина, заета от сора (сечи


от ниви. Има п~т, по който са прекарва
 ще). Някога, тук ДSlнковци са имали саи

ли дърва от Родопите (откъ'" с. Сусам, ща . (овчарски кошари). 

XaCKO.EJCKO и др.). е гр ек: Валиновия t'J, Говеждия t'J, Гя
Дър да а н о в п о жар 70 - Др., хъл~ ypt'J, Камилски'"', Оловарския"-, Пазарt'J, 

миста и полегата Me~OCT в северния, Ташt'J ; .Юручките егреци. , 
дял на Драгойна. Според предание тук Е д Й·д у р а л ъ-м а х 'л е с й ~8 - едно 
станал някога. пожар. Има род Дърда ()т старите названия на с. Езероsо. 
аltовци. Още: Е'дU-.махле-дурал;'-кьою. 

Д'ЪРМОНЬ080ТО скелье 71  Е зер о в с к Q 56 - БР (ю. изт.), рав

Деб. (сев. на 3 км), равнище, заето от на местност; заета, от ниви; навлиза u в 

ниви. Скеле е 'място за минаване на до землището на с. Езерово. ' . 
битък'. Род Дърмоновци съществува в Е кен лик ъ 7·7 - Вод. (ceJ\. на 1 КМ), 
Първомай. _ . равнище, заето ат ниви. 
Дър мон о_о т а .11 д а 67 - Първ., Е кин лик Я 77 - Ез. (ю. на 4 км), 

малка местност в м. Бюке. Има род Дър-. равнище, заето от ниви. Тук обясняват, 
моньето. че турската дума е'хин ~начи 'жито'.
Дърмунджйево бунарче' зз'

Е.Л е з ъ 76 - 1) Вод., още: Гюняmа
Бр., кладенец, направен. и поддържан в 

·(вж. T~M). 2), Пил., (ю.. до Ранчели), гоn
иаправност от Дърмунджиевци. ' 

хълм, с камънаци.дъ с кит е 59 - Др. (ю. на 1.5 км), 
висока) равна местност •. Тук са бичели Е JI е с т е п е 76 - Др. (зап. на 0.5 КМ), 

дъбови дървета. Още: Пасuщеm~. , малка височина, заета от гора и па,сище~ 
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Ел й д е ре 36.;-' Вин. (ю. на 2 км), Ж е в и за пие в к ла-д ен ец 34· 
суходолие. Кар. (зап. на 4 км), рввнище, заето от 

Елк И д И къ 76 - Бр. (ю. изт.), каме ниви, сред които има кладенец, наречен 

по името на турчин.ниста височина и пасище. 

Ж е в й з а л и е в о t О б У нар ч е 33 = 
)!{евuзалuев кладенец. 

елм а ;~I9PYKt'J. 

Е л у у т У дер е 29 -- Лен. (ю. изт.), 
Ж е к а дур о в а мах л а 86 - стара 

~лм И дол С местността наокоnо. 
махnа в ЮЖния край на с. Ст~лево. Има

Е лък И Д!,-К ,16- Пил. (зап. на 2.5, км), род Жекадурето (или Же1<8ДУРОВЦИ). .
 
връх ~ п~nегата местност.
 Ж е л еп л е р (е) 77 - Кар.'(зап.. на 

Е.л ь хит е 49 - Бод. (зап.), ниска 0.3 КМ), равнище, заето от ниви. Преди 
местност в коритото на Ряката. Днес тук Освобождението тук е същ~ствувало тур
няма елхи. .ско (ело под същото име. 

Е мин е в о дер е 34 - Прав: (зап. Ж е n е п 11 е р с как о р И Я 56 - Кар. 
на 1 км), сух дълбок дол, който посте (зап.), равнище, заето от ниви, ливади и 
пенно преминава в ра'внище; зает' е от г.ора ,които са влизали в земли щето на 

пасище. изчезналото турско село Желеплере. 
Е м ир О В Ч е ир 49 - Др. (З8П. на Ж е л е п л ер с к И а nь чец и ·56

2 КМ), равнище. покрай р. КаJlлийка, за . ~ap., равнище до 'М. Желеплере, заето от 
ето по-преди от ливадlt,.а днес от лозя. ниви. 

, Ен й й ~ Р (и) 77 - Кр. (ИЗТ. на З км), Же ле пл е р с ки пъ т-62 - 1) Кар., 
равнище, заето от ниви. равнище. заето от ниви, покрай път, ' 

'. Е н й каш ла 78 - Пил. (изт. на 4 км), който води за м. Желеплере. 2) Фил. 
наклонеJlаиа юг местност ,заета от ниви (зап.),равнише~заето от ниви. Тук е ми
и пасище. Н,8вал пъ Т, който е водел за изчезналото 

Ен й к ю 77 - Лен. (с. за[l. на 4 км), . с. Желеплере.
 
равнище, заето·-от ниви и ЛИIJ3ДИ. Ж е л тик а мен 48 - Др., остра ска

Е В и м а т. JI а 88 - старо J(Me на с. Де ла, канара, по която иыа ЖЪJIта расти ..
 

бър, когато e~ било на друго място (на юго телност; намира се на Голями връх.
 
изток от днешното 'му местоположение).
 Же л. Д е 49 - Първ., малка мест

Употребявало се и името Дервен-енu-,м.ах
 ност в ,11. Бюке. Била' е мера, която пре

ле, съчетание от дервент (вж. там) и
 ди ·60-70 години' засели с жеnъди
 
Енu.махла.
 (меше). 

. Е н ч О в ск а т а ч е ш м а 34·- Др. (за{r. Ж ел ь о в о дер е (Жел'уво д.) 34 
на 2, КМ),· равнище, заето от ниви; има Прав., дол,, който .минава "рез селото. 
чешма. Познато е родово име ЕНЧО8ЦU. Наречен по семейно име ЖеЛЬО8ЦU, пре
ер: Бюкери, Данаери, Енийер(и), Кю селници отс. Бяла река.
 

чюкери, Сархожеери, Чифликери.
 'Ж е л я зко В И Я б о а з 67- Бр., 
_ Е р е ж е б ю люк 78 - Кар. (сев. ДQ стръмна местнос_т (страна) на ~ап. от
 
М. Белезмите), равнище с долове, заето
 ,вр. Малък Костадин. Има род Желяз
е от виви. ковци. 
Еекидере 38 '-Любе (изт. на 1 км), Ж е л я э к О В И Я б у нар 33 - Тат.,. 

сух ДОЛ, ~ойто започва ОТ' селото и се кладенец в м.Долния герен.
 
впива в р. Марица. Още: Курудере.
 Ж е рем е д\е р е ,~7 - Лен. (изт. ДО
 
Е с ким е зар лък 80 - между С'тал. дли боко дере), дол с хълм.'
 

(с. зап. на 1 км) иСкоб. (ю.на 1 км),
 Жечовата гр,а'цина 70 - и. (ю.
 
равнище, заето от малка. Г9ра. ИМ8 две'
 на 1 КМ), раВНИПlе, KO~TO граничи с
 
могили, средни на големина. Гробища
 р. КзялиЙка. Има черничева градина.
 
няма. у Скuбелево се употребява· и чле
 Ж и в й зка й р я 14 - Ез. (ю. до Де
нувана форма на името (ЕСЮlжезарл'Ок'Ь). ребунар), било, заето от гора и ниви. Под
 
Е х" и-т е 498 - Лен,. (10·. и4' 2.5 км), каfiря тук разбират 'слаба почва'. 

равиа.-меСТНDСТ, зает&!от ливади. Някога
 Ж й д о в и Ц а 41, 63 ~ Бод. (ю. зап. 
е имало ехли ,('вид широколистно дърво'). ..... на 0.6 км), равнище ·с. наклон, заети от 
·Ж а ба- мах ла 85 - махла в източ ниви и пасище. 

ния кра'й на с. Бяла река, някога тук е Ж и с тан кай р $180 - Стал., по
имало блато. обикновено: Хажисmанкайря (вж. там). 

~ аб л ь е к ъ 52 - Бр. (зап. на ~ км), Ж у лак о в о' 7-0 кладен ч е '34 - д. 
маЛ,ка равна местност, заета от ниви. Има дол, кладенче ДО.М. Кушуолу.Има род 
ло е ЛОК8И. ЖУJJаковци в с.Крушево. 
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ж ъ л т кам ъ к 48 - и. (юо на 9 КМ), 
височина. ИМ8 белезникави камъни. 

Жъ л т а пещ у р а 48 -f Пил. (ю. до 
.м. Кавачеата), пещера, която има жълти 
камъни. 

3 а б ъ н О В И Я С В Я Т 70 - Деб. (сев. 
на 1.5 КМ), равнище, заето от ниви. 
Завявите маденя 59 ~ Пил. (ю. 

да м. Тиклата), плосък връх с бели ка

.мъни. Има каменна кариера. Пътят T~K 
прави завой, отдето носи и името си 

местността. 

Зад Б ю л ю ки 54 - Скоб. (изт. до 
м. Бюлюкя), равнище; зае10 от ниви. 

I Зад могилата 54 -Фил. (изт. на 
1.5 КМ), р&внище, което се намира на из

ток от e~a могила; заета е от ниви. 
За 11 Met и лки те 54 -Стал., равна 

местност южно от Могилките; заета е от 
ниви. 

Зад Сър ъка!1 54 - Стал. (ю.- изт~. 
до Чеиртарла),. наклvнена местност, заета 
от ниви. . 
Зад Х а с ар ъ 54 - ~тал., .-полегата 

местност· източно от Хасаръ; заета е от. 
ниви. 

3 а д Ч у пл а к ъ 54 - Стал., неравна 
местност южно от м. Чуплакъ и север
но от Могилките; заета е qT ниви. 

3;а й чар ца 65 - Пил. (ю. дом. Све
ти Илия), наклонена lIа .ЮГ местност. . 
зан и ца: Бялква.-.. 

3 а стр У r в а так е лем я 70 - Деб. 
(сев. в М•.Муранлицкото), голяма равна 
местност (около 50 ДК); никога владение 

на Кольо 3аСТРУfЪ, а днес - на ТКЗС. 
Засmруг е 'дървен полукръгъл съд с по
хлупак за· восене на храна (сирене, сла
нина, яйца и пр.)'. 
Здр а в к о С к а 'п о ;л я н а 67 - Бр., 

равнище, заето от пасище. По име на 
род. - о 

З е ер и ц а (и: Зехерца) 65 - Бод. 
о (изт. на· 1 КМ), наклонена на северозапад 

местност, заета от ниви. Почвата е чер
нозем. 

3 ~ л 'е н'й щ1е Т,О 51 - 1) Бр., низина, 
заета от пасище, мера. 2) Др. (ю .. зап. на 
3 км), равнище, заето от пасища, които 
постоянно се зеленеели. 

зем я: Съсипаната.-.. 

З и ке шъ 83- Вин. (со зап. на 0.5 км), 
равнище с wочурл:иви места, сгодно за 

оризища. -  Неясно. 
3 й льо в и я кон а к 71 - Пил. ,Jю .. 

зап. на 4 КМ), ВJlсочина, заета отгора 

(дъб и бук). ИмаJполян~, на която са ОТ
сядали колята, когато оти вали за дърва. 

3 й мни Ц а(т а) 58 ...:....Ез. (зап. на 3 КМ), 
равна ниска местност, заета от ниви. Поч

вата е черна. Ако се посее жито напр~
лет, не може да израсте. 

Зла тан о в а т а в о ден и Ц з, 71 
Бр. (зап.), низина покрай р. Каялийка; за

ета е от вивй. дI+ес тук няма воденица. 

Не се среща. лично име $лаmан. 
3 лат а н о с кот. О кла ден ч е 34 

Гр., кладенче в м.Узунджа. Има род Зла
тановци. 

3 лат и ще т о 48 - Бод. (с. изт. на 
0.5 КМ), малка к~мениста местност. Има 
лъскав, жълт слюден пясък, 

З м й й н И к ъ 52 - Бод. (ю. изт. до 
м. Нивищата), малка наклонена местност. 
Намират се змии. 

3 м й й н ъ къ 52 - Фил. (с. изт. дО М. 
Дръбакъ), каменяста стръмна местност 

(КQЙРЯК).: заета е от мера и отчасти ни
ви. И днес се· намира по някоя змия. 
З М и я рни к ъ 52 -И. (ИЗТ. на 3 км), 

полегата местност, бряг, заети от ниви.~· 
Някога е имало много змии. 
З м И я.р н И Ц а т а 52 .. - 1) Бр. (ю.), .. 

стръмна камениста .. ,местност, в която се 

срещат зм,ии. 2) Др. (ю. на 1 км),_ канара 
и стръмна местност (страна), заета от,. 

части от гора. Няr.:ога е имало много змии. 
3 о фий ц а 42, 65 - И. (ceB.Jla -4 км), 

равнище, заето ОТ ниви. Лично име Со

фия се среща. . 
З у в й й ц а 42, 65  Бр. (зап. на 4 км), 

равна местност, заета от ниви. Лично име 
София се среща. 
З у в й ц ка так О.Р И Я 50 - Бр. (зап. 

на 4 КМ), равна .местност, заета от гора 

и ниви. Граничи с М. ЗУВИЙца. 
И в а н о в ч е и р 69 - Пил. (ю. до 

Иванова пещура), поляца, заета от па

сище. 

:/И 'в а н о ва пещ у р а 67 - Пил. (ю. 

до Дюзкая), пещера, в която има чешма. 

И в а н о в И я б у нар 33 - Стал. (ю. 
на 5 км), равн~ще, заето .от ииви. Има 
кладенец, който бил правен ОТ някой си 
Иван. 
Й 3 в О Р е т о 27 - Бод. (изт.· на 1 к.м) , 

силно пресечена местност с долове. Има 
извори. 

Й зор с к О дере 28 - Ез.,ДQJI, който 
минава през' М. Хойната; има .извори и 
чешми. . 
И кин лък ъ 77 - Др. (сев. на 3 км),. 

"" равнище, заето от ниви, с плодородна 

почва (чернозем). Според местйото обяс

нение икuнлък значело 'житница'. 
. и ла нд е р е 37 - Пил. (ю. зап. на 4 

км), суходолие. 
Иланлъкъ 37, 75 ~ 1) Бр. (зап. на 

1 км), дол, зает отчасти от виви. 2) Прав, 
(с. зап.); равнище, заето от ниви. , 

/ 

~ 
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И л а н лъч к И б, у н а_р 31 - Бр., Ир й к йо л (и: ИРUКЙОJlУ)· 79 - БР 
кладенец в м. Иланлъкъ. (сев.), раВНИluе ПОl\рай път, който минава 
И ла н лъч код е ре 30 = Иланл'Ок'О през старите бозаJlыlи и слиза по Саръяр. 

(Бр.).' И рик й О л у 79 - 1) Кар. (ю. зап. на 
Ил й й в и тек а р а га чи 69 - Бр., 5 КМ), равнище, през ксето минава път. 

равнище, заето от мера и пасище; има Според обя~нението на местни хора по 
големи брястове. ' този път вървели юруuи за Белеморието. 
Ил и ш й Кв 60 -. 1) Гр. (ю. зап. на 2 2) Стал. (ю. зап. на 1.5 км), равна мест

КМ), равнище, ,заето· от ниви, с песъклива ност, заета от ниви~ През нея минава път 
почва. 2) Др. (сев. на 0.5 км), равнйще с от Първомай за Хасково. . 
лек наклон, заето от ниви. Почвата е И Р й к й О л У-М О r ил а т а 82 - Стал., 
смесена. могила до М. ИрикЙолу. 
И л.и ш й к Я 60 т-. 1) Ез. (сев.), дол с Ирикликя (Ириклuк'ъ 74 - Бр. 

ниска мест.НОСТ, заета от ниви. 2) Кар., (сев, на 2 км), равнище, заето от ниви. 
равнище, 'заето от ниви. .. И Р й кт арл a81 - Кр. (изт.), равни
и л и ш нци т е 60 -=-:-- 1) Бр. (зсп. на 3 . ще, заето от ниви. 

КМ), равна местност} заета от ниви. 2) БР И р й к Я л :м ъ 80 _- Др., ДОЛ В източ
(ю.), голямо равнище,. заето от ниви. ни!е CK~.J]oHoBe наДрагойна. 
3} л. изв. (сев.), равнище, заето от ниви. Ирпежикъ 74 - Стал. (ю. зап.), 
4) Прав. (сев.), равна местност, заета от камеыиста висока местност, заета от па

ниви. 5) Сlърв. (с. изт.), равнище в М. Ли сише. 

вадите. Според. предание някога след ·и с а км ах ла88 - махлц.)J източния 
убийството на собственика на тази мест край ~a с. Гради~а. 
ност - турчин я разделили на парче-та И се м бей кит е 65 - Д. дол (сев. 
и "я разцродаJIИ .ва MeCTH.~Te жители. н&: 0.5 км), височина, заеТа 01 ниви. Има
6) Тат. (ю. до Горния герен), равнище, зае- ло е турчин И сембей, който владеел тези 

\	 то от ниви. Помни се, че турците са го ниви. 

деЛИ.1(И на дългичастц. (20 крачки широ И с.и з в ат а кор ия 69 -Др. (сев. на 
ки и 100 крачки дълги), З8 да го дадат 4 км), равна местност, заета от ropa за
на· черкези, които щели да се засеnят едно с ниви наоколо. Бивше владение на 
тук, но не пошли. турчин Исиз. 

и л ма: Върла(та).-., I\амени~ата.-., Та и с и зле р (още: Юсузлер) 89 - ста
шлъ.-.. рото име на с. Сталево. 
И л I4Ъ тъ 49 - Бр. (ю.), гориста .и ИС из пер с ки ге. ре н 56 - Фил. 

стръмна местнос'т, през които минава пъ! (сев. на 2 КМ), ра'внище, заето от ниви. 
за с. Пилашево. . Почвата е СЛ8ба (герен). Местността е 
Ил ь о в а т а пещ у р а 67 - Пил. (с. . принадлежала първоначално към земли

изт. до М. Съръка), пещера. Лично ~Me щето на С. ИСИЗJJер (днес Сталево). 
ИЛЬО с·е среща. . Исизлерските лозя 56, 58
И л ъ о в а т а ч е ш м а 34 -- Пил., чеш Фил. (с. изт. на 2 км), равнище с наклон 

ма, КОЯ.10 се намира западно ?т Вришче на запад., заети от лQзя и ниви. Преди 
Twta.	 няколко години тази меС1НОСТ е спадала 

Ильчовата лО.чка 67. - Др. (ю. КЪМ землището нас. Исизлер (днес Ста
доРейоски ясак),' ниска местност в се; лево). . .~ 

верните склонове 'На Драгойна; заета е Исуховиябунар 33 -Вод. (изт.), 
от пасище. Лочка значи 'ниско МЯСТf), кладенец. Строил го. турчинът Садула 
иизиика'. Исухов. 

И'JJ ь Ч о в о т О 66 - Др., още :ИЛЬ Й е JI ь r и дик 76 -Др., било южно 
ОТ Голями връх .. 
Й е рг о в и тед у п к и67 ~ ФИ,rJ. (с. 

чо вата лочка. 

Имамкина кория 69~- Др. (с. 
изт. на 1 КМ), равнище, заето от ниви.зап. на 3 КМ), равнище, заето' от· ниви. 
Има голям бряг, в които е имало дупки._Било е някога гора, ВJIадение на турчин
Лично име J1ерго'или производно от неимамин ('.пуrОВНQ лице').
 
ro друго име не се среща.,.


Й н та JJ 8 7& --'" 1) Пил. (Юо на 4- КМ), Й.Н мур и ц а 65 - ,Др. (ю. до Отвъд
хълмиста местиост с долове; 'З8ета е от но/ дере), малко равнище, заето от ниви• 
ниви. 2) Пил. (сев. до СЭНС'8ркая),висока 

Почвата е сивз, червена и варовита. 
рJlвиа местност, заета от ropa.  Й О в к У У (още:· ЙОвково) 66 - Пил. 
Й н т а лек О дер е 30 - Пил~, дол в . (ю. на:> км), чук'ар с низина, заети от 

..~. ИJlтала (1). гора. Има чешма. с хубана вода • 
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, й ол: Адайолу, ДаХЛЪЙОJlУ, ДерменЙолу. 4) Първ. (ю. изт.), сух дол до м. Чолакбаир 
Доруйоn (у), 'Ирикйол(у), Кушийолу, Пи с високо равн.ище наокоnо; няма топо

ривчйолу, Юрукйолу, Язлайолу, Язмо;, пови дървета (каваци). 
йолу. Каважикъ 50 - 1),БР, още: Кавй

Йон к О В а т а дъб й ц а 69 - Бр., рав жuкдере. 2) Деб. (ю. зап. на 5 КМ), рав

нище, заето от пасище, мера. По името нище, эаето*'"от ниви. 3) Кар., още: Кава

на учител Йонко, който откупил от се жикдере. 4) Прав., още : Каважикдере. 

лото голямо дъбово дърво и го оставил 5) Първ., още': Кавожикдере. 
о' К а 8 а ж й: цит е 50 - БР (зап. на 3 
км), .. РЭiJна местност, заета от ниви. Пре

за украса на полето. 

Й о р дан ов а (та) кор и я 69 - Прав. 
сича SI долът Каважикдере.

(зап. на 3 КМ), равна висока местР'ОСТ,В 
К а в а з в а т а ч е ш'ма 34 - 1) Деб.,

която е имало гора преди 10-15 години, 
пресъхнала ч~шма в ы. Муранлнцкото,

а ,след товз е била разорана' за ниви.. 
има род Кавазве; друга пресъхнала чеш

Й ор данов И Я кър 67 = Йорданова ма в м. Пnук"ьр. 
та кория. ка 8 ак: Кривия~; Юсенови каваци. 

Й о р о ж ик 88 - изчезнало турско К а в а кде р е 37 - 1) Бод., доп, коЯто 
ceJlo, Koe~- -съществувало на мястото .минава от зап~.I! на изток покрай м. Ма
на с. ,Дълбок извор'!. . настиря. 2} и. (ИЗТ. на 2.5 KM)~ доп, който 
ка ба: Аптиевата~.	 се влива в р. Каялийка. Има течеща во

К аб а к о В бу нар 33:=- Др. (с. зап. да и малко тополи. По-рано е' имало ве
на 4 КМ), равнище, заето от ниви, с KJIa КQВНИ дървета. 3) Стал. (сев.), дол, който 
денец. Има род, Кабаковци. c~ В,лива в р.Мэрица; тополи (/(аваци) 
К а б а к о в О т О 66 - Др. (ю. до Плад е имало някога.· 

нището), малка попяна, пасище. Някога е К а в ак Kj;;1)' 74 - Вод. (ю. изт. на 3 
биnа собственост на Каб8ка, жител от км), равна мест'ност I заета от ниви. 'Бъл
селото. гарите я. наричат само Кавак'6. По-рано 
К а б а с а к ь л (още: K-араС'lJI('lJЛ) 81  тук е имаnо тополи (каваци).' 

Лен. (с. зап. на 2'--3 КМ), равна мест К а в ак л й я т а 50 - Бр. (ю. зап. на 
ност, заета от ниви. Почвата е черна и 4 км.), височина и равна местност, заета 
белезникава на места. от ниви; няма топол~ (каваци). 
Ка б а та 51 - 1) Деб. (сев.), равнище, К а в а кл ъ къ 50 -. 1) И. (ю. на 9 

заето от. мера за. овце. 2) д. изв. (изт. на км), височина, заета от вмви; има _тополи 

4.5 КМ), равнище, заеrо от ниви и мера. (каваци). 2) Каваклъкъ - _,Скоб.(сев. на
 
Под кdба тук рвзбирят 'мера'. 3) И. (ю. 0.7 КМ). равнище, заето от ниви. По-рано
 
на 7-8 км), височина, зае,та от гора. е имаnо вековни ТОПОJlИ (каваци), а сега
 
Каба Tyt< значи 'поляна'. 4) Стал.(зап: има ПО"малко. .
 
до Кюрпекория), крива местност, заета Кавактарла 74, 78 - Кр. (изт.),
 
от ниви. КабаЛfJК е 'хубава трева (теле р&внище, заето, от ниви (памук, тютюн).
 
фuр)'. У с. Филево тази местност се на К а в а к ч е шм а 37 - ВОД.. чешма в
 
рича ЧОрUJuiJкumе.5) Фил. (с. изт. на 1 м. Кавакъ.
 
км), висока камениста местност със слаб К а в а к ъ 50 - 1) Вод., още: Кавак

накnон на югозапад; заета е отчасти от кър (вж. там). 2) Пял.' (изт. на 1.5 км),
 
,ниви.	 С каба тук означават 'трева, която наклонена на юг .!\feCTHOCT, заета от ниви. 

е расnа в тази ыеСУВОСТ а преди да бъде В дола •. който мина~а тук, е имало топо
разорана'. . Л" (каваци). 
Ка БЙ:·т е 47, 51 - 1) Ез. (зап.), рав К а в а лжи е в с кам а х·л а 86 ~ за

нище, заето от :мера. Расте каба 'тлъста, падният дял на t.~ Пилашево. И'ма род 

хубава трева'. 2) Прав. (изт. на 2 КМ), Ка валжиевци. 
равна местност. заета от ниви. Каба е К а в а n ъ 46 - Гр. (ю. зап. на 0.5 км), 
'рохкава черна пръст (чернозем)'. местност., заета от мера; представя про

к а ,б й чка: Гочковата ~. точена тясна ивица.
 

ка бъ: Статъова ~. К а в а цит е 29, .50' -:- 1) Тат. (с. изт.),
 
К аб ът ъ 51 - Бр., малко равнище доп с течеща вода, стига до р. МаРИU8.
 

между височвни, заето от хуба во пасище. 2) Тат. (изт.), равнище, заето, от ниви. В 
Кав-ажйкдере 37 - 1) БР (сев.), турско време тук е имаJlО много топопи 

доп. който минава между м. БОЗ8ЛЪКЪ И ~~aцu~ -,' 
Биндиклнцките юртве. 2) Кар~(зап.), деn. Кавачеата 29,50 - l)Др.(ю. дО 
3) Ilpa8. (сев.), дол ~o Харnовия бунар; М. ,Язпата), полегата местност (страна), 
днес няма тополови' дървета .. (каваци). заета от гора; няма тополи.· 2)' Пил. (ю. 
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кай нак: AHгeJlOB~, Гъопажиевия,-"
 
"0 има ТОПОЛИ (каваци). 3) Лен. (Ю.), рав...
 
до Мирекова петура), кnаденец, при кой... 

Даражиевия-" ДРЯНКОВ~I Каин--, Каи
новия ~,КаJIъенжиевия ~ ,Каменен ~, Ку

Кавачето 50 - Фил. (ю. зап. до' 
нище, заето от ниви; няма топопи. 

новия,-i, Мариновия,-,~ Поп(о)вия~,' Си'

ния ~, Спаси и ~, ТаIIlОВИЯ ~, Терзитски ~, 
Точковия ~, .трескавия ~, Учужийския ""-J, 

. Бн'ftигьол), раннище, заето от виви ; няма 

тополи. 

К а в а ч ет та 50 - Бод. (с. изт. на 1 Халиловия ~, Чилингирен,-,; Лескокъ

КМ), равнище до левия бряг на Ряката; кайнакъ; Божовите каЙН8ЦИ. 

заето е от ниви. Има една 'топопа. Ка ЙJi ак ъ 28 - 1) Др., извор в м. 

Кавачка долчина (К. ,дулчина) Гл егия пазлак~ никога не пrеСъхва. 

50 ~ И. (зап. на 3 КМ), дол. 2) Ст'ал. (с. зап. на 1 КМ), ниска мочурлива 

К ад ъ н нит е н и в и 70 - Стал., още: местност; има една чешмичка. 

Зад Хасар'6 (вж: там). Кай на цит е ,28 - и., два извора 
·К а е ж и к ъ 14 - Скоб., малко равци под м. Солмэзъ, които образуват начало

ще,заето от ниви. Имаnо е камък. то на Буковската ря.ка. 

Каз а па 82 - Лен. (зап. на 2 км). Кай н а ч е а т а (Кайначеъmъ) 28
равна местност, заета от пасище и Н~ВИ. БР (сев. ДО м. Геренето), ниска местност 

почвата е бепезникаsа (гepeH)~_ и суходолие. При дъжд от височиниrе се 
К I З а в дер е 36 ....:!- Лен., дол с тече стичат ручеи.
 

ща водэ,·вnива се в Наанската ряка. хай рак: Килицки~.
 

Каз а нк и н И К·8 мен е 46 - Др. (ю. Кай р а чка т а чук а 49 - Бр. (ю. 
на 2 КМ). канари с естествено издълбани зап. на 2 КМ), могила, заета от мерия, 
дупки като казани. чалия ('трънаци~) и кам.ни. '. 
Казавките 29 ~Бр. (изт.), дО.. С' Кай р е'ц и те 45 - 1) Бр. (И3Т. на' 

мера, в която има мвого дупки като ка 0.5 км), неравна местност, заета от паси
зани.	 ' ще. 2) БР (изт.), малка попегата местност 
К аз а н с кот О дер е 36 =;= Казан:' в по-голямата М. Чу-мурлуците. Почвата 

дере.' .. на места е камениста. 3) БР (~зт.), мал
Каз а н я 46 - 1)- Лен., още ~ Казан- ка висока местност в ПО-ГОЛЯМ8та м. Ста

'дере (вж. там). 2), Лен. (с. зап), ниска рите бозалъци: заета е от ниви. 4) Kap.~ 
местност с оводнена почва; заета е от още:- Альчецuте (вж. там). 5) фил. (про
тютюневи ниви. 3) Пил. (ю. на 2.5 км), изнасяно: Кайрьецuте,. изт. на 4 км), 
малка местност, в която има яма. неравна, крива местност (височини и до
Казnъръ 75 - Тат. (ю. зап. на 3 пове); заета е отчасти от ниви. Кайряк 

КМ), висока местност, която обхваща Го е 'слаба почва -- чакъл и червенак~ 
лемия ,и .Малкия каэлър ; заета е от ни ви. кай р е чк 8: Менчовата~. 
К а зъл ге р е в 74 - Първ. (зап.), не кай ря: ДУВ,ан'-', Живиз,-,,,Жистан""", 

равна местност в по-гоnяматам. Сеиролу; Ра Ача.-., Сая ..... , Хажистан""" ЧатаJJ.~. 
заета е от Mepa.~epeH е 'глинеста и пе кай р 11 к: Андрийов""", Божански"" 
СЪКJlива почва, твърда, отчасти с бял Вълчоския ~r Въргулатия-', Големия~, 
цвят' , Голямия~, Гяур~, Джеви'З'", lIЯКОВ~, 
Кай н ~ т О 50 - Др., гориста местност Малкия"-J, ПейчиноекиSlI'OlJ, Радьовия ~, 

в южните склонове на· Драгойна. Каин Салиевия ~, Стайковия ~, TaHaCOB~, 
тук значи f бук' • ' Телли~, Тянков'-'. - кай р е ци: Дол-' 
Кай нка й нак 37 - И.,' изворче в НИ~, -Матьоолвите~. ,. 

Буков-ския баир. Каин значи, 'бук'. 
КаАрllкъ 46 -' 1) И., още:, ~яур

Кай н-о в а тар а,д и к а 50-j'~ Др., каiJряк (вж. там). 2) на (изт. на 0.5 км), 
ирска врязана -местн,,)ст между Гоnями и гола височина, заета от пасllще и храс
Ма.цки връх на ДрагоЙна. PaaUK!J звачи 1 алаци. 3) Прав. (ю. доПетьовото .пере), 
, дребна ropa' •	 . равнище, заето от ниви. Почвата е герен, 
к а и н о В И 11 кай нак 29 - ПИЛ. (с. т. е., камениста и пес'Вклива. ' 

зап. от м. Светог Петра), извор (/(айнак) 
,К а паж й: мах л а (и: КалаЙЖl'Atахла)

с букови дървета наоколо (каин). До са 77 - И. (ю. изт., наблизо), равна мест
мия извор има голям бук. 

ност, заета оо' ниви. Тук ЖИВЯJl някакъв
К ай л й цки 'п ъ т 62 = Върбишки 

калайджия.nfJm. 
Кап а й ж и гер е н 80 - Първ. (зап,), 

(10.), раанище, заето от ниви, доземпи неравна местност·' в по-rолямата м. 'Сен
Ка' й л и-ц кит е r ер е'н-е 56 -Скоб. 

роду; заета е от· мера.щето на с. ·l5аЯJlИ (днес Фиаево). 
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Кал а й ж и е в п я ч а ир, 69 - Деб., 

MeCTHO~T. Името е означено в ры<писаa 
на Райчо Божа;IОВ. 

Кал а й ж й й о в а т а ч е ш м а (Калай
'Жilйуваmа ч.) 34 - и. (ю. на 6 КМ), 
чешма и дол, зает от гора. Има род Ка
nаЙжиЙовци. 

Калайжиовата махла 86 - ста;. 
ра мах,аа в западния край на с. Сталево. 
Има род КалаЙжиовци. . 
Каnайжйовото бунарче ~~ 

Стал., малко равнище, заето ОТ НИ8И, с 
кладенец. ' 
К а' n дър о в о т О бу. нар ч е 33

.Пил., кладенец. и един дол C~BepHO 01'М. 
Вятърницата. Кладенеl{ЪТ е правен от жи:. 
теля J1лю Калдъра. ... 
Кал дър ъм ъ 62 -" 1) етал., блатис

та местност, през която направили каn

дъръм З8 минаване. ·2) Фил (изт. на 1 км, 
западно от м.Припекъ), равнище край 

, Цариградското шосе; заето е от ниви.
 
ка JJ е: J(OCTt-1КОВDТО УЭУИОВОТОI'J.
I'J, 

Ка л е в и щ е т о (или Налявuщеmо) 
61 - Лр., полегата местност в J1ЗГОЧНОТО 
ПОДножие на ПрагоЙна. 

Кал е н с кат а q е ш м а 31 - И. (изт. 
на 1.5 км), чешма" 8 низината до м. Ка

, Jlето. 

Кал ет 061 - 1) Д.' дол. (изт. на 
200 м), стара крепост' с кръгла форма, 
с диаметър 200-250 мивисокадо 30 ... 
Намират се -керамични отломъци в изо
билие.. 2) и. (изт. на 2 км), височинз, за
ета от гора и пасище .. Има ост.атъци от 
зидария (дялани камъни).' . 
Кал и н О ВС кат а мах л а 86 - част 

от .с. дебър, успоредна на шосето за 
Първомай. Има род Калнновци. 
Кал пак та ши 74 - И., гориста мест

ност, в която има кам'Ьк .с фОРlVа на 
калпак. 

Кал ь е н ж И е в и я кай нак 34 
И.; гориста местност, в която има кладе
неп, наПl'авен от турчина Каленжи. 
Кал юши н г ъ О л' 33 - Деб. (изт. на 

3 км), КОТJJовидна местност, в която има 
локва. 

Камбуркорийка 80 - Първ. (с. 
ИЗТ. до М., Малките чеирчета), неравна 
местност, заета от гора, ливади и ниви. 

Кам б У рк О р У 80 ~ Първ., мест

ност, спомената в ръкописа на Райчо Бо


жаНО8. Очевидно по-стара форма на Кам

буркорийка (вж. там).
 
Каllбуров~ парчета 70 - Ез.,
 

малко равнище между Длегата поляна и
 

Кръстопътя j заето е ОТ виви. Било е раз

деляно..ва парчета някога. Има ред Кам

буровци. 

к а Ii е н,: .Бекqиевия I'J, Белия~, Бреш
нельвияI'J, ВЪЗЯ,хнат~, ВЪЛЧИI'J, Жел
ти I'J ,Лиеичи{Лесичевия)I'J,Лиси~инияI'J, 

ЛЮЛЯК08I'J, MapKoBI'J, ОрЛОВI'J, Петровl'J, 
ПОСРЬОВI'J, Прилеповия--, Пукнат,...,., Рам
башевияI'J, СЪРЪКОВИЯI'J,СЯКlанl'J,' Цър
НИЯI'J, Ш,ИJIНЪСТИЯI'J, ШилънескиI'J. _ 
кам ене: Бя~квиI'J, Голяl.iИ Мечоl'J, До I'J , 

Казанкини Мечо I'J, М(JЛКН Мечо I'J,I'J, 

реды'J. - кам ъв и: МечкинитеI'J, Мит
кавите I'J, ЦърыитеI'J, ЧушнатитеI'J, Шил
нести.....,~ 

Кам е нак ъ 47 ~ Тат. (сеВ.,·наО.5 КМ), 
каменлива полегата местност, заета· от 
пазя и ниви. 

Кам е нен кай нак 31 - 1) Бр., из
вор. (tcайнак'j, 'с каменно' корито~ 2) Др., 
извор в дол северно' от Голямата гора. 

Каменивата и л ма 48~1) Бод. 
Jю. ДО м. Свинарникъ), наклонена на се
'нер местност (cp1JHKa), заета от пасище; 

'2) Ез. (ю. изт. на.4 км), равна местност 
с лек HaKJiOHnlfa север; заета е о'т ниви. 
Почвата е' каменлива. . '. 
Камениния хасар 61 - и., се

'верната камениста височина на Хасаръ 
,(вж. там). 

< Каменивото дере 28- Др., дол, 
който се спуска на ceB~p от Драгойна и 

. се влива в р. Каялийка. 

'К а мен о т О б У нар ч е 31 - Стал. 
равнище, ::4аето от ниви. Има кладенец.

}( а мен ч ъ а т а 47 ~ и. (1(). изт., на 
1 км), неравна камениста местност, за
ета от ниви'. 

Кам и л'а т а 46, 52 '"- 1) Бод. (ю. до
 
м. Метохъ), 'височина, заета от гора. Има
 
изглед на камилска гърбица. 2)И. (ю. на
 

8к,М), височина, заета от гора. През нея
 
минава път за магарета, по който според
 

местното обяснение някога вървели ка

милски кервани. 

Кам и л С к И е г р е к 59 - Стал., рав
нище, заето от пасище, мера. Тук някога 

са спирали камили. 

К,амък:БялияI'J, Главчовияl'J, ЖЪЛТI'J,
 
КарауленI'J, МраХУЛhНИЯI'J, ОСЛУШНИI'J.
 
Кан ал ъ 28 ~ Скоб. (сев.), равнище, 

заето от ниви. През тях минава канал, 
направен за изтичане на водата 'лри на

воднение на р. Мариuа. 

Канатарла 74, 78- Д. изв. (сев. 
на 4 км), равнище,· заето от ниви. Почва~ 
r_a е чернозем. Още~: Карqmарла~ 
Кан е в о де р е 34 - Прав~ (зап.), 

дол. 

к ан'т он: До кантонъ. 

I{ а. нюх ч о в а л о чка (Кан'ухчува 
л.) 67 - Фил. (с. изт.~До М. 3мийнъкъ), 
котловйна, заета от ниви~ ЛО'tКQ е 'ИИС"Q 

равно. ·място'. Род 'Канювци .се среща в 
с. Сталева. 
Кап ак л й ят а 31, 54-1) Д. изв. (сев. 

на' 5 км), наклонена мест'НОСТ, заета от 
ниви. 2) Тат. (ю. на 3 км), равнище, за

ето от ниви. Имало е извор (кайнак), кой
то бип покрит с камъни. , 
Кап а н де р е 37 - Др. (сев.), дол в 

~ .. , . който има застояла вода -:- гераНЛ1JЦU. 

К ап а н ъ 48 - Пил. (ю. З8П. на 2 км), 
котловина с KaMeHQCTa височина! има 

ниви. 

Кап а н я (Каnан''о) 48 - 1) Бр., низи
на, заета от ниви. 2) Деб. '(Ю.· зап. на 
3 км), равнище, заето от ниви. Почвата е 
rлинеета, при дъжд се образуват локви, 
а след това пръстта' изсъхва и става 

твъРда като камък, поради' което трудно 

се обработва. 3) Пор. (изт. на 0.5 км), 
ра~нище, заето от ниви и мера. Почвата 
е бедна -- .стиска и не пуска". 
Кап Ц й дат а (Каnцид'6mб) 42 - Бод. 

(ю.до Гороска бахча), хълмиста местност 
с долове. Почвата е слаба. 
Кар а а Д а 73 - .. Кр. (изт. до м. Чаи

рите). равнише, заето от мера и ниви. 
Кар а б у нар 71 ,- между Бр. (зап. на 

4-5, км), и. (с. зап. на 4 км) и Лен. (изт. 
на 2 км), неравна местност (брягове) и 
дол; заета е от пасиша, храсталаци и ни

ви. Има кладенец с чешма. Тук qpеди 
повече· от 200 години съществувало село, 
което неизрестно по какви причини се 

,изселило в Старозагорско, като запазило 
името си Карабунар, ·заменено по-късно 

със, С.лад1JК кладенец. В местността се 
намират остатъци от зидове, керемиди 

и тухли. 

кар а г а ч : К~лхажиевия I'J, Тодьов

ския I'J , IIIольовияl'J; до карагачъ' ; Илий
вите карагачи~, 

Кар а г а ч 50 - Деб., по·старо назва
ние нам. Бъчовия бряст, , 
Кар at а ч б ю люк 74, 78 - Д. ИЗJJ. 

(сев, на3 км), неравна ме.стност, заета 
от гора. ' , 
Кар а r а чет о 50 - Бр. (зап. на 3 км), 

равнише, заето от НhВИ. 

КарагачтарJl8 74, 78':- Кр. (изт. 
ДО М. Ортагерен), малка местност, звета 

от ниви. . 
Кар 8" r а чъ 50 - Нрав. (с. изт.), рав

нище, заето от ниви. . 
Кар а гер е н 74 - Фил. (ю.), равни

ще, заето от ниви. . 
Кар а г ь о л 36 - Първ., ниска мест

ност в по-голямата М.· Бюке : 'заета е 01 
ниви. Някога е· имало блато. 
К a~p а г 11 У Р у у т О С ай ще 71 - Ез., 

височина до Върла илма. Някогатуке 
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имало овчарски саи 
род Карагяуровци. 

Кар а дим а(т а) 
Освобождението тук 
име на' основателя 

(кошари). Среща се 

87 = Адак'6Р. Преди 
е имало се.ЛО. - По 
на селището Кара 

-Димо ('черен Ци мо'). 
Кар а Д й н е в с кат а а Д 8 67 - Кр .. 

(ю.), '. ниска местност покрай р. Мариц~. 

,Род Карадиневци се среща в с. Любе· 
ново. 

Кар а ж 8 дер е 37 - Вод., дол ,дО 
,хълма Акаржа. 
Кар а жал о в о 87 - село. - Произ

водно от името на турски чифликчия" ос
новатеn на селото, Караджа Халил. ; 
Кар а жал о в с к И Я път 6.2 -. ФИJr. 

(с. зап.), равнище, заето <;)Т ниви. Тук 
ми нава път за с. Каражалова. 
Кар а и в С\,Н О В а тан и в а 70 ~ Бр. 

(ю. на 1.5 км), високо 'равнище, заето' о! 

пасище. ". 
Кар'аивановата чеШ'}dil34 '

Бр., чешма южно под Касъровия връх. 

Hape'leHa по име на най-стvрия po~ 8 
селото. 

Кар а и в а НО. В С К а ы а, х л а 86, ~ I!0B8 
махла ва с. Искра,_. 
Кар а.И в а н о в С кит е к еле ми 70-

Бод.-{изт. ,на 3 км), наклонена M~CTHOCT с 
долове. .. 
Кй рак а ш о в и я бу нар 33 -.БР, 

кладенец, който днес не съществува; на

мирал се е в М. Бозалъкъ,. недалеЧ'е, от' 
Попгергевия бунар. . ' 
Каракая 74 - 1) Бр. (ю. на4 КМ), 

хълм, зает от гора (сечище), из който има 
rолеми черни камъни. '2) ,Вод. (to. зап. ва 
2 км), стръмна камениста местност. Бъл
гарите я наричат Ц1JрНUЯ камен. 3) И. 
(изт. ,на 3 КМ), висока стръмна местност 

(чукuци), за~т.а от. ниви. 4) Пил, връх с 
канара северно от .м. Лозътъ; ваокоnое 
гора. 5) Пип. (ю. на 3 KMJ, височина, за- , 
ета от гора. Има отделаи канари с черен 
цвят. ,). _ 
Кар а кол к а я 80 - 11., гориста мест

НОСТ .. Преди Освобождението тук е има

ло турски пост. 

Кар а кол ь о в ото. ~ У нар ч е· (Ка
ракол'увоmо б.). 33 . -:- Стал., равмище, 
заето' от ниви. Има кладенец. .' 

. Кар а ко ль О в с к а - мах ла (Кара-. 

кО,л'уфска М.) 86 -, стара махла 8 сре

дата на с. Сталева. Има род Кара
кольовци. . .' 
Кар а кол Ъ о в с к И Я б у н ар (Кара

ко.л'уфскr.t1fi б.) 33' - Прав., ВЖ~ Буна
рето. . , . 
Кар а к у ш В и ц а 52 ~ Пр. (зап. на 

2-3· км), равнище, зае:rо от ИИ8И~ Про.. I 
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.дъmк&вa ив ·землището на с. Бр.ягово Ка р а с а р 11 И (писано официално: Ll"а_
(8ж. следващото название). ) 88 'n'1 

К lJ рак У'Ш и ц а 52 _ Бр. (ИЗТ. на рахасарли ,..... старото име нас. Ско
1 км,, равнище с долове, заето от ниви. белева. Според местно" обяснение стои 

във .връзка с правенето на рогозкн от 
Кар а к у ш к ат а 52 - Гр. (Юо зап. до черен с~з, който растяли Горните' и Дол

М. Станчуби~ю), равнище, заето от" гора. ните чеире. 
Каракуш е черно врабче'. ,К а р а с о у к 36 - Тат. (ю.на 3-4 км), 
Кар а"к у ш ъ 52"- 1) Бр. (зап. на равнище с мочурJJ.ИВИ места; заето е от 

1 ". КМ), равнище, заето от "иви. 2) Кр. ниви. 
(изr •. на 1 КМ), равнище, заето от ниви Кар а с у лук 36 - 1) БР (с. зап. до 
Ка рак ю т ю к 78 --:- Бр. (с. зап. ·на М. ГОГО8СКИЯ бунар), ниска мочурлива 

1 "М), равна местност, заета от ниви. местност, ззета от ливади. Напролет обнк
Кар а лий кит е 65" - д.. ИЗВ. (ю. ,новено тук се появява (ври), вода, която 

изт .), ,равнище, заето от" ниви. - .Ир'оиа- лете пресъхва. 2) Вод., кладенец и дола 
~OДHO от тур. пично име Кара Али. Кюпдере. 3) Любе (изт. до М. фиданлы<),' 
Ка ра n'Ь н (писано официално Ка- мочурл~ва ниска местност," заета 01 ниви. 

раалан) 88 - старото име на с. Бригово. Кар а 'с Ъ к Ъ л = !<.абаСQК'ОЛ. 
Каралънското бунарче'Зl _ к~рата·р.ла74, 78-1)Д.изв.,още: 

и. (изт." към М. Църните камъни) -кладе- R.анатарла (вж. там). 2) Пип. (изт.), рав
Н ., нище, заето от ниви. 

'!ец. аречен е тъй, понеже е Използван К -з рат о пра к 74 - \j) И. (зап.' на 
от жит~лите на съседното село 1<аралън' 2 км), равнище, заето от uиви. Почват.а е'
(днес Брягаво). ' ,. 
к а ра 14 а на 72 _ Гр. (изт.. на 2 км), чернозем. 2) Тат. (ю. на 1 км), равнище, 

равнище покрай р. Марица, згето от ви:. заето от, ниви .. Почвата е чернозем. 
ви. Почвата е пеСЪКJlива. _ Вероятно, ' Кар а у лен кам ъ к .64 - Др., ка
във нара в .севернот<;> ПОДSожне на ДрагоЙна.

връз~а с прякор, срв.. семеАцот() име Преди Освобождението. тук' е имало Тур .... 
Кара.манови (старо) в с. Каражалово. ски пост. 
К а~амановия бунар ЗЗ"-Кар. Караулкая 80 -- Пил. (ю. до м. 

(ю. "зап. до ЯрежеБУlJар), равнище, заето Жълта пещура), голям склон. Тук' бъл
от ниви, с кладенец. Семейно име Кара- гарски чети преди Освобождението са 
AlaHOSu е имало някога.' ' имали наблюдате"lНИ Постове. ' 
Кар а м и -т ь О В С кам а х л а (/{ара- К ,а ра у n к а я-п ол я нат а 82 - Пи~~, 

~Йnl'уфска .м.) 86 - 'югоизточнИят дял Поляна .дО /{араулкоя-(Вж. там). ' 
на с. Православен. По родово име Кара- Кар а ч а и р 74, 75 - ПИJl. (ю. зап. 
~umьoвцu, чийто основател- Кара Митьо на 2 км), котловина С висока местност. 
или ·Кв.рамитата-дошъл от с. Горски из- Заета е от ниви. 
вор, Хасковско. Кар а ча л и я та 51 - Тат. (изт.), рав
Кар а н д О В С кам а х ла 86 - мах- нище, заето от ниви. Тук е имало много' 

ла в ЮГОIfЗТОЧНИЯ край на с. Искра. тръне. 

Каранлъкдере 36 _ Вод., дълбок Карачаn'лъкъ '15 - Бр., равнище, 
дол, който започва от М. Каракая върви заето от ниви. Ty~ е имало високо тръне, 
ва север и се ВЛИва в Узундере '(в зем- наречено" Kapa~a.l{Uu. .. 
Лището на с.' Пилашево). Българите го . . Кар а шин И КО в,С к И ~ е к ол и би 
наричат Тевното дере. . _86 -Пил. r(lO. дО М. Дикили таш), махла 

" Кар а п а ч о в и тек и ш е т а 67 _. от десетина къщи, l\ОИТО се числят КЪМ 
Кар..(сев. на 0.5 КМ), равнище, заето от турското с. Душката, Кърджалийско. Има 
ЛИ8~ДИ, които се намират в ъ'гъп между род Карашиниковци. 
пиви и гора. Има род Карапачовите. Кар а ю р т 79 ~ Лен. (зап., наблизо), 
Кар а п е е в и я ,б У нар 33 _ Д И3D равн~ще, ~заето от ниви и мера. о
 

кладенец в М. Шумата; .., к а.,Р в а кор И Я 69 - Др. (сев. на
 
К а ап" . 3 КМ), М8лкависочина, заета от ·гора. Се

з )р и JI И Т 50 - 1) Кр. (изт .. на мейно или родово ,име Каровци - не се
 
км, равнище, заеr9 ОТ ниви. По-преди среща днес.
 

e,~MaJlO, гора, р~с1яло е дървото кора- "К-арт а л ка та· 52 - Стал. (ю. на 3 КМ),'kuum 
BJ'!)( "ДЪб • Името гnаси тук още: висока местност, заета от ниви и мера. 

араnum.льuк. 2) Тат. (зап. на 2 КМ), било Кар т ал"к а я 75 - Др., още: Желти 
е хълм, KO~TO е разкопан. Имало е дър" камен. 
вета. кои.то сасе наричали така. ДH~~ Ка р та л ,. е п е 75 -.- етап още· Аар-' 
MecTHoCTf8 е за~fа 01 'виви, тQ.II~(lma, . _' " ..•, • 
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Карт а JJ Ъ 75 ---. Кр. (сев. на 3 КМ), К,а я пий к 8 36 - река. Началните и 

височина. Някога е имало брястове, по потоци извират от хълмовете към с. Жълт 
които са· живеели орли. бряг, ЮЖНО от с. Искра на 8-9 КМ. Те
t Кар т а JI я мач 75 = /{арmал'О. че през селата Искра, Бряг()во, Драгой

Кар т ь о"в о тод ер е 34 - Бод. (изт. ново, . Езерово, Бодрово, ФИJJево и при 

'на 2 км), безводен дълбок дол. днес няма с. Скабелево' (североизточно) се впива в 
лично име карmьо или производно от р. Марица като десен приtок. 

него семейно име., К а я n и цки те. гер е не 56 - Стаn., 
Каршибака,н '76.- Бр. (10-. на ~ще: В'Орбuчкuте герене• .- По старото 

1.5 КМ), рзвнище, заето от ниви. име 'на с. Филево - l<.еялu. 
Кар ъ кор И Я 75 - Първ., равнище К а ял Й цки Я път 62 - Стал~, още: 

в М. Муранли ; заето е било някога от Вiрбuчкuя nбт, 
гора, а днес от ниви. Ке к"е 3Ъ 73 - Бод. (с. изт. до М. Зе
К а с а мах л а 86 - стара махnав ерицаи Келемицкото дере), крива бреro

югоизточния край .на с. Филево. Има род ва местност, заета от гора и ниви. И~а 
КаС'овци. и равни места. Според местно обясве.

к а с а ба: Бона.-. • ние, което е погрешно, названието стои 

К а с о В'а т а ч у ш м й чка 34 - Фил., В'Ьв връзка с почвата, която е ~eK .а

чешма в м.Припекъ.ДяДо Касо я е пра ровик. .' 
вил. И.ма и род Касовци. Келебекь 82 - И. (ю. на 4 КМ), 
К а с т в И Я бо а з 67 - Бр. (ю. на / равнище, заето от ниви. , 

1 км), стръмнина с ниско място ПОД вр. Келемите 58 - 1), Бод. (изт. на. 
~алък Костадин (на ДрагоЙна). Има род 2 км), равнище, заето днес от ниви. Мо
"Кастьовци. же да са били изоставяни преди години. 
К а сър о в и я вр Ъ х67,- Бр. (ю. 2) Др. (Ю.), висока местност, эаета ат 

на 4 I<М),' височина, заета от гора. Тук лозя. Тъй я наричат, по~еже някоrа е 
КаСЪР9ВЦИ са имали едно време овчарски било келе.мя, Т. е. 'пусто, слабо място с 
кошари., песъклива почва, заето' отчасти от па

Кат ран ж И е в с к 3,М ах л а86 - се-' сище'. 3) Кар. (сев.), равнище покрай 
верният дял на с.: Пилашево. Има род р. Марица, заето ОТ ниви. 4) Любо (и~т. 
Катранжиевци. до М. ЯК8ците), равнище, заето от ниви. 
Кат ран ж И цко (и: /(аmр'анжuско) К ел е м и цко тод е ре" 30 ~ Бод. 

бб - Пил" още:. Варади. Има род Кат- (изт. ва 1 КМ), дол, който минава през 
ранжиевци. ' ,м. Келемите. 

Качаковата в-оденица 71  . кел е мя: Бяла.-., Добря""', ЗаС1'ругва
1) БР (сев. на 5 км),' равна местност, за та .-. , Ковач вата .-. , Поповата .-., ,"Равна,..." 

ета от ниви; има стара запустяла воде Саръквата.-., Селската.-.; Дальлюеките 
ница на ръкав на р. MeQKa. 2) Любо (ю. келеми, Караивановскитекелеми, ЧилИнги .. 
на 1 км), равнище покрай Мечка ряк.з; ровите келеми. .' .
има воденица, която днес не се използва. Кел еп ча 77 - Прав. (сев. ДО М. Ялак

I< а 11 а к о в-а та н и В а 70 - Кар., лъкъ), височина, заета от ниви. Почвата 
равнище, за,ето от нива. Намира се до' е чернозем и пясък. Me~THOCTTa е биnа 
Качакова~а воденица. . владение на турци.· ~ 

К а ч у ЛJI 51 ---.: Др., малка гориста Кел е п чам е зар '80 - Прав. (зап.), 
височина западно от Голями връх. равнище, заето от ниви. Имало е гробища. 
Каш а (и: /{ашuте) 73 - Кар. (изт. Кел е JП а Д а (по емлвqния регистър) 

на 2 КМ), малка височи,на с ниско място 80 - Лю~., низина покрай р. Марица; 
наоколо; .заета е,--от ниви. заета е от ниви и мера. 

о Каш алт ъ 76 - Стал. (ззп. ДО м. r е Келешовата aJt8 67= Ке..4ешада. 
peHeTQ), малка местност, заета от ниви и Кел е ш о в с кам а.х a·JJ а 86 - юго

пасищg. Почвата е песъклива. източният дял на с. Леново; 
J( а ш ла-Ени .-. : . Ке л м ~ мед о в а 66 - Прав. '(ю. ва 
ка 11: .Аулу.-.-, Вун'-', Герме.-., Гьо'л 2 км), раВRище, зает() от ниви. Днес и.ма 

ля.-. i Дерме.-. ,-Дюз.-., Кара.-., Кара гора в тази местност. 

коn.-., Караул.-.,.Картал.-., Кечиl"lo,l, Сан Кел м ех мед о в а кор НJI :::;: J<.ел

сар.-., Сиври.-., Съръ.-., Тинтири"" То .мех.медова. 
пал.-., Чобан'" ; ААкаясъ. Кел м е'ш е 74 - Ез., малко равнище 

К а я л и 88 - старото име на с. Фи между м. Кръстопътя, Гробицето н Оре
лево. Първо;начално е" названието на ре Х'Ь; заето е от ниви.· П()-раНQ е имзno 

# •ка1'а, . на която е ра~положе!lО ~eJl010. дъбови дъpBeT~ 
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к е 11 х а ж й е в и я кар а г а ч 69 
Кар... (ю.), равнище, заето от ниви. Днес 

не се среща РОД080ИЛИ семейно име 
,Келхажиевци. . 

.К е 1I ь е м и цит е 58 - Пил.· (с. зап'. 
на 1.5 км, в южното подножие на Драгой
на), полегата местност, заета от ниви и 
отчасти, неизползвана (пустееща). СПQред 
предание тук имало се..ище много o~

давна. ' 
к е мер че: до J<емерчето. 

Ке нан ц а 65 - Ле~. (ю. на 3 КМ), 
равнище, заето от ниви;' почвата е ка

мениста. . 
К е рез тар JI а 88 ........ югозападният 

.lI.ЯJl нас. ДраГОЙН080. Още: Черешовата 
,Махла. 

•
 
К е р ем И дар н И ц а т а (Кири.м.идар


н,ицата) 59 - Скоб." малко' равнище,
 
заето от ниви. Тук има глинеста пръст 
з.'керемиди~ . 
Кет е нли к (и: КетеНЛБК) 88 

старото ~Me на с. Леново. 

Кет ръж ик ъ (8' емлячния регистър: 
Теmражu"а) 50 -:... Прав. (зап. на 1.5 
КМ), равна местност, заета ot ниви, а' 

по-преди от' пасище. Има много 'кеmра 

,(тетра) 'храстоподобно растение с. розо
ви цветове, което се употребява за боя· 
~Jlисване' . 
Кечежийската чешма 34 - и. 

(ю. изт. на 2 км), суха чешма с местност
та наоколо (височина). Има род Кече

жиевци. 

Кеч еж и йе к и' я 6 У нар 33 - И., 
още: ГьорлеЧкuя. бунар (вж. там). 

, Кеч Й к а я 75 - Пил., голяма канара 
източно от Алмалъкмахnе. . 
ки дик: Ель,,-, ; Елкидикь. 

Килизи-мандра 78 - И., чешма в 
М. Голямии връх. Тук ИМ8J1 мандра ня
кой си турчии Килизъ. 

Кил и цки кай рак 56 -' Др.,изто
чен склон на ,Голями връх, близо до м. 
Старата килия (вж. там)., ГОn8 камениста 
:местност. 

Кил ~ цкотод е р е 30 ~ Др., ДОЛ 
В западното подножие на Голями' връх. 
'Нарича се така, понеже в него се' нами
ра по-малка' местност Старата КU.lluя 
(вж. там). 
",килия: Старата,,-,. 

Кй л н И к я (Кilлн,uк'ъ) 48 - 1) д. 
изв. (изт. на 5 км), равнище,. заето от 
ниви; имаи дол. Почвата е чернозем. 
2) Кр. (изговаряно КЙл'НиК'1J,. ю. изт. до 

. Гага6унар), равнище, заето от ниви. Почва.
та е здр~ва, ~азна земя, във връзка с 

което стои и ~амотоназвание. 

Ки JI Ъ С е ч е и р 79 - Вод., равна ме.ст
,ност в ceBepH~TO подножие на Даанар.nъ ; 
заета е от гора и ниви. Има параклис със 
стари основи. Същата местност спада и 
към зеМЛl1щето на с. Езериво .(вж. КоЛи
сечеuр). ' ' 
Ким ан ли 77 ~ Гр. (сев. на 100 м), 

равнище, заето от ниви. Тук е имало 
турско .~ело, ,което изчезнало още преди 

Освобождението по неизвестни причини, 
К и при дер е 37 - Нр. (сеВа- на 2~3 

КМ), дол в м. Пирекория;, има течеща 
вода. 

к и п р й й ка: Двете киприЙки. 
киприя: Сухата"-,, Юрчицка""", Яно

оловата,....,. 

К й р в и т е шел ь мен я 1)9 - деб. 
(ю. до M~ Коздере),хълмистаместност със 
слаба почва. ~a род Кирве. Под шель
.м.ень тук разбират 'охлюв'. 
Кир е ч н и Ц а т а 59 - Бр., о малка 

местност, заета от пасище, мера. Някога 
тук са пекnикuреч 'вар'. 
Кирк В а ч е ш м а 34 - И. (зап.), раз

валена чеD1ма заедно с местността Aao~ 

коло, която представя равнище, стръмни

на (cp'iJHa)j д~лчини' и малки височини. 
Заета е от ниви. Има род Киркоsци. 
Кир к О С К О б у на р ч е ~ 33 -~ Бр., 

равнище, заето от ниви. Има кладенец. 

Кирловия бунар 33 - ,д. изв., 
кладенец в м. -Лозят~~ Има рОД Кирпови. ' 
Кир м О В О дер е 34' - Бр., дол. Кир

оМОВО е от, турско лично име Керим. 
Кир о в о т О б У нар ч е 33 --'- Стал., 

равнище, заето от ниви. Има кладенец. 

J( и рол о в и я r е р лен г 'и ч 50, 69 
Първ., бряг с попегата местност наоколо 
в по-голямаi8 м. Муранnи. Има род Ки

ролар. Герленгuч е 'растение, чиито 

зърна са малки, подобни на .червено 
грозде' • 
К и с е n и Ц а т а 49 ~ Фил. ,,(изт. на 2 

КМ), наклонена на север равна местност I 

заета от ниви. Имало е кисели ябълки. 
.К и с имм а х л а 89 --:. се_В8f1Oзападният 

дял' на с. Градина. 

Китката 51 - и. (ю. наб км), Ifла

нннска височина, заета от гора,. Има ка
нара, на която е расъл бор. Във, връзка·' 

с това е и наречена местността. 

. Кич е к о в И я б У нар 33- -- д. изв., 
кладенец в м. Каралийките. Има род Ки

чеци-r:е • 

Кич у к О В Г Ь ол 33 --- Гр. (ю. на 1 
км), има блато, а наок()ло са ниви. Има 
род Кичуковци . 
К И q У к-С там бол 88 - едно 01' ~Ta .. 

рите "меца П~ с. Градина. 

Топонимията на ПървомаЙска ОКОЛИЯ 

к И ше: Б DЙОВОТО ""-J ~ Бъдъшево"-,, Гур

гулево--" Шопов?,,-,; Карапачовите ки
ш~та. 

К " Ш, е т о 54 :т Бозалъшкu аг1JЛ (вж . 
там). 

кладенец: Жевизал,Jtев,,-, , Менешо
ВИЯ"-', МиtЬ08ИЯ"""" ПеJJЮ:>ЛУ"-', Стале
вия --', Трифоновия""-J. 

кл ,а де н че : Балакчискоrо,,-, , Гьорго
СКОТО--', Дядовото ГЬОРГ080"-', Жулако

BOTO~, ЗлатаносIЦ)ТО"-', Наньовското"-,, 
НИКОQТО"-,, Сейменското"-,, Тотьовото-", 
Филиповото "-'. 

К-н a'41~"H ч' е т о 21 .....;.. Д. изв., кладенче 
в М. Теl\Ията. ' 
, Кл и с е к У·Л е 79 - И. -(ю. на 7 км, 

на границата с Кърджалийска околияt 
височина, - заета от гора. Тук е имало 

турски военни ПОС10ве преди съединение

. т? на северна и южна България. Няма 
остатъци от църква. 

К л и с е ч е и р 79 - Ез. (ю. зап. на 4 
. км), равнище,което се простир~ меж)!;у 

ы. Пърженакъ, Даанардъ, Гергьовиячи

флик и два дола. Тук става' годишният 
събор на селото в деня на Св. Петър и 
Павел (12 юли). 

К л и с ~ я мач 79 - д. ИЗВ., название
то се среща ,в ръкописа Н3 Райчо Божа

НОВ. ПО пег'ово сведение тук се намирали 
останки от дебели зидове. ' 
К лю 11 К,Я (Кл' унк' &) -31 - 1) И., из

вор в м.к,звачка долчЙна. По-преди е 
имало чешма с, тръба, която е развалена 
днес. R..ЛЮ1{К значи 'тръба'. 2) Тат. (сев. 
на -2 км),· равнище; имал:о е чешма в м. 
Лозята. .. 
Кобуровия ямач.67 - Бр., висо

с местност наоколо, заета от ниви. 

ка местност, заета от пасище. Я.мач е . 
'стръмнина'. 

К 06 У Р о в о то 'д е р е 34 - И.,. дОЛ 
' 

К о в а ч в а та, к ,е лем я 70 - Прав. (ю .. 
ла 1.5 КМ), 'равна местност, заета от мера. 
Днес няма род Ковачови. ' 
К о в а ч е в и'яг е ре н 67 = !<.овачва

та келе.мя. 

Ко дж а дор у к 73 - Кр. (изт. дО М. 
Карталъ), бряг. 

'Кожабашовата чешма 34 
Пил., чеUlма' северно от М. Йовкуу. Ро
дово име Кожабашевu е~имало по-рано. 

К:ожабозалък 75 ----: Др., равнище 
до М. Боззлън; заето е от ниви~ 

КожАбунар 36 - Пил. (зап. на 1 
км), ПОJlуравна 'местност, в която има 
кладенец. 

Кожакория 75 - Др. (сев.. на 4 
км),полегата местност. Някога' тук е 

имало гора, която е разкопана и превър

ната в обработваема площ.
 

К о жак ъ шл а 78 - между Др.' (сев.
 
на 4 км) и Прав. (изт. до Юсузова' КО> 

ри'я), равнище, заето от ниви. . ' 
к о ж а ма н и ц а 65 Пил. (сев. на 1 

км), наклонена на юг местност, заета от 
ниви. 

Кожамеш'е 74 - Бр. (сев. на 5 км), 
равна местност, която е· била заета от 
гора, 8' днес от, ниви. . 
Ко ж о о л о в а т а у ден ца 11 - и. 

(зап. на ,9 км),' височина и дол, който 
, \ 

стига д.о Мечка ряка. Сега няма воденица 
в 'тази местност. 

К,ба 'з л ъ нО, 75 - .Др. (зап. на 1 КМ, 
покрай р. Каялийка),низина и равнище, 
заети'· от зеденчукови градини. Почвата .е 

хубава (кумсал) . 
Коз б ун ар 88 - старото име на с. 

Дълбок извор. 

Коз дер е 31 ~. Деб~ (ю. на 3-4 КМ), 
сух дол. Ло-рано тук е имало големВ 
локви. ' ' 
Коз лук (ъ) 88 - старото име на с. 

Прагайново. ' , 
Кой о в с кат а мах л а (КойуФската 

.м.) 86 - махла в северния край нас. 
Драгойново. Има голям род Койовци. 
Кок а р жа 15 - и. (зап~ на 3 км). 

равна местност с долчини: заета е от 

пиви. 

Кок а р ж'а д е'р е3Т - Др. (сев.), ДО,J, 
KO~TO. граничи cъ~ зе'млището на съсед
~OTO с. Езерово; има вода, която не пре
съхва. 

Кокаржанско дере 30-И.,дол, 
който минава през м. Кокаржа; има по 
малко течеща вода. 

K.Q КОШ кин то', дер е 29 - 'Бод., 

малка местност в' по-голямата' Шзфранъ' 

(ВЖ. там). Тук е имало миi>го кuклuцu 
('скални яребици'). Когато залезе слън
цето, крякат като КОКОШк.и. ' 

к О JJ и б а : Копанарската.-" ;' Карашини
KOBCK~Te колиби; Циганск'ите колиби. 

Кол н У дер е (още: Коунлудере и 
k.obaH-Аъдере) 37 -Ез: (зап. 'на 3 км), 
два дола южно от м. Чиллълън. Според 

местното обяснение името 0значава пчел
но дере. Някога, когатр тук е имало дъ
бова гбра, в хралупите на дърветата се 
намирали много диви пчели~ . 
Кол о т О 62 - Бод. (ю.из.т. на 3 км), 

равна ,. местност", заета от гора и пасище. 

Покрай нея завива път като колело, който 
води за с. Сусам, Хасковско. 

Кол ч о в б У нар 83 - д. изв., кЛа
денец в М.· Корията. 
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. Кол ю-б ил Ib к Я (Кол'у -би.ll'jJке) 70 дъбова гора (.мешета), но има и бряст и 
и. (ИЗТ. на 3 ~t.4), неравна MeCTIJOCT (чуч-' липа. 3)Деб.' (ю. на 5 км), равнище, зае

к·и и ререmа), заета от ниви и пасище. то от· дъбова гора. 4) Д. изв. (още: 1<.0
Кол- ~ о в а н о в О т О б Унар ч е -З3 ....;;. рият а, ю. на J5 км), висока местност, 

Стал., ра'ьнище, ниви. Има кладенец.· заета от· гора. . 
Кол ь о в о т О б У в а р ч е (Кол'увото кор И й ка: ,Допчовата..-l, Камбур..-l ~ 

б.) 33 - Стаn., равнище, заето от паси Малката..-l, РаЙовска..-l, Чопова ..-1, Шопо

ще. Има кладенеu. Ba..-l ; Под кориЙката. 

Кол ь О В С К И ад и" (Кол'уфски а.) Кор и й к а та 51-Прав. (изт.), равн'а 

67 - Кар., острови на р. Марица. . местност, заета, от ниви И мера. Няма 

Ком И нет О (Кумuнето) 46 -- Бр., гора. 

равнище, заето от .пасище, мера. Има ка Кор и й кит е 51 -.. 1) Бр. (с. зап.), 

нара, .висока като КОМИН. малко висока местност, КОЯТО· в турско 

к О В ак: Араба..-l, Гери..-l, RИJiьовия..-l, време е била заета 01 гора, а днес от 

Ченгене ..-1. ниви. 2) Стал., равнище, заето от ниви.' 

Кон ак ъ 61 - Бр. (зап. на 1 км), не В мивалото е имало горички. 

равна местност~кайряк ('стръмно място'). кор И то: Димоото~, Дъбуу..-l.· 

Някога тук е имало спирка на' колята. кор И я: Бег личката """'" , БеЙ..-l , Биш

НаБЛИЗ0има воденина на РЯJ(ата (Каялий bata..-l J Горялата..-l, 3увицката..-l, Желе

ка). Недалеч е било изчезналото турско плерската N , Имамкина..-l, Исизвата..-l, 

.село Тюркменконак. Йорданова (Ta)..-I, KapBa~, Каръ,.,.", Кел
КонопищА (Кунопища) 58- И. (ю. мехмедов&..-I, Кож~..-I, Кушква..-l, Кюрк

на 1 kM), равнище, заехо ОТ ни~и. По чИевата..-l, Кюрпе..-l, Мелезва,.,.", Меше-', 
рано са сеяnи коноп. Пазарлъ'..-I, llayhobckata..-l, Петелова "', 
Ко в о п и ща та (Кунупищата) 58  Пире..-l, Поповата..-l,. PaAhoba..-l, Сарък

1) Бод. (ю.), раВНИIце, заето от виви. Не B8Ta..-l, Сая..-l, Селс.ката..-l~ Скобелес

се помни па се е сеяло J'ОНОП. 2) Лен. kata..-l, Ctapata..-l,Сяканкта..-l, Уденчи

- (зап.), равнище, заето -от ниви. Днес не Ha..-l, Хаджиасанва Хаджидураловата..-1, ..-1, 

сеят коноп. Хаджиева-', Хашимвата,...." Хожва..-l, Ша
К.О н С тан т Й- н 63 - Скоб., малко рапънската..-l, ШелмеНВ!i..-l, Юсузова"-', 

равнище 8 ,по-голямата м. Зад .бюлюкя. Язла..-l ; Под корията; Дяльвите кории.·· 

Конушкия кър 56-.Тат. (зап. ва Кор и ят & 51 ........; ~) Бр., още: Зувиц
3 КМ), равнище, заето от ниви. Преди ката кория· (вж.' там). 2) БР (с. изт. на·l 
няколко години е спадало към землище-' КМ), равнище, заето ОТ малка гора и 'па

то .на. с. Конуш, Асеновградско. Сище. 3) Вод. (изт. на 200 м), равна мест:;; 

КОН У ш кот О 56 = Конущкия K'Op. ност, заета от пасище и гора. 4) Ез. (зап. 

Копана мо ГИJiа 57~ 1) Др. (с. на 1 км), местност, обрасла с храсталаци. 

Э8П •. ва 5 км), могила. 2) . Ез. (зап. .на 5 5) И.' (сев на 4~5 КМ), равнище~ заето от 
КМ), равнище. Имало е ~огила,. която е . гора и ниви. 6) Кар. (с. изт~ на 0.5 км), 

биnа' разкопана и ДH~C е .превърната в равнище, заето от общинска гnра.7) етап.. 
обработваема площ. ' (сев. на 1 I(М),' равнище, което е било 

Ко n а в а та ч у ка 57 - П~л. (изт. заето от гора. а днес предимно от НJ:lВИ. 

на 2 КМ), :могила, която: е разкопавана и , Кор т е л-м а х л а 84 -' североизточ
днес заета от ниви. НИJlТ дял на с. Градина. Има родово име 

~ Копа.варс·ката колиба 7J·- И. Кортелите. 
(ю. на б км), ни~ка местност и стръмни кору: Камбур..-l. 

на, заети от гopa~ Днес тук няма колиба. Кор у б а ир 74 - Кр. (с. изт.), хълм, 

Копанар е. 'човек; който прави копани з::tет от памукови ниви. . 
(корита)'. К о с та дин: Голям..-I, М·алък..-I. 

1( о пан я': Т,утьвата..-l. Ко с так о в О т ок а ле 70 - Д. дол
 
КоприваТ,а 49 - Фил. (сев. на 1 (сев. на 0.5 км), стара ,крепост,' по-ниска
 

км), равнище, заето от ниви. Има 1(0ПрИ от Калето. Намират се остатъци от гли

. вак. нени съдове. Местността е наречена по
 

Кора,бчетата 58 - Лев. (с.. ИЗТ.; име на лице Костаки (от гр. Чирпан), 
край р. Мечка), ниско.. равнище, заето от който е имал чифлик наблизо. 
ниви. К о с то 8 (още: Костоу, Костово 
Кор и и т е 51 - 1) Бр: (сев. на 4 км). 66) - Бр. (изт.), равнище, заето от ниви. 

раВНjiще, което е било заето преди ня ЛИ9НО име Коста .се среща. 
колко години 01. гора, а днес от ниви. Ко c:r о ва мо гил а 67 ~Прав. (изт. 
2) ВИН. (сев. на 0.5 'KM)~ равнище, lаето от на 2~OO м), малка могила, която не е 
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разкопавана. Около нея е имал ниви дядо Круша-дере 51 - Първ., дол e~ 
Коста Винев. местността' наоколо в по-tолямата ч. 

К о с т О В а т а бах ч 8 70 -- К·ар. (сев.), Крушак'Ь. 
равнище, з.аето от градина. К р У ш a~M а х л а 85 ...... махла в севе

К о с т О В и.я б о а з 67 - Др. (ю. зап.), розападния край на с. Бяла река. 
дол; има чешма·· и вековни дървета. К ру ш ак ъ 49 - 1) Гр. (ИЗТ. на 4 

KO;C~T о в И я бу нар 33 -'Фил. (изт. КМ), висока равна местност, в която е

дч, М.' Киселицата), кладенец. По-преди е имало много крушови дървета; голяма 

имало род Костовци. част от Т.'Х са унищожени. 2) Д. дОЛ (c~ 
Кот кин И тем о r в л и 51 - Вин. изт. на 200 м), равнище, заето от НИ"Н.. 

(ю. за.п. на 4 КМ), равна meCTHOCT,-заета Има малко крушови дъpB~Ta. 3) Кар. 
от ниви. Някога е имало могили, които (изт. на 0.5 км), равнище, заето ·от ниви. 
са изкопани. Има диви круши. 4) Първ., равна MeCT~ 
, Ко т.к И н О де ре 29 -Пил., дол, кой ност, която обхващам. Купето и' Лозята. 

то се простира между М. Котките и ИНТ8ла. По-преди е имало много крушови дър

Кот к:и те 52 - Пил•. (ю. Н3' 3 КМ), ·вета. 

хълмиста местност, заета от ниви, мера К р У ш ит е 49 - 1) Бр., равнище, за

и гора. Някога е имало диви нотки (сре ето от виви. В миналото е биnо мера, ,из 
щат се и днес в Родопите). . която е имало' круши. 2) -Др. (ю. зап. дО 

. Котьовската-махла (КОт'уфс'ка-. М. Маневица), височина, заета от гора и 
та .м.) 86 - северозападният дял на с . нива сред нея. 3) Др. (зап. до Язланското 
Езерово. I1ма род Котьовци. дере), високо равнище, .заето от пасище. 
К О ца р а 23 -- Лен., реК'и·чка, която Крушката 49 -Лен. (с. зап.), рав

минава през селото от юг към север. нище,заето от ниви. 

,Влива c~ във Величка ряка като ляв К р У ш кит е 49 - И. (зап. до M~ Мир

приток. Ля,ТНО време пресъхва. -Неясно. чова .. нива), височина, заета от гора и
 

" Ко. ItЪ р и ца - Бод. (IQ. изт. на 4 км), х раСТ8лаци (.чалиЙки"). Крушови дървата 
наклонена на изток 'местност, заета .от е имало много . отдавна. 

ниви. ПQ9вата е слаба, камениста.' Има Кр у ш о в и я дур у к 67 - Бр., висо
много '1(С!~турчета (косове), -еъв· връзка с чина, заета от ниви. Част от тях са соб
което според народна етимология стои ственост на рода Крушовци. 
името .. - Неясно. · К р ъ с т О В И Я б У нар 33 -- Д. изв. 
Коч о в с k а ма х л а 86 - нова махла (сев. на 1 км),ра~нище, заето от ниви; 

на с. Пилашево, която се простира до има кладенец. 

Омуроnска махпа. К ръ с-у о м п ъ тъ 62 -- Др., равнище 
Кош у с кат а л о чка' 67 - Бр., НИ в северното подножие'на Драгойна; за

звна, заета от ниви. По име на лице•.' ето е от ниви и е пресечено от няколко 

Лоч"ае 'падина'. селски пътища. 

К р а и ще то 54 - Ез. (Iel зап.), рав- К р ъ с то път Я (Кр'ОсtnОnбm''О) 62
нище, заето от ниви. ) Ез. (сев. на 4-5 км), ниска местност, 

к р а А : Горния..-l, Долни JI..-I. заета от ниви. ТУК се пресичат няколко 
К рай нам а хал а 85 - северозапад ПЪ1ища. .. 

ният дял на с. Леново. К У з алт и Я т а 55 ~ Бод., източният 
Кри в и т ~ н И В И 58 -Де дол, малко наклонен дял на М. Висока Тодора, за

равните в M~ Мездрата. Наречено. е та падно от Келt'мицкото д.ере. Кузалтия 
ка поради кривата форма на нивите. Днес значи 'сенчесто място'. 
обаче -тук е разоран голям блок. Кузмово де·ре 34-Ез., дол между 
К Р И~ И.Я к а в ак 50 ..... Кар. (изт. на 3 местностите ·Кьорбунар, Хадаюрт и Хара:-· 

. КМ), равнище, заето от ниви. Имало е чикър. Лично. име Куз.ма се среща• 
ГОЛЯМ кавок ('топола'). .К уз о в ат а ло чка 67 - Др. (с: зап•. 
К р ff ви Я К ър 47. - Бр. (зап. на 1.5 ва 3 км), равна местност и малка низи

КМ), равна' местност, заета от ниви, ИЗ на - лочка, в която tce събира вода. 
които криволичи ПЪТ. Ку з уа да 75 -Кар. (t:eB.), равнище 

.Кри в g лиц а т а (още: Криволиците) покрай р. Марица, заето от гора и па-' 
62 ~- Кр., местност, заета от ниви (спо сище. 

ред е~лячния регистър). Наречена веро К у зъ 55 - И, наКЛОJlена на север 
ятно по името на криволичещ път. местност, заета от ,НИВИ- и гора. Куз. е 

к р У ша: Висока..-l, Демировата ..-I,.-Чо 'усоltномяст{')'•
 
баноската ; Вълковите круши, Гъльвите - к У й ру: Бент..-I.
..-1 

круши. КУК В И Т е че JI и Й к И 69 - Др. (сев•. 
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на 200 м), ХQлми.с.та местност, заета от 
~иви •. Има род Куковци. 
ку ле: Клисе~, CTapOTO~; До хулето. 

Кулето. 60 ~ 1) И. (ю. изт. дО М. 
Кьомуржитарла), височина, на която е 
имало пост ло 1912 год. Отпосле кулата 
е съборена. 2) Любе (изт.), равнище по

край ж. п. линия, което е било мера, па

сище· (бозалък). днес голям· дял от него 
е заселен. Така се нарича,въввръзка с 

~лизкия нов щ. п. кантон. 3) Прав. (изт.), 
f:\исочина, .заета от мера. Няма кула. 
4) Първ. (ю. зап. на 1 КМ), равнище. При 
прокарване на ж. п. линия била построе
на малка кула за охрана на линията 

(кзнтон). 

К у ле ч еш м е с и 37 - Вод.(ю. до 
.Сеыердере), местност, в която е имало 
ТУРСf{И пост преди Освобождението. Има 
две чешми. БЪЛГ~lрите нарич~т тази мест
ност Поповата чешма. 

Ку л ь б а и р 78 -Вин. (ю. 113 3 км), 
Висока равна местност, заета от ниви. 

11мало е кула (кулье) на стар път Цари
град - Пловдив с -' турски пост преди 
Освобожд~нието~ . 

J( у м а пу у (и: . КуAtаНО8О) 42,66
Пил. (изт. на 2 KM)J наклонена на изток 
местност, заета от ниви. 

Кум а р Ji и 74 -- Бр. (ю. на 1. КМ), 
височина,заета от пасища и- гора (пре

димно габър). 

·к.у ми ол . 79 ~ Кар. (ceB~), път, който 
води. към р.Марица. 
Кум И ол.ова м ах 1I а 85 - север

НИЯТ дял на с. Каражалово, през коЯто 
МИН,ава пътят КУМ~QЛ. 

~ У ыл У к: Горния~, Долния"""'. 
__1< У м л у·к ъ 48 - 1} Вин. (с. зап. на 

0.5 КМ), раВНИlце, заето от ниви. Почвата 
е песъклива (ситен пясък, кумсал). 2) Кр., 
равнище в. м. Чаирите, с пеС'Lклива почва. 
кум С ал: Гopell.~, ДoneH~. 

К ум с а л е т о 48 - Прав. (ю. ;iап. 'на 

1 КМ), височина, заета от лозя. Почвата 
е кумсал ('riесъклива'). 
Кум С а JI ъ 48..,-- 1) Деб. (изт. покрай 

р. Мечка), голяма равна местност, която 
се дели на Гор( н КУJНсал (ю. зап. от 
~еЛQТО) и Кален Думсал (с. зап.). Зае

та е от э.елеНЧУКОВ:I градини и ниви. 

Кумсал, ку.мса.llьива почва значи. 'nе

съкливатлъста- почва,~ на. която вир·еят 

интензивните култури'. -2) Д. изв., (изт. на 
2 км), голяма раВIlа· местност, заета от 
ТЮТЮНОВИ ннви. П'очвата .е плодородна. 
Кум ч а и р"(още: Кvмчuр) 74 - Гр. 

(зап." на 3 км),· ниско' раВНJ\ще_, което в 
миналото е било заето от ливади, а ,IfНec' 

от ниви. 

----,-_. --..;.o...__~__".. -!оо 

КУМ ч .0 В И Я б у нар 33 - Лен., 
Оlпе: Гереня (вж. там). Има кладенец. 
К у нж е.n-и 77 - Ез. (ю.), ниска плос

ка местност, заета по-преди or пасище, а 

днес от ниви. -Почвата е чернозем и 

.църве.нак" (смесена). Местността се де
ли на Голя"u"· Кунже.llU (източен дял}-.и 

. Малък Кунже.лu (западен дял). 

Кун О В И Я кай нак 34 - Лен., JJЗ~ 
вор (кайнак) с хубава вода в м. Ливадите. 
Курданлъкъ 75 - И. (ю. изт. на 

6 км), голям връх, зает от гора. 
Кур ден 75 -' Деб., още: Кории,,!е. 
KypдeHcK....~a чешма 31 - Деб., 

чешма в м. Курден. ' 
Кур до о лка.Т а ...65 -Лен. (с. изт. 

на 3 км), ниска местност, заета от виви. 
Почвата е пеСЪКJ1ива. 
Кур т а л а н 76 - Кр., още:· Вълча 

поляна (вж. там). 
Кур та т а 31 - Бр. (ю. на 3 км), 

чешма с 11 корита. 
Кур тба и р 76 - Бр.., още: Баuреmо. 
Кур т л У жа 75 - Кар. (сев. покрай 

р. Марица), равнище, заето от ниви; по

преди е имало гора. . 
Кур У г ъ о л я (Куру.i!ол'ъ) 36 -.Бод. 

(ю. ИЗТ. на 3.5 км), високо равнище, зае

то от ниви. Има малко блато, което лете 
пресъхва •. 
Кур У дер е 36 - 1) Кар., горният 

край на Кьорава рика. 2)Люб., още: 
~CKидepe. . 

. Ку р'у ж а д'е ре 36 ---:- Деб. (сев. на 
2 км), . суходолие с местността наоколо, 

заета от ниви. 

КУР ш ан о в а ч у-к а ра 67.~ Бр ... 
(ю. на .. 4 км), гела височина, заета. от па

сище (мерuя). Има род КУРШ~НОВИ. 
Куршильов_ите чеире 69 

Първ., равнище в ПО,-голямата м. Долния 
чифлик; заето е от ниви и ливади. Има 
род Куршилъе. 

Ку тел о 8И -Я- Т У Щ У б а к 50 - Кар., 
равнище покрай р. Марица, за·ето от 
ниви.. 
. К У т n о в и Ц а 40, 46 - Бод. (ю. на 

2-3 км), равнище и долове; заето е от 
ниви. 

·К У ШИЙ о л У (Куlиуйолу) 79 - Кар. 
(зап.), път З8 Първомай. Наречен- е по 
името на изчезналото турско . село Ку

шумахле. 

К у ш й й о ЛУД е р е 38 - Кар. (зап. 
на 5 км), дол край КУШИЙОЛУ. 
Ку ш и цка мах л а = Кушу.махле 

(вж. там). 

КушЙцкарЯка·ЗО - Първ, още: 
Мечкаряка (вж. там). ,По името на из·· 
чезналото с. Кушумахле. 

Топонимията на Пърsомаtiска околия 

к У ШИ цка т а ря·к а 30 ·~--кap., мал
ка река, която започва към землището 

на с. Любеново и се влива в Марица. 
Вж. предходното название. . 
Ку ш й цк ит е r е р е не· 56 - Първ. 

(изт.), равнище, заето ,от ниви. Наречено 
по името на изчезналото с. КУШУ!dахле. 

К У'Ш ИЦ кот о 55 - мс;жду БР (с. зап. 
на 3 км) и Деб. (с. изт. на 4 км), paB~ 
нище, заето ст ниви. 

Кушква кория 69 - Др. (сев. до 
м. Съсипания бунар), равнище,<заето от 
ниви и гора. 

К у ш у дер е 37 -'- Кар., ~ще: Голя
мата ряка. 

К у шум а х л е 77 - деб. (сев. на 
4 км). изчезнало турско село след· Осво
бождението. 
Ку шуо лу .79 - 1) д. Дол,/стар път 

за Първомай. 2) Ез. (сев .. ), равнище, зае .. 
ТО от ниви; ТУК минава пътят за Първо

май, I(ъдето става пазарът на околията~ 

Според обяснението на стари хора вместо 
пазар се с казвало КУIllUЯ. 3) Кр., път, 
1'.0Йто минава през м." Енийер .иводиза 
гр. Чирпан. Депи се на Горнuя Кушу
олу и Долнuя Кушуолу. 4) Фил. (зап.), 
равнище, заето от ниви. Имв,1JО е път за 

Първомай. - ·По имена изчезнапото с'. 
Кушумахле (наблизо до Първомай), къде
то вероятно е ставал седмичният' пазар 
за· околните села. 

К ъ Jt ъ ржи к.ъ 81 ~ Вод. (ю. на 2 км), 
камениста висока местност ,.заета от [О

ра,· пасище и отчасти ниви. Има две 
чешми. Местните турци не' могат да обя
снят значението на името. 

К Ъ,З л а р е то 81 - Д. изв. (io., изт. 
на 4 КМ), равн.ище, заето от ниви. 
К ъз ъ л Д жа 77 - Гр. (ю. на 2 км), 

равни,це, заето от ниви. . 
Къ л НИ кат а 49 - 1) Др. (изт.), 

малка стръмнина (.страна") в м, Потокъ. 
Има старо яворово' -дърво на повече от 
50 години. К1Jлнuка зна чи 'явор'. 2) Ез. 
(с. зап.на 700 м), равнище, заето от ниви. 
Къ лниките 29 - Ез. (с. изт.от_м. 

Длегата поляна), суходолие. Някога тук 
са расли кълнuкu (ед. ч. КЪJlника 'меко 
дъ.рва със сино цветове; кората му упо

требяват за боядисва не, като я варят'). 
Къпинаците 49 - Любе (ИЗТ. на 

2 КМ), равнище,· заето от ниви. По-преди 
е имало много къпини. 

Кър в а в и Ц а т а 62 - Лен. (сев.), 
равнище, заето от мера. Тук минава път, 

който кривоnичи като свинск~.кървавица. 

Кървавиците 4~- пил. (сев. от 
м. Чаnийва поляна), камениста местност. 
Има няколко големи камъни, I{~ИТО са 

наредени по самото .,гюне" (място, изло

жено на припек) във вид на ~ЪР8авица. 
кър: Aдa~, БеЙ.-..J,Воденичния~, Гла

деН~,Големия"J, Гор!!ия--, Дованжи-,. 

Долния~, ДOPYK~, Иордановия"'-', Ка

8aK~, Кавал,..,." КОНJШКИЯ~., Криви~~, 
Малкия~, MaHдa~, Скобеле8СКИЯ~JТЪ

nанжа ~, Харачи ~ ; Дерменкъри. 

Кър д ер е 35 - Кар. (ю.), малъ!( дел, 
в който рядко има вода. 

К ъ/-р жал ъ къ 86 - ново име на 
махла· в югоизточния край на с .·Филево. 
Наречена ...-така на подбув поради ней
ната изолираност, както 'беше в миналото 

Кърдж·алиЙ<:ка околия. 
Кър жил ар е (писано официално 

Караджu.лар) 89·- старото име на с. 
Искра. 

Кър ма х л ,е с и 88 - най-южният дял 
на с. Ка ражалово. - . 
Кър т У н О В С К ат а мах л а 86

южни~т дял на с. Дебър. ·Има род Кър
тунковци. 

. Кър ъ 46 - 1) Бод. (заа.), голяма 
равна местност, заета от ниви. 2) Бр., 
равнище, з~ето от ниви. 3) Ез. (сев. на 
1 км), равнище, заето от ниви. 4) И., 

местност, за.етаот мера и лозя. 5) Пил. 
_ (И5Т. на 2 КМ), равнище, заето от ниви. 

К ъ·р ъ к В И Ц а 83 - Ез.(ю. на 1 км), 
наклонена на север местност между два 

дола (Юлюжанско дере и Къръквючунуу 

дepe~ , 
Къръквючунуу дере 30 ~ Ез, 

дол покрай м.Къръквица. _ 
Къс и т е ю р га н е 58 - БР, "дя;л от 

м. Юрганеtо (вж. там), който се простира 
край селото. . 
Къс ю У 6()- Пил. (ю. на 1.5· км), 

хълмиста и стр'Ьмна местност с южно 

изложение. 

къ ш ла: Кожа~. 
Къшлаб а н р 18 ,. 1) Бод. (с. зап. 

на 1.5· км), Висока .. равна местност, заета 

от нивИ.и храсталаци. По-преди тук е 
имаnо овчарски зимни колиби (к'Ьшлu). 
~) Ез. (изт. от м. ХОЧJiОЛУ), Hepa~Ha M~CT
ност, наклонена на изток и север, заета 

от ниви~ Някога тук е имало къшли за 

презимуване на овце. 

К.ъ ш лъ б У на р 78 - Стал. (зап. на 
0.5 км), равнище, заето от Нl:ви.Има 
кладенец. 

к ъ ой: Дере ~ • 
Къ о к е р е ·78 - Стал. (ю. от Чушмя

дере), висока· местност, заета ·ОТ lIИВи. 
Кьокере според местното обяснение оз

начава 'новоразорано място~ 
Къ О к е р е т о 78 - 1) Прав. (ю. зап. 

на 2I\М), ДОП и неравна :местннст с на
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кnон (ЯAlачка 'стръмнина'), заета от ниви 
и пасища. 2) Първ. (ю. зап. ДО м. Сънър
КИtе..), равнище. Имало е гора, .която е 
изтребена. 

К ь о мур ж и тар л а 81 - и. (ю. изт.
 
на 6 КМ), ВИСОlJИН8, заета от ниви и гор;).
 

К ьо М ю р л Ик я (К'ОМ'УРЛUК'1J) 59 

'Вод. (изт. на 1 .КМ), равнише и хълм,
 
зает от гора. ПреДИГОДИRИ тук ·са пра

вели кьомюр. 

Кьорава р-Яка28 - Кар. (сев. на 
300 М), ltfочурлива ниска местност. Няма 
река. 

. Кьор а в и я б У н а р28 - Кар. (ю. 
на 3 КМ), равнище, -заето' от ниви. Има 
дълбок кладенец. 
. Кьоравото дере 28 -Кар., гор

ният край на Кърдере, малък дол, в 
който няма вода. 

Кьорбунар 36 - 1) 'Бод. (зап. на 
2 КМ), J(ълбох кладенец с .. местността нао
коло, .която е ниска и е заета от нив;и. 

2) Дp.~ кладенец в -М. Язлата. 3) Д. изв. 
(ю. зап. на2 км), равнище, заето от ниви. 
Някога е имало бунар. 4) Ез.' (сев. на 
3 КМ), равнище, заето от ниви. Има дъл
бок кладенец. Според местното обяснetJйе 
бунарът е "кьор (1, понеже е много дъл
бок. 5) Пр(1В. (зап. на 0.5 КМ), не много 
висока местност, заета от ниви; имало 
е пякога кnаДенец. 6) Скоб. (ю. ва 2 км), . 
равнище с наклон на изток; заето е от 

н~ви. Има кладенец. 7) Тат. (ю. зап. на 
1 км), равнище, заето от ниви.. Няма 
кладенец. 

К ь о р в и ца 65- Ез. (зап. на 1 км),. 
неравна местност, полегата ва изток. 

Почвата е червеникава (цървено/С). Среща 
се родово име КЬОРО8ци у с. Искра (вж. 
Кьороските саища). 
Кьордере 36 - 1) И.(изт.), дол, 

който се влива в р. Каялийка. Събира се 

в него вода при дъжд. 2) Лен. (до М. 
Малките бузалъци), малък дол, блатисто 
място (мокаЛ1JК). . 
К ь о р е н 75 - Др. (с. зап. на' 1 КМ), 

равна тераса, заета от НИВИ. 

К ь орк еха р о в а т 81LИ' В а 70 - И. 
(ю. на 8 КМ), височина, на 'която е· имало 
нива, а днес е пасище. Според местно 

обяснение -rазинива я работели турци
, ~дахnии·. Наречена е вероятно по лично 
име. . 
К ь о р о ск И т е с а и ща (К'орускum-е · 

C'lJuшmа) 11 - и.; гористаместнос'F. В 
миналото тук._ Кьоровци . (ТУРСКИ' род) са 
имали саи (овчарски ,кошари). 
К ь о р с т О ·й ко в а т а ч е ш м а 34 

Др., чешма в дола северно от Голямата 
f"Opa.· 

К ьо р Чl1В И Я дур У к 67 .- Бр. (зап. 
на 2 КМ), неравна местност, заета от ниви. 
Има род Кьорчовци. 

к ьо ше: шопоолу"-'. 

Кю к ЛЮ К'Я {К'окл'ук'е) 57 - Прав. 
(ю. зап. на 2 КМ),' рRвнище, зает() от Н8ВИ. 
КЮКJlюците 57 -·1) Кар. (изт. на 

4 КМ), равнище,. заето от ниви. сред гора. 
2) Фил'. (с ... зап~ на 1 км), равн ище, заето 
от ниви и ливади. 

Кю мур дж ий с к ата ма х ла 86 
1) Стара махла на с. Драгойново, която е 
разполо>Кена западно от Гьолмахла. 2) За
пади·ият дял H~C. Татарево. 
К ю м у/р Н И Ц а т а 59 - Др. (изт. на 

2.5 км), -равнище, заето от ниви. Преди 
ГОДИНИ тук са горели дървен кьомюр. 

Има дъбове (мешеmа)~ които са били из

ползвани за тази цел~ 

Кю му р н нци т е59 - 1) Ез. (ю. на 
3.5 КМ), неравна местност, заеtа от ниви 
и гора.' Някога тук .' са горели кьомюр. 

2) Пил. (зап. на 4 км), хълмиста местност, 
заета 'ОТ ниви, пасища и храсталаци. Не 

се помни .па е правен тук кьомюр. 

Кюп б а и р 73 - Гр. (с. изт. на 3.5 
км), височина, заета~от пиви. Названието 
се обясн~ва във връзка с нейната форма. 
Кюп дер е 37 - Вод. (ю. зап.), дол, 

в	 който има-кладенец. 

кюп рю:' АрабаКюпрюсю. 
Кюп р ю,д е р е 37 - Пор. (ю. изт. на 

3 КМ), дол, в който тече по -малкО вода. 
Кюркчневата кория 69 - Бр. 

(сев. на 3 км), равна местност, заета' от 
гора.	 ' 
к ю р к ч И е в и я б уи а рЗ3-- Бр~, 

малка :местност, заета от ниви. Има кла-· 
денец. 

Кю р пек орй я 75 '- 1) Д. дол, рав
на местност между Калето и р. -Мар.ица. 

Днес тук Няма , гора. 2) Ез. (зап. от м. 
Старата кория), :местност, заета от габ

рова гора. 3) Между Кар. (ю•. на 2 км). 
Стал. (зап. до м. Кьокере) и Фил. (с. З8П. 

. на 2-3' КМ), неравна местност и малко 
равнище, заети от НИВИ,ливади и отча

сти ~T малко гора. 

К ю т люкъ 57 - Гр. (ю. на 0.5 км). 
равнище, за~то .от 'вивии зеленчукови 

градини. 

К ю т 11 Ю К Я (още: Кюmлуцuте) 57 = 
Дереkювскоmо (еж. там). . 
К ю т л юци т е 57 - 1) Д. изв. (изт. 

на 5KJ.f), -равнище, заето от ниви.Поч

вата е чернозем. ТУК е имало гора, коя
то е ~И1Iа изкопана. Според мес'тно обя.;. 
снение името означавало 'изкопано място'. 

·2) Пор.(ю. ва 1 КМ), равна висока мест
JIOст, эаетаот лозя. 

fРПОНdмията на ПървомаЙска окоnия	 _i55. 

кютук: Юq·~. 

к ю т ю к: Кара":". 
К 19 т ю кл ъ к ъ 57 - И., местност, 

заета от ниви. Пр-преди еимаJJО гора. 

Кю чу кд е ре 36 - Кар., дол до се

лото. 

К ю чук О В О дер е 34 - Бр., малък 
дол' с местността наоколо, заета от ниви'. 

Наречен е по име на лице. 
К 10 ч ю к е р и 73 - Скоб. (ю. зап.), 

раввище, заето . от НИВИ. Според местно 

обяснение ТУК'е имало село много ОТ

давНа. . 
К юч ю к че и·р 75 - Кар. (сев. покрай 

ж. п. ливия), равнище,заето от ниви и

ливади. , 
.	 к ю ч ю к юр. т ъ 79 - Вин. (ю. на 
200 м), равнище заето от ниви. По-преди 
е .имало гора. Не са намирани остатъци 
от сепище. 

Лак а н и 42 - И. (ю. заl1. на 6 км), 
неголяма .височина, заета от гора (жеше). 
Ламбурда (ЛilAtБУРЦ1J) 83 - БР 

(изт.), равна местност, заета от ниви. 

Л'а х на т 'ь р Л Ъ 77 - ·ВИН. (Ю.), рав
нище, заето от ниви. 

Л е С КОК ъ-к а й нак ъ 29 - И. (изт. 
на.2 КМ), извор (кайнак) с височина. 
Има лески., 

'n- ив а J1 а ;. л и в а ди:' Горни(те) "-', 
ГЬQлцкиrе,...." Даражиевите"-', ДО.llни (те"-', 
хатипови"-'. . 
лив'аде: шенкууТо"-'. . 
Л и в а n. и т е 59 - 1) Кар. (сен. до м. 

Тап:энжата), равнище,. заето от ниви. 
2) Лен. (ю. зап.), равнище,· заето о,. ли.. 
вади. З) -Първ. (с. изт. на 1 км), голяма 
местност, която е била заето от ливади, 

а днес от ниви. 

Л и пат а 49 ~ 1) Бр., равнище, заето 
от ниви. .Имало е липа. 2) Др. (сев. на 
3..5 КМ), равнище и дол, заети 01 ниви. 
Има ЛИПИ. . 
Л й пи т е 49 - .Др.,. доли'нка севернЬ 

от Голями Мечо камене. Има липи. 

Л й п о 8 И Ц а 51> - Бр. (ю. изт. на 
1 км), .висок 'хълм, за~есен с габър' и 
дъб (меше). Липи 'е имало по-рано. 

Л й п о в и ч и в а т а стр а н а (Липов
чаната страна) 56 - Др. (западно от· 
М. Крушите), полегата местност. Страна 
'значи 'не мнрго стръмна местност' Имало 
t:	 липи преди годи.ни, а сега е пасище. 

Лип'овцй (Липовцъ) 50 '- И. 
(зап. дО М. Пържениката), крива, неравна 
местност, заета' от нив.и И пасище. Има 
липови издънки. 

Л'и с и ч и кам е н (Лесичи, Лесuчевuя) 
51 -' Пвя. '(ю. зап. на 2.5 КМ), ~epaBHa 

камениста местност, било и. дол. Има 
отqасти ниви, отчасти мера. 
Ли с й ЧИ~И тед уп ки 51 - Кар., 

дял от м. Червения бряг. Има дупки. 
Л.и с й q·И я камен (Лесuчuя к.) 51

Бр., пасище, мера. Има голяма скала с 

дупки, ~,ко.ито се криели ЛИСИllИ. 

Ло зга на чк а та 47 - БР, висока, 
c~pЪMHa мес~ностмежду Каважикдере и 
Корията; заета е· ОТ гора и ниви. Според 
обяснение на местни хора наречена е 

тъй, понеже трудно се слиза по нея 

(лозга се; ·срв. в израза Лозга се шей

ната). 
ло зе: старото"-'. . 
Ло зет а т а 58 - и. ·(ю. ~ - 1 км), 

височин'а, заета от лозя. 

Л о з и н и·т е (Лузинuте 49 - Др. (Ю. 
до м. Църквището), полегата· местност 
край път за с. Пипашево. Преди години 
в местнос'тта е _имало диво грозде (ло
зини). 
Л о з ъ т ъ 49 - Пил. (ю. ДО м.· ~аи

драта), ГOP~CT връх. Не се пqмн~ ,да' е 
имало лозе. ' !. 

ЛО зя: Божковите"-,, Дребачките~, Иси
злерските,,-,, Новите"-,, Под стttрите"-,, 

Стари1е"-'.; Герен я-Лозята, ·Под лозята; 
До лозято, Под лозято. 
Л О 3 я-б а и р ~8 - Тат. (с. зап. на 1 

КМ), хълм и равнище. В турско 'време е 
имало лозя, ДHe~ ~ ниви. 

.	 Ло з 11 н С ки· път 62 - Бр., Скоб.,· 
местности, през които минава' път за 

лозята. 

·л о з ~I Т а 58 - 1) БР (изт.), равнище 
с височинки. Заето е от нови лозя. Още: ' 
Новите лозя. 2) Вин.(ззп. от 'Котканите 
могили), меСТltОСТ, заета 01 лозя (стари и 
нови). 3) Вод. (ю, на lkM), полегат·а мест- . 
ност, заета ~ лозя. 4) Гр.- (с. изт. на 
-1.5 КМ). висока местност, ·заета от нови 
л'озя (садени са след. Освобождението). 
5) д. изв. (ю. изт. на 2 км), висока рав
на местност, .заета от . лозя. 6) Кр.(сев.), 
висока местност, заета· от нови' JJОЗЯ . 
7) ·Първ. (ю. зап. на 1 км), високо рав

нище, заето от лозя. 8.) Тат. (сев. на 2 
км), висока местност, заета 'от лозя ..,' 
Ло з1l т o~ 58- 1) Бр. (сев.), равнище, 

заето ОТJl!ОЗЯ. 2) И .,местност, заета от . 
ниви и лозя. 3) Кар. t (ю. зап. на 3 км), 
местност, в която се намират селските 

лозя. Още: .. Старите лозя. .4) Пил. 
(зап.), висо.чипа, Зclета от стари лозя. 

5)' Скоб., местност, заета от НИВИ и лозя. 

6) Стал., равнище, заето от ЛОЗЯ. 
ло чка: Ильчовата"-,, Канюхчова"", 

Кошуската"-', КузоВаТа"-'. М~нчоВата"-', 
Шарлавовата"-', Шиш,коската,-...,. 
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Ло ч кит е 45..-- Д. изв.(ю. на 2.5 км), м а ден: Завините мадени. 
ниска и слабо въnнообразна .местност, Маденското д~pe 30 - Пил., 
заета по-пред~. от мера, а днес е разора суходолие .към м. Маденя (ВЖ. там), из
на. Лочка е 'ниско място, падина'. точно от М. Каиновия кайнак. 
Луд а р я ка, 24, 28 - друго име на М а де ня 59 - 1) Бр. (с. зап. на 1 км), 

р. Каялийка (още: делидере). . . ниска равна местност с канари. Тук има 

Л у чка 49 - Пил., неМН.ОГ9 висока кариера,. която се използва от селото. 

равна местност между М. Чулфанско 2) Пил. (ю. на 5 км), голяма камениста 
гробе и Блу дкавица ; заета е от ниви и местност, наклонена оо запад. Допреди 
малка гора. Няма подобни лични и ро 10-12 ГОДИJlИ от тук каменари са ваде
дови имена. ли и дялаJIИ воденични камъни. 
Лу ч к О В И Ц а 50 - Стал., равнище, М 8 Д щу Р мах n а. 89 - северозапад

эаетоот ниви •. ният дял ·;На '!с. ДрагоЙиово. Нова махла, 

Л ъ й чер и ца (Лъйчерuцъ) 43 - Бод. която е заселена от близки роднини на 
(изт. H~ 1 км), голяма камениста висо дра гое1чани - все з-етьове. Според мест

чина. ПОЧJJ~та е жълт варовик. Гора не е но обяснен~~- .мaд~yp !начеnо 'зет"~ 
имало. . М а Д ъ о н О В И Я б у в а р 33 - Бод. 
Лък а т а 45 - 1) Ез. (ю. З8П. на 1 (с. зап. на 2 км), вълнообразна местност, 

км), равнище, заето от зеленчукови. гра заета от ниви. Има род MaдьoH08ItВ. . 
дини. 2) етал. (ю.. зап. на '3 км), равнище Маж а р а ла н 80 - Бр. (сеВ. на 6 км), 
от двете страни. на Върбичката' ряка; равнище, заето от ниви. 

заето е от ниви. 3) Фил., равна местност Маж а р с ко 42, -66 - Пил. (ю. на 
между м. Бялия пясък и вада на р. Кая 3 км), равиа висока местност J заета, от 
лийка; заета е от зеленчукови! градини. ниви. 

Лък И т е 45 - Пил. (ю. зап. на 3.5 км), Ма ж·а ре код е р е'30 - Пил., дОл в 
полегата местност,' заета от· ниви. М. Мажареко. 
Лъ пат а 45 - 1) Д.изв. (зап.),. КОТ Маж у р мах л е с и 89 - по-старото 

.лови нка, свъгзана с дола Домуз.nере. име на Хажимах~а (вж. там) . 
2) И. (ю. на 5.5 КМ), дОЛ с течеща вода Маж у р о в а т а и и в а 70 - Пил. 
It извори~.Л1Jnа казват на МЯСТО,което (изт. от ·Алмалъкмахле). равна местност, 
п()степенно се понижава. . заета от ниви, които били собственост H~ 
Л ъ п кат а 45 ~ Др. (ю. изт. на 2 КМ)., турчин. . 

ниска местност, заета от лозя. .Лъnка Май каж ъ К.,;ъ _. Лен. (сев. на 2 км), 
значи 'ниско място'. равна MeCTHOCT~ заета от мера (паси[це) 
Л ю 11 Я К О В камен 50 ~ Пил.(ю. на и· ниви. Почвата е беJJовина. - НеЯСНQ. 

3.5 КМ), висока местност, в която' има м. л а мар дер е 32 - Др., дол, който 
голяма канара. Някога е имало люляци се спуска от Драгойиа на север, минава 

(с морави цветове). западно край селото и се влива в р. Кая
Ляскова пещура 50 - Пил.(ю. лийка. Маламари са хора, които търсят 

'на 5 км, дО М. Харманчетаrа), не много злато или промиват злато. 

дълбока. пещера иголям камък .. . Мал а мар с код е р е 32 = Мала

Л я с н О В а та· гор а 51 ~ Др., гори .мардере. . 
ста местност в южния склон на М. Качуnя'. Мал к а 11 р о с о й к а 47 - Ез., една 
Л я с н О В а т а ра Д,И к а = ЛЯСНО8аmа от двете виСОчини, наречени с общо име 

гора. Просойките (вж. там). . 
. Ма в р о в б у нар 33 - Ез. (с. зап .... Мал кат и кл й ца 48 - и. (ю. изт. 

към землището на с. Православен), рав..; на' 5 КМ), 8исочина,заета от гора. И~а 
на местност, заета. от ниви. l:Ie' се среща камъни. 

. лично име Мавро, нито производно от· Мал к а так о р н Ака 51 - Деб.· (ю. 
него родово име.. на 3 км), равнище. Има храсталаци. 
М а в р о в о 66 - между Бр. (сев. на Малката могила 47 - Лен. (ю. 

3 км) и Др. (зап. на 5 км),·· равнище, зае на 2.5 км, с. изт. от М. 'Ехлите), изкустве
то от ниви. Лично -име Маврю се среща на могила.. Не е·· разкопавана. . ' 
у с. Драгойново, но не го свързват с Ма.ЛКИ връх 47 - Др .. , връх на 

Маврово. масива . Драгойна, източно от Голями 
М а в р о R С К И път 62 - Бр., път за връх. 

м. Маврово. Мал киМ е чок а мен е 51 - Др., 
М а в р у у (и: МавРО80) 42 - Пил. вж. Мечо KQJНe1i.e. 

(изт. на 1 КМ), равнище ~. малък наклон Мал кит е б у з а л ъ ц и 5Q - Лен. 
~a запад; З'dето е от ниви. (сев. на 2 КМ), равна местност, заета от 
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ниви. Ло-рано е имало буза 41Jци ('па- е имало манастир Свето Преображение. 
сища'). . Намират се оста1'ЪЦИ от камении осно

Ма лки теч е и р чет а 59-,~ Първ. ВИ. 2) Гр. (с. изт. на 3 км), високо рав

(с. изт.),' равнище, заето от ливади. '."'.':' НИluе в което има извори и малко парак
Ма 11 к И Я Дел и ю р т 53 - Първ. t -- .. -..JIи.сч~'(на .СВ. Киряк). Още: Язмоmо: 

вж. делиюрm.. . Манафдере 38 - Тат.(ю. зап. на 
Мал к'и Я дер е ж и к ъ 2.8 -: Кар.. 2.5. :КМ), -дол с:малко течеща вода. Почвата 

(изт. на 2.5. км), м ]1IЪК дол, зает от ниви. е герен. .
Малк'ия друм 62 - 1) Вив, малка M.aHгepдep~ 37 - Др. (изт.), сухо

местност между М. БЯJlата пръст и Саите. долие; ксето. сеспусха от Драгойна исе 
Тук минава стар път. 2) Първ. (зап. на влива в р. Каяпийка. 
1 КМ), равнище, заето от ниви и мера. М а в да г ь ол 37 ---1) Др. (зап.), рав:' 
М а 11 к И Я К аз л ъ р 53 - Бр. (ю. пище с лек .. наклон в по-rолямата мест

зап. на 4 КМ), висока местност, заета от ност домузорман; заето е ·отвиви. И:ма

мера. по. е БJJато, което лете пре~ъхвало. 2) Любе 
Мал к И Я К а А р ЯК 47 - Стаn., кри- (изт.), м'очурnива местност с блато и два 

ва местност, заета от пасище. иавора(кйЙнака)..3)' Първ.. (изт.), дол в 
Мал к и Я кър 47 - Бр. (сев. на 1 .км), м. Кушицките герене; по-раИQ е текла 

равнище, заето от ниви. вода, а· днес няма. Според предание тук 
Мал к 11 Я Х а р Irf а н лък 47 - Вод. се удавил бивол, навярно при навод· 

(изт. на 50 м от Големия Харманлък), нение. ' 
стръмна скалиста местност. Ман д а дер е (M1JHadaepe) 37 - Бод. 
Мал к И Я Х а с а р 61 - Др. (ю .. изт.), (ю. на 4 км),6езводен дол. 

височива. Ман Д акър 76 - 1) Първ., местност 
м'а л'к И Я Ч ат ал' 45 -, Бр., север- (по ръкописа на Райчо Божанов)~ 2) Тат. 

ният по-ма пък връх на височината Ча- (зап. на 4 км), равнище, заето .ОТ ниви. 
талето (вж. там). И.мало е блато за къпане на б~воли. Поч
Ма лк и я ч у ч у р 31 - Бод., чешма вата е чернозем. 

(B~. Чучур 'О). , ма н·д ра: Килизи--'. 
Мал к И Я Ю Р т 61 - Вин. (изт. на Ман дра та 31, 59 - 1) Бод. (зап.), 

200 м), местност, заета от НИВI1. равнище, заето от ниви. Имало е мандра. 
Мал к о А й н И Н'Н 82 - Вод. (изт.·.... 2) Вод., чешма с хубава вода· 8. М.· Къдър

- на} ОО м от. Голямо Айнини), скалист жикъ. 3) И. (изт .на 3.5 км), чешма с мест

връх, зает от малко гора. . НОСТ,та ва около. 4) И. (зап. на 6.5 км), 
Малко Буково '84 --- Пил.,' ыахла ниска местност, заета от гора. 5) Кар. 

на с. Буково, когато се· е намирало в (зап. На 2' км), равнище, заето ОТ ниви 
м. Ляскова пещура. . с многе плодородна почва. Има остатъци 
Мал кор а IJ н ищ е 47 - и. (ю. зап. от селище. 6) Пил.' (с. зап • .от м. Йqв

на 7 КМ),. равнище, заето от гора.' куу), . поляна от десетина декара. I1ма 
Мал кото дере 28 - 1) Лен •. (изт. чешма с хубава вода, КОЯТО течела като 

на 2 км), доп, който образув~ чатал с мандра н оттук името ва меСТНОС1 та. 
Длибоко дере и се впива в Мечка ряка. М а и е в R Ц а (и: Манеица) 42, 65-·Др. 
2) Тат. (сев. на 2 км), суходолие. (зап. на 2 КМ), голямо раВlmще с долове; 
Мал кот О м е ш е 50. - етал. (изт.), заето е от ниви. Наэвавието се изговаря 

равнище, заето от ниви. още Манеица. Лично име Мане, Маньо 
М апк о топ ъ т ч е 62 - Фил. (с. днес не се среща. 

зап. на 1.5 ам), равнище, заеТОQТ ниви. Ман и·й ц а 42, 65 - БР. (изт. на 1 км), 
През него минава междуселски път за неравна местност (.бряже"), заета от ниви., 
с. КаражаJЮВО. Преминава и в .землището на с. Драгой

М а лк о т ох а с а р че 61 - 1) Др. (ю. ново (вж. Маневица). Лично име .МаНе, 

на 1 км, зап. от Хасаръ),8исочина. 2) Стаn., Маньо, М ания ~e се среща. , 
малък ХЪJlМ до Хасаръ (вж. там). Ман о л О в и я . бу нар' 33 -:-. Любе 
м,а 11 ъ к К о с т а lI~И н 40, Q3 - Др., (изт. на ).5 км), равнище, заето от ниви. 

горЬст връх в западния дял на Драгойна. Имало е кладенец, правен някога .от дядо 
Ма пък К У в ж е 1Iи53 - Ез., вж. Манол. днес кладенецът е засипан. 

Rунжелu. ,Ма н о лц а 65 - Любо (изт. до М.Яl<а
.м а н а с тир я (Мънасmuр'ъ) 63 - ците), равнище, заето от ниви. 

1) Бод, (зап. на t КМ), висока равна мест- Ман тър лък ъ 75 - Др. (сев. на 
ност с наклон на изток; заета е от ниви 3-4 км), равнище, заетр от ниви. Поч
И малко ЛОЗЯ~ C~opeд предание цякогц тук 88та е смесена и беnозем. 
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Мар гин дер е 35=Мангердере (пър
воначална" форма). ' 

1\1 а р г и в о тод е р е 35 = М аргин
дере. 
Мар 1'1 нка т а 35 - Пил. (зап. на 

2 км), DQлегата местност,' "в която има из

вор ("айначе). Още -: Хажuевоmо бу· 
нарче .. 
Мар и н О В И тен и в и· 70 - Бр. (сев.), 

равна местност, заета от .JJИВИ. Според 
местно предание наречени са по име на 

основателя· на селото Марин, който сля
зъл от Родопите. и вай-напред разкопал 

това място за' ниви (дотогава било заето 
от. гора). 
Мар и в о в и т е поп ье ни 67 - Бр., 

равнище, заето от пасиu{е, а по-преди от 

ниви. 

Мариновия връх 67 ~ Бр. (ю. 

ваl км), височина. 

Мар и ВО в и я .к а.Й нак 34-" Бр. 
(ю.:на 1 км до м. Голямата сръна), кла
денец. HaoKolJo им~остатъци от селище 
(купища камъни). Според предание село-' 
то е биnо първоначално тук. 

Мар к О В кам е н 67 -,- Др., канара 

с остри изрязани скали до Килицкоrо де-' 

pe~ Помни се, че някои Марко, който днес 
не е жив, се качвал на тази канара, с 

помощта на макара, за да търси скрито 

имане,' което било оставено горе според 
предание. 

. М а,р ч (о) в и Ц а (МdРЧj'вuца) 65 
, Др. (изт. от М. Лозините). неравна мест
ност. заета от rdpa, ниви и лозя. 

Ма рчо 8 и Я гь 011 (МdрчувUЙ1J г'ол) 
33-.;. Гр, блато в източния край на селската 
гора към.зеМJJището на с, Стражар, Чир
панско. 

М а с л и - я с а к 10 - Др., полегата 
местност покрайПещерското дере. Няко

rae била обработвана от Масли (;,сявал 
го е с коноп-): има и род МаСJJЬОВЦИ. 

Днес местността с залесеН8. 
М а с л ьо с к И Я ' б У нар (Mdc

л'j'С"UЙ'о 6.) 33 - Деб., кладенец в м. Дъл
боко дере. Има род Масльовци. 
, Мат ка т а 25; 27 - Вин. (изт. на 2 КМ), 
мочурлива местност, заета от ливада. Ка
то нарицателно името не е ясно. 

Мат кит е 25, 27 - деб., блатиста 
MecTHOtT в ПО-fолямата М. Муранлицко
то ; заета' е от оризища и ~epa. Днес спа
да към землището' на с. Виница (вж. 

Матката). 
Мат ь о О л--в И тек ай ре ц и (Ma~ 

m'уолвumе к.) 67 - Стаn. (зап. на 1 км), 
полегата i'lecTRocT с камениста почва; 
има малко Н)fаи.. Среща се род Ма

ТЮОJJлар. 

мах ап а : Бяловската "', Горната.",',
 
Долната"" Келешовска"" КраЯва"" Мир

човека -.; , Мишковс-ката "', Папуската",,
 
РуС'иновската "', Сръбската"" Срядната"',
 
ТОПУЗ0вската",. '.
 
мах ла: Аnамовската"" Арман-.;. 

Бальджи-.;, Баш"" Беженска--" Божа""" 
Боруковска-.J, Бучовска"" Бър.чинска"" 
Ван ковската "', ВаСИJlовската ~, Васьов

скц "', B:-ьлка'НОВСl<а "', Въnковска"', 
ГaHдepOCKa--"'~, Гергьовската",, Герен --', " 
Гечевскат,а "', Гешовската ~', Гогова ",', 
ГopHa(Ta)",~ Гороска"" грОбе,;....,~ Гьол"', 
Ледьовска. "', Дельгьозовека.r-', Первен
ската '" ,Дере"" Дойчовска "', Доn

ва(та) "', Драчовската"" Ени"" Жаба",. 
Жекадурова"" Исак"';. Каваnжиевска"" 
Калажи"" КалаАжиовата-." Калиновска

та", , Караивановска'" " Каракольовска "'. 
Карамитьовска-., ,- I<аравдовска f"'W, КаС,а"', 
Катранжиев~ка"" Кисим", 1 Койовската"" 
Кортел "', Котьовската"', Кочовска'", Кру
ша"" КУМИОJlова,.;..." Кушицка",. Кърту

нонската '" , Кюмурджи~ската '" ,Маджур"', 
Менчовска"', Милковската'" ,. Министер..;', 
ската"" Мисилим:-" Момчиловс ка"" Му:' 
дьовска N, Муса'", ·НаЙдьовълчовата "'. 
Необиораната "', Ниската",I Новата"" 
Омуровска--" Паликарьова "', Памуков

ска"" Пауньовска '""J, Петковска(та)"', 
Празниковска", ,Пъжовска "', Рупчоска

та", , .Сака рьовската N, Са рловска "'. CJlaB
.човската '" ,Срещната",,Сръбската "'" 
"Срйдната~,' СТ8нчовската "', Терзийов


CKt1(Ta)'", Т.ерсене·"" Теховска"" Тильов

ска"" TOHKOBCK87'J,· ТопаJIовска"" Точ

ка"" Тран.nафИлоnската "', Тръне"" Ту.
 

.. девата"" Турската"" Търбух"" Узуно-'
 
ва· "', Фасульовската --', Фидан '" , Фи

.даньовска"" Хажи"" Хажианr'еловска""
 
Хажиевата "', Хажимавровека'"', Хасар

ска "', Цвятковската --', Циганската", ,
 
Църнеnева--" Чаков~ката"" ЧаУНЬОВСК8"',
 
ЧаЛЪКN, Чеир"" Черешовата"" Чи

та чкаJ,a "', Шахановска "', Шопвата"',
 
Юренска"'.
 
,м а Х а JJ е: Алмапък"" Гяур--" Дере"" 
~"" Чакал"" Чилингир",; Дорукма

хлеси, Еди-дуралъ-маХЛ.еси, Кърмахлеси,
 
Мажурмахлеси, ·Стамболмахлеси.
 
М а ~ Jrf У Д б у на р 38 - и., чешма в 

м. Сусамтарла. ' . _ ' 
Маш а т а ла' 79 - :между- Бр.'.(зап. 

на 1.5 км) и И.; (с. зап. на 3 км), рав.. 
нище, заето от ниви. На ю. зап. 'от него 
се намира м. fpo(jeTo. 
Маш а т а л а нек И път 62 - Бр., 

път за М. Машатала. 
м е зар: Кеnелча",. 

ме ~ а р пъ к: Ееки"'. 

Топонимията на Първомайска околия 

Ме з а: р л'Ь ~ Ъ 80 ~ 1) Вод., още: Ко
рията (вж. там). 2) .Пил. (сев. на' 1 км), 
височина, за~та от гора. 

ме здр А: Джамаnf.-..l. 

Мездрата60 - 1) Д. дОЛ (сев. на 
1 км), наклонена местност, заета от ниви. 

2) Мездраmа - Кр. (ю.), равнище по

край р. Марица. Според предание тук 

,имало .ла Т ИНСК04гробе-. 

Мей рем гьол 38 - Кар. (ю.), , рав
нище, заето от ниви, в които има малък 

дo~. . -' 
t4 е й ря: До -мейрята. , 
Ме й рят 8, 59 - Кар. (сев.), равнище 

покрай р. Марица, заето от· мера (це

.лина). ~ 

Мекишето 29, 49 -) Др. (сев. на 
3.5 км), малка HI'fCKa местност. Има храс

тал~ци. .Под Мек UШ тук разбират хра СТ.
 
2) Ез., -дол в западния край на М. Белите
 
БОэал'Ьuи. 'Имало е храствnаци от мекиш.
 

Мел е з ва кор И.. Я. 69 ~ Др. (ю. изт. 
на1 км), висока и малко наклонена :мест

ност, заета от виви и OT'laCTu. гора. Има 
род МелеЗОВЦJl. 
Мем и н В а т а ч е ш м а 34 - и.~ (ю. 

на 8 КМ), височина ичеu&а. Има сграда 
със- б' стаи за летУв~не на помаците •. ПОМ
.ВИ се,че чешмата е .правеца от турчин 

Мемин. . 
.,МемИновата чешма-. 34 - Пил., 
чешма източно от Батакдере ; наречена е 
по име на турчин Мемин. 
Мем и ш В И!I бу нар .ЗЗ - Бр.,·мест

ност, заета от ниви. Има кладенец, пра

вен ,от турчин Мемиш. ., 
. Мем и ш О в О дер е 34 - Бр., мест.· 

ност, през кояrо минава ДОll. Вж. пред
ходното название. 

Мен е ш о в и я . кла д,е н е Ц (Мине

ШО8UЯ ",) З4 - Гр. (изт. към землището 
lIa с.. Крушево), кладенец. 

Мевешев066 - Кр. (с. изт. IШ 
.6. КМ),' могила с местността наоколо, заета 
от ниви. 

Мен е Ш-}4 о r и л а 68=Менешево. 
Мен ч о В а так а й8р е чка (Менчу-' 

вата к.) 67 -Др., .малка местност меж

ду и. Глегия пазnак· и Липите, поляна 
и гора. Наречена ~e .по име ва НJJКОЙ 

Менчо. 
Мен ч о В а т' а n о чка (Менчувата 

л.) 67 ~ Др., малка местност дО М. Кю
мурниuата; в вея има локва" Среща се 
род Менчовци. 
М е R ч о В с кам а Х n а 86 - ма:хла в 

източи.ия край на с. ДрarоЙново. Има род 
Менчовци. 
МержемеКJlИК 77 - БР (с. изт.), 

поJiегата н х'Ьnмиста местност, заета ОТ 

·ниви. Почвата е отчасти червеникава и 
кайра/( ('камениста'). . 
Мер и я т а ,59 - Деб., равнище в_ 

М. Муранлицкото, По-преди е било заето 

QT мера, които е била разорана~ 
. Ме, ъ. тъ 59 - Първ.,равнише в 
м. Ливадите, З,аето от мера. 

Мерята 59 - БР (с. зап. дом. Дре....
 
накъ), малка равна MecTHocf, заета. от
 

.пасище и отчасти раз()рана З8 ниви. 

Мет о хъ (MumiJx1J) 63 - Бод. (ю. на 
0.8 км), накловена на североизток мест


ност, заета от ниви.
 

Мех мед ь о 8 И Т е я С а ц и (Мехже

д'увumе я.) 10 - Стал. (ю.), равнище, за
ето ОТ ниви. По-рано тук е имало чифлик 

на МеХJJед-ага. Под яса,,· тук .разбират 
'място, което влиза.в чертата на селото'. 
Мех рем о В itя дъб 69 -П,рав~' (изт. 

на 2 км), Вi:lсочина, зает.а от ниви. Има _ 
старо дъбово дърво. 
Меч к 8- р Я'J( а· 24, 31 . - река. Из

вира от севеРОИЗТОЧНИ'tе Родоп.и 'в земли
щето н~.,селата Искра (Първомайско), Но
ваково и Тополово (A~eHOBгpaДCKO), тече 
в северна и североизточна посока, като 

мивава през землищата на селата Лено
.во, Дълбок извор; Поройна, Дебър,Кара
жалово и се влива в р. Марица като ляв 
приток недалеч източно от с. Любе ново. 
СпореD: обяснение на жители от с. Лево
во СК8лата~ под която из,ира тази река, 

има вид на мечкина глаdа, от което си 
води името и реката. 

Мечкина 'глава 31 - И. (ю •. зап,. 
на 9 км), височина в Родопите, заета от 
гор.. От тук извира начален поток на 
Мечка ряка. 

Меч кин И тек а м ъ н е 51·.- ПИJl. 
(с. изт. ОТ м. Съръка), високи и големи 
камъни с гора наоколо. 

Меч о кам е н С. 51· - Др. (с. изт. от 
М. Саръквата келемя), камениста местност 

(има гоnеми камъни). Дели сена Големu 
и Малкu Мечо ка.меН,е. 
Меч о в а т а Д у п к а. 51,/~ Др. (ю. 

ва 0.5 км), неравна местност, заета от 
ло311 И ниви. Имаи бряг, в който личи 
дупка. в нея се криели мечки. 
ме ше: Гебе-" Голямото"" Долното--" . 

Кел"', .Кожа'", , Ма.цкото '" , Орта",; До 
.мешето, Под мешето. . 
М е ш е кор И Я 75:- Кар. (ю. на 2 км), 

равнище, заето. от ropa. 
М е ш е то 50 - 1) Вин. '(ю. на 2 J<M), 

полегата местност, заета от ниви. Имало 
. е дъбова гора, която е изкоренена. 

2) Деб. (с .. зап'. н'а 2 км), равнище, заето 
от ни_ви. Имало е голяма дъбова гора 
:(.мещq е 'д~~'). 3) Кар. ,(IО.,ВI 4 I(M),.. рав· 
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_ Мусаджикnар(е) 89 - npyra фор
м о r и лка та 45 - Скоб., могила с 

ма ,на старото име на С. Воден.пище, заеТQ от ниви. Преди е било дъбо дол, който з~поqRа от м. Света Троица 
местността наоколо, заета от ниви. М у с так ч е и р 81 - Д.. дол, вж. Ха·ва гора. 4) Стал. (с. изт. на 1 км), вълно· слива се с -Яз~анското дере, което мина: М о r и лки т е 45 - 1) ~oд. (изт.),

образна местност, заета от ниви. Има ва през с. Ьflла река. жu.муста"чеuр.две моги!!и. Турците ги наричат /Qllлер. М у стр а-м о гил а 68 - Бод. (ю. изт.малко дъб08И дървета. Мит к В И Н и в и 70' - Др. (изт. на 2) Стал. (ю. на 2 км), три могили, от кои
Мил к О В ск а там а х л а 86 - из 1.5 км), равнищ~ между два дола; заето на 3 км), могила. 

то едната е разорана за ниви. М у т а Ф кат а 35 ~. етал., равнище,точният дял на с. Скобелево ; по-нова ма е от ниии~ .Има род Митковци. 
Мо 11 л о в а т а а ли чка 67 - Стал. 

заето 01 ниви. Има кладенец.хла от Петковската махлз. Мит к О В И 'Т е кам ъ н И 67' - Вод. 
(с'. изт.), равнище покрай р. ~арица; за· М у т а Ф кин О б У нар ~ е 33 = МуМил ь о в и чин та че ш м а (МUЛ~У8U (ceB.~), по-ново 'име на м. Яанъташ. Мест
ето е от ласите и ropa.

чuнта ч.) 34 - Пил. (сев. на 1 КМ), чешма ността достига до краяна селото, къде mаф"аmа.М о м ч И л о в о то б У нар ч е 33  Мухтарева чешма 34'-.Др.,разс местността наоколо, наклон и долове. то живее Митко Кирев. 
Първ., кладенец с местността наоколО вI

Имц род Мильовuи. ' М ~ т к О В С К И Я бу нар 33 - БР (изт. рушена чешма в Кокаржадере.
ло-голяматц м. Бioке. Има род Момчи

Мил ь о в и я б у нар (Мил'увUЙ1J б.) до м. Лозята), кладенец. Има род Мит- . Мъж а р е в и я бу нар 33 - Деб., 
33 - Д. ЦЗ8., кладенеu. ковскит~ . лето. ' кладенец в м. Дълбоко дере. I-1маnо е

Мо м ч И л о в с кам а х л а 86 - юж.' Мил ь 08 И Я дъб (Мuл'увUЙ1J д.) 69 Миткоско дере 34 ~ 1) Др. (ю. род Мъжарве, който отдав.на се изсеЛИR.
 
НИЯТ дя." на с. Правосnав~н.


Ез:, малка. равна местност в' средната ~T Отвъдно дере), дол, който по-често, е l\tlъ жар и в кит е 49 - Пил. ·(зап. ва 
м о ст: Рекиния ~, СУХIlЯ --'.

част на Горния кър. Преди повече от езводен. 2) Фил. (с. ИЗТ. на1 км), без 3 км), камениста височина с долове. 3а
МрахульН1iЯ камъК 51 - Др••40 години тук е имало дъб. Лично име воден дол. ., ета е от ласи[Ца В ниви.

дял ОТ източното подножие на Голями
М uльо, се среща. МИ'тровата скеJJЯ 71 - Стал., МъжарявкОВО 6унарче 29

връх на драtoЙна. Брп иаречен 1ЪЙ, по
МИЛЬ08ИЯ пазлtк 67 - Бр., рав ра~Rище, заето от пасище и ниви. Скеля . Пил. (ю. зап. на 4 км), кладенец. Окоnо . 

неже имало много мравки. . 
нище, заето ОТ·НИВИ. е проход за добитък'. него има мъжарявки (М1Jждрян според

М У дьо в с кам а х л а86 - юrоизМил ь ч О С кат а ч е щ м а 34 ~ И . ,М и т ьо В и я к л'а ден е ц (Ми местнО обяснение); вж. и предходИОТО 
точният ДS1J1 на с.Татарево.1) ,(изт. на 1.5 км), чешма с равната мec~: mувUЙ1J ".).34 - Гр. (с. изт на 4 км) название. .'
М у 3 а г ь о л 38 ~- Др" блато между 

ност наоколо, заета от нНвк. Има род кладене~ - " · М ъ ЗЪЛ кат а (още: МflзЪл"umе).66
м. Топалъ и Дяльвите кории (дълбоко

Милчовци. 2) Чешма с, MecTHoctTa на 'М иф п O.JI~·:iI ь -- Ез. (зап. на 3 КМ), Д. дОЛ (с. зап. на 300 М)., голяма могила.
3.5 м); в него има много водни костенур

около в по-голямата М. Сусам rарла. На-' малка равна местност, заета от ниви.  По прякор на човек М1JЗ&ЛЬ от гр. Чир
ки. Местността наоколо е заета от НИВН. 

около е ливада. Неясно. пан.Му л а с а н дер е 38 - Стал. (зап. на 
М ин и с те р с кат а мах ла 87 - НО'" М их а n о·л s'{ на, (още: Михва n.) Мъз ъ л-м О r и ла б8=М1JЗ'6л"аmа.

1 КМ), ДОП, който се влива във Върбич
во ·име на Койовската ма.хла и с. Драгой 67 - Др. (изт. ОТ 11. Шумата), равнище, М ъ зъл о в а там о r и л а 67 = М&

ката рика ·(КаSlлиЙка).
ново ; дадено на подбив, понеже в тази заето от ниви. Днес не, се среща лично з1Jл«аmа.Муnешта .поляна·51 -,Бр., рав
махла живеят много чиновници. '. име Михо. Мър т В И ц а 24, 27 - .Фил. (с. изт.), 

нище, заето оТ пасище. Някога тук по
Мин ч В и я бу Il а р 33 - БР (изт'. Мих а n о в ч е и р- 69 - Бр., р~ини доп със слабо течеща вода. ,Образу~а се

чивали мулетата на -6_лканджиите.'
към, землището ~a с. ФИJlеlJO), неравна ще,. заето от ниви. от сливането на Тахт.алидере и Павьово

Мур а д ь ов И Я ·6 У и а р 33 - Стал.
MeCTHOC~, ~aeTa от ниви. Има кладенец. МИХОSИ полеll'и67 - Ез. (зап. 'на то дере, влива се в, р. Каяпийка.
 
Мир е к о в а пещ у р а 67 - Пил. 4 км), р.аВНИЩ.е, заето от ниви. Помни се (с. ИЗТ.)" кладенец. М ъ цко В О Т О б У нар ч е 33 - Д.,


Мур а нли 77 - Деб. (сев. на 4 КМ)
(ю. от Гюргендере), голяма· пещера, в коя че някога е·имало родово име Л4иховцu' изв.,- кладенец 8 м. Гьопчулера. - От

и Първ. (зап. H~ 4~5 км), голяма мест· 
то са ~e криели от турци п'реди Осво но днес не се среща. ' , семейно име Мъцкови.ност (равнина и ХЪЛМ). заета от ниви (ори..;.
бождението. Няма семейно или' родово Мих о в о б у нар ч е 33 -- Кар. (ю. Н'занската рика 30-Лен., още: 

зища) и ropa.· Преди ОС80божn.еН\iетв тук
име Мире"ови. изт.), кладенец. ; Коцара•.Б rOBopa изгоцарят нааНСIlЛ ии.

е съществувало с. МураНЛIi. Намират се
Мир,чова нива 70"~ и. (зап. на Мяш к О В С К а та мах ала 86=КраЙ· нашенска.


остатъци от' Her.e.
6 КМ), височина, заета от ropa. Лично име на :махала (Лен.) Над вад а та. 54 - д. 'изв: (с. ИЗ'f.)J
Мур а н .л И·с к И п я с ъ к 56 - Гр." (ю. 

Мирчо не се среща \днес. м о r и л а: Гвиндиклицката~, Гола'~ равнище покрай Тополовската ряка; заето
зап. на 3· км), ниска мес-тност край р. Ма

Мир чо в с кам а )[ цла 86 - север ГОJIямата~. Копана~, Костова--" Малка: е от ИИВIb ' 
рипа; заета е от мера. Наречена по име

ният диn на С. Леново. " Ta~, Менеш~, MYCTpa~, Мьз'Ьл(ова Над в о дат а 85 - източният най
на изчезналото съседно с. Муранли, кое

М я с и лим 88 - старото " име на та) ..... ' Топчовата--" Хажироваf',J, Чамур стар дял на с. Дълбок извор.
то е съществувало на южния бряг на

с. Православен (официално писано Мюсе- ЛИЦf<ата ~, Чирпанската ~,. Шумбулова Н-а дКа й нак ъ 54 ~ Стаn. (ю. от
 
лим). . . та ~, Юручкз!а., Янкова ~; До моги- . р. Марица. М. Кайнакъ), равнище с малъК наклон на


Мур а нли u КИ път 62 - Тат. (с.
м и с и лим дер е 38 - Д. изв., дол лата, 3aJJ. могилата, Ирикйолу могилата · север; заето е от ниви.

изт.), равнище. през което минава път З8минава през южния дял на селото, койт~ Бубутановите могили, Дервевските моги~ Над ко рий кат а 54 ,:-- Бод., мест
изчезналото с. ~уранли и по-нататък за

се нарича Мuсuлu.ммахла. ли, Доqчвите могили.J Котки ните могили, ност, чието назван'ие е посочено в лето


М я с и л ИМ мах л а 88 - южният дял ,!!одтр~нвите могили, СаКЪ.1lвите могили. с. Вииица. писната книга на училището (от 1938 г.).

Муравлиu кия тирлик 56,58

на 'с. Дълбок извор. ~Могил,ата 45 -.Ез., (сеВ',на 5 км), Найдьова пещура{Нр,йд'ува n.)
Вин. (ю. на 2 км), равнище. заето от ниви.

М ис и л й м С к И Я път 62 --- Фил малка могила с местността наоколо заета . 67 - Пил. (ю. изт. ОТ М. Харманчетата), . 
Почвата е черна. ~як()га са сеели ту"(зап.), 'равнище, заето от ниви. Има път: от ниви. ~ пещера, до която има чешма. Лич'но име 
ориз. по... рано местността е спадаnа КЪМ

който води за С. Мисилим (днес Право- Могилите 45--- 1) Бод., три :мoг~ Найдьо се среща.землището на с. Муранли (изчезнало).
славен). ' JIИ (една по-голяма и две по-малки).в Найдьовълчовата махла 86

МурЗВJIИЦКОТО 56 - Деб. (сев. на
М и с и лим С к о(т О) дере 30 ----.Еа. север~източния край на М. Саладин. 2) БР нова махла' (заселена uреди 29 ГО;J.ини) в

5 КМ), голяма равна местност t заета от
(с. зап.· на 5 км), дол, който се намира (с. зап.), две могили, които са раsоран'и западния край на с.Филево. . 

ниви, мера и зеленчукови градини.
на граНJIцата със землището на с. Миси за НИВН. На йД ь о с к И Я С ак (Найд'ус"и я-е)

М у с а мах л а (Мусdмахле) 89 - ста
лим (днес Православен). м о r и лка; Пет~оската ~ .' ЗаД моги;" 70 _ Др. (ю. до Терзитски кайнак), го·' 

, рото име ва с. Водец..м u ~ и л Й ){ с J( отод е р е 30 ---, БР, ~ ките. .
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ляма поляна, ке ле мя ('необработваема 
земя'). Някога са я работели НаЙдъовци. 
Наньовското ·кладенче 34 

Д. доп (ю.), кладенец в Чомлекдере. 
По име на някой си Наньо от гр. Чирпан. 

Н а Il к У У с я н к е (Н. сенке) 71 
Др. (изт. отм. ЛОЗИН~1е), висока равна 
местност със стръмнина. Нарича се 'тъй, 

понеже някога Нацко "чобанувал " тук 
(.покарвал овцете на пладнуване). Наоко
ло е сенкаЛ1JК ('гъсти сенки'). 
Нек е з в о дер е 34 - Деб. (сев. на 

4, км), малък дол. Родово име Некезве 
(or прякор, срв. тур.-перс. nekes 'стиснат, 
скъперник') се. среща в гр. Първомай. 
Не кез дер е 38 ~ -Първ., сух доо--в 

м. Кьокерето. Има род Некезолар. Вж. И 
предходното наэвание. 

Н е о б и о рАн а там а х л а 85 - ма.:

ла в западния край на с. Брягово. Била 
е заселена по-късно извън пространство

то, очертаво за засеnване на селото с 

бразда при неговото основаване. 
н и в а: Арапчва"" , Вълковата ,-;, Гу

ньовата ,...." .Караивановата '-;, ,Кача кова

та -', Кьоркехаровата,-;, Мажуровата,...." 

МИРЧОВ8-', Оравата,...." Палаковата~, То
дьов&та ""'; Кадънните НИВИ,Кривите ни

ви, Мариновите ниви, Миткови ниви, Се ... 
вервите ниви, Харманските ници, Шиш
коските ниви. 

н и В И ца: Пийвите нивнци. 

Н й в и Щ а та (Нuвишm1Jт1J) 57 - Бод. 
(ю. изт. на 1.5 км), равна местност, saeta 
от пасище. Има една келе,Мя ('слабо мяс
то'), която била орана преди години от 
няк~й си Дели·Янко. 

Нйкоото кладен~е 34 - Първ., 
кладенче в м. Малките чеирчета, което 
днес е засипано, но названието остава за 

местността наоколо. ДЯДО Нико, който е 

праВИD кладенчето, не е жив. 

Н и с кат а мах л а 85 - Бр., до Дра
човската махла. 

i Н и х тар о в а т а ч е ш м а 34 - Др., 
~зопачено название вм. Мухтарева чешо. 
.ма (вж. там). ' 
Н о в а т ам а х л а 85 - 1) Севе роиз

ТОчният дял на с. Дълбок извор. 2) Фил., 

още: НайдЬО81Jлчовата' .махла (вж. там). 

Н о.в а т а ч е ш м Я 29 - Фил. (с. зап. 
до 11. Юртвето), равнище, заето от ниви. 
Има чешма, която е построена след Ос
В,обождениеТо. 

Н о в а т а яз ла' 61 - Др. '(сев. на 
3 км), равнище, заето от пасище. ' , 
Но в и,Н й те 57 - Др. (сев. на 2 км), 

равнище, което дълго време е било не

обработвано, а днес е заето от ниви! 

н о в и те гер е в е 52 - Люб. (ю.),
 
равнищr, което е било заето от пасище
 

(.мерия), а днес от ниви.
 
Н о в Ц т е ло з я 52, 58 - 1) БР, още:
 

Лозята (вж. там). 2) Лен., още: Гроб1J
 
(вж. там). 3) Фил. (зап. от воденица на
 
р. Каялийка), равнище, заето от ниви.
 
Преди десетина годн ние имало лозя.
 

сН о в и я б у нар 30 - 1) -Бод. (с. зап. .. 
на 3 км), кладенец с ,равната местност 

наоколо, зает~ от ниви. 2) БР (сев.' от 
м. Юргането), кладенец, който е правен 
в турско време. 3) Вод. (с. изт. на 0.5 км), 
кладенец. 4) Кар. (ю. зап. на 4 кч), рав

. НИПlе, заето от ниви. Има кладенец; 

5). Стал., равнищ'е" заето от Ниви. Има 
кладенец. 

Н о в н й т е 57 - Бр. (сев. на 2 км), 
равнище, което е било заето от гора, а' 
днес от ниви. Новина е 'нива,. която. е 

разорана отскоро и е още неизтощена'. 
Н о в о се л с кот О г ро б е 63, - д. 

изв. (сев. на 1 км), MeCTHOCT~ в която има 
гробища. I 

Новото бу нар ч е 30 -Фил. (зап. 
от м. Цървенакъ), равна местност. в която 

има кладене'ц; заета е от ниви и ливади. 
Н о'л ь о В}1 я бу нар (НО/l,'увиЙ1J. б~) 

.33 - Пил. (ю. на 1 КМ), кладенец в·· м. Ря
Ka~a. Има род ·НольовЦи., 
О бир ъ 64 - Гр. (с. изт. до м. Дек

меалан), равнище, 'заето от ниви. Някол
ко години след Освобождението тук бил 
извършен голямобир на хора, които се 

връщали ОТ' панаир в гр. Чирпан, от 
разбойническа чета, организирана от ня

K0i! си Леко от Чирпан. 
О в чеп <> ле 40, 52, 58 - Пор. (изт.
 

на ..3 км), равна местност, заета от ниви.
 
Q гра Д и Щ е т о 61, - И., оше: Ка


ле1JlО (вж. там).
 
О Д е е Д е 7&- Вин. (зап. на 2 км),
 

равнище, з~ето от ниви. Почвата е чер


нозем. 

О дун пък ъ 78 - Пил. (ю. ИЗТ. на
 
0.5, км), височина, заета от гора.
 

О к О JI Ч е с т и я· п а зла к '47 Др.
 
(с. ,зап. от М. Липите), пол~на.
 
О к С а нъ 50 - Ез. (зап. на 2.5 км),
 

малка равна' местност в ,северозапаДНИR
 

дял на М. Горния юрт. OKca/t е 'вид дър...
 
во, което израства високо като ака


цията'. 
ол:· Куми~, Шарап,,",; Гемиолу, Дер


менолу, Кушуолу, СеИРОJJУ, Фильбиолу,
 
Хочиолу, Хюлбеолу, Хюльбиолу.
 
Оловарекия егрек 59 - и. (изт.
 

на 4 км), полегата местност, заета от па


сище. Оловарскuя - от Воловарскuя
 
(в говора изпада иачаnно· в пред r ласна).
 

Топонимията на Първомайска околия 

. О м'а р ч а 81 - Гр., още: де"Меалан. 
О мур о в с кам а х л а 86 - най-ста


ра махла на c~ Пилашево в южния му
 

край. Има род ОМУРОВIlИ.
 
, О мур о с кар е к а зо - Гр., река, 

която идва от Средногорието, минава през 

с.- Омурово (Чирпанско), тече в южна 
посока с. изт. на 1 км от с. Градина и 
се влива в р. Марица като ляв приток • 
О мур о с кар я ка 30 - така се на

рича Омуроска река у с. Крушево (вж. 
предхоц,ното название). 
Опашката 46 - Бод. (с. изт. на 

2 км), равна продълговата местност, коя
то се' врязва в землището на съседното 

с. Филево като опашка. 

О ран а тан и в а 57 - 1) Бр., рав ... 
нище,заето от пасище (мера). Някога е 
било разоравано за IIИВМ. 2) Др., низина 
в западното подножие на ДраГОЙН.а и се
верно ОТМ. Гармадите. 3) Пил. (изт. ОТ 
м. Долапчетта). поляна, заета от пасище. 

Някога са я орали. 

ор а нко: ТОТКОВОТО,-;. 
Оран котО 57 - И.(ю. изт. на 3 км), 

полегата ме<;тност, която била разорава 
някога за ниви, а отпосле зарязана и ос

тавена за мера. 

о р ех: Динкоски ,-;. 
О ре хит е 49 - Др. (сев. от Хасаръ), 

равнише и низина" заети от ниви. Срещат 
се орехови дървета. 

О ре х ъ 49 - Ез. (зап. от м. Гроби
цето), стръмна' висока местност, заета от 
ни~и. Днес тук няма орехови дървета. 

Орл о в к а ме н 51 - Др., още :,Жел
ти каМен И Карталкая (вж. там). 
Орл о в и я n ъ б 51 - Ез~, равнище 

между M~ Дранакъ и Мисилимеко дере; 

заето е от ниви. 

ор ман: Домуз-', СарЪ,-;. 
Ор м'а ня. (OpMdH'1J) 51 - Кр. (ю.). 

равнище, заето от ниви. Имало е гора, 
която е' била изкопана преди 60 години. 
Ор та б ан р 76 - Гр. (изт. на 5 км), 

високо равнищеи( отчасти хълм; заети 

са от ниви й ropa. · 
Ортабурун 76 - 1) ~oд. (ю. ОТ 

м .. Корията), камениста стръмна местност 

(КQЙРЯК), заета от пасише. 2) Пил. (зап. 
на 3.5 км), издадt'на неголяма височина, 

заета от пасища и· ниви. 

Ор та б ю люк 78 - 1) Др., малка не 
съвсем равна местност в по-голямата 

м. Мантърлъкъ; заета е от ниви. Името 
означавало 'средно стадо'. 2) Скоб. (ю. 
на5-600м), наДJlъжна средна височина С 

равнище; заети са от ниви. 

Ортагерен 74..L 1) Кр., още: Ге· 
реня (вж. там). 2) Стал. (сев. от. м. Дре

бакъ), неравна местност, заета от 'ниви и 
мера. Почвата е камениста (кайря,,). 
О р так 11 Ъ къ 60 - Пил. (ю. на 1.5 км), 

хъnмис~а местност, заета от ниви и ОВUЩ
на градина. .. . 
О Р там е ш е 75 - Деб. (ю.изт. на 

3 км), равнище, заето 'от ниви. 

О р т а т е п е 76 - и., гориста мест

ност, KOSTO се намира между две други 

височЙни. 
О р т а ч кит е 66 ~ Бр. (зап. па 2 км), 

равна местност, заета от ниви. Наречена 
е така, понеже преди Освобождението 
нивите били притежание на българи от 
с. Брягово и· на турци от изчезналото 

с. Гъопчу лера в землището на С. Дъnбок 
извор. 

О с л у ш н И кам ъ к 54 - Др. (ю. ДО 
М. Кабаковото), канара, от която се от

крива просторна гледка (.всичко е ви.... 
дет-). 

6 с м ол О О Т О 66 - и. ~изт. на 
2 км), поляна и височина, .заети от па

сище. Според местнО обяснение по име 

на турчин. 

о стр О в: Чолаковия,-;. 
О,т в ъ Д нод е р е 30 - Др. (с. изт.), 

суходолие. 

Па зар дер е 37 - KiJ., суходолие, 
което минава край Гола могила и свършва 

при р. Мариuа. 
П а зар е г l' ек 78 ~ 

НаЙДЬОСf<И ясак, Ю. от 
Някога та)1 турци са 
пазар.;, .......l;'
 

П а за р й ще то 64 
2.5 км), равнище, което 

години ~ било пасище 
разработено за ниви. 
П а зар лък О р И Я 80 

, , 
Др. (с. зап. от 
Хасаръ), поляна. 
се събирали иа 

и. (ю. зап. на 
преди десетина 

(мерия), а днес 

- Деб. (ю. изт. 
на 4 км), равцище, което е било заето от
 
горичка, а днес 'от ниви. Почвата е пло

дородна. ~ 

п а зла к: Глегия~, Мильовия,-;, OKOJI-' ~, 
честия. 

Па 3 JI а къ 44 _. Пил. (зап. на 1-2 км), 
. неравна местност с, наклон на юг и било, 
което продължава,· до път за с. Искра. 
Почвата е жилава ГЛliна. Има отчасти 
ниви. Значението на име'IOО тук не е 

ясно. 

П а зла цит е (още..:,., ПазлаК1J) 44 
Бр., неплодородна местност" заета от ни

ви и пасище.' Пазла" е -слабо, неппо'"
 
дородно място'. ,,
Пай ч еа та (Пdйче1Jт1J) 60. - Лен.
 

(зап.), _. равнище, . заето от лозя. НЯНО
га е било. гора. След изтребването й земя

та 'била разделе~а на nайове и разпро ..
 
дадена lIажителите. 
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Пап а з 08 а т а ч е ш м а 34 - и. (ю. 
ня 5 КМ), дОЛ с чешма. Има гора и ниви. 
.Среща се родово име ПаЛQ308ЦU. . 

n а лак о В а тан и в а 70 - Бр. (ю. 
ва 5 КМ), висока местност, гаета от паси
ще и ниви. Има род Палаковци. 

.П а лак о в и я б у R а р З3 - Бр., кла
дe~eц в м. Палаковия ДУРУК. 
Па лак о в и я дур у к 67 - Бр., ви

сохо равнище, заето от виви. 'Има род 
Пала ковци. - . 
Па леш н·и къ 46 - д. доп, местност 

в по-голямата М. Мездрата.Имало е ни

ви с форма ва пзnешии к. Днес са блoKo
вена ТКЗС." . 
.n а JJ и кар ь о в а м а х: л а 86 - стара 

махла в северния край на с. Сталево. 

П а л и хор о 84 - едно от старите 
имена в'а с. Езерово. 

Пэляновия гьол 33 -·Ез.,още: 
/(Р'6сmОn1Jmя (вж. там). Временно се обра .. 
зува nоква. Има род Паляltовци. 
Пам ук лук ъ58 - 1) Кр. (изт.), рав

нище, което е било общинско владение. 
Дйес една част е собственост на ТКЗС, 
а друга е. засеJlена. 2) .Пор., още: Кюm
.IlЮцuте (вж. там). 

Па м у к О В С кам а х л а 86 -:- махnа 
в ЮЖRИR край на с. Православен. Има 
род Памуците. . 
Пан Д О ~ бунар 33 ~Дp. (сев. на 

2 kM), равнище, заето 'от ПИВИ. Кладенец 
е .имало, но е засипан. Има род Пан
довци. 

Паньввото 'де/ре 34 - Фил. (изт. 
от Торноото дере), дол с течеща вода. 
Има род Паньовцив с. I'орски извор, 
X~CKOBCK~ . . 

Пап рик р 49·- Др., малко 'равнище 
в по-голямата М. А пталоу; заето е от· 
гъста гора. Има едра папрат. 

Пап у с кат а м'а хал а 86 - източ
ният дял на с. Леново. 

, . Папучоска поляна 67 - Лен.,
равнище меЖlIУ Малкото дере и Длибоко 
дере. Има род Папучовци. . 
. Пап у ч - п ол я н а 68=ПаnУЧОСКQ по
ляна. 

n а·ра: Герен",. 

• Пар цел и т е 60 - 1) Кар. (ю. на 
2 КМ), равнище, за'ето от ниви. 2) Фил., 
още: БvзаЛ1JК'6 (по-старо име). 

-п а_р Ц еп ь е то 60 - и. (изт. на 1.5 КМ), 
неравна местност, която е .разработена 
за ниви от 1944 год.· . 
\ пар че: Камбурови парчета. 
ПаСИЩ'ето 59 - Др. (ю. на 1.5 км), 

високо равнище. 

n а с тол ь о с к И Я б У Р У н 67' - И., 
гориста меСТIIОСТ. Има род ПаСТОЛ~ОQЦIf. 

П а у л ь'о в и я г ь о л 33 - Стал.. НН
зина, в която има блато. 
П а у н О В С кат а кор И Я Q9 _ Др. 

(зап. на 2 км край р. Каялийка), местност,' 
заета от ropa. l1ыа род Пауновци, бивши 
собствениц~на воденица на реката. .' 
П а у н ь о в ск а мах л а 86 - 1) Мах ... 

ла. на cJ Бодрово до Бучовска мзхла. 
2) Средният дял на с. Татарево. 

Пачим.ановата чушмичка34
Стал., равнище, заето от. ниви. Има че
шма, наречена по име на лице-. . 
Пашалиевото бунарче 33

Първ., кладенец в м. Крушакъ. Имало е 
местен човек дядо Пашо или ПаШ8J1ИЯТ3. 

.П ейк о В О б а ир ч е 67 - Кар. (ю~ 
зап. на- 3 КМ), височина, заета от .ниви. 

n е R о в.а т а .~ у ш м Я (Пеtiу,аmа .ч.) 
34 - ,Стал., чешма в дола nейово дере. 
Пейово дере 34 -_между Др. (с. 

изт.) и Ез. (ю.), дол. Род ·11еЙовци има в 
с. Езерово. 

Пе й о в о тод е р е 84 - етал. (зап.). 
къс безводен дол. Лично име Пейо се 
среща .
 
Пейовския бунар 33 - деб.,
 

кладенец 8 M~ Горен Кумсал. Днес няма
 
родово или семейно име ПеЙО8U.
 

Пей ч й н О С К И Я кай ря к 67 - Фи 11.
 
(зап. до м. Чобано~каtа круша), равнище
 
с наклон на 'север и ва юг. Заето е по


вече от лозя и ма"ко ниви.· Няма род
 
ПеЙЧИН08ЦИ.
 

П е йч у у 66 - Пил, (сев. от м. Одун

лъкъ), наКJfоненана север местност, за

ета от ниви. Днес има един дядо Пейо.
 
Пе" ь о.в И т е с а и ща (Пен'увuте с.)
 

71, - Бр. (ю. на 5 км), висоqина, заета
 
от ниви и гора. Има род Пеньовци, тук
 
са имали саища. .. 
Пен ь о в о б у нар ч е 33 ~Kap. (С. 

изт. на 200 М), малка местност в общин
ската гора Корията. 

ПеН'юолу-кладенец 34 - Гр., 
кладенец дО М. Язмото. Според предание 
бил изграден' от някой си ПеНLО, който 
искал по този начин да изкупи престъп
ление (одушил детето си). . 
Пенцовата ада 67 - Първ. (с. 

зап.), голяма гориста ме-стност покрай 
р. Марица; заета е от върбалаци. Под 
ада тук разбират 'върбак'. Има род fJeH
цови. '. ' 
·Пенцо.вото дере 34 -.Първ., су

ходолие в М. Муранли. Вж. предходното 
название. 

Пер е лъ н 75 _- И. ·(зап. на 3 КМ), 
равнище, заето от ниви. Почвата е MaJIKO 
ЖЪJJтен"кава и цървенак. ~-' 

Топонимията на hървомайска околhя 

Петелова ко,рия 69 - Др. (изт. 

до Петелова чука), малка местност, заета 
от· гора. 

Пет е л о в а(т а) чук а 67 - Др. (изт. 
на 3 км), могила на десния бряг на р. Ка
ялиЙка. Има род Петеловци (стар прякор). 
Пет е л о- в и я в о JI 64 - Др., канара 

източно от вр. Голям К0стадин; прилича 
на вол. Според друго обяснение някой 
си загубил там. вола. Вж.· предходното 
название. 

Пет к О В С кат а мах ла 86 - най" 
стара махла на с. Скобелево в източния 
:му край. ~ 

Пет р О В J( а мен 67 - Пил. (~. до 
м. Равния АЙкън),. голяма' скала. Според 
обяснението някой си Петър паднал от 
нея, и се убил. 

Пет р О В а т а ч е ш м Я 34 - Кр., кла
денец до _. и. Карталъ с местността на

около. 

Пет ъ р ч о в и я б У н а. р 33 --' Кар. 
(ю.), кладенец с местността наоколо, зае

та от ниви и целина. 

Петърчов о бунарче 33 
Стал., кладенец северно от м. Боялък'Ь. 
Имало е човек Петърчо, който се изсе

лил в Чирпан още през турско време. 
Пет ь о в о тод е р е 34 - Прав. (ю. 

на }I(М), суходолие. Лично' име lIembo е 
често. 

Пет ь о С кат а м о гил к а 67 - Стал. 
(с. изт.), малка могила до р. Марица. До 
нея Петьовци имат ниви. 

П е ц а н Д р Я В 69 - Лен. (сев. на 
2 КМ), равна местност, заета от ниви. 
Преди fQДИНИ е било неравно място, но 
после разорано и изравнено. 

Печ I< а р а в и Ц а (fluчкарdнuца) 65
Ез. (сев. от ~. Дранакъ и Чукурето), 

равна местност.с HaKJlOH на север: заета 

е от ниви. Почвата е слаба. 

Пещ в е т о 61 - Фил. (сев.), равнище, 

заето от ниви. Тук са намирани оста~ци 
.от тухли. Не е известно защо е наречен·а 
така тази местност. 
Пещ е р с к О то дер е 30 - Др., 

средният дял на· дол, който минава южно 

отДрагойна.. Наблизо и~а пещера. 

пещ у ра: -Жълта"" Иванова"" Ильо

BaTa~, Ляскова "', Мирекова "', Най

дьова",. 

Пещу рат а 45 - Пил. (с. изт. от 
М. Градището), пещера. 

Пе Ut у рит е 45 - И. (ю. изт. на 3 км), 
височина, заета от ropa. Има големи ка
м-ьни, под които се намират ГОJIеми дуп-' 

I<Н. Тук се криели някога от турци. 
Пещ урк а т а 45 - Пил., пещера за

падно 01 Ильовата чешма. 

п йй в и тен и в И ци 70 - Ез. (IQ. 
изт. на 2 км), равнище. заето· от ниви. 
П й й в о тод е р е 34 - Ез. (зап•. ва 

2.5 КМ), равнище,' заето от ниви. . 
пил и ч о в а т а а д а (Пuлuчувата. а.) 

67 ~ Люб., низина покрай р.Марица, 

заета от пасище. HapetteHa по прякор на 
турчин Пuлuчъ('кокошкарин'). с. , 

Пир е кор И Я 75 -=- Бр., оше: Кюр,,

чиевата кория. 

Пир инч й ол у 79 = Ирuклuкя (вж. 
там). 

П л а д R Й Щ е т о 59 - Др., поляна юж
но ОТ м. ГЬОJIчето. 
Пл у г в и нат а 57 - Лен. (сев. на 

1 КМ), равна местност, заета от ниви; 
някога е било ilивади. Името е старо и 
вероятно стои във връзка с орането на 

местността със стар дървев плуг. 

Л лу го в и ц а (още: ПЛУZВ':lца) 51 
Тат. ·(Ct:B.), раВНИlце, заето от ниви. Ора
ли са· го· с дървени .плугове. Името е 
старо. 

Плу кър 77 - Деб. (зап.), равнище, 
заето от ниви. Почвата е плодородна, 

чернозем. _' 
Плукър С к а ч е ш м а 31 - Дe~., 

чешма в М. Плукър. 

П л ъ н й ч у у цъ (или ПЛ;'НЧУУЦ1J) 50 
Пил. (изт. до М. Долното гробе), накл<r 
нена на запад местност, заета от ниви. 

Под вадата 54 - Д. изв. (с. изт.), . 
равнище, заето от градини, покрай Топо
ловеката ряка. 

Под в о дат а 85 - източният дял на 
с. Дълбок извор. 

Под г а б е р ъ 54 - Бод. (с. JfЗТ. на. 
1 КМ); местност, наклонена на север; за

ета е от ниви. По-преди е имало гора, 
която е изтребена. 

Под 1( о рий кат а 54 - Бод. (ю. от 
м. Усипъ), равнище, зае'J;О от ниви. НЗJ( 
него има горичка. 

,П о дКо р й я т а 54 - Стал.~местиост 
до Корията; заета е от ниви . 
Под n о 3 я Т а 54 - Праа., ниска 

-местност до Стврите nозя: заета е от 
н·иви. . 
Под ло зят О 54 ~ 1) Скоб., равни

ще, заето от ниви. под селските лозя. 

2) Стал., равнище до м. Лозято. 
Под М е ш е т о 54 - Стал. (сев. от 

~. .Мешето), наклонена на север мест-· 
ност; заета е от ниви. 

Под Ряката54 - Люб.(изт. на 
1.5 км), равнище под Меч~а ряка; заето
 
е от ииви. .
 
Под С кал и т е 54 - Стал. (зап. от
 

м. Скалите), ниска местност, заета от
 

виви. 



167 
Иван Дуриданов166 

Под с ред н И Я Х а с а р 54 - И., 
_равнище под Голямия хасар, който пред
ставя средната височина от трите с' общо 
име Хасаръ. Има ниви. 
Под с тар и тел о з я 54 - Стал. (ю. 

от м. Долапе), неравна MetTHOcT, заета от 

ниви. Имало е лозя по-преди. 
Под. т ръ н В И тем о гил.и 54

Деб. (зап. на 2-3 км), няколко могили. 
Под Х а с а р ъ 54 ~ И., равнище под 

височината Хасаръ; заето е от ниви и 
ливади, 

по жар: Дърдаанов'" , Ушуия i'J, 
П О жар - д е ре 32 - Прав. (ю. зап. 

на 1 км), дол. 
По жар е,т о 57 - и. (с. зап. на 3 КМ), 

неравна, хълмиста местност, заета от ни

,ви. Названието стои във връзка с опо

жар~ване на гора. 

По жар лък ъ 57 - Вод. (зап.), рав

нище със слаб наклон на, иаток; заето е 
от ниви. Някога тук. станал пожар 
П о жар ъ 32, 57 - 1) Бод. (изт. на 

~ ОО м), стръмна местност с наклон на 
изток. Днес е заета от ниви, а в турско 
време е било гора. 2) и. (зап. на 7 км), 
височина, заета от гора. 3) Прав., още: 

Пожардере (вж. там). 
поп е: Овчеi'J. 
П о J( ь е нки т е 45 - Бод. (ю. на 

1.5 КМ), равнище, З8е10 от пасище. Няко
га е било наоколо гора. 
поп я на: Вълчаi'J, Длегатаi'J, Дъл

га i'J, Здравкоска i'J, Мих(в)а i'J, Муле

штз i'J, Папуч(оска) i'J , Саръквзта i'J, Ча

Jlийваi'J, Ягоднаi'J ; Караулкая-полянаТ8, 

.Юрумельди-поляната. -- пол е ни: Ма

риновите польени, ~ихови полени. 

Пол я нат а 45 - Др. (ю.), »скеля" 
('широко място за минаване на доБQТЪК'). 

Пол я НКИ Т е 45 - Др. (ю. зап.), рав

Rнще,заето от стопан~кия двор на ткзс. 
Пом а чка т а път е к а 62 - Бр. (ю. 

на 3 км), равнище, заето от ниви. Тук 
минава път, който започва от. гр. Кър

джали. Останал е от турско време. 
П о н е в и я б у нар 33 -- д. ИЗВ., кла

денец в М. JI0зята. Има семейно име 
Поневи. 
Поп в и т е в ъ р б и 69 - Лен. (с. 

изт.). р~внище покрай Мечка ряка. Има' 
върби. 

Поп в и я кай нак 34 - Ез. (ю. зап. 
на 4 км), равнище заето от ниви. 
Поп в о т'о б У нар ч е 33 - Ез. (ю. 

зап. на 2.5 км), равзище, заето от ниви. 
Поп гер г е в и я б у нар 33 - БР, 

кладенец	 в м. Бозалъ~ъ. 

Поп о в б' а й р 68 - Бр., хълм в 
м.Баирето. 

Поп о в а т а а Д а 68 - 1) Кар., ос

тров' на р. Марица. 2) Скоб., пасище край 
р. Марица. • 
Поп о в а таг р а дин а 70 - Кар. 

(изт.), равнище, заето от НИБИ.В мина
лото тук е имало градина па Попсви. 

Поп о в а так е лем я 70 - Кар., рав
нище покрай р. Марица; заето е от 
гора. 

Поп о в а так о р ff я 69 - Ез. (за п. 
ОТ м. Горния юрт), в~сочина, заета от 
гора. 

Поповата чешма 34 - 1) Бр., 
чешма в южния пял на селото. Още: 

Поnовuя кайнак. 2) Вод., още: Кулечеш
меси (вж. TaM)~ 
Поповите Ч.ушмЙ34 - Ез. (ю. 

на 3 км), две чешми с мес·тността на
.около. 

Поповия бряст 69'- Кар., дял 
от м. Баалькъ (вж. там). Доскоро е имало 
бряст. 

П <> п о в и я бунар 33 - Д.изв., кла
денец в м. Дренакъ. 

Поп о в и я кай нак 34 - Бр., още: 
Поповата чешМа. 
Поп о в о 56, 84, 87- и. (ю. на 5 км), 

раВНИlце, заето от ниви и ливади. Има 

остатъци от селище - керемиди и тухли. 

Запазени са още кладенци,които са били 
използвани от изчезналото с~ло. 

Поп о в о тод е р е 34 - Стал., рав
нище с дол; заето е от ниви. ' 
Попрайвия гроб 63 ~ И. (ю. на 

5 км), средна височина с доп, заети от 
гора. Днес няма гроб. 
П о с р ь о в кам е и (Поср'уф к.) 51 

Др. (сев. от М. Радьов чеир), канара, по 
която кацат орли. Наречена е така. понеже 
орлите оставят следи върху нея. 

П о с тол ь о в с к И Я Qу н' а р 33'- д. 
ИЗВ., кладенец' в м. ДИШJIИКЪ. Има ррд 
ПОСТОЛЬОВЦИ.	 . 
Пот ок ъ (Потукъ) 27 - 1) Бод. (ю. 

изт. на 2 км), камениста равна местност, . 
заета от пасище. Преди повече от 30 го

дини тук е имало извор (кайнак). 2) Бр. 
(изт.), равна и малко висока местност, 

суха и заета от ниви. 3) Др. (изт. на 

2.5 км), стръмна местност с варовита и 
глинеста почва. HfjMa потоци. 
Пра з н Й. к О В С кам а х JI а 86 - сред

ният дЯЛ на с. Православен. Има родово 
име~прякор Празниковци (стари пресел
ници от Бодрово). Основателят на този 
род имал обичай да казва често: ЯР1JН 
nразнuктър 'У,тре е празник', от което 
получил и своя прякор. 

Пра мат а р в и я гь о л 34 - Ез. (сев. 
на 2 км), равнище,' заето от ниви. 
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Пра нго В с к И б у нар 33 - Д. ИЗВ., 
още: КОЛЧОtJ бунар (вж. там). 
Пре в и е нга б ъ р 50 - между Бр. 

'(ю. изт. на 2 км) и Пил. (зап. на 3 км), 
висока местност, заета от габрова гора. 
Има два сплетени габъра, 
Пре з де р е т о 54 - Фил., раВНИlце 

между м. Дрецакъ' и Чамурлукъ; заето е 

от ниви. 

Пре с л а в с к И ПЪ Т 62 -Скоб., път 
за с. Преслав (днес Сталево). 
Прилеповия камен 51 - Стаn., 

пасище в м. Хасаръ. 
П р ип е.1( а в и ще т о (Приnикdвuще

то)' 55 ..:..-. Бр., стръмна местност, заета 

от пасище (мера). ' 
Пр и пек а ю ще (ПриnикCtйушmе) 55 

Др. (ю. изт. на 4· км), равнище, което се 

огрява добре от слън цето през пс-голяма

.	 та част Q1 деня. 

При пек а ю щ е т о (ПриnuкCtйуште
то) 55 - Пил~ (сев. от М. Градището), 
поляна, която се огрява д05ре от слън

цето. 

При пе к.ъ 55 - 1) Бод. (изт. до 
м. Циганката), накnонена на юг местност, 

заета от НИВli.· 2) Фиn. (ю. до Бучовия 
буиар), наклонена на юг местност, заета 

от ниви, гора и мера. . 
.Про дан о с ки и б У нар 33 - Бр., 

местност, заета от нИВЕ. Има кладенец, 
. наречен по име на род Продановци. 

про с <> й ка: Голямаi'J, Малкаi'J; Вър

лите ПРQСОЙКИ. 
Лро с <> й кит е 55 ~ 1) Ез. (ю. зап. 

"на 3 км, още: Просойката), две височи
. ни С бедна камениста почва; зае1И са от 

мера и храсталаци. Поотделно се нари

чат Голяма и Малка просойка. По на
родна етимология се свързват с просо, 

въпреки це не се помни да е сеяно тук 

просо. 2) Лен. (изт. на 2 км), височина и 
долове. В тази неравна местност е имало 

по-рано гора, а днес само храсталаци. 

П р ух к О В О дер е 34 - Др. (сев.), 
плитък безводен дол. Наречен по прякор 
на хора Прухките, които са изчезнали. 

П р ъ дла т а 28 - Пил. (с. зап. до 
м. Ораната нива), чешма. Тук е имало 
най-напред извори (кайнаци), а чешмата 
е направена преди няколко години. Наре
чена е така пора.в;h особеното въздей

ствие на нейната вода, когато се пие~ 
пр ъ с(т): Бяn!таi'J. Соленатаi'J, Цър

BeHaT8i'J. , 
Пръшленскатачешма 31- и., 

чешма в Пръшленското дере. 

П р ъ шле нс кот О дер е 30 - и. 
(ИЗТ. ' на 2 км), суходолие,в което има 

чешма. 

П Р ~ ш JI Я К 1. 52 - 1) Бр., неравна 
местност, заета от пасище. Тук се J1:эдига 
висока скала, на чийто връх живеят граб
ливи птици. 2) И. (ю. изт. на 3 км), по
ляна и неравна планинска местност иа

около. Има скала с дупки, в които >lS и

веят грабливи птици. 3) и., ГОЛJJма ка· 
нара над прыlJленскатаa чешма. 
П р я з г ь о JI 54 - Източният дял на 

с. Драгойново. Тук'има малко блато. 
Пук нат кам е н 59 - Др. (изт. от 

Казанкини камъни. в Драгойна), канара, 
която е разпукана при търсене на пари 

(имане).
 
r Пу Л 51 къ (още: Пу.лУците) 57 - БР,
 
малко равнище между м. Бозалъкъ и Ка

важикдере; заето е от ниви. 

Пу н ду б у нар 38 - И. (ю. изт. на ' 
3 КМ), чешма с неравна местност наоколо 

(долове и хълмове), заета от ниви. 

П унд У б У нар с кат а р я к а 31 

И.,река, която ВDДИ началото си от
 

М. Пундубунар, тече в'северна посока и
 
се влива в р. Каялийка' ~aTO десен при


ток. 

П у с т а ж й й ц а 65 - Др. (ю.), равви~ 
ще с малък наклон. 

П ъ ж о в с кам а х л а 86 - махла в 
северозападния край на с. Езерово, по
край р. Каялийка• 
Пъндъклъкъ 75 - Кар., местност 

в общинската Г,ора Кори ята• 
Пъ рже нак ъ 40, 51 - 1) Бод. (изт, 

на 2 км), неравна местност, заета от 

ниви. По-рано е имало гора, която била 
разкопана и. ОТЧёlСТИ опожарена. 2) Бр.) 
камениста местност, заета отчасти от го

ра. 3) Ез. (ю. зап. на 4-5 км), огромна 
могила между Хайванското дере (от за

. пад) и Семердере (от изток). Почвата е 
бедна. Има лозя и ниви. Пържадкu каз
ват на дребни дръвца. 4) Лен. (Ю.), голяма 
равна местност, заета от.. ~иви Почвата 
е чакълеста - пърженак. 5) Пил. (ю. на 
4 КМ), висока местност и CTJ ъмнина със 

северно изложение. Има. кладенчета. Спо
ред местно обяснение някога горяла го

рата тук и във връзка с това биnа наре

чена местността. ~ 
П ъ рже н й кат а 40', 51 - и. (зап. на 

1 км), височина и дол, заtтИ от ниви. 

Почвата е цървенак, камениста, бързо се

спича ("спържва 8 ), понеже е слаба. 
път: Алмалицки(я)"""" АЛЪ10Вi'J,. Бу

КОВСКИJl -.... Върбичкия i'J, Върбишки ,,",,:,. 
Гемийскиi'J, ДааJ1ИЦКИЯ-"', Дерекювскиi'J, 
Дерменжицки -i'J, Дребачкия i'J, Друм.;. 
ския -..., Лърварски""";. .Желеплерски i'J, 
Кайлицки i'J, Каражаловекия ~, Каялиц
кия i'J, ЛОЗЯ8СКИ i'J , Мавровски 1-..1 , Маша· 
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таJlански"", , Мисилимския "", Муранлиц

'ки"", Преславски"", Ставимашкия "", Ува
лицки(я) "", Чирпански "", Чукяния "", Юру
чки "", Юсузлерски "", Яб'I)ЛКОВСКИ "" ; 
Гьоля-пътя, Чеиря-пътя. 

път е к а ~ Анатемска "", Гръцката"" , 
Да-хлицка(та)"", Помачката "", Хайдуцка

та"", Циганската",,; Цървените (Червени

те) пътеки. - път е ка: Гръчката "". 
. ПЪТ е кат а (Пlomикаmа) 62 - Кар. 
(ю.), равнище,заето от ниви. 

път че: Малкото"", Хасковското"". 
Пянкованьовото бунарче 

(Пянкован'увото б.) 33 - Стал., равнище, 
заето от ниви. Има кладенец. 

-'п я с 'ь к: Бончовия "", Горния"", Дол
ния"", Муранлиски"", Хажиевия"" ; Дол
ни пясъци, Бюки-пясъuите. 

П я СЪ к ъ 48 - 1) Кар. (сев.), равни
ще покрай р. Марица; заето е от ниви 

и ливади. Още: Пяс'Ьците. 2) Скоб. (сев.), 
равнище край р. Марица. Още: Пяс'Ьци
те. 3) Стал., още: Бюкя·nяс'Ьците (вж. 
там). 

П.я съ цит е 48 -1) Кр., още: /{JfM
лукъ (вж. там). 2) Първ., песъклива мест
ност в по-голямата м. Бюке. 

Рабажиевото буварче' 33 
Стал., равнище, заето от пасище. Има 
кладенец. 

Р а в нак е л е м'я 58 - Пил. (ю. на 
3.5 км), равна местност, която днес се 
обработва. ' 
Р а в н а къ 45 - 1) Д. изв. (до М. Ло

зята). равнище с малък наклон; заето е 
от ниви. 2) Лен., ,дял от м.· Малките бу
залъци. 

р а в в и ще: Голямо,....." Малко,....." Гор

но равнища,' Долно равнища. . 
Р а в н И Я А 14 кън 82 - Пил. (изт. 

от м. Долапчетта), ГОJIяма равна мест

ност, заета от дЪбова гора. 

ра Д й: ка: Каиновата,....." Лясновата,.....,. 

Ра д й: чка та 51 - Прав. (ю.), малка 
равна_местност до м. Язмото; заета е от 

виви. У с. Драгойново радика означава 
,дребна гора'. 

Ра д <> в в и ца 25,30 - Тат., дял от 
дола Каваците, който минава през селото. 
Ра дьо в JJ еи р (Рад'уф ч.) 69 - Др." 

висока местност в Лраго:Rна (сев. от 

М. Шильнески камен), заета от пасище. 
Радьова кория (Рад'ува К.) 69

Бр. (изт. на 1 КМ), висока местност, зае
та от храсталаци и дъбова гора. Някога 

е имало род Радьовци. 

Радьовия кайряк 68 - Бод. (изт. 
на 1 км), камениста местност, наклонена 
на изток. Лично име Радьо е имало пре
ди години. , 

Развалената чешмица 31
 
Др., чешма' в м. Голяма-та ropa. 'Днес е
 
поправена и се използва. 

Рай к о В И Ц а 65 - Др. (зап. на 1 км), ~ 
равнище, заето от ниви и зеленчукови 

градини ."~Напоява се от воденична вада
 
на р. Каялийка. Родово име РаЙКО8ци е
 
имало някога.,' .
 
Рай о в и я б ю J1 ЮК (РаЙУ8иЙб б.)
 

70 -- Фил. (зап. на 2 км), равнище, зае

то от ниви. Род' Райовци се среща в с.
 
Каражалово.
 

Рай о в с как о рий к а 69 - Прав~
 
(ю. зап.), височина, заета от пасище.
 
Днес няма гора. Лично име Райо е има

ло някога. 

Рай чак а й р я 68 - Стал. (ю. до М.
 
8ълковите круши), камениста местност,
 

заета от пасище и отчасти ниви. Има
 
род Райчовци.
 

Рам баш е в и я к а ltf е н 68 - и.
 
(зап. на 7.5 км), каменистаJdе'Ствост и дол.
 
Днес няма родово име Ра.мбашевци.
 
Ра нч е л и 75 - Др., сух дол в Дра


гойна, източво от м. Гюне.
 

Ран че Д. и я (още: Аранч/'лия) 75 

Пил. (сев. на 300 М), хълм. зает от па

сище и дребни храсти.
 
Рая. 63 -Пил. (изт. на 200 м), равнище 

с малък наклов на юг; заето е от ниви. 

Почвата е чакълеста, няма вода. Името
 
било дадено на подбив според местно
 
обяснение .
 
ред: Средн~я "". . 
Ре дъ-к-а 14' е не 47 - Др., височина В. _ 

Прагойна, южно от м. Пладнището. Тук 
има иаредени камъни като зид. 

Рей о с к И .я с а к 70 - Др. (ю. на 
1.5 км), равнище, което някога се' е об


работвало, а днес е изоставено. Има. род
 
Рейовци. '
 

р е ка: Омуроска"". 
Ре кин И Я М О ст 60 - Стал. (teB. на
 

1 км), равнище, заето от ниви. Така се
 
варича поради близостта на мост на
 

. Върбичката ряка. 

Ро пит е' 45 - Любо (изт.), равнище, 

заето от ниви. Някога в Т83И местност 
са копаели пръст за тухли~ Роnа е 
'ниско, изкопано място'. 

Р у б й н И Ц а (още: Рубuнца) 44 

Пил. (зап. на 1 км), полегатамест~ост,
 
заета от ниви. 
р у п Ц в и я б У нар 33 - деб., кла


денец в м. Кабата. Има род Рупцоsди,
 
стари пр.еселНИЦIl от Родопите.
 

Ру п ч о с кат а мах ла 86 - нова
 
М8хла в западния край на с. Сталево.
 
Има род РуПЧОВЦИ.
 

Русево дере 34 -Др. (сев.), сух
 
дол. По името на Русьо Кокаланов.
 

Р у с и НО в с кат а мах а л а 86 - юго

западният дял на с. Леново.
 

Р у с о в с кат а ч й чка 68 - Бр ~, малка
 
височина в по-голямата м" Qртачките;
 
заета е ОТ ниви" Чичка значи 'могила'.
 
Има. род Русовци.
 

Ръсланики ~ д. изв. (ю. зап. на 
3.5 км), малко ра'внище, заето от ниви.
 
Почвата е чернозем и смесена, - Невено.
 

р я ка: Буковската"" , Ве-личка "", Вър
бичката "", Голямата"", Горна (та) ""'J, Дол,. 
8а(та)"", Дущкоска"", Кушицка(та)"""', КЬО
рава,....." Луда"", Мечка"", Наанската,....." 
Омуроска"", Пундубунарската"""', Сарнъч

ка,....." Старата"", Тополовска (та),....." Чи

нар"", '-:lулфанската"", Чурешката"""', Юрт
чийската "" ,. До ряката, Под рякаТ8; Две
те ряки. 

Р 11 кат а 24, '27 --:- 1) Така наричат 
обикновено' р. 'Каялийка у с. Бодрово, 
БрЯГ080, Езерово, Скобелево иСталево. 
2) Вод., река, извира от Буковския бал
кан (откъм с. душка.та, Кърджалийско), 
минава южно от с. Пuлашево. и по-надолу 

се влива в р.Сусам(десен. приток на р. 
Марица). У ПИmlшево я наричат Узундере. 
3) Кар., малка река, която пресъхва 'JJят- 
но време. Идва откъм с. Бяла река -(ю.) 
и.се влива в р. Марица. 4) Лил., река, 
която минава през южнии край на сел

ското зеЧЛllще, като тече отзапад на 

изток, и се влива в Узундере. Още: Чул
фанската ряка. 
С а 3 л ъ Г ь ол 37 --- Бр. (с. изт. на 

2 км), р;авнище, заето от ниви; има сухо 
блато. 

Сазлъкъ 50 - 1) Вод .. (38П. на 1 
K~), полегата местност, заета от ниви. 
Някога тук е расъл сазлък (rръстика), 
от който правят ,рогозки ("хасъре-). 
2) Любе (изт. на 7 км), равнище, заето 
от ниви. 3) СаЗЛБК'Ь - Кар., равнище близо 
дО М. Бийотовата скеля; заето е от ниви 
и ливади. 

С а й те. 59 - 1) ВИН. (ю. на 1" км), 
равнище, заето от н~ви. Преди 120 го

ди ви .е имало саи аа овце. Тогава ()ВЧ8

рите живеели на полето. 2) Кр. (сев. на 
4 КМ), равнище, заето от ниви. Има саи 
('кошари'). 

с а й ще: Боцовото"""" Геньовохо"", Ка-. 
рагяурууто"""" Салиовото ,.....,; Тропчовите 
саища, Кьороските саища, ПеНЬCJвите 
саища. 
с'ай щ'е т о 59'~ "Бр., раВНИIце, заето 

. от ниви. Имало е саи 'овчарски кошари'. 
Сак'аров;иябуuар33 -Бр., рав

~ище, заето от НИВII'.' Има кладенец. 
Среща се родово име- COl€apьo8ЦU. 
Сакарьовската м,'хла 86

югозападният дял на с •. 'Бряrово.· Има род 
Сакарьовцр.. j '. 

L а к ъ л в и тем о г и л~и68 - БР· още: 
Могилите. Днес няма ссщейао ИJJвродово 
име Сакълови. . 
С а ла Д й н 72' -- ~ЖД'у .·Бо~ (с. зап. 

до Ряката и м. ДУПКИН"fо,·аере)" В' Ез'• 
(сев. на 2 км), ПРОnIJГО_а. височина 
със стръмни места. Заета·t o't:·лозя. 
С а л й вата вод ев ица:.7t\ .....: Лев. 

(с. изт. до м. СаЛИВИJlчuЙP)~~·Р8вR:a мест
ВОС,!, заета от ливади. дsee' :,В1IMa воде
ница. . ." .. , 
С а л й в и я ч йй р' 69' ~JI~J.I.(C~B. 'до 

М.· Кървавицата), равни~,за.етО ОТикви. 

С ал Й.е в и я кай p.tI f( .~.68'~,~-' Стал.. 
(сев. от м. Дуванкайря), каме-.тамест

НОСТ, полегата на север н:'ЗaDIд.Рвдко 
има ниви. ' -':. ~". ' . 
С а л й о в <> т О С а й ще .1~>'~·~<'::И.,с -Р8В

нище, заето- от ниви. ; .." 
С а л ю о л у 81 - <J?Ил.· (З~IJ •. :;\cri~:' ••. При

пекъ), равнище, заето от, В_':,rу~ми
нава път за изчезналото 1'YP,cato,eeM Ка
рапа за рли (Хасковско ).~',:.' 

Сансаркая 76 -.пил.:·.··.(се•. от м. 
Равния Айкън), камени~ ме с!"во ст , 8 
която са се криели НЯКОf,абеnJ(И (сонса
ри). .:...... ' 
Сантеровата вод'~·в:ичка 71'

д. изв. (с. изт. на 0.5 кк,·nокраА. Топо
ловска ря ка), равнище,. заt~О'f. градини. 
Днес тук няма водеВИЩ.,'И,1f8· семейно 

име СаRтерови. 

С а р а ч о ви Ц а (CaP4'1Y8uцa~ 65 ~ 
между Бр. (изт. на 1 км),и' Др. (зап~ на 
2 км), висока и ХЪJIмиета.мествост· (бря
же), заета от гора. 

С ар ко 11 Ь О в 8 Т а че.щ МЙЧ к а (Сар
кол'уваmа ч.) 34 -. ,kI" _"чеuiJrfа~ в Голя
мото дере. Има род· СаРК9ЛЪОВЦИ. 
С арл о ~ с к а M~ x':I~ ,86 "'-, стара 

махла в североизточни,В,· край. -на с. Ста
лево. Има род' Сарловци. '. . ' 
С арл ъ ж и къ 82 ~~- Стал •. · (се,В. на 

1 .км), равнище, заето~ от ·виви. 
С а р въ ч к а"'Р я ка,ЗО --:.. Пил., река, 

която идва откъм .с:.Сърница(нариqано 
от турците СаРН1JЧ).~tКовско. 

.С ар п де ре' 36 -Стап., ~eCTHOCT, 
заета от виви, сред IOOвто има дол. 

С арх о в ч е и р 69 - Кар. (сев. на 
0.5 км), равнише. заето от ливади. 

Сархожеери80 - Кар~,ощ~: Сар-, 

хов чеир. 

С арх о ж о в и те' ч е'и р·е 69 - Кар., 
още:' Сархожеерu~ 

http:���.:�.��.(���
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с а р ъка 74 - Др., горният дял на 
дол покрай' южния 'склон на Драгойна. 
С а р ъ к В а так е лем я 58 - Др. 

(ю. от, м. Саръка), висока поляна, З8ета 

'от пасище. 

о Саръквата кория 56 - др. (с. 
зап. на 4 км), равнище, заето от ниви. 

Днес няма ниви. 
С а р ъ к В а т а пол я на' 56 - Др., 

още: Сар'Ьквата келе.мя (вж. там). 
С а р ъ н ч а 83 - Гр. (с. зап. на 0.8 КМ), 

малко равнище, заето от ниви и отчасти 

гора. Поч~ата е червена глина. 
С ар ъ о р ман (още: Сараорм.ан) 75 

,Лен. (с. зап. н з 2 км), бряг и МОГИJJа, 

заети от ниви и лозя. 

С а ръ я р (С'Ьръuар) 74 - Бр (с. ззп. 
покрай р. Мечка), висока стръмна мест

Hocr, от която вадят бяла пръст: заета е 

отчасти от ниви, отчасти ог мера. 

С атм а т а (С'Ьтмаmа) 36 - Гр., из

вор на с. зап. от М. Джубиското. 

С а я: Чурчулювата,-l; До Мильовите саи. 

С а я дер е 37 - Стал. (зап.), до.1J, 
който се влива във Върбичката ряка. Ня

кога е имало ОRчарски колиби (саи). 
С а я кай р я 78 - Стал., наклонена 

местност, заета от пасище. 

С а я кор И Я 78 - между Деб. (сев.) и 
Първ. (зап.), равнище в по-голямата мест
ност Муранлицкото ; заето е от ниви. 
Сая е 'място сред полето, заградено за 
нощуване на овцете през лятото'. Днес 
тук няма саи, а гората е изкоренена. 

Светаленка 63,85 - Бед. 1) Мо
гила зап. от м. Дюлгеровия бюлюк; раз

орана е за ниви. Намирани са гърнета. 
2) Махла в югозападния край на селото. 
Тук е ммало язмо на Св. Константин и 
Елена. 

С в е т а Пет ка 63 - Лен. (ю. на 1 км), , 
равна местност, заета от ниви. Има па

раклис. Тук става годишният събор на 
селото. 

Света ТРОИЦt!I 63 - 1) Бр. (ю.), 
висока поляна, заета от чинари и пасише. 

Имало е rтараклис на Св. Дух. Тук се 
правят хората в празнични дни. 2) Прав. 

(изт. на 1.5 км), неравна и стръмна мест
НОС'\' с дол и чешма. Тук става годиш

ният събор на селото на 12 юни. 
С в е т и А та 1{ а r 63 - Лен. (с. изт. 

на 3 км), равнище, заfТО 01' ниви. И ма 
параклисче. 

С в е т и Гер г и 63 - Пил. (ю.), висо

чина, заета от ниви и мера със скеля 

('широк път за доБИ1ЪК'). Има параклис, 
в който ходят да се черкуват по-старите. 

Свети Гьорги 63 - Бод. (сев.), 
хълм, зает от пасище и гора. Имт нов 

параклис. Тук става годишният събор на 
селото. 

С в е т и И л и я 63 - 1) БР, малка 
местност в по-голямата Чумурnуците. 

Има оброчище на Св. Илия. 2) И. (ю. 
и!т. на 6 км), най-високата местност в 
землището на селото. Има стар параклис. 
Местността е заета от гора. Няма извор. 

3) Кар., още: Белез-мите (вж. там). 
4) Пил. (изт.), малка наклонена местност. 
Има параклис и язмо в дол. 

е в е тиП ет ъ р 63 - И. (ю. изт. на 
3 КМ), МЗJIка,~ неравна местност, заета от 
ниви. Има 'старо параклисче, в което хо
дят по-старите да се черкуват на Петров
ден. 

С в е тиТ а н а с 63 - И. (зап. на 
2 км, под. м. Хасаръ), неравна местност, 
в която има чешма и стар параклис на 

Св. Атанас. 
С в е т о Тан а с 63 - Др. (ю. на 

0.5 км), камениста ниска местност. Тук 
е имало преД"и Освобождението параклис. 

С в ет 6 гИл я (Светок Ил' а) 40, 63
ПИJJ. (ю. на 3 КМ), връх, под който тече 
Р.яката; има гора и виви. 
С в е т 6 г Пет р а (Светок П.) 40, 63

Пил. (изт. от Мъжарявково бунарче), по

ляна. Някога ТУК е имало параклис. Има 
остатъци 01; градище (малки камъни). 

С в е т о г Пет р а-б У нар чет о 31 
Пил. (ю. от 'м. Ушите), кладенец. Днес 
тук няма параклис. 

С в е т о г Тан а с (Светог Т.) 40, 63
Пил. (изт. на 200 м), наклонена ва из

ток местност, заета от ниви. Има парак

лис и чешма. 

С в е т о то 63 - Бр. (изт. на 1 км), 
равнище, заето от мера. Тук е ставал по
преди годишният събор на селото в деня 
на .Свето четирсет fylъченици· (22 март). 
Има пресъхнал кладенец (кайнак). 

С в и нар н И к ъ 52 - Бод. (ю. на 
4 КМ), наклонена -на запад местност. По

преди е била заета от, гора, а днес от 
ниви. Помни се, че е имало диви свини. 

С в и нар о в а т а у ден ц а (С. уденц'Q) 
71 - И. (ю. изт.), равна местност край 
Пундубунарската ряка, на която има тук 
воденица. Има род Свинаровци. 

~ в и н С кат а с кел я 59 - Фил. (изт. 
от м. Душковица), равнище, заето от ни

ви. Има широк път (скеля), по който са 
биди отвеждани свините на 'поене в 

Мъртвица. 

с в ят: 3абъновия,-l. 

С е ве р в и тен и в И 70 - и. (ю. изт. 
на 1 км), средна височина, заобиколена 

от върхове; заета е от гора, има и З8

Топонимията На ПървомаЙска околиЙ 

пустеви ниви (ке ле-мя). Местността е 
била собственост на турчин Север. 
С ей р<> ПУ 78 - Първ., още: Малкия 

друм. Тук минава по-широк път за до
битък, води за м. Кьокерето. 
Сейменското кладенче 31 -

Гр., в югозападния край на м. Кумчаир, 
към землището на с. Сеймен (днес Стра
жар, Чирпанско), кладенец. 
село: СТЭРО(ТО),-I. 

С е л с ка так е лем я 70 - Фил. (с. 
изт. на 1.5 км), равнище# заето от мера 
(келе мя) и ниви. Владение е на обшината. 
С е л с кат а кор И Я 69 - 1) Бр.' (изт. 

на 300 м), немного висоt<а местност, ~ae

та от млада гора (акации). 2) Др. (зап. 

до м. Старата кория), равнище, заето от 
ниви. Не се помни кога е изкоренена 
}~OpaTa. 

С е Ji с к И Я бу нар 35 - Фил., кладе
нец в м. Селската келемя. 
С е пек о тод е р е 35 ~ Пил., доп, 

който започва от Др8гоR на, западно от 

селото, минава през него и стига до 

Двете ряки. 

С е мер дер е 36 - 1) Вод. (изт. от 
М. Кильсечеир), три дола, КQИТО се сли
ват по-долу. Местността между тях има 
изпъкнал вид, подобно на самари. 2) Ез. 
(ю. зап. на' 3.5 КМ), голям дол между М. 
Пърженакъ, Просойките и Върла Ifлма. 
Прорязаната местност общо има вид на 
самар. 

Семерджийски бунар 33 - д. 
изв., кладенец в м. Лъпата. Има род Се

мер.в:жиите. 

С и в а т а в о д а 28 - Пил. (ю. на 
2.5 КМ), висока местност, заета ОТ ниви 
и г~pa. Има кладенец. чиято вода има 
пепеляв цвят поради варовитата почва. 

Сиврйкая 73 - И. (ю. на 7-8 КМ), 
височина, заета от }·ора. Има камъни. 

С и н И Я гь ол 28 - 1) Скоб., равнище, 
заето от ниви. Има блато. 2) Стал. (зап. 
от М. Божановите герене), блато, което 
по-рано е било дълбоко, но днес е наси
пано и плитко. 

С и н И Я кай нак 28 - Др., извор 
(кайнак) на север от м. Ямите. Наречен 
е така, понеже водата МУ се синее. При 

голяма СУlпа пресъхва. 

Сйнурската чу:ка 54 - Др., (с. 
изт. на 1 км), голяма стара могила, която 
е гола и необработвана (келе.чя). Около 
нея има ниви. Наречена е тъй, понеже 
се намира близо до границата със земли
щето на С. Езерово. 

С й нь О тод е р е 28 - Др. (зап.), 
дълбок дол, който има хубава СИНk~ва 

вода. Спуска се' от Драгойна на север и 
'се влива в р. Каялийка. 

с кал а: Под Скалите. 

С к ал и те 48 - етал; (зап. на 1 КМ), 
висока камениста местност, заета от па

сище и маnко ниви. 

с кел ь е: ДЪРМОНЬОВОТО,-l. 
с кел я: Бийотовата ,-1, Говеждата,-l, 

Горна(та)-..., Долна,-l, Митровата ,-1, Свин
cK8ta,-l, СЪР,-l. 

С ке 11 я т а 59 - 1) Бод. (изт.), равни .. 
ще, заето от ниви. 2) Бр. (сев. на 5 км), 
равнищ~, заето от ниви. 3) БР (изт. от м. 

Бялия бряг), малка местност, заета от 
ниви. 4) И., равнище заето от ниви. 
5) Лен. (зап.· на 1 км), равнище, заето от 
ниви. дели се на Горна скеля и долна 
скеля. 6) Пил. (ю., QTM. ОДУНJlЪКЪ), малка 
местност с наклон на юг; заета е от ме

ра и ниви. 7) Пор. (изт. на 1 км равни

ще, заето от ниви. 8) Прав. (ю.),- равна 
местност, заета от ниви. "9) Скоб. (19.), 
равнище, заето от ниви. 10) Фил. (с. зап. 
на 1.5 КМ), равнище, заето от ниви. 
Скеля е широк път (до 30-40 м), оста
,вен между- ниви, лозя и пр. за. минаване 

на добитък, .когато го изкарват на паша. 
С к 6 б е n е в с к И Я кър 55 - Кар. 

(изт.), равнище, заето по-преди от мера, 

а днес от ниви. Спада къмзеМJIището на 
С. Скобелепо. 

С л а в к о В И Ц a-(Слафковиц'lJ) 65 
Пил. (с. изт. от 11. Къръ, на 2 км), рав
нище, заето ·ОТ ниви. Лично име Славко 
се среща. 

С л а в о в с к И Я б у нар 33 - Стал., 
равнище, заето от ниви. Има кладенеu. 

С л а в ч е в с КО т О б у нар ч е 33
Д. изв., кладенец в м. Каратарлu. 

С л а в ч о в с кат а м ;Гх л а 86 -- из
точният дял на с. Драгойново. 

С'лавчовски чеир .. 69 - Др. (изт. 
до М,. Бяла кеЛ'емя), равнище, заето от 
пасище. ИlVа род Славчовци. 

С л а в ч о в с ко бу нар че 33 - Др. 
(изт. на 2 км), равнище-, заето от зелен .. 
чукови градини и ниви. Има кладенец. 

Сл и в к а та. 49-И., гориста местност. 
'С JI И в Н И Я б о а з ·29 - Др. (изт. от 

М. Беля), доп, .боаз". Имало е много 
сливови дървета. 

С Jr И В О С кат а ч е ш м а 31 - И., че

шма в М. Сливоу.' 

Сл й в о у (Сливово) 50 - И. (ю. изт. 
на 3.5 км), не раВН,а местност, заета <?т 
ниви. И· днес тук има много сливови 
дървета. 

С о лак о в О бу нар ч e~ 33 - Тат., 
кладенец ДО м. Кьорбунар. Има семейно 
име СолаКО8U. 
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с о пак о И О Т О б у нар ч е ~3 ~ Д. С р е Щ н а,Т а мах л а (Срешната .:и.) 

ИЗВ, кладенец в Домуздере. Има род Со 85 ~ 1) южният дял на с. Езерово, по

лаковии. край р. КаяnиЙка. Стара махла. 2) Махла 

С о лен а т апр ъ с (т) 48 - Лен. (сев. северно от дола, който минава през с.
 

на 0.5 КМ), равна местност, заета от ни Татарево.
 

ви -11 ливади. Пръстта има солни залежи~ С р е Щ н И гер е н 52 - Лен. (изт.
 

поради което овцете я лижат. покрай р. Мечка), равнище, за ето от ни

С о ли ща 49 - Др. (изт. на 1.5 КМ), ВН. Почвата е чернозем. 

равнище, заето от лезя. Сръбската махаnа 87 -- запад

С ол м·а з ъ 74 -И. (ю. изт. на 5 КМ), ният и югозападнияt дял на с. Леново.
 

стръмна' местност, заета от сора. В под сръна: Голямата~t Дъбовата~.
 

ножието й има два извора (вж. КаЙнацuте). ,С р ъ н й т е 45 - Лен., малка местност
 

С ,О У 'ж и к 36 - и. (ю. ИЗТ. на 6 км), в ПО-fолямата м. Чардакъ. Сръна е 'на


ГОЛSlма височина, заета от гора. Има клонено място'.
 

чешма 'с много студена вода. С р ъ нк ъ тъ 45 - Др. (ИЗТ. на ,2 KM)~
 

С о уж й чка т а ч е ш м а 31 ~ и., равнище С наклон (ср'Онка), заето от ни

чешма в м. Соужик. ви и MaJIKO гора. ~
 

С О У ж ъ к З6 - Фил., чешма~ С р я дн а там а х а ла 85 - средният
 

С о у к С У 36 - Вод., чешма в М. Къ дял на с. Леново.
 

държикъ. Българите я наричат Студена С- р я Д нат а мах л а 85 - махnа ~ 

та вода. центъра на c~ Езерово. 

С о у к ч С ш м а 36 - - чешма в с. По- С тай к ов б У н ар 33 - Лен. (.с. зап~ . 
ройна. ' на 2 км), равнище, заето от ниви. Има 

С о у к ч' е ш м е 36 - Д. изв. (изт. на кладенец. 

2 КМ), равнище, заето от ниви. Има чешма· С т а R к О !I и я кай р 11 к 68 - Стаn. 
С о хат я (още: Соватя) 59 -,Прав. (изт .-до Пейовото дере), камениста висо

(с. изт.), равна- местност, която някога е ка местност. Лично -име Стайко днес не 

'била пасище, а днес е заета от ниви. се среща. 

Спасйн кайнак 34 - И. (изт.' на С т а n е в и я б У нар 33 - Ез., .кла
2 км), и~вор (кайнак). денец. Името е отбелязано в летописната 

С пир т О В И Я б У нар 33 - И. (ю. книr~ научилишето 9Т 1938 г; 
на 2.5 км, край р. Каялийка), кnаденец с С т а л е в и я кла д е JI е ц 34 = Ст але

местността наоколо, зает,а от ниви. Има вuя бунар.
 

род Спиртовци. Стальоски буаs (СmаЛ'УС1(U б.)
 
Ср ед нат а бъ р ч и на 52 ~ Тат. 68 - Бр., гориста местност.
 

(заи. на 1 КМ), висока местност, заета С там а т и ц а 65 - Д. изв. (зап. на
 

от ниви. 4 км), равнище, заето от ииви.
 

С ред н И Я б а и р 52 - Д. дол, хъnм Стамбол: }{ичук~.
 

между Чоылекдере и ЧИрП8'НСКОТО дере. . С там б 6 n кат а 66 - Др. (с. изт. на
 

С ред н И Я б У рун 52 - 1) Бр., про 3 КМ), --равнище, заето от ниви.Срв. в 
дълговато било, което се понижава като реч: Къде отuваш ? - На Ст амболка та. 
нос; заето е от пасище, мера. 2) Др., С там бол мах л е с и 89 - източни
издацена висока местност между Ирик ят' дяn на' с. Каражалово. Има род Стам
яnмъ и Пещерското дере. 3) Др., изда боловите. 
дена местност (б'Орчuна) между м. Шип С тан й м' а ш к И Я път 62 - Тат. 
ката и Килицкото дере. ,(зап. на' r км), равнище, заето от ниви. 
С р е- дни JI ред 85 - Стара махла в Наречено е според пътя, който води З8 

източния край на с. Филево. Тук минава гр. Станимака (днес Асеновград).
 
Цариградското шосе.
 

С т а и о в и ц а 65 - Пил. (изт. на 1 КМ),
С ред н И Я Ю Р е н л й к 5а ~ Любо 

наклонена на юг местност,' заета от ни
(изт. на 0.8 КМ), равнище, заето от ниви. 

ви.· Има лично име Станьо. 
Юренл.uк е неясно за местното население. 

С тан ч о В и я б 0'3 а лък 69 - Пил.С ред 6 къ 54 - 1) Бод. (ю. на 0.5 КМ), 
(ю. до Гьоnчешма), малък връх, зает отравнище с накnон между два дола. Има 
IJасище (бозалък). Има род Станчовци,ниви. 2) Др., малка местност ,до Полян
но ЛИЧНQ име Станчо не се среща.ките (зап.) между два дола. 3) Пип. (зап. 

на 0.5 КМ), наклонена местност, заета от С тан ч о В и SI б У нар (Станчувuя б.) 

ниви. 33 - IlpaB., равнище, в което има ниви 
С ред о ч кит е дер е т а 30 --,,,Вод., Иван Вълч~в Иванов (според еМJIЯЧВИЯ 

два къси допа, които ограждат М. Средокъ. регистър). 

Топонимията на Първомайска околия 

Ст а н ч о В с кат а мах n а 86 - нова 
махла в западния край на с. Сталево. 
С тан ч у-б и л ю 70 -~ Гр. (зап. на 

3 КМ), ниско равнище, заето от ниви. Лич
. но име Станчо ТУК не се среща, а в с. 
Крушево (Първ.) и с. Пло~овиroво (Чир
панско). 

Старата воденица 60 - Кр., 
още: Кuлнuкя (вж. там). 
С тар а так и n и и 63 - Др., дял от 

ДОЛ в .западен склон на Драгойна. Има 
язмо и паракnис на Св. Петър. Тук е 
ставал годишният _събор на селото на 

12 юли. 
С тар а так о р И Я 52 ..:- 1) Др. (зап. 

, на 1 .км), равнище, заето от ниви. Няма 

гора и не се помни кога е нзкрренена. 

2) Ез., гориста местност в· средата на 
по-голямата М. Даа нардъ. 
Старата ряка 24, зо - J) Кар.,' 

река. Идва откъм с. Бяпа река, минава 
през селото и се влива в р. Марица. То
ва е старото КОРИТQ на Ряката. 2) ·Кр. 
(ю;), продължение H~ О},{уроска ряка. 

3) Люб., старо корито на Мечка-рика; 
. ниска местност, заета от виви. 4) Стаn., 
старо корито на Върбичката рика. Още: 

Сарл'Ожuк'О (вж. там). 
Ст а рат а цъ р к В а 63 - Лен. (сев.), 

равна местност, заета от мера. Някога 
тук ~ имзnо цъpKB~. Още: Кr,рвагuцата., 
Старата чешм11 29 - Фил. (с. 

зап. на 2 км). равнище, заето от ниви. 

. Има чешма. 
Старите бозалъиИ-52, 59'- БР 

(изт.), голяма равна местност, из която 
има височинки ; заета е от ниви и ОТ

части от пасища (боЗалъцu). 
С тар и те· Д а Ам й 58 ..-;. Дp~ (сев. от 

М. Дърдаановия пожар), ХЪJlмиста мест

НОСТ, заета от пасище и .гора. Някой си 

имал тук aatJMu ('пчелни кошери'). 
. Старитеnозя. 52, 58 - 1) Бод. 
(З8П.; на левия бряг на Ряката),. височина, 
saeT8 от ниви и малко лозя. 2) 'Бр. (ю. на 
1 км), ниска местност, заета от пасище. 

, Някога е имало лозя. Има параклис на 
Св. Кирил и Методи. Тук става годиш-, 
ният събор на селото на 24 май. Още: 
Старото лозе. 3) БР (ю. от м. Дренакъ), 
равнище, заето от ниви, а по-преди е 

имало лозя. 4) Гр. (сев. на 1 КМ), висока 
местност, в КОJlТО преди Освобождението 
е имало· много nозя, унищожени от фи

локсер-ата. Сега отново ги възстановяват. 
5) Ез. (сев. на 1 км), неравна местност, 
8 която има стари пози. 6) и., местност, 
заета от ниви. 7) Кар., още: Лозято (вж. 
там). 8) Лен. (зап.), равна местност, .зае

та от ниви и лозя. 9) Прав. (ю. зап. от , 

11. Гьоля-пъта), JJисока местност и накnон.
 
Имало е' лозя, които са биnи изтребени
 
след Освобождението 10) СКQб. (ю. на
 
0.5 км), равните, заето от ни~и. Тук са 
н-амирани остатъци от големи кюпове и 

монети. Има и следи от основи. 11) Стал.
 
(ИЗТ.), наклонена ,местност, заета от нивн.
 
По-рано е имало лозя. 12) Тат. (зап.), ви

сока местност. В турско време тук е
 

имало много лозя. 13) Фил. (ю. на 1 КМ),
 
равняще, заето от ·ниви. Преди десетина
 

години е имало лозя. Тук, са намирани
 

остатъци' от селище, основи, кюпове и др.
 

С'Т а рит е ю р r а ня 58· --:Скоб. (ю.
 
на 2 КМ), раВНИIЦ~, заето от иrJJви, кеито
 
са разположени като продълговати ивици. 

С тар и те ю р т О В е 61 - Скоб., рав
НИlllе заето от ниви покрай селот~. 

стария.-бозалЪк 52, 59 - Кар., . 
част от м. Белезмите. 
С т ар и я ю'р т' 61 - ]) Бод., още:
 

КараиваНО8скиmе келеJНU (вж. там)..
 
2) Др. (зап), равнище, заето' от градини,

Тук е имало турско' заселище. Според
 

местното обяснение 10рm значи 'старо
 
дворно място'. 3) Тат. (с. изт. на 2 КМ),
 
равни ниви. И,ма чешма с вода аа поеве
 
на добитък.
 
С тар о Бук уу (още: Старо Буково) 

56, 84 - Пил. (ю. до .Калдъровото, бу

нарче); поляна, зает~ е от пасище Намират 
се остатъци от стари гробища. 
Старо село 41,61 _·и. (ю. на
 

7 км), ниска MeCT~OCT в пnанината (Ро

ДОПИ'l:е)~ заета от пасище. Има чешма. Не
 
се забелязват остатъци от селище.
 

С т ар о с е л с кот О ,l( е р е 30 ~ Бод., 
доп, който минава през м. Старото сеnо . 
С тар о т О r роб е 63 - 1) БР (ю. 

зап.), височина в М. Лозята; зае1'а е от 
мера. 2) Кар., още: Геренско гробе (вж. 
там). , 
С тар о ток У л е 60 .~ етап. (сеа. на 

. 0.5 КМ), равнище, за~то от ниви. В тур

ско време е имало кантон ва ж. п. линия. 

С тар о Т·-О поз е .58 - Бр., още: 

Старите лозя. 
С тар о т О С е n о 61 - 1) Бод. (изт. 

на 3-400 М), наклонена на запад· и се" 
верозапад местност, заета от ниви. На
мирани са керемиди, тухли И парчета от, 

грънци. 2) Любе (с. зап. на 1 КМ), равни

ще, заето от ииви. Преди земетресението 
от 1928 год. сеnото е било в тази местност. 
С т а т ь-ов а к а бъ (Стат'ува к.)

68 -. Бр., местност, заета от пасище. 
Кабъ 'е 'тревисто място, образувано чрез 
.свлечена от височи ните пръст'.
 

С той е в и ч е и р е 69 - Кар. (зап.
 
аа 3 ~M), 'равнище, зае1Ю от пивади.
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С той к О В О дер е 34 - Бр., дол, 
около който има НИви. 'Има род Стой

ковци. 

С той О в о тод е ре (Сmойувоmо д.) 
34 - Първ., сух дол в М. долапе. 

Стойчовия ~YHap 33 - 1) Деб., 
кладенец в М. Дълбоко дере. 2) Прав., 

вж. Бунарето. 
С той ч о в и я х а р ман 70 - Бр., 

местност, заета от пасище,' мера. В ми

налото тук едно лято въ рmал Стойчо. 

СтОЙч·оо·луското баирче 68
деб. (сев. на 3 км), полегат'а местност, 
заета от лозя и ниви. 

стр а на: Голямата I"">J, ЛИП08ичината I"">J. 
Студената вода 28 = С"оу"су 

(вж. там).·с 

С ту ден а т а в о д и ца 28 - и., чеш
ма в М. Сливоу.' 
. С т У ден с той ч о в и я я с а к 70 
Др. (сев. от м. Цървениtе пътеIСИ), ви

соко равнище в Драгойца. - По име 
(прякор) Студен _Стойчо от с. Брягово. 

С у: COYKI"">J; Карасулук. 
С у дю нем й 74 - Ез. (ю. на 5 км), 

планинско било, което се простира от из
ток на· запад. Името значело 'водора~л..ел'. 
"с у л т а юр ду 81 - Прав., малко рав

нище в по-голямата м. Кумсалето ; заето 
е от лозе. 

с.у о тод е р е 28- - БР, дол, който 

започва западно от 'м. Пожаръ, минава 

през селото, по-нататък· се насочва към 

с__	 Каражалово и се влива в р. Марица. 

По него тече малка река, която лете пре

съхва. В с. Православен е известна под 
име Пожардере. 
, С У с ам И~Ш а та 58 - Лен. (зап.), рав
на местност покрай лозя. 

С у с а мта р л а 77 - и. (ю.. изт.), не 
съвсем равна местност с долове; заета е 

от ниви. , 
~ у у ж ъ к- 36 - Фил. (изт. на 3 КМ), 

ра внище с наклон на за пад; заето е от 

ниви .и мера. Тук е имало чешма с изо
.билна вода, но преди 20-30 години е 
била разрушена. 

С у хат а ки при я 60 - Кар. (с. зап. 
на 2 км), равнище около прелез на ж. п. 
линия. Има мостче (киприя).· 

С У х и я· м О ст 60=Сухаmа "иприя. 
С у я на 76 - и., малка местност в 

Жълт камък. 
Сън ъ р дер е 37 -Вин. (ю. на 1 КМ), 

сух дол. 

Съ нъ р кит е 61 - Първ. (ю. зап. на 
4 км), равнище, заето от ниви. Почвата 
е чернозем. 

Сън ъ р т а ш 79 -Люб., равнище дo~' 
Качаковата воденица. Има камък,_ забит 

и	 останал QT турско време, който служи 

като граничен знак между землищата на 

Любеново и Първомай. . 
Сър б я Р ск О - Пил. -(зап. на 0.6 -.км), 

на.клонена местност, заета от ниви. Има 

чешма, чиято 'вода се смятала лековита 

за очи, които страдали от сърбеж. - Не

ясно. 

Сърскеля 78 - Кр. (сев.), бряг, 
зает от ниви Ii мера. 

сър т: Дерменсъртъ, Чушмясъртъ. 

'С ъ р т а ш 74=Жт,лm "амъ". 
Сър тъ 46 - Др. (изт. на 3 КМ), ви

сока равна местност, заета от НИ8Н. Поч

вата е плодородна (чернозем). ' 
Съръка 74- Пил. (сев. на 2 КМ), 

връх с големи KaMЪH~; наоколо е гора. 

Сър ъка я (още: Сир" а) 74 - Стал. 
(ю. изт.), каменисто било, което съединява 

Хасаръ и Чупла Kq. Има трева, която 

бързо увяхва и ПРИ.lIава жълта отсянка 
на местността. 

Сър ъ к о.JJ'И я к ам е н 56 - Пил. (с. 
зап. на 2 КМ), голяма канара ,в М. Съръка. 

Сър ъ к О ви я чук ур 56 - Пил. (с'. 
зап. на 0.5 км), неравна- -местност, сипеи 

и низина. Има гора. 

С ъ с и пан ~ таз е м я 49 - Пил. (с. 
зап. до м. Шумата), наклон на югоизток. 

Почвата се рони и събаря постепенно от 
дъждовете. 

С ъ с и пан и Я б р я г 49. ~ Бр., бряг, 
на долчина, който е изровен. 

Съсипания бунар 31 - Др. (зап. 
от м. Липата), равнище' заето 'от ниви. 
Някога е имало кладенец, който е БИJ! 

засипан. 

С ъ с и пак ъ 49 - 1) Бод. (ю.изт. на 
1 КМ), наклонена на изток местност.Поч
вата е чакълеста, сипеи. 2) Бр., гориста 
местност, в която има сипеи. 

Сътмалията 82 - И. (с. изт. на 
2.5	 км), ниска местност, заета от ниви. 

с ю р г и я: Дик I"">J. , 
С ю Ib PM~' 74 - Първ., равнище в по

голямата	 м.' Бюке ; заето е от мера. 

С я кан кам е н (СЯК1JН и.) 59 :- Бр., 
пасище. Тук има голяма скала, пресечена 

за път. 

С я кан а так о р If я 57 - Ез., маЛJ{О 
крива, ст'ръмяа на север местност в по
голямата м. Чиллълън. ·Имаnо е гора, 
която е изкопана преди десетина години. 

Днес местността е заета от ниви. 
с я нка: Нацкуу сянке. 
Т а бет т а 64 - Стал. (ю. зап.), рав

нище, заето от ниви. В турско време, 
малко преди Освобождението тук са пра
_~или окопчета - ,табеmа. 

Тан а с () в кай р я к 68 - Др. (ю. т а m о в и я гь о л 34 - Бр. (зап. на 

зап. в подножието на Драгойна), наклоне 3 км), ниска местност. Няма блато. Има 

на Me~THOCT. Сп.оред предание тук бил род ТаШОRЦИ. 'О

т а m о в и я кай нак 34 - Пил., из

Тан а с ч о о л о в а т а бах ч а 70 
убит Атанас, говедарят. 

вор, изкопан в скала, в м. Съръков«я 
чукур. '. .Кар. (ю.), рав'нище, ззето от градини. 

Тан а с ч о о л о в и ч е и ре 69 - Кар. т а ш о в ()т О б У нар ч е 33= Ташовия 

(зап. на 3-4 КМ), равнище, заето от ли "айнак. 

вади. Има род Танасчоолови. Т а шоп о в а таг р ~ дин а 70 -- Бр. 

Тан ко в О т О ба ир ч е 68 - Скоб., (изт. на 1 км), ниска равна местност, за

ета от· ниви. Собственост' са на Ташо
малък хълм. 

ловци. Местносттц.-е заградеца, затоватарла: АраПI"">J. Берулжеl"">J', ИрИКI"">J, 
KaBaK~, Кана I"">J , Кара I"">J , Карагачl"">J, Ке се нарича градина.
 

рез-', Кьомуржи I"">J" СусамI"">J, . Тютюн I"">J., 
т а шол о В,и Я дур ук 68 - Бр,., ви

Хамбар I"">J , XacaHI"">J, Чеирl"">J, Чеmмяl"">J, сочина, заета от ниви.
 

Т е в н й ц а т а 54 -.: етал., дял от м.
ЧУКУРI"">J· • 

Хасаръ, който се намира· между дваТ а тар дер е 38 - ЧJ. (изт.), сух дол, 
хълма. .
 

Т а тар е в о 87 - село. Названието е
 
койrо свършвадо р. Марица. 

Тевното дере 28 -··Вод., още: 

старо, отпреди повече от 300 години КараНЛ'h"дере (вж. там). Минава и пр~з 
землището на с. Пил-ашево, ,където носи(според предание).
 

Т а т пар е 82 -. и. (ю.), равна мест-'''- същото название. .
 
ност, заета от ниви. Почвата е бял гррен,
 Тек е то 63 - Лен .. (ю. изт. на 1 КМ), 

'1'. е. спича се бързо от слънцето. голяма ВИСQчина, заета от дъбови и габ

Тау шантепе 76 -Пип. (заl1.ДО рови дъррета. Намират се керемиди, ба
кърени гривни и други старинни пред-. 

Та у ша н ц а 65 - и. (с. зап., на 3 км), 
Телъкиптепе), височина, заета от пасище. 

мети. Спор~Д предание турците тук· крие

ли бorатствата си.височина, заета от ниви и храсталаци. 

Няма лично име TaYIUQH или производно Тек й я т а 63 - между Д. изв. (10. на 
, от него родово и ~ е. 4 км) и Лен. (с. и~r. на 1.5 км), равнище, 

Т а х т а л й 75 - Б9Д. (изт. на 4 км), заето от ниви.. ТУК е имало тур~ки па

равна :местност и наклон на изток, заети раклис, който е 'разрушен. 

от ниви. Те пп й а д а 80 - 1) Кар. (с. з'ап. 
Т ах т а JI й дер е 37 - Фил.- (изт.), { край р. Марица), равнище, заето от гора 

дол, който започва от землището на с. и пасище. 2) Кр. (изт. H~2.5 км), равни .. 
Бодрово, върви на север и северозапад и ще, заето от върбаци и д'Ьбови дървета. 
след това се влива в р. Каялийка. Преди 3) Любо (изт. на 3 км),ра.внище, заето 
това се съединява с Па НЪ080ТО дере, и 

от пасище. 
се нарича тогава Мърmвица. Тел л й кай р я к 80 - Бр. (ю. зап. 
т а х т а If й цко дер е, 30. - Бод., на 4 км), стръмна местност, заета от ме

дол, коАто пресича м. Тахтаnи. Им~ по . ра, nазла,,' ('слабо място').
малко течеща вода. Т е лъ к й т е п е 76- Пил. (ззп. на 
таш: Бабsl"">J, ДИКИЛИI"">J, СЪНЪрl"">J, 3 КМ), височина, заета ОТ 4 

"пасище. ' 
СЪрl"">J, Яанъ...v ;' Бевекташи, Калпакташи, Темизовия б о З·з 68- Бр. (ю. на 
Дедеташъ. 4 км), хълм и клисура. Има род Теми
Т а ш б У р У н 74 - Кар. (сев.), MeCT~ 

зовии.	 .
ност покрай двата ·брега на р. Марица. Тен е к и е н и я б У вар (Тuни"uенuя 
Та m е гр е к 78 --- Вод. (ю. на 1 КМ), б.) 31 - Деб., кладенец в м. Ортамеше•. 

камениста местност, заета от пас:нще. 
Тен ю в чин И Я БJdЛ ю к -Фил. (зап.),

Т а шn ъ и JI ма 74 - Вод. (изт. на 
равнище, заето от ниви и ropa. Бюлю" ·е1 км), равна местност, заета от- ниви и 
'дял от гората, който е заграден:. Семей

гор.а.	 , 
но или· родово име ТеНЮ8чинu днес не

ТашлЪкъ·74- Скоб., равнище, за
се среща. ' ,

ето от пасище и мера. Има каменна ка ,	 тепе: Буаl"">J, дембелы"">J' Джаuбазl"">J, 
риера. Елесl"">J, Карталl"">J, OpT31"">J, Таушан-',
т а ш лъ я мач 74 - Лен. (С.' зап.), 

Телъкиl"">J, ЧОЖУКI"">J, Юртаl"">J.
равнище с полегатост (ямач); заето е от 

Тер з и й о в 11 Я бу нар '(ТерзilйувUЙ1J
ниви. 

б.) 33 -,--фил., кладенец в м. Скелята.Т аш о в и я б У нар 33 - Бр., рав· 
'Строили са го Терзийовите. Името е ново.нище, заето от ниви. Има кладенец. 
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Тер з ий о в и я r е р ен (ТеРЗUЙУВUЙ1J Тод ь о в а тан и в а (Тод'уваmа Н.) 
г.) 68 - Фил. (зап. от М. Допчовата ко 70 - Др. (ю. на 0.5 км), равна поляна, в 
рийка), равнище, заето от ниви и ливади. която е имало нива наJ'одъовци. 
Гep~H е 'бяла пръст, която не задържа Тодьовския карагач (Тод'уф
влагата, бързо се спича от слънцето'. СКUЙ'6 К.) 69- Прав., още: КарагаЧ1J 
Тер 3 И Й О в с кам а х л а 86- стара (вж. там). 

махла в южния край на с. Сталево. И ма Той и у у (още: ТОйНОВО) 5O~ сkоб. 
род Терзийовци. (ю., покрай шосето зас. Филево), равни
Тер з и й о в с кат а мах л а 86  ще, заето от голяма гора и ниви. 

стара махла в южния край на с. Скобелевu. Ток У ч о в о т О /б а и р че 68 - Стал., 
Терзйтски кайнак 31- Др., из малък хълм, зает от ниви. Наречен е по 

вор (кайнак) северно под м. Чолъева прякор на лице. 

църква. Тон к О В О б у нар ч е (Тонкуво б.) 
Тер с е н е \f а х JI а 89 - нова махла 33 - Кар. (изт. на 0.4 KM)~ равнише, за

на с. Драгойново, . западно· от М~джур ето от ниви. Има кладенец. Лично име 
махпа. Нареч~на е по прякор на Иордан ТОНКО се среща. • 
Вакрилов (,. Той е малко терс: ни се во Тон КО в'с кам ах ла 87 - най-ста

ди, ни се кара"). рата махлз на с. Бодрово в·югозападния 
Тет р а ж и к ъ 50':""- Бр. ,(сев. на му- дял. Има род Тонковци. 

5 КМ), равнище, заето от ниви. Тетра е Тон ь О В И Я б у нар (Тон~увийб б.) 
'смрадлика'. 33 - Прав. (изт. на 1.5 км), равнище, 
Тех о 1) с кам а х л а 87. - M8XJIa в заето от виви. Има кладенец. 

центъра на с. Бодрово. Топ а л к 8' Я 80 - 1) Вод. (сев. от м. 
Тикицко дер'е ЗО-Ез., дол, който Малкия харманлък), камеllиста местност. 

минава през М. Тикята. ~ 2) Ез. (зап. от м. Тинтирикая), камениста 
Тик лат а 48 - 1) Др., стръмна мест местност, чета от гора. 

·ност в по-голямата М. Мечората· дупка. Топ а л о в\с кам а х л а 87 - югоиз
Тиклй е 'бqЛ8 почва, съставена от вкаме точният дял на с. Бодрово. 

нен пясък'. Срв. и и!раза: "Нивите са Топ а л о в с к И а л чак 68 -:::- Бр., ни
тuклавu· (Т. е слаби). 2) Тикдата - Пил. зина, заета от ниви. Почвата е глинеста. 

(ю. от Боажиц,ката бърчина), височинка, Има род ТопаЛСВЦJf. 
на която яма голям камък и чешма. Топала 72 -Др., височина в Дра

Тикла е 'П1JОСЪК голям камък'. 3) Стал., гойна, запаДff6 от Язланското дере и се

камениста местнсст, в която пладнуВат BepHd от М. Крушите; заета е от пасище. 
овце. Т о I1 К Ъ 3 Ъ Л Ж ик 75 - Бр. (сев. на 
Тик л й те 29 - Бод, дол, който ми .5 км), равна местност, заета от ниви. По

н_ава през М. Капцидата. Тuкла I значи рано е имало тук много ;rрасти и доско

тук 'глинеста почва'. " Р9 са расли дренови храсталаци. 

тик л й ца: Голяма.-., Малка.-.. топ рак: Кара,...,. 

Тикята 63 - 1) Бр. (зап. на 5 км, Топ о ли т е 49 - Кар. (зап. на 3 км), 
покрай Ряката), равна MeCTHQc.T, заета от раВ,нище, заето от --ниви. В миналото е 
нИ'ви. Тук е имало село, което се изсе имало ливади. 

лило преди повече от 200 години. На Топ о л о в с к а (т а) р я к а 23, зо 
мират се керемиди. 2) Ез. (ю. изт!), рав .. Д. изв., река. Извира от Североизточни 

нище, заето от ниви. По-преди е имало Родопи, в землището на с. Тополово, Асе

турско" свеТИЛише (теке), а днес - ма новградско, минава през С.' Извор (съща
лък параклис на СВ. Никола. 11Ma вода та околия), по-нататък се слива с. до
("язмо·). ' муздере североизточно от с. Дълбок из

Тил Ь i) ВС кам а х л а (Тuл'уфска .м.) вор и се влива като ляв приток; в Мечка

87 - южният дял ва с. Татарево'. '. рика под с. Поройна, 

Тин тир й к а я 82 - Ез. (ю. н:а 5 км), Топ У з о в с кат а мах а л а 87 - з'а

камениста местност, наклонена на север; падният дял на с. Левово. 
заета е от гора. Топ у с код е р е ·З4 - Ле~., дол, 

·т и р лик: Горни.-., Муранлицкия.-.. който се втича в Казандере. Наречен е по 
Тир л ь й к ъ 58. - Вин. (ю. на 1 км), прякор на лице. , 

равнище, заето от ииви. Топ ч о в а там о гил а 68 -, Бод. 
Тодевото дере З4 - Др., дол,' (с. изт. на 0.5 км), могила. Според пре

който се спуска от Драгойна на север дание тук съществувало някога градище. 

и се втича в·. р. Каялийка. Намирнт се остатъци от керемиди и ТУХ
Тод о ра: Висока.-.. ди, а с'Ьщо и малки златни монети. 
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68 - Бр. (ю.на 5 км), хълм с низина, 

.местност в северното подножие. на Дра
Тор й щ е т о 57 - Др., голяма равна 

заета. от гора. Преди години Тропчовци 
са имали тук сечище. .
 

Тор н О О то де Р'е 34 - Фил., продъл

гойна; заета е от пасище. ' 

Тропчовото дере (Тропчувото 
д.) 34 -- Бр. (ю.' на 4 км), дълбок дол.
 

стовия бунар. Наречено е по прякор на
 
жение на Тахталwдере, ИЗТОЧIJО от Ко

Т р ъ н е - мах л 'а 85 - северозапад..
 
лице Торната, който има:п на това място
 ният дял на с.. Дълбок извор. '
 
овчарски кошари (саи). Почвата е черве
 Т Р ъ н од ер е (още: ТР'6нmо дере) 

29 - Тат. (изт. на 2 КМ), сух дол. Имал~
никава.
 

Т отк О В О Т О О ран к О 70 - И:, по е много тръне.
 

ляна сред гора. Преди години тук, се
 Т ръ ну У цъ 50 - Бод. (ю. ДО.М. Ка
менината илма), голяма равоа местност,опитал да оре някой Тотко.
 

Тат'коло'ВИЯ гроб 63 - и. (ИЗТ.
 заета по-преди от гора, а" днес от па... 
сище. . 
Тудовата М'а,хла 87 -.нова мах .. 

на 6 КМ), височина, заета от пасище и 

гора. Днес няма никакъв гроб. 
ла 8 северозападния крайна с. Филево;Т () т ь О В а т а а д а (Тот 'СУва,nа ,а. )
 

68 ~ Любо (изт.", край р. Марица), рав
 заселена е преди 20 гОдини. Има род 

Тудовите.' .нище, заето от пасище. 
Туз лат а 74 - И.-(ю. изт. на 4 КМ),То т ь О В О Т О кл а ден ч е (ТОт'у..во

ниска местност и височина ; заета. е со!то К.) 34 - Гр., - кладенец в източния
 

край на М. Ил и'ш и къ·, Има род Тотьовци.
 гора. Има чешма. 
Ту зл у дер е 36 - и. (изт. на '1.5 КМ),Точ к а-и а х ла 87 -. ИЗТОЧНИЯТ дял 

дол, който се влива в р. Каялийка. Имана с. БР'ЯГО80. Има род Точковци.
 
Точ к О В И Я кай нак', 34 - Бр., И~
 течеща вода, която пресъхва често. 

Тум р У къ 57 - и., гориста, мест
вор В гориста местност. 

ност. Ту.мру-к е 'голямо дърво, отсеченоТоч к О В С К И Я Я мач 68 ,-- Бр. (зап.
' на 1 KM)J полегата местност, заета от з·а трупи'. 

Турлуците 59-Др. (ИЗТ. ДО·М. Чаниви., Има род Точковци. '
 
талъ), висока ~CTHOCT, заета от гора.
Тра и Д а Ф ил о в а т а Ч.С Ш М 8 34
Тур с кат а мах л а 87 - Лърв., още:и., чешма в .м. Сусамтарла. Има род
 

Трандафиnовци.
 долната ..махла. (вж. там). 
Турски дворища 61 -, Скоб.,Трандафйловската махла
 

87 - махла в северния край на с. Дра ..
 равнище, заето от ниви. 

Турски юртища61=ТурскuдвоГОЙН080.Има род Трандафиловци.
 
. т р е б е ж е то 57 - Лен. (ю. зап. на рища (вж. там).
 

Тур с к И я\с а ци 70 - Скоб., рав3 км), равна местност, ~aeTa от ниви. 
нище, заето от ниви.ИмаJIО е гора по-преди. r ре б ищ е t о 57 - 1) Др. (сев.), рав т ур с кит е гер е не 68 - С К9б • 
(зап.), равнище, заето, от ниви. Почватана тераса, заета от ниви (тютюн, цареви


ца и др). Требя ·значи 'чистя, горя'.
 е герен ('червеникава, трудно се оре, 

2) ПИД. (ю. зап. на. 3 км), наклонена KOT~TO стане суха'). 
Тур с кит е r р о· б и щ ~ 63 - Скоб.местност, заета от ниви. Срв. требя в 

(зап.), равнище, заето ОТ· ниви. Някоrаи~раза: "Оmребu. малко фасул".
 
Т ре пан а т а бул а 72 - Вод. (ю.
 тук. е имало ТУРСКИ гр~бища. .. 

Т у р"с к О гер е н е = TJ!.pCKU",e геиэт. на 2-3 км), равиище, заето от rори
 

и ниви. Според местно обяснение тук рене. • )

Тур с ко гр о бе 63 - Тат•. (с. ~3T.била. убита някаква кадъна. ", 

на 1 км), висока местност, заета оТ паТрсскав~и' кайнак 28 - И., из
сище. Днес тук няма гроGища. . ' , 80рче до Кавакдере. Тук идват да се ле
Тур с кот О r роб е 63 ~ 1) Бр. (с.куват от малария, вярвайки, чеизворчето 

за'п.), височина, заета от ниви. Имало еима целебна сила. 
турски гробища. 2) Др. (изт.), полегатаТ р иф о н О В И якл а ден е ц34-Кр., 
местност, заета от виви. Няма' слеJ(~., откладенец в м. Гереня. Правил го е Три
гробища. 3) .Кр. (ю. изт.), равнище.,заеТQфон от с. Градина. , . 
от ниви ....·им8Jfое турски гробища. 4) Люб~,Т ро 11 Ч О в а т а ч е ш м а (или Троnчу
още:' КаЧQков.аmа воденица (вж. там).~ama чуш-м';') 34 - Бр., ropl!cTa мест
5) Първ., равиище в м. Горния. чифлик. Имапосте чешма. Има род Тропчовци. 
турски' гробища.· 6) Пил.·(с. зап. на 0.5 км),Т ро п ч о в и т е с а и ща (Троnчувumе 
наклоиена на юг местност. Имало ei,T.ypс.) 71 -- Бр. (ю. на 4 км), поляни.·' 
ски гробища, от J(оитоняма сдеДIi.7)! етап.,Т р о п ч о в и я б о а э (ТРОnЧУВUй1J б.) 

12 Годишник на фЦЛО,IJогичеекия факултет 
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равнище, ааето от ниви. Няма следи от -у ден ч и в а кор и я 60 - др., още:
rробища. _ 

Пауновската кория. (ВЖ. там). J'денчина
ТУРЦКОТОfробе б3 - Кар. (изт.), 

е	 ПРоизводно от уденца 'воденица'. 
равнище, заето от ниви. 

у з унд е р е 36 - Пил., peK~, извираТу тъ В а так о пан я 68 - деб. (ю. 
южно от дял на ИЗТОЧНh Родопи·, тече вна 2 км), котловидна местност, заета от 
север'!а' посока до .Чулфанската ряка иниви. Има род Тутьвя. Копаня е 'широк 
после завива на изток към с. Воден. Пои плитък съд, издълбан от дърво' • 
надолу приема название Клокоmнuцатущубак: Куrеловия~. 
северозападно от гр. Хасково и се впиваТу Щ у б а к ъ (още: .ТущубаКЛбК'6) 
в р. Марица като десен приток~ЬО - Кар. (сев., покраЙ р. Марица), рав


нище, заето от ниви. Тук и:ма Голям Уз унд ж а (още: J'зунжа) 73 - Гр'

mущу6ак ('осен, ок сан' ). (ю. на 3 км, покрай р. Марица), равнище,
 
Тъп а н Ж а къ р 78 - между БР (.iап. заето от. ниви на песъклива ПОЧR •• Мест

от м. Биндикли) И К.ар. (зап.), равнище ността някога е имала продълговата фор

и	 височина, заети от ниви. . ма, понеже е биnа заградена от р.' Ма

Тъп а н ж а та = ТбnаnЖ(JКбР. рица и гора, която е била изтребена. 

Тър бух мах л а 89 - Др., още: Ке Узунов герен 68 - Др. (сев. на 
резmарла (вж. там). \ 1.5 'км), равнище" заето от ниви. Тук ми
търлъ: Лахна......" Чушмя~. нава дол с течеща вода. Герен е 'nепе
Тър теч е ш М е 60 - Бр. (ю. на лива почва, която бързо се 'спича, но. не 

5 КМ), хълм. в КОЙТО има· три чешми.  е слаба'. Има Р9д Узуно~ци. ' , 
Изопачено. вместо Трите чеШAlе~ 

У з у н О В а мах JJ а 87 - стара маХJlа
т ю р бет о 64 - 1) д.пза. (ю.), висо

в	 южния край на с. Сталево. Има род 
чина. с кладенец. Имало е турско па Узуните. 
раклисче. 2) Лен. (сев. на 4 км), ниска 

у з У н О 8 О ток ал е 70 - Д. доп, по
местност, заградена от брегове. 

ново име на Костаковотокаnе. По родово
т ю р км е н ъ 72 ,- ВИН. (ю. на 4 км),' 

им~ Узуновци 01 С. СУС8М, Хасковско.
полегата местност, заета от лозя и ниви. 

Ур бу б а 81 ......:. Бод. {с. зап. на 3 км),
Според предание тук станаЛQ сбиване на 

равнище със слаб наклон на север и юг; 
турци - лазачи ва турска поща ("изтре

заето е ниви.
биnи се един дpyг·~ 

у р ган: Гвиндиклицки ургане, Дълги
т ю р к мен я - ю р т ь 79 - Ез. (зап. 

ургане, Хасарските ургане, Uиганекнте
на 4 'КМ, по левия бряг на р. КаялиЯка), 

,ypгaHe.~ Чуплашките ургане.
 
полегата .местност с бедна почва. Неса
 

Ур ган е т о 58 - Стал. (зап.), рав
намирани оста1'ЪЦИ от селище. 

нище, заето· от ниви. Отначало е било ви
т ю т 10 н тар л а 77 .- др. (ю. зап. на 

сочина, която биnа разкопана. Саоред,0.5 КМ), равнище, заето от лозя и малко 
местно обяснение урган. означава 'рязани

тютюн. 
парцели'. . ,

т я в к О В кай р ~'K 68 - Стал. (зап. У р га н ь е т о 58 ~ Кар. (зап.), рав
до м. Чаллък'Ь). камениста местност. Има 

нище, заето _от тесви и д'Ьлги ниви.
род Тян КОВЦИ. 

У рга ис К;И Н О В б У нар 31 - Кар.
~T JI нко в-а ШУМ а (Тянкува ш.) 69-~ 

(зап. на 1ОО М), равнище, заето 01 ниви.
Пил. (ю. на:> КМ). висока' гориста мест

Намира се в по-голямата М. Урганьето.
ност. Лично име Тянко се среща. 

у р ум я с а к 81 - Кар. (зап. 8а.4 км),
Тян к О В О Т О б у'Н а р ч е 33 - С тал., .	 ра~нище с височина; заето е от ниви.

кладенец. 
У с и n ъ 45 --- Бод'. (зап., на· левия бряг

у ва л 11 Ц к и(я) път 62 - 1) Бр. (зап. 'на Ряката), стръмна местност.
на 2 КМ), раВН:fIще, заето от Ниви. По то

у с о Й'К а: IlIарланоВата......,.
 
ЗИ лът в~рвели увалийци 'хора от по
 Усойките 55 ~ Пил. (изт. на 3 КМ),
лето· .. 2) Прав. (U3T. до М. ГЬОJlJl-ПЪТЯ), 

наклонена на север местност, заета от 
равнище, заето ОТ ниви. Тук минава път, 

гора и ниви.'
който води за с.Бяла река. Срв. в из

Учужййски'я кайнак 34 ~ и.,
раза.: "По уваmа пътя на ниско се сл и 'извор В м. Сусамтарла. Има род Учужи
за~ kaTO < се иде от Драгойново". r~ 

евци. 

у В ал ъ К;Ь 73 - Прав., още: J'валиц у ш ит е46 - Пил. (зап. от 11. Дъбуу
1tIlЯ . IlfJm. 

копито), две връхчета, заети от .r-opa.
~y Д ~ н ца: Боевата......" До Качаковата......,. Ушуия пожар ·70 - И., гориста
Долиата,...",, ГаНЧОСI~а, КожооловатаN, Сви~ местно(;т.' Наречена по име на nице Ушо,
иаРО8ата~. 

коАтозаП8JIИJl гората. 
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Ф а с у льо в с I\ а там а х л а 87 - най махла в западния край на С. Правосла
старата част на с. Брягово, които се· на вен. Има род Хажиангеловци, преселници 
мира около черквата. Има род Фасу- от с. Катуница, Асеновградско 
ЛЬ08ЦИ. . 'Хаживия бу'нар' 33 - Деб., кла

ф~ З Й а·,д а 80 - Гр. (ю~), местност денец в М. Шарапол. 
покрай р. Марица. Била е владение на Х а ж й е в а там а Х'Л а 87~ средният 
турчин. ' дял на с. Сталево. 
Ф е Н"Д е и и т е 46 - Кар (ю. изт. на Ха ж й е в И" П я съ к 68 - Кар. (сев.), 

2 к'М); равнище, заето от ,ниви. По-рано е равнище покрай р. Марица. заето от 118
имало х.ендеци ('трапища). ви И ливади. 

ФйдаJLЛЪКЪ 58 - Любо (изт. на Х а ж й е в и я ч е и р 69 ~ Кар., мест

1 км), равнище, заето от ниви. Помни се, ност в общинската гора Кориата'. И~а рол 
че някога е имало фиданки, които са би Хажиевци. 
ли изкопани. Хажйевия яса.к (още: Хажuеви .. 
Ф и д а нм а х л а 89 - стара махлз на те ясаци) 70 - етап., ра8НИЩ~,~ заето 

с. Филево. Има род Фиданъовци. от ниви. 

Ф и дан ь о В с кам а х л а 87 = Фu Х а ж й е B~O т о б у нар ч е ~3 - Пмл .• 
дан,М,ахла. още;' Маринката. (вж. там). . . 
Фил и п о в о .( (j к л it ден ч е 34 - Гр., х а жил ард е р е'С и 38 - Прав., ДОЛ 

кладенче в северния край на М. Кавалъ. в М. Хаджилар. 
Ф йсл ь б и о л у ·79 - Бод. (З8Л.), висо Хажиларъ 81 - БР (сев. отм. Дре

ка равна и малко наклонена На изток накъ), височина, заета по-преди от лозя, 
местност, заета от НИВИ, покрай шосето а днес от ниви. 
за с. Езерово. Сп~ред местно обяснение Х а ж и м а в р о в с к 3 мах л а 87 
названието значи 'лът за Филибе (Плов- махла в западния край на с. Православен. 

рив)'. , Хажймахла 89 - стара махna в 
Фил ь о в и я б у а з 68 - Бр., гориста северозападния край на с. Филево. На

местност. речена .е-по прякор на лице Хаджията 

Х а в а т а 55 - Деб., северният дял на (набеден хаджия).' ~ 
Коздере. . Х а Я{ и МИТ Ь О В ек а 'т а ч е ш м а (Ха
Хадаюрт 79 - Ез. (с. зап. на 2 км. жu.мU.m'уфекаmа ч.) 34 - И., чешма в 

ДО м. Харачикър), paBH~ местност, заета м. Мандрата. 
от ниви. . Х а ж и м У с так ч е,И р. 81 -' д. дол 
Х ад ж и а с а н в а кор И Я 69 - Прав. (ю. изт. на' 200 М),' равнище, заето ,от .nИ~ 

(с. зап~ на 1 км), равнище, заето от ПИВИ. вади~ , 
Наречено е по име на турчин. Хажираевата чеш ..·~ 34 - ~p. 
Х а джи е в З' кор И Я 69 = ХадЖи (изт. на 4 км),. равнище, заето от' ИИВИ. 

аеанва кория. Има чешма, наречена ПО име на ~иц-е от 

Ха дж ид у ра лО вата' кор ия 69  с. Любеново. 
Прав. (зап. на 2 км), равна местност, за Хажираевия БУllар33- Любо 
ета от ниви. Наречена е по име. на тур (изт. на 1 КМ), равнище,заето от НИВИ. 

чин Хаджи Дурал('Ь), който я владеел. Има кладенец. 

Х а-д ж и Е л е с (още: Хажи Елее, Ха ж и р а йо в а та че ш'ма(Хажu

Хажи.4ее) 87 старото име на раЙ.vваmа ч.)34 -т-Д. дол. чешма вм. Гор
гр. Първомай. ния герен. Наречена е по им,е на nиuе . 
Х а джи й в и я б у нар 3~ -,Прав• Хажи Раю от' с. Любеново. 

(сев. до Халиловия кайнак), висока мест Х а ж и р о в а м о"г И 11 а 68 - Скоб. (ю. 
НОСТ, заета ох ни ви. Има кладенец. Ме,СТ на 2.5 км), могила. 

ността е биnа собственост на турчин-ха- ХажистаНК;lЙРЯ 80,-·Стал. (изт. 
ДЖИЯ .преди. Освобождението. u от м. Хасаръ), наклонена местнос!, saera 
Х з (д) жил а р 81 - Прав. (ю. до Иор от ниви и мера. 

данова кория), неравна мес,тнос.т н хълм, Х а и рл о в и я б У нар 33 .- Деб. (ю. 
заети от ·ниви. мзт. към землището на с. Бяла река). рав
Х а джи м а в р'О в и я б У нар 33 нище. зае'rо от ниви. Има. кладенец. ' 

Прав., вж. Бунарето. хаЙБЮnЮК.7Б, 18-1) Кар.(ю. изт. 

Ха джи мах му д о ВО Т О б'ун ,а р ч е на4 км), бърдо. з'аето от f.Оричка.2) Фил. 
33-'. д. ИЗВ., кладенеuв' М. ГЬОПlJулера. (t. зап. на Зкм), равнище, заето от ниви 

Х а джи 11 инч В ия б у нар 33 -- д. и· горичка. ' 
изв., кладенец в· М •.Конушкото" i Хай в а н с код е р е 29 - Др., още:' 

Хажиаигеловскз м •.х.ц,а 81 ~ 8aHCl(O дере .(вж. там). 
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Хай в а нек О тод е р е 29 - Ез. (ю. 
$ап. на 5 КМ), дол,' който идва ОТКЪМ зе

МЛИlцето на с. Пилзшево. Има постоянно 
1ечеша вода, която се използва за поене 

на добитък. Същият дол у Драгойново се 

~ариqа Банско дep~ . 
Хай до у цка та п 1> тек а 62 - Др., 

гориста MeC~HOCT межпу Голями връх и 
Малки връх в Драгойна. 
Хай кар ъ б ю люк 78 - Любо (ю. на 

а км), равнище, заето от н и ви. Много ни

ви на едно място образуват бюлюк. Спо
ред местно обяснение XaiiKap'lJ значело 

'разположен накриво'. 
Хак б о з ал ъ к 75 - И. (ю. изт. на 

5 км), не много голяма височина, заета от 

'гора и пасище'. . ' 
Хал 8 л Й ц а 65 - И. (ю. изт. на 

1.5 КМ), равнище, заето от ниви. 

Хал й л о в и я кай нак 34 - 1) Деб., 
изворче' в м. Каважикъ. 2) Прав. (с. зап. 
"а 1 км), висока местност, заета от ниви. 

Има кладенец, наречен по име на тур

чин Холил, който владеел околните ниви. 

Хал ъ т ь О В О (още: Халъm1(ЬОЙ) 88
старото име на с. Крушево. 
Хам а м дер е 31 - д. ,дол, още: Ана

дере (вж. там). 
Хам бар тар n а 77 - И. (изт. на 2 КМ), 

неравиа местност, 38ета от ниви. Почвата 
е слаба. Названието е дадено на подбив, 
понеже нивите не са плодородни, и не 

пълнят хамбара. , , 
Ха р 11 п кит е 66 - Д. дол (с. изт. 1;18 

200 м), равнище, за ето от ниви. Има 
могила. 

ХарачИкър76-Еs .. (сев. на 4 км)'., 
равнище, заето от ниви. Почвата е слаба. 
Ха р ба к ъ - Любо (сев ..от М. Старо

тосenо), равнище, заето от пасище (.ме
рия). Според местно, обяснение името се 
свързва (погрешно) с върбак. -Неясно. 
Ха р доп е л я (ХардЬnел''lJ) 25 - Тат. 

(зап.), дял от дола Каваците, който мина

ва през селото. 

Харловия бунар (още: Х'lJрлЬвuя 
б.. ) 33- Прав. (сев. на 3 КМ), падина, зае
та от виви. Има кладенец" за който се 

. предполага, че, е ,правен' от турчин. 

ха р ман: Беrлички/"'OoJ, стойчовия-,. . 
Х ар ман е т о 58 - Лен. (зап.), рав

Кечикая), височина по, билото ва Родопи
те. Има поляна, която прилича на място 

за харман. 

Ха р ман чет о 58 ~ 1) Др. (ИЗТ.), рав
, нище, заето от ниви. Тук се кръстосват 
няколко пътища като харман. Някога е 
имало постройка. 2) И. (ю. изт. на 3.5 км), 
полянка сред висока пnанинска местност. 

На -тази попяна товарят колата с 'дърва, 

от ({оето е получила названието си (по
добно на харман). ' 
Х а с а н и ца 65 - 1) Бод. ('о. зап. 'до 

м. 3латището), височина, эаета от пасише. 

2) Бр. (сев. на 3 км), равнище, заето от 

ниви. Според преданве тези ниви били 
откупени от турчин. ' 
Х а с а нко В И Ц а 65 '-:'" Тат. (с.- изт. на 

2 КМ), висока местност, заета от лозя и 

нири., , 
Хасано'вия дъб 69 - Кар. (изт. 

на 100 м), равнище, заето от ниви. 

Х а с а н о в ото. Я з м О 34 - Деб. (ю. 
на 5-6 км), равнище, заето от ниви. Тук 
е имало извор. ЯЗAlО е 'извор, който са 

смятали аа свещен'. 
Х а с ан ,т арл а 81 Др. (ю. изт. на 

1 КМ), раВRИIце, заето оТ ниви и лозя. " 
х а с ар: Големия/"'OoJ, Каменивия.-., Мал- ' 

кия.-.,' Под средния'-'; Юренхасаръ. 

Х а с а р с ка, м а 1 л а 85 - нова ма~ла 
на с. Сталево, разположена в посока на 

М. Хасаръ. ' 
Х а с а р с кит е у р r а не· 56, 58 

Стаn., равнище до м.Хасаръ. Ургане са 
'тесни и дълги. ниви'. ~ 
Х а с а р с кот О дер е 30 -- Стал., дол 

до М. Хасаръ. 
х а с а р че: Малкото,-,. 
Хасарчето 61 - И., още: Ка ме

нuвuя хасар ,(вж. там). . 
Хасаръ 61 - 1) Др. (ю. на 1 КМ), 

висока терасовидваместност, която има 

изглед на стара крепост. 2) И ..(с.зап. на 
2 км), три височини. По тях има остатъци 
от строrжи, от керемиди, ТУХЛI1, съдове 

(кюпове и др.). Между двете височини 

Голямия хасар и дъбовата сръна се ва
мира стара запустяла черквнц. Се. Не
деля. 3) Лен. (ИЗТ. на 2 км, в съседство 
с м. Карабунар), HepaBHaмeCT'HO~T, бре
гове. Намерени са старинни медни моне
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.ли са владение на турчин Хатип (живял 

преди стотина години). 

Хат й п О в и ч е и р е 69 - Кар., по

старо име на Хаmиnови лuвадu. 
Ха у ш к И Я б у 11 а р 33 - Кар. (ю. 

изт.), равнище, заето от ниви. Има кла
денец, наречен по име на туркиня (бу.lа 
Хаушка). . 
Хашимвата кория 69 -=- Бр. (с. 

изт. на 1.5 КМ), равна местност, заета от 

ниви. Била е откупена някога от турчи н 

Хашим. 
Ха ш й р у у' 83 - Пил .. (ю. зап. на 

3 КМ), наклонена местност, заета от ниви. 

Х а ш л а мит е 58 .- И.' (ю.), раQнище, 
заето от ниви. 
Х енд е цит е 46 = Фендецuте (вж. 

там). 
Ход Щ о в' и я б У нар 34 -- Д. изв., 

кладенец а М. Лоруккър. 

Ходжов И Я г'ь ОЛ (ХЬжувuй'lJ г.)3З·
. Гр., блато на запад от МаР90ВНЯ гьол. 

Хо ж в а кор И Я 69, - Др. (с. зап. на 
3 км), равнище, в което е останала около 
2 дк гора. Оста'на·лата част е изкопана и 
превърната в обработваема площ. . 
Х о ж о в и я l' роб (Хожувuйъ г~) 63 

Пил. (с. изт. от Харман четата), дол. Спо
ред предание тук бил убит .lIякакъв 

ходжа. 

Х6жовките ,(ХЬжуфкuте) , 66 ~ 
БР, ОЩ~: ХажuлаР1J (вж. там). 
Хо й нат а 49 - Еэ. (ю. на 3 км), на

клонена местност -на. изток; заета е от 

ниви. 

Хочиолу(още: Хочvолу) 79 - Ез. 
(сев. на 5 КМ), равна, местност, заета от 
ниви. Според местно обяснение название.; 
то оз,начава 'кацин (кацарски) път' (тур. 

ХОЧU ;рначело 'каца,'). По тези път преди 
години в:ьрвели кервани, КОИТО носели ка

ци за продан от Родопите (ОТ.kъм Хас
ковско). ' , 
Ху б чо йо лу - бу нар 3.3 - Кар. (ю. 

зап. до Ряката), равнище, заето от ниви~ 
Има кладенец, наречеи по име, на лице, 

което го е прави~о. ' 
Ху б ч ол о в и я бу нар 33=Хубчойо

лу-бунар. 
Ху мат а 48.- 1) Бод. (ю. зап. на 

1 км), равнище, за ето от ннви. Почвата 
е глииа и отчасти хума. 2) Бр., равнище, 
заето от ниви. Тук копаят хума за миене 
,на tлави.· 3)Лр. (ю., покрай р. Каялийка), 

местност, от която" вадят хума. 4) Тат. 
(изт .), равнище, заето от ниви. 
Х у м е и о тод е р е 28 ~ Ез., още: 

I1зорско дере (вж. там). , . 
Х у мен с код е р е 28, 30 - 1) Бод., 

ДОЛ, който минаlUlпрез м. Хумата .. 2> дt>. 

(сев. на 1 км), сух дол, от който вадят 
хума. 

Хумката 48 - Кар. (ю. н'а 2I<М), 
височина. Пръстта е червена. днес тук 
няма хума. . 
. Ху мни къ 48 ~ Кар. (ю.), местност, 
от които вадят хума. 

Х ъ дър (и) Ц а 65 - Ез. (с. аап. на 
5 км), стръмна местност с долове. Има 
ниви. Почвата е бедна. 
. Хъ дър и,Ч ки J.I бу нар ~l.- Ез., 
кладенец в м. Хъдърица. 

Х ъ дър й ч код е р е 30 - Ез., дол 'в 
М. Хъдърица. . ' 
Х ъ р в и я г ь о n ь 34 - Др. (ю. от 

М. Чалията),' низина, в която при дъжд се 
образува локва. ' 
Хъ рл 6 ви я бу н а р==Хаuрловuябу- . 

нар. 

Х'ъ р л 6 в о тод е р е 34 - Прав., ма
ЛЪК дол до Хърловия бунар. . 
Х ъ р м ал а л ъ н (още:,Х1Jр.маЛ1JН) '77 ..... 

И. (сев.), полегатаместност, заета от 'ии
ви. ПОЧВi:1Т(i ~, еловuца 'жилава' 'пръст'. 
Х ю лб е о л у (още: Хюльбеолу) , 79 ~ 

Ез. (между М. Гробицето и Чукурето), 
наклонена местност, заета от ниви. 

Хюл ьбиолу79= Фuльбuолу (вж. 
T~M) •. 
'Цв si т к О В С К ата мах л а 87 - мах.;.. 

ла в западния край на с. ДрагоЙново.Има 
род Цвятков ци. 

ЦВЯТК,овската че'шма 34 -Др" 
чеш~а на .10. изт .. от Нацкуу синке. 
Це р я (Цер''lJ) 49 -, 1) Ез. (между 

м.Зимница и Кьорвица), малко равнище, 
заето от ниви. 2) Фил. (зап.), равнище, ' 
заето от ниви. През турско 'време е има
ло гора. Днес няма никакво церово дърво. 

Ц и г а и ка та· 72 - Бод. (зап. от м. Де
лииванца), малка местност, наклонена на ' 
запад. Заета е от НИВJ:I. Според предан'не 
тук била умряла няt\ilква циганка. В се .. 
лото има 5-6 КЪЩИ цигани. 
Ци ган с' ка т г; мах ла 87 ~ 1) 'Др., 

още: дОРУ1<махлесu. Има две цигански 
семейства. 2) Запа,дtlИЯТ дял на с. Kpy~ 
шево. 3) Махла в западния край на с. СКО
белево. 

U и га нек а т а пътека 62 :~ФиiI. 
.(~ на 1 км), равнищ~, заето ОТ ниви. ·ИМа 
пътека" по която вървели само циганите 

от С.; Бодрово з~ Филево и обратно. " 
Ц и r, а н с кат а ч е ш м И ц а35 -7-- и. 

(И3Т. на 0.5 'км), чеПJМ8. Наречена е ,~ЪЙ, 
понеже. се намира. до горния край на се

лото, в' който живеят цига неки семеЙСТQа. 
ЦиганскаТ'а чука '68 -- ДР."(ю. 

8аО.5 'км), могила, под които се намират 
цигане'ки колиби.' 

нище, заето от ниви. Някога тук ca.~ъp-_ 
, шеели. 

ХаРМ.аните 58 - Д. дол (С". изт.), 
крива 'M~~TBOC.T, заета от ИИВI;f. Преди Ос
вОбождението тук е имало харман. 

ха Р м а R лък: ГОJIЯМИЯ-', Малкия--,. 
Харманските ниви 58= Харма

Huт~. 

Х а р м а в чет а т а 58 -ПИп. (сев. ,ОТ 

ти, каменно корито и мраморна плоча. 

4) Стал. (ИЗТ.), височина с остатъци от 

стара крепост. ' 
XaCKoBcKQTO пътче 62 - Стал. 

(ю. изт.), равнище, заето от ниви. Тук 
минава. черен път за гр. Хасково. 

ХаТИПОВU';JIивади 69- Кар. (изт. 
на ~ KM~ равнище, заето от ДИ,ЗДН. Би
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ц и r а н с к И б о з а лък 69 - - Бр. Ц 'ь рни т е г а б ъ р и 50 ,- 'и. (ю. 
(сев.), Ниt:ка местност, заета от ниви. изт. на 4.5 КМ), ВИсочина. Има габъри. 

, Ц и r а н с кич е и р 69 - ВИН. (сев.), U ъ рни тек а м ъ н И .48 - И. (изт. 
раВНИUlе, заето от ниви. Намира се близо на 4 км), височина, заета от пасище. Има 
до махлата на циганит~ , , черни камъни. 

Ц ъ р н й цит е 49 - Първ., равнищеЦи r а нек И те к-О"л и б и 61 - Бр., 
в	 М. Малките чеирчета. Има' черничеви

равнище, заето от ииви и пасище (мера).
 
градини. ,
. Преди години там - са живели цигани. 
Ц ъ р н ня к 8 мен 48 - 1) Вод., още:IJ. и ган с кит е ур ган е 70 оо:- Стал., Каракая (вж. там). 2) Пил. (изт. от Ряка

раВнище, заето от ниви. 
та), височина. заета отгора и ниви. 3) Пил., 

Ц и r а нек И Я . Г роб 64 - Лен., мал" голяма черна канара до Ильова чешма. 
ко равнище в м. Текията. Тук е имало Ч8вдарьовия буна р (Чавдар'у
гробhща. някога, когато е съществувало Bun1J б.) 33 - Фил. (с. зап. на2 ки), рав
с. Карабунар...~ Намират се остатъци от нище, заето от ниви. Има запустял' кла
основи по нивите, когато ГИ орат. денец.' Среща ,се родово име Чавдарьо
Ц иг а н с к О г ро б е 63 - Др. (зап.), вите. 

местност•.в I\ОЯТО има малки гробища. ч а 'й р; Голямия --', Калайжиевия --', Ка
Ц ъ р в е нак о в О т О (Ц1Jрвенакувуmу) ра --', KYM~. 

66 - Бр., равнище, заето от ниви. На Ча и рит е 59 - Кр. (изт~ на 4 км), 
речено е по прякор на лице Ц1JрвенаК1J, равнище, заето от оризови ниви. По-пре
КQЙТО имал тук ниви. ' ди тук е им~ло ливади. 

Църве-накъ 48 - ]) Деб. (сев_ и .Ч а ка JI кат а бб - Лен. (изт. на 2 КМ), 
з.ап•• H~ 3 КМ), --равнище, заето от ниви. висска и хълмиста местност • 

.,2) Стал., равнище, заето от I:fИВИ. ,З) Тат. 'Ч а кал кит е 66 - И. (с. зап., към 
(изт. >, Н'еравна местност, заета от ниви. м. Хасаръ), ХЪJJмиста местност. заета от 
4) Фил. (зап. от м. Церя), равн'З ,местност, ниви. 

заета от ниви. Почвата е червеникава във Чак а лл ъ к ъ 48 - и., гориста мест
всички тези местности. ност. 

и'Ъ.рвената пръс(т) 48 - Пил. Чак а л мах л е 89 - Прав., още: Бег
(ю. изт. на 0.5 КМ), седловина, 'заета от арман.лишкия 

ниви и пасище. Почвата е червеникава. .4 а к о в С к ат а мах л а 87 - MaXJJ3 
" Ц ър ве н а II н т е (още: Ц1Jр,енак'Ь) нас. Брягово, която -е разположена на 
48 - БР (с. зап.), равна местност, заета левия бряг на р. Каялийка. ' 
от ниви. П'очват~ е червеникава, 4 а кър Д ж й 89 - старо име на 
, Ц ъ р в е нит е път е к и 62 - Др., С., Градина. 
висока подяна северно от вр. Малък К0 ЧЗ'лийва поляна 51 - Пил. (сев. 
.,сТадии; заета е от гора и пасище. Поч от Алмалъкдере), поляна. . , 
вата е черв~на. • ч а 11 и Й С кот О дер е ЗО-,- Др., дол, 
Цъ р в е н и я б Р я r 48 -Бод. (изт. който минава през М. Чалията ; зае.т е от 

,ДО м. Въnчоския кайряк), висока меСТ пасище. 

ност, заета от ниви. Почвата е червени- Ч ал й о в от о (Ч~лuувоmо) 29 - Фил. 
кава (цървенак)., ' . (изт. на 1 км), безводен дол. Има тър
ц 'ъ Р к В а: Старата --', Чольева --'. наци. 

Цъ рк 8 И Ц а т а 63 - и. (изт. на Ч а л й я т а 51 - Др. (с. зап. на 4-5 км), 
1.-5 км), гол чукар с ниска местност на неравна местност, заета от пиви. Сега 
около, заета от ниви. Няма параклис, ни няма търнац'и. ' 
то извори, нито чешми.	 Ч а л лък : Горни --', Долни --'. 
Църквището 63 ~ 1)' 'Бр:, ниска Ча л лъ к ъ 51 - 1)' Кар. (сев.), равни

камеlJиста местност. между вр. Малък IЦ~,. което е било. заето '-ОТ гора, а днес от 
Костадин и Голям Костадин. Няма никак ниви. 2) Кр. (изт. на 3 К,М) , равнищ~, 
ва църква. 2) - Де'б. (ю. на 1 км), равни заето ОТ ПИВИ. Било е "мерия· . Още: 
ще, заето от ниви. 3) Др. (сев. от Голата ЧаЛЛ1Jцuте. 3) Прав. (до ..Пожардере), 
ЧУl(а), горцста местност. Според преда равна местност, заета от ниви. Има челии 
ние някога ТУК имало църква. (търнаци). Местността Се чели на Горни 
Ц ъ р н е л е в а мах л а 87 - северо ЧаЛЛ1JК и долни ЧаЛЛ1JК. 4) Първ. (зап.), 

източният дял на", с. Татарево. Има род равнище, ~oeTO е било заето от мера, а 
Църнелеви~ днес от ~иви. 5) Стал. (зап.), равнище, 
Цъ р не л е в и я б у, нар 33 - Тат.,· заето от пасище и търнаци (чалии). Има. 

кладенец в м. Каратопрак. път (скеля) за добитък.. " 
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Чаллъците ·51 ~ Д. дОП (зап. на Чат а л чет о 29 - Др., малки долове. 
1..5 км), равнище, заето от ниви.' които .се събират до Чаталъ. 
Ч а пъ баш и 15 - Вод. (изт.), каме Чат ал ъ 29"- Др., два дола, които 

ниста местност. наклонена на юг. се сливат' като чатал, западно от ы. Ап
Ч а лъ к мах л а· 89 - стара махnа в талоу на 3 км от селото. Заети са от 

ЮЖВИSJ' край на С. Искра. Наречена по дъбова гора. . 
родово име Чалъковuи. _ Чатальето 46 -1) Бод. (ю. изт. 
Ча му р л й 74 - и. (изт. на 4 КМ), на 1 КМ), голям хълм между два дола. 

неравн:а :местност, lаета от ниви. Горната му част е заета от ниви, а .сръ
Чам ур л й цка та' м О r и л а 56 ните" (склоновете) не се орат. 2) Бр. (ю. 

Бр., мог~ла до дола ЧаМУрJJията. зап. на 3 км), височина с два върха. Има 
Ча~урлйпкот'О дере 30· - И.,' изглед, на чатал. 

ДQЛ, '1(dЙТ9минава през М. Чамурли и с,е Чауговица 83 - Фил. (Ю.-1:J8 1 км). 
влива в р. Каялийка. Има течеща вода.. равнище с малка височин'а; заето е от 

Чам у р л й я та' 17 - Бр. (ю., към ниви и отчасти мера. Почвата е чернозем. 
землището Н8 с.- Искра), дол. Тук е съще Ч а уг о в и чка, бо з ал ъ чка 56,59 
ствувало бълrарско село Чамурли, което Фил.;, поляна в м. -Чауговица. 

се изселило в Хасковска ОК9~ИЯ (днес Ч ау н ь о В с кам а х л а87 - севе
с. Динево) преди повече от 200rодини. розападният дял на С. Бодрово.Има ,рОД 
В местността се н~мират' остатъци от се Чаунъовци. ' 
лище -керемиди и тухли. чен р: Ангелов-..., Бели~новия--, Ба
Чамурлукъ 48 -,1) Кар. (ю. зап. чойевия --', Боежиевия --', ГОЛЯ"ИJJ --, Гюн

на 4 КМ), равнище, заето от ниви. 2) Скоб. ДЮС--'. Дечов "', Дрянков,-...I, Емиров--, 
(ю. на 3 км), равнище, заето от ниви. Иванов--" Кильсе--,. Клисе-", К~qЮК",",. 
Почвата, е лепкаваглина. 3} Фил. (сев. на, .Михалов --', Мустак --', Радъов "'"', 'Сар

2 км), равна местност и дол. който ми хов --', СлаВЧ08СКИ I'.J, Хажиевия--', Хажи
нава през· нея; заета е от ниви. Почвата мустак--" Цигански--" Янчовия"'.- чеи
е чернозем. ре: Алимо~,лийте --', rOpH1fTe f'J, Гроз

Чам у р л у ч к И б У нар 31 - Кар., кооловите f'J, Гьол цките "", 'даражиеви

клад~нец в М. ЧаМУРJJУК~. ' те"', Долниге-, Куршильовите","" Сар

Чам у р л у ч код е р е зо - Кар. (ю. хожовите --', Стойеви --', Танасчоолови-- , 
эап. на 5 КМ), дол в м.ЧаМУРJl укъ. Хатипови --'. ' , 
. Чан ард е р е 37 - Лен.,' още: То Чеирето 59 - 1) и., още:·ДjJяно~. 
nоловскарякй (вж. там).· чица ,(вж. там). 2) Скоб~,' раqнвще, заето' 
Чан к О В а та ч е ш м а 34 - Лен., от ниви и ливади. ' 

чешма в селото. Ч е ир к И те 59 - И. (ю. на 2 км), 
Чар д а к ъ 60 - Лен. (ю. на 0.5 км), равнище, заето от ливадИ и лозя. 

равнище с наклон; заето е от пасище. Ч е й р мах л а 88- северният ДЯЛ- на 
Тук е имзло чардаци на овqари и позари. с. Виница. . ' 
Чар D а цит е 60 - Кар. (зап. на· 2 км), Ч е ир с кид е р е т а 30 - Ез., два' 

равнище, заето от пасище (целина). дола, I<ОИТО ограждат М. Чеиря. . 
Чаршийките 64- Фил., местност Чейртарла 77 - етап. (ю. изт. на 

в зеМ)Iището на С. Сталево, където я 1 км), тревиста равна местност, заета O'F 
наРИЧilТ Кабата. . ' ниви. ' 
Чар ш и я т а 86 ---.: средният дял на чец р че: МаJJките" чеИрчета. 

с.	 Драго'Йново. Ч е и р чет а т а 59 - ПЪрВ., равнище, 
чат ал: Големия--,,' Малкия-. в пп-голя мата и. Муранли. След Осво
Чатал дере 36 -1) БР, 'дол свода, бождението е било ~epa, а днес е заето 

която пресъхва лятно време. Южно от от оризови ниви.
 

селото е разклснен. Влива се в р. Ма Ч е и р ъ 59 - 1). Др. (зап., ПQкрай
 
рица. 2) Деб. (зап. на 3-4 КМ), суходо р. Каялийка), равнище, заето от пасище.
 
лие с разклонена форма; наоколо има 2) Вин. (сев. 8а200 М), равнище, заето
 
'ниви. 3) Кр., разклонен,- дол до Гола мо- от пиви. Днес няма ливади. Названието' 

- ГliЛ~. 4) Пил. (сев.), два дола, които обра се изговаря още ЧuUря. 
зуват форма на чатал. Ч е и р я (и: Чuuря) 59 - Ез., Оlце: 
Чат а л е то 29 - Ез. (ю. на 1.5 I<М), Клисечеир (вж. там). 

дълбок, разклонен като чатал дол. Ч е и р я .. п ъ Т"Я 62 -.Прав., още: Ан
Ч а та лка й р я73 -'Стал. (ю. зап.), гелов чеuр (вж. там). 

висока местност с разклонени долове; Ч ек е р б е кен е 83 - Д. изв.(ю. зап.' 
заета е' от пасища. на 1.5 км), равнище, заето от виви и 
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овощни градини. Имало е много тръне. 
Неясно. 

Чел апк и т е 83 - Кар. (ю. зап. на 
4 КМ), равн-ище, заето от ниви. . 
Челебйевия буна~р 33-Д.изв., 

кладенец в М. Равнакъ. 
ч е 11 й Й ка: Куквите челиЙки. 
чел й я: Аран,...,; Честите челии. 

Чен г е в е кон а к 17 - Прав. (ю., 
ХР'ай м. Язлата), равна местност, която 
доскоро е била пасище, а днес е заета 
от ниви. Тук е имало няколко цигански 
къщи. 

Чер 8 е н. и Т е път е к и = Цбрвените 
,пътеки (вж. там). 
Чер в е н и Я б ря г 48 - 1) и., го

риста местност. Има открито място с чер
вена' пръст. 2) Кар. (Ю.), височина, заета 

от ,ниви. Почвата е Цбрвенак. 
Чере,шовата махла 85 = Нерез

тарла (вж. там). . 
Чер кез о в и я б У нар 33 - Бр., рав

нище, заето от ниви. Има кладенец, на

речен по прякор на лице Черкеза. 

Ч е с тит е дъб й ц и 50 - Бод. (изт. 
на 1 КМ), наклонена на юг местност, заета 

от н~ви. Има стари дъбови дървета. 
Ч е с тит е чел и и 51 - Бр., рав

нище, заето от пасище. Има много тръне. 

ч е ш ма: . Боньовската ~ , Ваневата -', 
Въняковска~ , Гержикоеата ~, Данева"", 
Дельоква ~, Димоска f'OoJ,' Енчовската ~, 

Кавазвата~, Караивановата~, КалеНСКI1-' 
та ~ , Курденската "", КЬОРСТОЙJ(овата ~ , 
'MYXTapeBa~, Нихтаровата~, Плукър

ска ~, Поповата "" , Пръшленската ~ ," Сли· 
воската ~~, СоужичкаТR ~, Соук ~, Троп

човата -.., Х·ажираЙовата'~, Цвятковска

Ta~, ЧЗRковата-." шопоВата~, Язланска
Ta~ ; Двете чешми. - че шм а: Бурма
лията ~, Гочовата "", Гьол ~, Делиимер

Ba~, Димовата~/ Дойчооловата~, Ильо

BaTa~, KaBaK~, КалажиЙовата~,. ,Кече

жийската~, Кирква "", Кожабашовата~, 

Меминвата ~, МеминоваТ8"', Мильовичин
та~,l\~ИЛhчоската~, Палазовата~, По

повата ~, Трандафиловата ~, Хажимитьо
CKaTa·~, Шоповата~; Търте .чешме. 
че ш м й: HOBaTa~, Петровата~, Стара
та ~, Хажираевата-... 

Ч е ш мат а 28 '- и., чешма в М. Юр
тищата, сега е пресъхнала. 

че ш ме: Батак~, -COYK~ ; КуnечеUI
меси. 

Че ш меж ~ Ю в и я б У H~a р 33 - Бр., 
равнище, заето от ниви. И ма ,кладенец.< 

ч е 111 м И ца: Развалената~, Цйганска

та-. ' 
ч е ш ми чка; Гажаловата f"'o-I', Саркольо

~aTa~. 

Ч 'е ш м Я та р л а 78 - Кр., още: Пет
роват а 'чеШAlЯ (вж. там). 
Ч и кур е Т о 46 - Любе (изт. на 3 км), 

ниска мочурлива местност, заета от ниви. 

Ч и лек л й а л а н 75- Вод. (зап. на 
2 км), полегата местност, заета от ниви. 
Чи л й кде ре 37 - Д. изв. (сев.), сух 

дол, койтn е свързан с м. Илишиците. 

Ч и л и кч й а л а н 80 - Стаn., равни

ще, заето от ниви. 

ЧИЛ,ИНГ1fрен кайнак' 34 - Гр. 
(с. изт. на 3.5 кы), местност, в която ~Ma 
хубав извор с вода за пиене. Наречен е 

по прякор на липе Чилuнгuр. 

Ч и 11 и н r й р мах JJ е .89 - Деб. (ю. 
изт. на 4 ..-5 ,КМ), изчезнало турско село 

преди Освобождението. Наречено по пря
кор на турчин Чuлuнгuр. 
Ч и лин r и р о в и тек е л е ми 70 

ПИJI. (сев. на' 2 км), наклонена на юг. 
местност, заета от ниви. Има род Чилии
гировци. 

.' Ч и лин г И р С кот О 56 - между деб. 

(ю. изт. на 4-5 км) и БР (зап.), равни

ще, эаето от ниви. - П(j име на изчез
налотурско село lJllлuнгир,М,ахле. 

Ч й л л ъ л ъ н 76 -'Me~дy Др. (с. изт. 
на 5 км) и Ез. (зап. на 1 км), равнище, 
заето от ниви ..Преди десетина годнни е 
било пасищ·е. Почвата е чернозем~ Вода. 

няма. 

Чи л тик: Горни~, Долни~. 

ЧИ!I т й к ъ 5~ -Деб. (ю~), равнище, 
заето от мера. По-рано са сеяли ориз. ' 
Чилтиците 58 - Д. изв. (сев. на 

3 км), равнище, заето от ниви. Преди 

Освобождението е било заето от ори

зище. 

Ч й льо в а т а а Д а 68 - .[Iюб. (изт. 
на 3 км), ниска местност край р. Мари
ца.3аета е, от, пасище и върбаци. Ада' 
(тур.) значи 'малка горичка'. 

Чин ар - р я J~ 8 29 = Чанардере (вж. 
там). . 
Чингървия бунар ЗЗ -Де изв., 

кладенеи в м. Лъпата. Има сеМейно име 
ЧиНZбровu. . 
Ч и'н т И дер е 36 - И., дОЛ западно от 

м. ШахпалиЙца. 
чий р: Саливи я ~ . 
Ч и рак б У нар' 38 - БР (зап. на 

1 км), равнище и малк.а височина,ззети 

·ОТ нпвЙ.Ня.кога е имало кладенец, а днес 

е останал малък извор. Местността е би
ла владение на Чиракъ (Чираците) .- род, 

който е живял в изчезналото с. Чилин" 
гир:махле. 

Ч и рак о в О дер е 34 - Др., дол 

северно от м. Дермалалън. Има течеща 

BOД~ 
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ЧирпаН'ската М'ОГИЛ8,56 - Гр. 
(изт. на 6 км), висока могила, която спа
да към 'землището на гр'. Чирпан. 

Ч и р пан с к И път 62 - Кр., още: 
Кушуолу (вж. там). . 
Ч и р пан с кот О дер е 30 - Д. ДОЛ, 

малък ДОЛ, който се съ'единява с Чомлек

дере. 

Чи так (ъ) 87 - старото име на с. Бяпа 
река. 

Читачката махла 81-махла на 
с. Искра, в K~SJTO са живели турци преди 
Освобождението. . 
-ч и 'фл ик: Гергьови R~', Горния ~, Дол
ния~. . . 
Ч и фл й к е р и 79 '-"1.' Първ. (изт.), рав

нище, заето, от ниви. Дели се на Горния 
чифлик и долния чUфлик. Не се помни 
да е имало тук чифлик. 

Ч.и Ф ,,1 И К Ъ 85- старото име на с. ДO~ 

бри дол. " 
Чи Ф JI нк Я (Чифлик'€) 60 - 1) Лен. 

(зап. на 2 КМ), равна местност, заета от 
ниви и орнзища~ ПО-I1,реди е имало и го

. ра. В местността е И~ЙIЛО -турски чифлик. 
2) Първ., още: Чифл"uкери (вж. там). 

ч й q ка: Русовската -.J ; Долните чички. 

Ч й ч кит е 45 - Др. 1) сев. на 3 км, 
две могили; 2) изт. на 1 км, мест

ност, . която включва, равнище с малка 
стр'ЬМНl!на и две чу-чка (малки могили); 
заета е от гора. и Циви. Названието се 

изговаря още ЧУчкиmе. 
Чобанада 80 -Кар. (с. зап., край 

р. Марица), равнище, заето от гора и 
пасище. " 
Ч о бан к а я 88 ~ Вод. (ю. до м. Къ

държикъ), голяма K~itapa. 

Чо бан о С кат а:1( р у ш а 69:- Фил. 
(зап .), равнище, заето от ниви. Няксга 
тук е имало голяма круша.' Среща се род 
Чобановите. 

" Чожукте-пе 80 - И. (ю. изт. на 
·6 км), ~исочина, заета от гора. . 

ЧО.1 а·к б а и р 80 -.1) между БР (с. 
зап. -на 2 км), Деб. (изт. на3 км), Кар. 

(зап. на 5 км) и Първ. (ю. изт. на 2 км), 
голяма местност,' която е отчасти хълмис

та, висока, отчасти равна. Заета е от ни
ви и лозя. Почвзта е слаба. Наречена е 
по родово име Чолаците от с. Дебър. 
2) Ез. (ю. на 5 км), I1ланинскисклон. 

'ЧолаковаТ,а чушмя 34 - Стал., 
чешма в .дола Дерето. Има род Чела

ковии. . 
'ч о лак о В И Я О стр О В 68- Кар., 

остров на р. Марица. Има род Чолакови. 

Ч о л ь е в а Ц ъ р к В а 63 - Др., по
ляна в Драгойна, северно от М. Бойчо

ското. Няма църква. Има камъни, наре

ден" подобно на легло. 
Ч о л ь е в а чук 'а 68 -' Бр. (сев. на 

2 км)., могила. Лично име ЧОЛЬ9' не се 
среща. 

Чомnекдере 37 - Кр. (с. и·зт. на 

3 км), сух ДОЛJ който идва откъм гр. Чир

лаН j минава през С.' ДобрИДО1l И се влива 
,вр. Марица. Почвата е чернозем. Тук 
са правели паници от пръст. 

Чоп о в а к ор и й ка, (ч. курuйка) 
69 - Кар. (ю. и.зт.), равнищс:', заето от 
ниви. В минаЛQТо .е било целина, лрите
жавана от Чоло. 
чука: Айкънската~, ГолаТ8f'OoJ, Гьор

гова -.J, Димитракова ~, ДpaгaHOBa~, КаА

раЧК8та ~, Копаната ~, ПетеЛова(та)-.J , 
Синурската ~, Uиганск-ата ~ , ЧОЛ1J-ева ~ , 
Шабанова~, Янина~; Гоnиrечуки.' 
чук а ра: Куршанова~.. 

Чук а р кат а45 - Бр., висока каме
ниста местност, заета от м-ера. 

·Чук·арките 4~ - Др., височина- в 
Драгойна (между м. Боевата уденца и 
дола Ранчели). . . 
Чуката 45 - 1) Бр. (зап. на 1•.11(М), 

голяма' могила, която се обра~отВа.· На
около е nаЗЛQК ('слабо място'). 2) ~6p~, 
още: КаilраЧ1Сата чука (вж. там). 3} J;l~ 
още ~' Синурскаmа чука (вж. там). 4) Тат. 
(изт. на 1 км), висока местност, заета от 

ниви. 

чук ур: Бей ~, Дълбокия ~, Съръко

вия~ ; Шавдаръчукуру. , 
Чук У р дер е 36 - Др., дълбок доп, 

който идва откъм землището' на с. 'Пи
лашево, минава покрай Драгойново и се 
влива в р. Каялийка. Няма теЧеща вода. 

Зает е от пасища и ниви. 

Чукурето 46 - Ез., още: Илиluи
кл (вж. там). \ 
Чук урк И те 46 - БР, малки низи

ни източно от м. Чукурuрла. 

Чук ур ск О дер е ~O - 1) Др., още: 
Чукурдере (ВЖ.' там). 2) Ез., дол, който 
минава през м. Чукуретр. 

Чук ур тар ла 77- 1) БР, низина 
в по .. голямата местност Дългите юргане. 
2) Кр. (сев. на 1 КМ:), ниска местност;

наоколо има иивии гора. 

Чук У ръ 46 - 1)' Деб., равнище в 
м. Горен Кумсал ; заето е от ниви. 

2) Прав. (ю. на l' КМ), н иска местност, 
заета от ниви и мера. Още: Чукурето. 
3) Стал. (ю. на 0.5 КМ), ниска местност, 

заета от ниви.' 

Чук Я н И Я път 62 ~- Бр. (зап.), път, 
който започва от, С'елото и минава покрай 

Ч~каТа. 
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Чул фан с кат а ря к а ЗО· - Пип., 
още: Ря"ата (вж. там). ВЖ.' ч..vлфаmа. 
Ч у .л фан с к О г роб е 63 - _Пил., 

дял от М. Чулфата -(вж. там). 
Чул фа т а (Оlпе: Чулфът1J, ЧУЛХ1Jmб) 

77 - между Пил. (зап. на 4-5 КМ) и И. 
(изт. на 5 к.м), неравна местност и висо
чинки: заета е от ниви. Някога тук.е 
имало С.' ЧулфакьоЙ. 

Ч у мур лу Ц ИТ'е (още:" ЧумуjJЛУКб) 
48 - БР (изт. на 4 I<М), равна меСТ1{ОСТ, 
из която. има и 8ИСОЧИНКИ; заета е от 

ниви. 

Ч у"п л а къ (още: Чunла"б според 
емлячния реrисnр) 73 - ехал. (ю. на 
20J м), голяма височина, заета от па

сище. 

Чуплачковото бунарче 31 
Стал., кладенЧе на хълма Чуплак'Ь. 

Ч у n л а ш кит еу р ган е ·56.1 58
.Стал.• (ю.), раВf4ище, с HaKJlOH на 'север; 
заето е-от отделни парцели ниви. 

'Чу реш а т а 49 - Пил. (изт. от М. Гра
дището), стръмна,местност, заета ст храс:' 

талаци и пасище. По-рано е имало чере
шови дървета. 

- Чу"решката ряка 24, 29- и., 

горното течение на р. Каялийка. 

• Чурчулювата 'са'Я, 51,59.- Бр.• 
неравна местност, 'зз ета от пасище, мера. 
Чурчул.ь,е 'чучулига'. 

,Ч у ч кит е 45 - 1) Бр., равнище, 
сред което има две 'мсгили. 2) Др., още': 

Чuч"utnе (вж. там.) 3) Пил. (ю. на 2 км), 
било между два до.ца; заето е от ниви. 

ч уч ур: Голямия .-., Малкия""'. 
Ч у ч у р ъ 31 - 1) Бод. (с. за п), две 

чешми, ,наричани поотделно. Голя.мия чу

чур и Мал"ия чучур. 2) Др., чешма в м. 
Лозинит'е. 

чу Щ ма: Бата'к "'. 
чу ш м И чка: Касовата"":", Пачимано

вата '-'. 
ч у ш мя: БежаlJската .-.', Бялата.-. ~ Гор

ната.-., Дольната ~, ПеЙо~ата.-., Чолако

вата .-., Ш'опоата 1'1; Лоповите ЧУШМI.I. 
Ч у ш м Я дер е 35 - Стал. (зап.), дол, 

.в който има чеlIlма. СъеДИlJява се с до

-ла Саядере. 
Чу ш м Я сър Т'Ь 78 - Кар. (изт. на 

1.5 км), височи на, заета от ниви. 

4 У щ мят ърл ъ 78.~ Кар. (зап.), 
равнище) заето. от ниви. Наблизо е Доль
ната ЧУIIIМЯ. . 
Чушнатите кам'Ь.ри (ЧУШНбтu

те ,,~) 59 - Бод. (ю. изт. на 3.5 км), 
височина н дол, заети от пас1tще. .Има 

камъни. 

Чър н И цит е=Цбрницuте (вж. там). 
Ш а б'а н о в а чук а 68 ~ Др., малка 

могила в Драгойна, между м. 
и Харманчето. 
Ша бан о в И я 'г роб 64 

риста местност. Тук бил уб"ит 
име Шабан. 

Лозините 

и., го

турчин на 

Шан дър ъ чук У ру' 77. - Гр. (с. 
изт.), ниска местност между два дола; 

заета е от ниви. 

llI_a рап о л 79 '- 1) деб. (зап. на 
1-3 км), голяма равна местност, заета от 

ниви._~Т.у'К-.. Мliнава ,черен път З8 Хасково 
и Асеновград. 2) .Др. (сев. на 1.5 КМ), 

равнище, заето от НИ8,и. Според местно 

обяснение названието означавало 'винар

ски път' (Шараn-iiолу). В) Тат. (ю. нзт. 
на 1 км), равнище, заето от ниви (прр

стира се и в земЛището на с. Дебър). 
Названието се изговаря още: Шароnолу. 

Шар ап ъ нат а 58-- и. (ce8~), равна 
местност и малки брегсве.Почвата е 
камениста. Има ниви и малко гора. 
Шар а пън С к ат ак о ри я 56.- и., 

малка,местност в по-голямата М. Шара

п'Ьната. 
Шарл а н 0- В а та' л о чка 68 - и. 

(зап. на7 км), низина и полегатост, зае
та от пасище. Лоч"а'е 'ниско място меж· 
ду две височини'" Има род Шарлановци. 

Шарлановата усойка 68 ~ И.,
 
гориста местно.ст, с'лабо огрявана!i от
 
слънцето •. 'Вж. предходното название'.
 

III 8 'ф ран ъ49 - 1) Бод. (с. изт. на 

200 м),_ продълговата местност, наклоненас 
на изток. Заета е отгора и ниви. Поч- • 
вата е червеникава. 2) Пил. (изт. на 
0.5 КМ), неравна местно,т (връхчета и до

лове), заета от :ниви. '
 
Шах а н о в С кам а х л а ·87 - стара 

махла, в югозападния край па с. Искра. 
Има род Шахановци; , 
Шах п а лий ца 65 И. (ю. зап. на 

3 км), равнище, заето ОТ ниви. _ 
Ш е в й к О В О Т О б У нар ч е 33, __ Д. 

изв. (изт.), кладенец J<ЪМ зеМ,лището на 
с. Поройна. Има семейно им'е Шевиците. 
Ш е JI мен в а кор If\Я 51 - Др. , (с. 

изт. на,] КМ), равни[це и височина. Има' 

гора. ШеЛJlен значи 'охnюв.' 
ш е..л ь мен :. Кирвите шельменя. 
Ш е R к У У тол и ва Д е 69 - Лен. (с. 

,зап. на 0.5 'КМ), равна местност, заета от 
ливади. 

-ш и л'н е с тик а м ъ н И 47 - Бр. 
(изт. на 0.5 км),. висока камени~та мест
ност заета от .мер.ия". Има ИЗIllилени, 

(остри) камъни. 
Ш й л н ъ С т И Я кам е н 47 - Пил. 

(зап. от м. ГраДИlпето), местност, в която 
има остър голям камък. 
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Ш й JI Ь Н е с к И кам е н 47 - Др., ro- ' 
ляма островърха (UЗUluлена) канара в 
Драгойна,' северно от М. ВЪЗdхнат камен. 
Шип кат а 49 - 1) Бр., гориста мест

ност. 2) Др., дол в Драгойна, източно от 

м. Студенстойчовия ясак. _ 
Шиш к О В И Я б У' нар 33 - Стал. (ю. 

изт. до' м. Чеиртарла), равнище., . з~ето от 

ниви. Има кладенец. Среща се родово 

име Шишковци. 
Шишкоската ЛОЧК.а 68 ---... Бр., 

ниска местно'СТ, заета от пасище. 

Шиш к О С кит е н и в И 70 Бр., 
местносТ, заета от пасище, мера. 

Шол ь о в и я кар а г а ч 69 - Бр.,
 
'местност, заета o~ ниви. Има голям бряст.
 
Ш оп в а там а х л а 87 - нова махла 

на с. Сталево в южния му край. Има род 
Шопето (Шоповци). 
Шоп о а т а ч у ш м Я 34 - Стал., чеш

, ма северно от м. Ортагерен. 
шоп о в а кор ий к а (Ш. курий"а) 

69 --=- Кар. (IQ. изт.), MaJJK3 местност, зае

та от дъбова гора. 
Шоп·ова;-а воденица 71 -. Д. 

изв. (ю. зап. на 1 км), равна местност 
покрай Тополовска ряка. Има, водеНИllа. 
Шоцовата чешма 34.-1) д. изв., 

чешмавм. Капаклията. 2)Пиn~ (с. зап. 
до м.· Сър'Ьковия камен), чешма. Има род 
Шоповци. 
Шоп о вия дъб 69· - Кар., местност, 

заета от {ора. _ 
Ш о 11 О В О К И Ш е 68 -, Гр. (ю. на 

3 км), местност. Нивите в нея са били. 
заградени от гора като ъгли. Днес няма 

/-' гopa~ Някога е имало род Шопоолу. 
Шоп о в о т О б У нар ч е 33 -' Д. 

изв., кладенец в М. Гереня. . ,. 
Ш рп 0'0 лук ьо ш е 80=ШОfzово "и

ше '(вж. там). 
ш о с е: Банското,-,. 
ш у ы а: Тянкова.-.. . 
Шу 1.1 ак ъ 51-1) Тат. (сев. H~ 0.5 КМ), 

равнище, което е било зае-то от .гора, а 
-сега е мера. 2) Фил. (изт. на 4 КМ), го
ляма местност, заета от nозя. Имало е 
гора преди ОСl30бождението. 
Шум а т а 5~ - ]) Бр. (сев.), равнище, 

което някrга е било заето от гора, а 

днес - от ниви. Според предание тук 

бягали от "чумата". 2) Др. (ю. ОТ Хървия 
. гьол), _низина, заета от паси[це. Няма 
храсталаци. 3) Д. изв. (ю. изт. на 1 КМ), 
равнище, заето от ниви и лозя. Тук е 
имало стара гора. 4) Пил. (сев. на 1 км), 
наклонена на юг местност. Днес няма 

гора. 

ШумБУnОВ8та моги,л,а 68--Гр. 
(с. зап. край Дермендере),могила. 

Шуменско ,дере ~O - Др., ДОЛ, 
който минава през М. Шумата. Няма 
вода. 

Шумковца 51 -.. Ез. (ю.ца 2.км, 
ю. O'J;' м. Малък Кунжеnи), ХЪЛМ-(б'hрчuна), 
за ет от горичка. . . 
Шум 'f В И Я 'б у нар 3з т Деб., Оlце: 

Чукурб. днес няма родово .илисемеЯJlО 

име Шумтови. 
Ш у.ш ул к а 49 - Пил. (10.' И~Т. на 

2 км), наклонена на югозаН8Д мес1'НОСТ, 

заета от ниви. _\ . . " ' 
IU ъ Р къ л·в ия -б.у нар 29 - Д,.и~в., 

кладенец в м. Текията. . . . .
 
ю К Jl е р 73 - Вод., още: Моzu.л.,,"т~
 

(вж.' там), Kot.TO' представя hpeaoA H~
 
турското назв~ ние. 

Ib л ю ж а - Ез. (ю. ,на' 3 км, ю. 'QT- ....
 
Лъката), височина, заета от л,)зя~.По,IЩ"·
 
та е чернозем и 'KaMЪH~. - Ненсно.',.с' "
 

Ib л ю жан с код е реЗО - Ез., 'дол
 
ПОl<рай м. Юлюжа и КЬРЪК!JИЦЦ. . .)" .
 
Ю мер б а и р (още: Имерабt;luр) 80~ 

Кр. (сев, на 2 км), височина, заетаотви~ -" 
ви. По':преди е имало ropa. По'.' TYPC:~ . 
пично име Юмер. , " _ .," 
ю р r ан: Дългите юргане t ~ъситеJQР-~.· 

гаве, Старите юрганя. " .... 
Юр ган е т о 58 - )) БР· (ИЗТ. ~'~'~1, 

равна местност, заета ОТtIИВИ• 2).C~~, 
равнище, заето от ниви. j':"", .. 
Ю р е нли к: Горния,-" Средния-,.· 

Ю р е н с кам а х л а 85 - запа..u~IiJlt 
дял на с. Градина, който грани-чие-~
Юреня.· ',',~,' 

Ю р е н х а с а ръ .79 -11., вис~q~~.,@/-, 
м. Юреня. ..' _.-}', 
Ю р е н я 7.9 - 1) Гр. (зап.), BIf~~() ~. 

.равн·иЩе, заето от ниви и лозв. 'C~B~A~ 
предзниетук имало .римско" СЦJiiЧ~~. 
2) и. (изт. на 1 КМ), 'не M~?ro·p'8f!J,,· 
местност, заета от ниви. Почо-ата .еЧ,е:р

нозем. -., ;"
Юри я т а 59 -Тат. (зап;' 'HaO.51(.~~·" 

равнище, заеТQ' от НИВ(t. Дели се.". 
J орната юрия и Долната юрия .. Юрия 
е 'местност, определена за "аша Ha~цe, 

добит'Ьк'. . 
ю Р т: Голямия""' , Горния,-" lIeJIВI'I, . 

Долния r-J , Дору"", Кара"" Ма~~ия"",, 
ета рия r-J , Тю t>кменя ~ , Хада",; Бииди

клицките юртве, Гьопqулерски юртвв~Де
реКЮ8СКj1те юрrвя; Турски юртища.; Ста
рите юртове;' Кючукюртъ; Султанюрду, 

Юрукюрду. . " 
Ю"ртатепе 76 ~ и. (ю. на .2. км), 

височина, заета от ниви и пасище. '. 
Ю р т В е т о 61 - 1) Бод. (ю.), равни

ще заето от ниви. ,2) БР, още: Бuндu
"л~ц"umе юрmве (ВЖ. там). 3) ,Праll., 

http:������.',.�
http:��zu.�.,,"�
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. между землищата на cen8T~ Скобелево.
равнище ДО м. Язлата; заето е от ниви. 

, Каражалово и Филево.4) Първ., равнище в по-голямата м. Му
Ю р у ч к И ПЪ Т' 62=Юрукйолу (вж•.ранли; заето еОТ ниви. 5) Фил. (с. зап.), 

там).
равнище, заето от ниви. .. 

Юручкит-е егреци 71 - Бод.Ib р т ищ а т а 61, 86 - 1) Наи-старата . (сев. -от м. КОцарица), равнище, заето от 
махла нас. Бодрово в югозападния му 

ниви. Някога тук е имало егреци.
край. Още: Тонковска махла. 2) и. (изт. Юрчетата 61 - Първ., равнище. в 
на 1 КМ), равна местност и ср'Онка по-голямата местност Бюке; заето е от
 
('бряг'). Има ниви. Не се намират остатъ ниви. При копаене :От водния синдикат
 
ци от сеЛИlце. 3) Лен. (сев.), равна мест


са намерени керемиди.
но, заета от мера и ниви. Тук е имало Ю р ч Й цка ки п р й я 56, 60 - Кар. 
'старо селище. (с. зап. към землището на ·с. Любеново, 
Ю ртл У къ 61 - 1) Прав. (ю-. на преди: Юоmчuu), равнище, заето от ниви.


2 КМ), равна местност, заета от Itиви. На
 Има ма-лко мостче ("иnрuя) над дол.
 
мира се ,близо до изчезналото турско с.
 Юсе'нови ка-ваци 69 -Де ИЗВ.
Язлата.,2) Кар. (ю. изт., _ДО М. Я~аците), (изт. на 3 КМ), равни ниви. Тополи (каваци) 
равнище, заето от ниви. Юрm е дворно, е имало преди 50-60.ГОДИНИ. Юсеновu 
място). Названието гласи още: ЮРnIЛУ е от турско Jlиqно име Хюсеин.. ' .
 
ците. . ", Ю с у в и.я бу нар 33 - Вод. (ю••
 
Ю р т О В О т'О б-у нар ч е (Иуртувото 

близо до Ря ката), -- кладенец, наречен по 
б.) 31 - Д. изв., още :Шевuковото. бу име на nице- Юсуф. '
 
наDче (вж. там).
 Юс у зле р=Исuзлер (вж. там). 
Ю r т ч И и ~ 89 - старото име на с. Ю с у зл е р с к И 11 ъ т 62=Преславс"и. 

Любеново. n'От (вж. там)., Юсузлер е старото име
Юртчийска рЯка·30- Кар.,~ал

на с. Сталево. 
ка река; която започва откъм землището Юсузова к~рия 69 - Прав. (изт.
нас. Любеново (по-преди :Юрmчиu) и 

на2 км), височина, заета от гора. 
се влива в р. Марица. Ib ч бу нар 88 -,- -СТарОТО название на
ЮРТЧЙЦКОТ9 56 - Кар. (с. зап.), 

местността, в която е раЗПОJlожено _)!Вес 
равни.ще, което влиза в междата ~a зем с. Пилашево. Имало -е три кладенци: 
ли[цето на с. Любеново (по-преди. Юрm Дедеб)'нар, Кожабунар и Дудбrнар. 
чии). 3аетое от ниви. Със същото назван~е Ючбунар туриите
Ю~р,т ъ 61 - Гр. (с. изт. на 0.5 км), рав

са наричали и саМ9ТО . село, назовавано 
на ниска местност, заета от ниви и 07 от българите Б...vково още преди· Осво
час.ти от го.ра.. Намират се остатъци.от 

бождението. _ .. 
старо селище, -стари зидове, тухли, кере- Ib ч к ю тук 18 - и. (зап. на2 KM)~ 
ми~и и ПР'" " '. , равнище, което преди десетина години е'
ю р т Я (ИjJрm 'о) 51 - 1) БР (изт.), 

било заето от _гора, а днес: от ниви.
 
малка равна местност, заета ОТ ниви.
 

Я а нъ т а ш (още: Яанmаш)' ,,62) Ез. (з~п.), - равнище, -заето от ниви. 
Boд~ ·(сев.), наклонена на ю·г камениста3) Пил. (изт. на 1 КМ), равна местност, 
местност. Според местно обяснени~ пър: 

заета от ниви. . 
вата част на името означавала срънаЮрукелма 80-Лен.(изт. на 3 км), 
(паКJIОН). Бъnгаритенариqат местносттаХЪЛМ, -за€;т от гора и _ ниви. Почвата е 
Mllm"oBume ка,м,'Они."кумсап" и беловина. Под кумсал тук 
Ябълковски в_ът 62-Фил., оше:разбират' 'смес от пясък и -чакъл,... (камен

Алжалuцкu n'От (по-старо име; _вж. там).
лива-- почва)'. 110 име на- с'. Ябълково, Хасковско.Ю р у к й О л у 79 - Скоб., раВНИLце, 

заето от ниви. Има лът за р. Марица. Ягодна пuляна 51 -:-Тат.·(ю.' на 
0.5 км), равнище, заето от ниви. В турЮрукюрду79 - 1) Вод. (ю. до М. 
ско време тук са сеяли много ягоди.

Кулечешмеси), полегата и отчасти ~aBHa
 

местност, заета от пасище и ниви. 2) Ез. Ягълето 58 - БР, още: Бозал'Ок~
 
(ю. на 4. t\M), неравна .местност, заета от (вж. там). Яг'Ол е 'лятна кошара за овце.
 

ниви и мера. Я r ъ JJ Ь чет а т а 58 - и., гориста 
Ю р у мел ь д и-п о л я нат а 83 ~ И.; местност, в която има малки попяни, по

(ю. ИЗТ,. на 5 КМ), висока планинска мест- добни на заrрадени ливади. - Вж. nред

НОСТ, заета от гора и пасище. -' ходното название. , 
ЯЗ лай о л у 79- ·Ез., п:ът , КОЙТО ми ~Ю ру ч ка там о r и л а 68 - Скоб. 

нава през М. Сяканата кория, Копана МО
(ю. зап. на 4 КМ), могила, на г,раницата 
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гила и Драчовица. Водел е за изчезнало- 80 - Кар. (с. изт. покрай р. Марица), 
то. турско с. Язлата •., ., . равнище заето от ниви.' , 
Я з 11 а к () Р И Я (Иаз-!,-акурийа) 79  ялмъ: Ирик~. ~< 

Кар. (ю. на 2 км), равнище, заето о)' ни ЯЛ ъ н лък ъ 37 - Деб. (ю. на 2-3 км), 
ви, ливади и храсти. В миналото е имало: r олям дол с течеща вода. Почвата е' ка

гора. . мениста. Няма особена растителност• 
11 зла н с кат а. ч е ш м Ц 31 _- др, ЯЛ ъ ж й къ (още: Я л я джи к ъ) 78 

чешма източно от билото· Язлата. Вин. (зап. на 3.5 км), равнище, _заето от 
ЯЗ пан с кот О 56 - деб. (ю. на ниви. Почвата е слаба - "червенак с.

2.5 км), равнище, заето от ниви. - По Я ма: Вълча~. 
името на изчезналото турско с. ЯЗЛ1JКЬОй. Я мат а 45 - 1) Кар. (изт. н.а 4 КМ), 

.1 Я зn а н с кот О дер е 30 - 1) БР, ниска местност, заета от ниви. Има бла
още: Суоmо дере (вж. там). 2) Др., дол то. 2) Кр., ниска местност ,До Араптарла. 
покрай М. Среn.ния бурун и Язлата. Има я мач: БаJIЪК~, Картал~, Клисе~, 
теч~ща вода. ' Кобуровия~, Ташлъ-." Точковския~; 
яз ла: HOBaTa~. Балталъчките ямаче. 
Я зла (т а) 77 - Прав. (ю. зап~ на 2 КМ), Я м а ча л тъ 16 - Пьрн., местност 

равна местност, заета от н~и. Тук е (по р.ъкописа на Райчо Божанов). 
имало турско селоЯзлата или Язла кЬdЙ, - Я мач баш и 73 - Пор. (ю.), равно 
което се изсеЛИло през 1886 год. хълмче (хребет), заето от ниви.
 
Я зn а та 61 - Др. 1) Местност в се


Я мач г ьо л 36 - Скоб., накnонена
верното подножие на Драгойна. 2) Равни

местност, заета от ливади. Има блато.
ще на север към землището на с. Пра-'
 
вославеп. 3) Низинка западно от Кипии Я мач ъ 46 - 1) Кар. (ю.), височина,
 

кото' дере в Драгойна.
 заета от ниви. 2) Прав., полегата местност 

ЯЗЛЪТ а' 61 - и. (ю. на '3 км). рав в по-голямата М. Геренето; заета е от 

ниви и пасище.нище, заето от ниви и малко ливади. 

Я мит е (Йемumе) 45 - 1) Др. (в Дра ..Я з мак ъ 28 - Стал., още: Синия 
гойна до м. Ослушни камък), падини, в
 

яз мо: XacaHOBOTO~ ; Геренето до яз- които се събира вода при дъжд. ·2) Прав.
 

мото. ,. . , (зап. на 2. км), висока стръмн,а местност,
 

Я'з м О ЙО л у 79 ~ Ка.р., равнище., зае

гьол -(вж. там). 

обрасла с хубава трева. .И маЫ8лка че

то',ОТ ниви, покрай път за м. ЯЗМОТО. шма. 

Язмото 32 - 1) БР, още: Свети ян: Дедеянъ. 

Илия (вж. там). 2) Гр., още: Манасmиря Я нак лък ъ 78 - Лен., ю~оззпадният 
(вж. там). НаЗQани~то гласи още: Я~.мa дял на м. Т ребе~ето, равнище,. заето. от 
"та. 3) Кар. (ю. зап. на 5 км), равнище, ниви... 
заето от виви. Има язмо на Св. Илия. Я н В И Я бу нар (Енвuй'О б.) 33 - Бр. 
4). Любо (сев.)" раВНИJце, заето от н.нви. (зап. ,на ].5 км), равнище, заето 07 ниви. 
Има извор с нов параклис Св. Възне Кnа,lенец е имало преди. повече от 30 
сение Господне. 5) Прав., още: G'tsema години, но е бил зарит. Лично име Еньо 
Троица (вж. там). 6) Тат., още: Б.лаmи се среща. 

щето (вж. там). 7) Скоб., още: Бюлюкя Я н И на чук а 68 - Др., С'J:lлесната 
(вж. там). могила в източния край на .С,~лото. Лични 
Я ка К'Ь 49 - 1) д. изв. (сев. от М. имена Яна, Янко се срещат. . 

КапаКJJията), равнище, заето от ливади. ЯН к О В а м о гил а 68 - С:коб. (ю. 

Почвата е "арагерен ('чернозем'). 2) Лен., на 3.5 км), малка могила сред ·нивите на 

местност, , която е имал ниви Георги Пе братя ЯНКОВИ. 
тровПаунов (според емлячния регистър). Я нко В И Я б У нар 33:-- БР! кла
3) .Стал., пасище в по-голямата м. Бюкя. денец. " 
Местността по-преди е била блатиста. я н О О Л о .~ а так и n р й я 71 - Кар. 

Я кац и те 49 _·Люб. (изт. на 2 КМ), (ю. зап. на 5 км), равнище, заето от ниви. 

равнище и малка висо~ина (има НИВИ.' Тук сега пяма киприя ('!rfOCT'), а само 
проход на път.

Я л а J( лък ъ 78 - Прав. (сев.), низина, 
Я н ч О В б У нар 33 -. Др., доп, койтО

заета от ниви. Според м,естно обяснение 
минава през селото.. Има кладенеu, който

яла" значело 'корито.' 
е бил запустен и възобновен след това. 

Яланлъкъ 75' - Бр., още: Нлан-· Я н ч О В а т а в о ден и ц а 71 - Гр. 
А;''''' (вж. там). ·(изт. на 0.5 км), равнише. Има~10 е воде

Я JI а и тий т е (по-рядко: Еланmuйmе) ница цаблиэо до Омуровската река. 
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я н ч О В И в· ч е и р 69 -' Гр. (до м. я с а къ 60 - 1) Бр., местност, зэета
 
Дойчин-билю), раВRише, заето от ливади.. от градини и ниви (памук, тютюн и' пр.).
 
Им~ род· Янчовuи. 2) БР (сев.), равва местност, заета от ни

Я н ь О О nlY 72 - и. (эап. до М. Арму ви и зелеНЧУКОQИ градини; Сее се и па


дата), дол и височина, заета от гора. МУК. 3} И., равнище до източния край на
 
Лично име Яньо се среща. селото; заето е от ниви. 4) Пил. (с. изт.),
 
Я пар ц а 83 - Пил. (ю. зап. на 1 НМ), полегата на юг местност, заета' /'ОТ ни~И. 

наклонена на север местност,' заета от 5) Кр. (ю.), раВRище,З2lето от ниви. Още: с 
ниви. Ясацuте. 6) Прав. (ю.), равна местност," 
яр: Capoьt'o/. заета от ниви. Още: ясацumе.
 

\ Я Р е ж е б у нар 36 - Кар. (ю. зап.
 Яса ците 60-- 1) Гр. (изт.), равни
на 3 км), равнище, заето от нини. Има ще, заето от ,ниви. 2) Кар. (ю. изт.), рав
кладенец. ннще, заето от ниви. ЯСQ/С е 'градин а до 

Я-р ъ м бу б а 81 - Скоб. (ИЗТ.), рав село.'	 3) Пор. (изт.), равнище, заето от 
'нище, заето от ниви. Почвата е чернозем. зе~енчукови градини и ниви. Почвата е 

я с ак: Масли t'o/, Найдьоски t'o/, Рейо била и стегната. Още : Яса'К1J. 
ски ~, Студенстоi:tчовия t'o/, YpYM.-.I, Ха

жиевия .-.1 ; Мехмедьовите, ясаци, ТУРСНИ ~C а r а s S ,р r" Krxpdaouprx 84
 
JfСЗЦИ. С е 11 а е ,"'Кi~лrxt 84.
 

, СЪКРАЩЕНИЯ 

Бод.-- Бодрово м. - местност 

Бр. - БрЯГО80 МН ...:- местно (ИJIИ местностно ) название 
БР - Бяла река НВ -- название на вода 
ВиН. -- Виница Пил. -- Пилашево 
Вод. -- Воден Пор. - Поройна 
.Деб. -- Дебър Прав., - Православен 
J7.дол. --~Добри дол П&рв. - Първо·маЙ 
Др. - Драгойново с. -- село 

д. изв. - дълбок извор С/Соб. - Скобелево 
Ез. -- Езерово сн - название на селище или H~ част 
и. - Искра от селище 

Кар. -Каражалово, Стал. - Сталево 
Кр. - Крушево 'Тат. - Татарево 
Лен. - ·Леново Фил. - Филево 
Любе ~ Любеново 

списы> 

~a лицат·а~ ин'форматори 

За с. Б <> дро в о: Жеко Желев Гочов, 76 год., овчар, неграмотен; Георги Сребров, 
80 год., земледелец (по летописната книга на училището от 1938 год.). 

За с.	 Б р я г о в о: Ангел П,етров Ковачев, 57 год., овчар, грамотен-самоук; Гено Анге
лов Маразов, 67 год., дългогодишен овчар и земеделец, IП отделение; Петър 
Янков- Транчев, 66 ГОД, овчар и земеделец, IV отделеНliе; Спас Делче:в Шкот
ров, 55 год., ,земеделец, 111 клас; Христо Благоев Кастев, 50 год., земеделец, 
IV отделение. ' 

За с. Бял а ре ка: Атанас Маринов Атанасов, 51 год., земеделец, 11 отделение; 
Георги Ангелов, 70 год., земеделец, 11 отделение. 

за с. В и н И ца: Генчо Карагитлиев,50 год., учител; Елена \Димитрова Трифонова, 
86 год.;, земеделка. 

3а с. В о ден : Али Мюселимов Алиев, 32 год., земеделец, 111 клас; Нико Делчев 
Милков, 90 rод., овчар и земеделец, неграмотен"; Халил Шабанов Мустафов, 
75. год'., земеделец, неграмотен. . 

За с. Г 'р а дин а: Апостол Георгиев Михов, 68 год., земеделец, IV отделение. 

.за с. Д, е б ъ р.: Демир Делчев Демиров, '40 год., учител; Слав reOprJfeB Караславов, 
72 год., земеделец, IV отдеJJение. 

За с. Д об рид ол: Васил Пенчев. и ваllОВ, 7З rод., ,земеделец, 111 клас: Сребрьо 
Делчев Иванов, 44 год., земеделец, IV отделение; .СтоЙчо ,Колев- Гочев, 38 ГОД-, 
земе-!J.елец, IV отделение. ' , 

.За с. Дра гой н О В о: Георги Делчев Пав~ов, 43 год., овчар и пъдар,. IV отделение; .. 
'. Димитър делчев Тодев (Митко Кунин), 80 год., дългогодишен .общцнски чинов

ник, 111 клас; Павел Канев дяков, 67 год., .земеделец, 111 клас; Русьо Калинqв 
Русев, 46 год., земеделец, 111 клас. 

За с. Дъл б о к И з В ОР:, _Георги Илиев Червенаков, 72 год., земеделец; Георги 
Христозов Джангозов, 6З год.,. земеделец; Христо Петков Паликопов, 69 год., 

земеделец. .. 
За с. Ез'ерово: Иван Динев Бузуков,82 год., земеделец, IVотделени~; Христо Ата

насов 'Карагяуров, 8~ .год., земеделец, 1 K~ac; Иван Гълъбов, Георги Мерджа.
нов, Иван Динев и Мерджан Бояджиев (от последните четltрима са събирани 

. данните в, летописната книга _на училището от -1938 год.). 

За с. И ек ра: Петър Тенчев Ранцив, 53 год., козар и земеделец, 11 ~тделение; Теньо 
Ангелов -Спиртов, 47 год., земед~лец и пъдар, 11 отделение; Христо Петков 
Митевски, 42 год., земедеnец,· IV отделение. . 

За с. Кар а жал о в о: Георги Хаджи кол ев, 90 год., земеделец, 11 клас; И рина· Тонева 
Гоганова, 92 год., земеделка, неграмотна. 

За с. К р у ш е в о: Димитър Тошев Илиев, 60 год., земеделец, IV отделение; Запрян 
Грозев Манаков, 86 год., земеделец, 111 клас; Йорда.н Димитров Иванов, 82 год., 
земеделец, 11 отделение. 

За с.Л@ ~ о ~ о: ·Ангел Пасков Здравчев, 48 год., дългогодишен пъдар и овчар; Же
лязко Георгиев Желязков, 27 rод., воловар и земеделец; Руси Петров Не.вче·в, 
49 год., земеделец. ' . , . 

За с. Л JQ бе 11 о в о: Георги Ангелов ВеЛКОI;I, 72 год., земеделец, IV отделение; Грозьо 
Атанасов ЯНt{ев, 81 год., эемедеJlец, lV отделение'; Петър Славов, 92 rод., земе~ 
'делец, неграмотен. 
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За с. Пил 8 Ш е в о: Батинко Илиев Рупчев, 75 год.; земеделец, IV отделение; йвакрил
 
Ташев Димитров, 62 год., горски пазач (18 години). IV отделение; ордан
 
Димитров Делгьозов, 68 год., земеделец, IV отделение.
 

За с. Пор о й на: Аргир Иванов Кръстанов•.55 год., земеделец.
За с. СI р а в о с л а в ен: Йордан Тянков Костадинов, 74 год., земеделец, IV от

деление.. , 
За~ гр. П ъ р в о май: Киро Ангелов Карадинев, 47 год., земеделец.. . (
За с. С к О б 'е л е в о: Васил Христозов Костов, 63 год., земеделец, 1 клас; Коста Хубе- ~ 

.	 нов Костов, 90 год., земеделец, 111 клас; Хубен Петров Овца ров, 84 год., земе
делец," IV отделение. 

За с. С т а л е в о: Димитър Христев Димитров, 70 год., земеделец, IV отде.nение;
 
. Костадин Ванчев Генов,Т3 год., земеделец, 11 отделение; Харалампи Димитров
 

Чолаков, 76 год., земеделец, III клас. 
За с. Т ат а р е в о: Йордан Киров Апостолов, 80 год., земеделец. . 
За с. Фил е в о: Пеньо Христозов Чилингиров,. 56 год., земеделец, IV отделение., 

Петър Иванов Касов, 46 год., земеделец, П- клас; Тодор Запрянов Ников, 58 год., 
земеделец, IV отделение." 
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Мл а ден о в, Ст., Геран и герани.llО, Известия H~ Нар. етногр. музей, г. V, 1925, 
КН. I-IV, стр. 89-94. . ' 
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Му т а фч и е в, П., Към църковно-историческата география на Пловдивско, Сб. в чест 

на пловд. митрuп. Максим, София, 19?1, стр. 87-113. 
Панч.доn. - Пан 1J е в, Т., Допълнение на българския речник на Н. Геров, ПЛОВ

див, 1908. .' DIE ORTSNAMEN DESKR'EISES PARWOMAI
С кор	 ч ев, п. Д., БОl<луджа дере иШу.мен, сп. Бълг. език, г. V, 1955, кн. 3, 

стр. 253r '. .. . . 'ZUSAMMENFASSUNG 
С ri и съ к на населените места в царство България .от Освобождението (1879) до 

1910 година (сравнителен и историко-етнографски преглед), изд. на Гл. дирек .Die vorl~gende' Arbeit betrachtet die./ Orts- und Flurnamen des
ция на статистиката, София, 1921. . \ 

С т .р а н с к и; Ив., Българските народни нззвания на почватаСПQред цвета- и овлажня Kreises Parwomai ~ friiher . Borissowgrad, det ostlich von Plovdiv in 
:"'.. ването й, Известия на Почвения институт при БАН, КН. 11, София,' 1954, Nachbarschaft. von folgenden Kre,isen 1iegt: im· Norden -. -Cirpan, im 

стр. 281-361.. ~ Wеstеп - Asseno'wg~ad, im Osten - Haskow,o und ,jin Siiden·- Kardzali~
С той к О В, Ст.., OTveT за' опитните диалектоложки ПРОУЧ8аJlИЯ -'в: Първомайско, Из In diesen Grenzen umfasst der Kreis Parwomai 24 Ortschaften· mit 51732

вестии на Института за бълг.' език, кн. 1, ~ОФИJl, 1952, стр. 247-~54. , - Einwohnern~	 .'.С то й КО в,Ст., Българска диалектология, литогр. изд., София, 1954. ..' ... ,
т р 8 Й К 0.8, -В. Н., ,Населените места в Тракия и Македония под rръцка власт, София, 1т ersten Kapitel meinerAbhandIung werfe ich einenkurzen Ober.. 

1946. blick iiber ~ie Geschjc.hte der '~rt~chaften im Kreis parw.oinai. Dasganze 
toponomastlscQe Materlal,das lch 1т Laufe· von drei SOnlmerferien 1951

н r а Ь е с, St., Nazwy geograficzl1eHuculszczyzny, Krak6w, 1950. -1953 gesammelt ЬаЬе, wird in den ·folgendenvier~Kapiteln·betrachtet.,1m е .n·i k naseljenil1 nlesta u F. N. R. JugoslavHi, Beogr~d, !951. v· .'. 

I о r d ап,' 1., Nume delocuritomane~t'i 1n RepublJca Popu1ara .Roma~a, vol.. 1, Bucure~tl, Der Ursprung und die Bedeutung der Fluss- 'und Gewassernamenwerden 
1952.·' . . • , ~ .imzweiten Kapitel ~~rlautert.Als verhaltnismassig' AlterenU,rspIungs,'Ji r е с е k, К., Die Heerstrasse von Be12rad пасЬ Constantinopel' und die Balkanpasse, e_ntstanden. wahrschelnlich vor demtiirkischen.Einbruchin Trazien/'(Ende 

'Prag, 1817. . ,",' . ..... .. . . '. des ~14. Jhds), kбппtепfоlgепdе Namen betrachtetwerden: / 
j~zykach slQwianskich, Wroclaw, 1955. '. ' 

Ка r as, М., Nazwy miejscowe typu Podgora, Zalas w J~zyku polsklm 1 w lППУСЬ ' 
. а) Welicka rjaka'~ WeliCka ist wahrscheinlicll eine, Ableitung !von' 

М а с r еа, D.,Despre dia1ecte1e 1imbii'romlne, Li~Ьз ~от1па, V, 1~56, 1, .,~~p .. 5-24. 
v 

еlпеm verschwundenen Ortscll.aftsnamen ..Welika 6der Weliko· Meeka
Mikl. Lex. -- М i k 1о s i с Ь, Fr., Lехiсоп palaeoslovenlco-graeco1atlnum, Vlndobonae, rjt1ka 'der Barenfluss'; Martwitza ~ von· тъгtwitzа 'stehende;Wasser" 1862-1865. . . '
 
SDD.- TiirkiyedeHalk Agzlndan Soz derlenle dergisi, cHt I-IV, Istambu), 1939-195~:
 Sumpf';. Matkata. - von тatkcl 'Quel1e, еще tiefe Ste]]e -im Flussbett: 
S v о Ь oda, J., К rusk~ toponymii, Slavia, XXI, 2-3, стр. 449-463. woda~ Was.seriibe,rhaupt nicht austrockne't' ; Rаdд'Wniiz4::::-еiце Ableitung 
Т а s z у ck i, W., Slowianskie nazwy tnJej$cowe, Krak6w, ~ 946. •.. . von elnem verschwundenen Orts~hafts- oder Ortsnamen Radowo oder
М. V а s m е r, Die griechischen Lehnworter im Serbokroatlschen, Berl1~ 1944. eine Bildung von der Zusammensetzung Radowa r~ka 'der Ra'dowa-Pluss'; W е 1gап д,О., Rum~nen uod Aromuneo in BulgarienJLe~p~ig! 1.907. '.... 
zw о 11 n s k i, Р., Slowianskie nazwy miejscowe Bulgaril (UJ~cle syntetyczne), Spra Ь) Hardopelja :-aus dem rumanischenhlrtop 'Schlucht' und' dem 

wozdania Polskiej Akademii Umiei~tnosci, t. LI, 1950, Nr 8, стр. 495-498., Verkleinerungssuffix -el; . . . 
с) Wгisёеtаtа-~us dem neugriec/hischen ~pua1J 'Btunnen'. 

. Unter 'den Оrtsпаmеп, die im diitten-: }Sapitel betrachtet werden, 
s1nd bemerkenswert: . 

а) BOna-kasаьа..Dаs; erste G1ied istv~m thrakischen. *bon-~' ~1banisch 
Ьиni! 'Hiitte' <idg. bheu-: bhu- 'gеwбhпliсh 'bin ich irgendwo', oder vom 
lаtеlпisсhеп' Ursprung (vgl.auch Воnа Mansio). Das~ zwe.ite G1ied,ist 
tiirkisch - kasaba. 'Stadchen'. ' .' .. " 

Ь) Altebulgarisch"'slavische Namen s.ind wahrscheinJic'h: Bjalowo ~ 
von bjal, altbulgarisch Б~"ъ'wеiss'. (imZ':lsamm'enhang mitder 'Farbe \~/ 

dеsВоdепs);Dгаiоwitzа-vоп дгае 'Pflanzenname -.Саrtllз'mus lanat'us'·· 
к.i:#оwitzа УОП kiltel '1V!ehlschaufel' (im Zusammenhang mit der ОЬес: 
!l~cbe der Gegend); Owce pole 'das Schaffeld'; parzenak1.J - vOn pr1Jzina' 
dle ~tange'( <altbulgarisch ПfЖГЪ); SwetOg-реtга'dе~hеiligеп·Реtеr';S~e~ 

tog lljd 'des heili~en E1ias'? Swetbc Таnа$ 'des heili~en Athanasius' 
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(nасЬ den Namen der КареlIеп); Zidowitza - vontidl abulg~ жндъ 'der 
Jude', was bei dem VoI.k die Bedeutung - von 'Riese' erhalten hat; Stdro 
selo 'das alte Dorf'; Dragoina (Bergname):- von dem Eigenname~ Dragoi; 
Kilmanowo-von dem Volksnamen дет Китапеп. 

с) Aitrapeza -vam griech.- АуСа 'tp~7te~~ 'da$ _heiIige Abendma~l'; 
Lakani - vom ngr. ле;х~v'YJ 'dasBeC,ken', (bi1dlich im Zusammehhang 
wahrscheinIich mit Kesseltal); Kapcidata -. von dem Stamm der Mehrzah1 
~афtО-Е, 'von *х~ф1" vg1. ,- neugriechiscb )(,афt~ 'etwas VеrЬrаппtеs'. 
Der Natne ist im Zusammenhang mit der' Art des Bod~ns _entstandeQ. 
Wiln-kaja, ein Hybridename aus dem ngr. -~ouv6 'Bergspitze' uqd dem 
ti1rkischen kaya Ider Felsen'; , • ., 

d) Waradi wird mit dem rumanischen' Ortsnamen .Varadia identifi
ziert, was I auS dem~agY8richen var.1die Stadt, die Festung' und дет 
8uffix-(a)d entstanden ist ; Lajceritza - vom rumanis'chen ltlicer 'der 

~ wollene Teppich'. 
-Die Ortschaftsnamen werden im vierten.KapiteI betrachtet. Urite~ 

diesen kбппепаuf Grund der оrtsсlJзft1iсhеп M.aterialienBukowo - von buk 
'die ВисЬе' undPopowo'd:as Pfaffendorf'fnr sehr alt angenommen werden. 

Оес verschwundene thrаkisсhе'·Оrtsсhаftsпаще Ko;paaoupa ist mИ dem 
idg. *kor 'du,t1ke1, u-nrein, grau', gr. )('~@uJ16Y· J1Елаv' Hes. 'und -sura1der 
NuIIstufe des" idg.. ser- 'strбmеп, sich schnel1 und- stiirmisch bewegen' zu 
erkllren. - ..  I 

Der alteste verschwu4dene Name des Dorfes Ezerowo - Palichoro 
aus dem gr.' 1to:A~t6· xwpt6 'das зltе, Dorf' ist а исЬ nennenswert. Unklaren 
Ursprrings sind folgende Namen: Kotzara (Fluss) ·und Kotzaritza (Ort), 
Araslaniki, Raslanikil Doikima, Zikesa, MaikazlJklJ1Mijpolen, SъгЬjагskо, 

НагЬаkЪ1 tekerhekene,~.Jilljuza (Ortsnamen). Die vermutlich altb-ulgari~ 
sehenOrtsnamen, die von der .Zeit vor dem tiirkischen Joch (14 Jhd.) 
herstammen, sin'd sehr wenig. Darau~ und aus der Tatsache, dass die Namen, 
welc-he turkische Lеhnwбrtеrепthа1tеп oder eirie spezifisch tiirkische Struktur 
ЬаЬеп~ eine vorwiegendeMenge sin~, kann тап sc111iessen, dass die Ent
wicklung der bulgarischen mittelalterlichen ·Ortschaften in дет Kr~rs 
Parwomai, durch welchen de'r alte Weg Belgrad - Konstantinopel fiihrte, 
ат Anfang des turkisсhепЕiпЬruсhs- oder in den ersten 2 Jahrhu'hder1en 
~nterbr~chen 'ist. ~ So.sind viele ''\топ. .de~ alt~n O.~tschaften. vеrsсhwупd~п 
und spa~er, als hler еlпе kompaktettirklsche Bevolkerung lhren -W6hnsltz 
fand, ist eine пеие Periode det Ortschaftsverhaltnisse, eingetreten. In dem 
Zeitraum уот XVH bis л1х Jhd. sind hier neue bulgarische Ortschaften ent
standen, die die пбtigе ЛrЬ'еitskrаf{ der tiirkischen Landsgqter- ЬПdеtеn. 
Wegen dieser historischeri Оrtsсhаftsvеrйпdеruпgеп _kann die mangelhafte
Zahl der aufbewahrten griechischen und rumanischenOrtsnamen' keine 
genaue VоrstеПuпg von dem Umfangdes griech.ischen und rum~,дisсhеп 
ВеvбlkеruпgsЬеstапdtеils im Kreise- Parwomai in der ЕросЬе,. vor dem 
XIV Jhd. geben. Diese zwei ethnischen EJemente sind·friiher in Zahl bedeu.. 
-tend' gewesen, besonders in dem ,siidIichen -ТеП des Kreises, WQ sie auch 
Spuren in dел Ortsnamen hinterlassen hаЬеп. Der Einbruch von turki
schen Elementen in den' Wortschatz derortlichen· bulgarischen Mun_darten 
'und vол da auch ihre Auswirkung in den .Ortsnamen steht sichtbarin 
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Z~sammenhang mН dem' Kontakt der bulgarische~ BevOlkerung init den 
,Turken. 

1т fiinften КарНеl werden die phonetischen und grammatischen
Mer~ma~e und Beson,derheiten cter Ortsnamen betrachtet. Oie buIgarischen 
sowledle .auf ~ulgarls~hem Воdеп ',entstandenen Namen' werden zu fol~' 
genden lebendlgen ~lIdung~typen gerechnet: а) Bildungen уоп den 
vorhanden.en ~ppeJlatl~~, _~elste~s mitdem Artikel; Ь) von den vorhan~' 
denen: AdJ~ktlva, gewohnllch mlt dem -Ar·tikel sach1ichen Geschlechts.' 
с) v~п frelen' ~us~m~ensetzun?en Adjektiv + Appellativ; d) mit topo~ 
пуmщ:hеп Suffixen -ltz~ (-ow-ltza, -ew-itza). -owo (-ewo) und -ka· е) уоп 
Person,enn.~m~n und Еthшkа оЬпе zusatzIiche morphologische Veran'derung. 
, ,Ole turklsc~en Orts~amen uпtеrsсhеidеп sich уоп den buIgarischen 
1т Bezug auf d1E!- Wort~lldung, dass unter ~iesen die izafeten Wortzusam
mensetzun15en (Appe!latlv + Appelativ) vorwiegend sind und Wortbil
dunge,n mlt toponymlschen Suffixen fehlen. _ ' . . 
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