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Настоящата работа представя опит, за цялостно проучване
на местните имена от Ломско, събрани от меА в продължение на
няколко години от 1943 г. насам. Спрях се на тази околия не само
защото ми е добре позната в географско и говорно отношение, но
и защото поради особеното и географско положение~ в резултат на

Под редакцията на
акад. Вл. Георгиев

различните етнични кръстосвания и наслойки, можеше да се. предпо
лага предварително, че крие в себе си ценен топонимичен материал.
Относителното говорно единствО на тази околия 1 позволява да се

.

доловят

някои

характерни

тенденции

в развитието

на нейната то

понимия, които .зависят както ат общото развитие на езика, така и
от развитието на териториалния диалект.' Последното дава основа
ние до известна

степен да

с-е

говори за топонимична система на

да

дена област в рамките на нейния диалект.
Идеята за настоящата работа дължа на др. проф. Вл. Георгиев,
който с интерес следеше нейния развой. Научните беседи, които.
имах с него, бяха рт решаващо значение за изясняване на някои
въпроси от принципиален характер. Изказвам благода рността си и· на

следните наши учени: на акад. Ст. Младенов
в

етимологията

на

някои

имена,

което

е

-

за ценни. указаНИ$!

посочено на

съответното

място; на проф. К. Мирчев за някои библиографски посочвания;
на проф. И. Пенков, който ми услуж~ с непечатаната си семинарна
студентска работа "Географски проучвания на Поломето" , благо
дарение на която можах да уточня известна част от поселищните данни.
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Дължа да отбележа, че утвърждаването на сравнително-исто
рическия метод в езикознанието чрез гениалния трудна др. С т а лин
"Марксизмът и въпросите на езикознанието" има първостепенно
значение за смелото, но внимателно приложение на 'r,ози .lriетод и в
областта на топонимията.
. '.

Накрай изразявам надеждата си, че настоящата работа, без да

е разрешила всички

въпроси,

стоящи

пред

топонцмиЧното

проуч

ване на Ломско, ще даде подтик за събиране и ИЗCJIедване на мест
ните имена и от други ~бласти поради безспорната в~жност на

топонимийта като извор за

-

нсторИя.

ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ-СОФИЯ
.
Нl90-450-1952

уп. Ив•. Вазов нl 13

езикознанието, поселиiцната и културна

13а границитеиа тоя говор вж. Цв. Тодоров, Говорът на гр. ЛОМ, СБНУ,
1(8. ХХХУIII, С. 7. Днес по новата административна подялба КЪМ Ломска околия
са отнесени и селата Одоровци и Белотинци, К{)ИТО влизат изцяло в пределите на бе
JlОГрвДЧИШКИЯ говор; поради тази причина тези села не са взети по.цвнимание в
еастоящата

работа.

.
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GPонетични знаци:

=

знак за ,JrleKOCT на предходиата съгласиа (напр. и', л');

Заб. Мекостта на к и г пред е и и не е озаачена, тъй каТ9 в това поло-

жение тези съгласни винаги се произнасят

меко.

= dz;
s = dz;
J,I

й

=

коисонантно "и" Ш;

'УВОД

Ы =' сонантно "р".
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Задачите

1.

към изяснение
местни

Ма

българската топонимия

произхода

иазваиия

и значениеТQ

предимио

досега са се свеждали

иа отделни

от неславянско

речни,

потекло,

селищни

взети

и

откъснато

едно от друго, без да е търсена някаква вътрешна или формална
връзка п()между им 1. В тази област не срещаме друго ос веи спе
циалии проучвания върху отделни топографски имена,а така също
етимологичии бележки за подобннимена, дадени мимоходом в исТо
рически и географски трудове. Без да отричаме цеиния принос,
коЙт<У. дадоха в тази насока е'Ьс своите lоюнографски изследвания
нашите учени Ст. Младенов. Ст. Романски, д. Дечев и др., а също
и чешкият учен К. Иречек, който в своя пътепис "Пътуваиия по

България"

.(1899

год.) между другото разкри произхода и значени·

ето на ред местни и речии наЗБаЦИЯ, I<aTO ги съпостави със старите

им форми,

-

трябва да признаем, че това е все още

че българската

топонимия

далеч

още не

незначително,

може да се представц с

едио по-широко проучване било върху цялостен материал от дадена.
област, било върху избрана топоиимичtIа категория, опредёлена въз
осиова на формални признаци или на значението с оглед на пред
ставите, коото са легнали :в основата на местните назваНuя. Изве~

стеи опит в това отношеНI:lе представя популярната pa~OTa на В.
Миков "Произход и значение на имената' на нашите градове,' села,

.

реки, пЛанини и места" (1943 год.}; тук имената се тълкуват с ог
лед на народностния им произход и представно ,съдържание, без да
се вниква в тяхната структура. Сериозен недостатък на този добре
замислен

и

преднаэначен

за

популярни

иужди

труд

е,

че са до

пуснати доста произволни етимологии 2.

Известно отклонение правят .цвете студии
XVI), в които се разглеждат .цве

1

(в СпБАН; кн. Х и

разграничени въз основа на принципа на образуване,

чиито корени просто значат

• вода,

река"; и

някои особености на реките. Тук трябва

2.

Речни

на. щ<ад: ·Ст. М Ji а ден о в
от по 10 речни имена,
а именно: 1,· От нарицателни,
имена" 11 които се изтъкват

групи

да посочим и труда на

полския славист

n онд, Poludnlowo-slowianskie nazwy miejscowe z suflksem * -itj (I<rak6w 1937), където се отделя известно място и на българските селищни имена със
Ст. Р о с
суфикса

f

2

*..

щ.
Срв. напр. на с.

.

73:

.

_

Цалаnица (ПIIОВД.) от

снява преходът на вачално к в Ц И на

гр.

.

хаюр,о.,

без

да се

обя·

средисловНо.м в ,n; Пеmревене (Лук,)

=

каменица, а в същност ОТ л. и. Пет1,Р ,+суф. -'ов-ене (срв. ееП. Ц. Радовене,
Врач.); Перущица (село, П;ЮВд.; река до СаШiрево, Дуnн.). от гр-, 3lS/ll<11:S/la
.гълъб", противнО' на вътрешния

р,Йа •

• черно";

на

въпреки че в тези

с.

строеж на името;

Белizщица (Гlловд.)

от

гр.

243: Луковит, Луково (Соф.) от стб. Л<i\КЬ>. ,кривина,·

области

рефлексът ва стб. ж-съвсем ве 'е у; н

др.

подобни.

•

7

6

. Като се има предвид,че българската топонимия до сега не се
:л:~:и~~~ала с основни принципиални въпроси като напр. въпроса за
u

Ф . ция на местните имена, за същината и функционалния раз-' •

•

вои на известни славянски суфикси,

добили ТОПОнИМи14на роля

и за

тяхната продуктивност и разпроСтранение, за взаимната йръзка ~ежду

Линево (Aivo~ в Мизия), Брусарци (П(JOvаа в Битиния, днес Бруса).
тополовец (ТаРша в Лидия), Чорлево (T,ov(!QVA.ov в Тракия. днес Чорnу).

Толовица (ТоA.oarа в Галатия) и др. Явно е, че Бассанович е ОТИШ'ЫI

до краИност. като счита едва ли не всички селищни имена от ЛоМ

ско за тракийски по потекло. За някои от тях, които очевидно не

и прозвищни имена, за принципите на топонимообразув~не в бъл

са славянски (напр. Лабец, Чорлево и др.), може да се предпо
-лага но не и да се твърди със сигурност, че са от тракийtки

варителната разработка на тези ВЪПРОСИ.се усложняватконкрет~ите

цо-горе, са засегнати й ред селищни имена от Ломеко, като са обя

местните названия ОТ една страна и ОТ друга

гарски език и Т. н.,

-

ЛИЧЩfте

-

фамилни

не е трудно да се разбере доколко без п ед

. задачи, стоящи за разрешение пред цялостно топонимично про
учване, коетО се домогва да даде всестранно осветление на ~ecf
ните и~ена с. оглед KaK~O на техния вътрешен' строеж, така и на
тяхното представно съдържание и принципи на образуване Без да

считам, че в настоящата си работа съм изчерпал всички 'въпроси
които се отнасят до ломската топонимня, дължа да отбележа ч~
при разработката на събрания материал съм имал пред очи c~eд

ните задачи:

-

,а) Да се определи приблизител,НО времето, през което са ВЪ3
никнали отделни местни имена от Ломско . или групи от' тях и във
връзка с това да се доловят някои . моме1lТИ в развоя на ломеката

.

. топонимична сцстема..
.
Л б) Да се изяснят ~ фонетичните особености на местните имена
от

омско

и

се

разкрие

произход и значение

на

онези

диалектно

спомена

снени с оглед на съдържанието им: Вълчедръм •. Сливата, Бъзовец,
Долно Церовене и др. Ще се спра на две имена, чието обяснение,
ми се с'Грува неправдоподобно: 1. Г 6 лин Ц И (у Миков: Голенци ,
която форма също се употребява) се извежда от стб. ГОЛ:t>НЬ,
което озн~чавало "по-плитка' впадина"; в, същност в стб. ГОЛ1>J:oII:.
има съвсем друго значение: "пищялна кост"(Микл. Lex.' 136). По
вярно ще бъде, акО изхождаме от друга стб. и нбълг. дума,
именно голина (срв. цлаНИllЦИ), а Голенци представя вторична форма
(срв. нашенци). 2. М6креш, сел. и., се обяснява във връзка с
името на растението .АtOкреш (МаlасЫиm aquaticum);ToBaHe е из
ключено, но като се има предвид местоположението на селището
(до река), по-правилно е да изхождаме от първоначално значе

ние на името

"място покрай вода" (срв. напр. образуваното с

на

цялостно топонимично изслеДВl!ше на този край. При тази работа аз
си поставих за задача да събера всички цазвания на селища (съще
ствуващи или изчезнали), местности, води и пр., без да се гледа на

'

ките на една научно издържана класификация.
г) Д~ се установятпР.инципите на образуване на местните
имена обт
омско въз основа на семантични и морфологични белези
се

на В. МИКОВ, която ·се

В) Да се осветлят произход и значение на тези имена в рам

~~.

и

В по-ново време в работата

наставка -еш сел. И. Голеш, ГодеЧКО,което несъмнено е / означавало първоначално "голо място").
'
2. СъбиранеТо на топонимичния материал ОТ Ломско беше пред-

употребявани думи, които срещаме в състава на местните имена от

Л

прои,зход.

е~ежат главните

типове

имена.

варителната

работа;

без която

не 'можеше

да

се помисли

за

гото срещаме обяснение на, речни и селищни имена от Ломско Опит

това, дали те са интересни сами по себе си. По този начин бяха
взети под· внимание и много очевидно нови имена като Ливаzето
Лозята, Падината, Гред'Ь и др., които покрай нарицателното си

Ци~ица) намираме в студията на В. Томашек

ности. Положението на водите и местностите, които носят названия,

мия

Във връзка с .досегашното състояние на БЪJIгарската топони
интересно е да се посочат някои трудове, в които между дру

за изтълкуване на старото реЧflоиме К{а(З(!Q~, K{ap,fJ(JO~, Cebrus' (днес

с.

з'кад.

Die аltел Thraker" 1
: името се извежда от ие. ,кор. kep: ka(m)p извивам се"
'
KalO свързва днешното речно название Лом с" античното Almus

т. Младенов 2 изхожда за, последното от

ие

ко

аl'

значение са добили роля в местния говор и като означения на месТ

е определено посмското землище,В което те се намират. Когато

една и· съща местност се простира ,в две съсеДН1;! землища или лежи

на тяхната граница, това е посочено при съответното, име. Отбеля"

"тека"; чрез привеждане на речни имена със същи~ ко ~H о;
страни извън Бал~анския полу.ОСТРОВ той установява 'че име~о не е

почва и пр. -'- с ИЗКJIЮчение на. малки местности, КОИТQ имат равен

Не обяснение, а само бегло изреждане на селищни имена, съпо

които съдържат определецие на эемневръшния вид на Ъ!естно.стта.

Специфично тракииско.

.

'

iавени с антични, срещаме в студията на д-р И Бассанович

кият uокръг" (СБНУ, кн. У, с.

тракииския характер на

42);

много

въз основа на' това той опр~дел~

имена,

напр.

освен

още: Куле-l;fахла- (KQila в Тракия), Лабец (paJus
1
2

,

. . , .

Sitzber. c;I. ~ien Ak.. д. Wiss., т. 128..

.

Лом

и

- Цибъ

LabeatisB Илирия~

.

Вж. Имената 113 още' десет БЪJJгарски реки, елБА,Н,

-.

Лом

кн.

XVI"

с.

87

и

сл.

зани са характерните особености на об~ктите -'- ,·вид, растителност;

терен' и нямат нишо особено) а също така и на други,""-имената на

като напр. М02илата, Дол'Ь, Вр'Ь'Ь, Вал.ог'Ь и др. За да се по

стигне възможната по-голяма пълнота при събиране на мате·

риала, считах за правилно да разпитвам местни стариroра, предимно

<?вчари и пъдари, които неСЪ1dнено познават наft:·добре местностиТе

и водите в района на селото си. Като им поставях въпроси, изиск
вах да следват известен ред при изброяване на м~стните' и речни
названия - обикновено по съседство на наречените обекти, опис';

вайки по този начин един кръг' околосеlIОТО. При тази методан&

.9
разпитване

степен

възможността

отстранена.

да' се

пропусне

някое име е до голяма

За проверка на събрания чрез разпит материал

установи, че

е възцикнало по-късно

от друго

съседно нему, то без колебание може да се заключи, че голяма част

ми служеха общинските партидни книги, в които са зарегист;рирани

,от местните имена на първото селище ще бъдат по-нови по произход.

използуването на тези книги трябва да става 'предпазливо, тъй като

Изобщо те рядко могат да се приемат за достоверни, когато се от

много местности,

в

тях

се

гдето се намират имоти нз жителите. Естествено

съдържат

местни

рмена

не

само от района на селото,

което ни интересува в даден случай, но и от другй райони, в които
жители

на

в-qпросното

село

са

Иj\fали

имоти.

извлечено от по,n;обни книги, трябва да бъде
хора,

като по този начин се установи

Всяко

местно име,

потвърдено от местни

живата му форма със звуко

вите и акцентни особености. Значителен дял местни имена от гООя

:мото землище на с. Вълчедръмми събра по мои указания прогим

назиалният учител по български език от същото село Берис Попов.

При личното посещение на това село аз се уверих, че той се

е отнесъл добросъвестно и с разбиране към задачата
ране ~a материала от района на това голямо .сenо.

по .съби-~

При записването на местните имена следях внимателно да ги

отразя в звуковия

облик,

който съществува в живия говор, отбе

ЛЯ3В;:J.Йки и ударението. При предаването на материала в дял първи
е следван фонетичният принцип с известно отклонение: запазени са

звучните· съгласни, които на определени места c~ чуват като без
звучни: напр. брп вм. фонетично брек, валоz вм. ваЛQК, гред вм.

грет, василовски вм. василофскu, самодивско вм. самодuфско и пр.

По този начин става ИЗЛИUlНQ при всеки случай да се обяснява пре
X~)ДЪT на звучни съгласни в безвучни, който е всеобщо познат, напр.

че брек е от брп, валок. от валог и др.
При срещането на някои неясни на пръв поглед местни имена

се натъквах в немалко случаи на

обстоятелството, че те може да

бъдат правилно qбяснеlЩ като се изхожда просто от някое същест

вително нарицателно, специфично за .местнИя rOl~Op. Оттук и из
водът, че една от задачите на събирача на местни названия трябва

да бъде откриването на онези особени, диалектно употр~бявани

думи, които са добили и топонимична служба, като се посочи зна
чението им като нарицателни.

.

за дадено селище се

Съставен елемент на lI:QiОГО местни названия от Ломско са

лични, фамилни и прозвищни имена. Все с оглед на правилцото тъл

куваце на подобци местни названия е необходимо да се събира ма
териал и върху антропонимията' на дадено селище, т. е.. характерни

Лични и фамилни имена, а също така и прозвища (прякори), произ

Хождащи от 6значени-я на различни. предмети, животни, растения и

пр. За да се'.види как откриването на известно прозвище може да

ни насочи към ИСтинското ЗНачение на дадено -местно Иll!е, ще при
веда един доста характерен пример: м. и.Заеково гувно. в района

на Крумово стои. във връзка не със заек, а с прозвището Зайците,
преселници 01\ Вълчедръм.
.
Най-сетне за по-пълното осветление на местните названия не
са без значецие някои данни от поселищната история на интересува-.

щата ни област. Пред събирача на местни имена стои В това ОТНО

щеНие отговорната задача да издири такива данни, доколкото са
запазени в :местни предания или са' от- веществен характер. Когато

Разбира се, използуването на данни от предание е доста несигурно.

1iасят до период преди повече от

100-150

наи-новата .история на селищата е важно

години. Във връзка с

също

да

ce~Hae какви

други имена са носели при промяна на местоположението си.

Срещнатите

случаи на

народна

етимо~огия също

трябва

_
да

бъдат отбелязвани като любопитен факт за осмисл!!не на имена у

нашия народ. Тук не трябва да бъдат пропуснати съществуващите

предания

за· назоваването

на

селища,

местности

и

води, нещо, което

'е важно за' етнографеките проучвания във връзка с местните имена.
Доколко съм успял да обхвана практически набелязаните по

горе задачи при събиране на
може да

се

види от дял

вания по

села.

топонимичния материал от Л0МСКО, -

първи, гдето

са подредени

местните

наз

Правилното разяснение на местните имена зависи не.мЗJIКО от
·сравнението с ПQ-ста рите им форми, доколкото са запазени по пис
мени памеrници. Това важи особено за осмислените от славяните

ваварени имена. ПогреUlНО ,бихме изтълкували напр~ старото сел; и.

'С",дьць

от

"сръда",' ако

. не

знаехме преДИUlната .мунеслаВЯНСkа

форма Serdica; също така днешното Лом . от кор. лои в гл.
ломя вм. от AJmus; сръбското сеЛ. и. Липлян ОТ "липа" вм.' от
Ulpiana и др. Що се отнася до местните имена от ЛОМСI\:О, за съжз
.ление от наИ·ётарата епоха са запазени само четири местни наз
вания, две от които са изчезнали безследно, ц другите две, видоиз
менени под славянско (българско) ВjIияние, срещаме днес като речни
и селищни имена едновременно: първите /две са Remetodia (Reme-

dotia) и Pomodiana - имена на римски крепости (Raven.'Anbn. Cosmograph.)7' ii другите две - Almus (днес Лом) й"К#fQOq, "Cebrus,

(днес с. Горни и .Долни Цибър, р. Цибрица, р. Цliбър). Петвеков-
ното турско роБСТВО,както е изв~естно, е унищожило много бъл

гарски писмени памеТници

от

средните

векове, вследствие на. което

-от тази епоха ;не са запазени писмено зареrистрираниформи на
местни имена от Ломско. Същото може да се каже и за епохата

на турското иго с едно изключение: от края на Х~!II в. (1796 год.)

срещаме сел. и. МОlфещ отбелязано в записка ,.към дамаскиновия
,сборнцк на поп Пунчо под форма, която не се различава от днеш-

ната:

tJОI<f!EШЬ, tJОI<~ш.l

.

."

За историческото осветление на топонимичните форми от Ломско
·сме принудени да изхождаме от местни имена в Гърция от славянски

(български) произход2 и ОТ оскъдния брой среднобългарски местни
;имена, доколкото се срещат в. запазените грамоти от това време 3 ,
~ Б. Ц о н е В, ИСТОРJlЯ яа бълг.

еЗИК,2 т.

1,

с.

2 Надежден източник З8 тази цел е работа'J:'а

n Griechenland, Berlin, 1941.
3

236.
на

М.

- .' .

Ф а с мер,

.

Die Slaven

Вж. за тях у Й. и в а и о В, Б'ЬJlгарСI<И старини от Македоиия 2 , София,

~~,~

.

1931,

11

10
както и ОТ някои имена в други паметници отХШ 'век насетне!;
Виргинска грамота от Константин Асен, Мрачка граr.юта от Ив'ан
Александър" Рилска ,грамота от Иван Шишман, Мрачка грамота 01"
Стефан Дечански, Добрейшово евангелие, Ловчански сборник и др.
Поради липсата на пълен географски речник на България необхо

Димото сравняване с имена от други области се затруднява до го
ляма степен. МатериаlI. за сравнение

"Географски реЧ8ИК на България"

може да

(1939

се намери

г.) ,от Ж. Чанков

в малкия

в 1'руда

представя

М.

И.

Ратеовица

(ДЦер.

Мет.),

в чиято основа можем

да съзрем ~KaKTO ,Л.и. Ратео, разщир.-гальовно от Рад, така също>'
същ. рате; малко допринася за определяне същинската О,свовна ДУМЗ'

обстоятелството, че Л. И. РаIф е много рядков Ломско. Прилага
телнотО в м. И. Урсулов

дол (Лук.) може да бъде произведено от'

рум. нариц. urs-u! "мечка" или от л. и. Урсул.

:JIUnOB

в м. И. Лиnоti

дол трябва да се свърже със същ. липа, а не С л. И. Липо (съкрат.
от Филип), което изобщо не се среща в Ломско.

Конкретното първично значение ,на няк6I:! местни имена остава

на В.Миков "Произход и значение на имената на нашит~ градове

засега непознато, въпреки че значението на основите е ясно: Сf(очи-,

съдържа

(Слив.), [яволстео a'hpBO (Добрид.) и др.

и пр." (1943 г.) и в "Списък на населените места" '(1924)

неточности

Ko:tiTO

във формите на имената. В тази' Hat<tI<a

може да се ИЗПОJlзуват и някои, географски и диалектоложки тру
дове, които между другото изброяват и много местни названия:

напр. ,,,Кюстендилско
Захариев,
Иванов и

крацще"

(СБНУ,

кн.

XXXII) от

Йордан

"Орханийският говор" (СБНУ, кн. XXXVIII) от Г. п.
др. В известни случаи е не,обходимо да, вземем под

внима~ие и местни имена от другите славянски страни. За югослав-

, ските

мер-ни имена притежаваме големия "Речник места краJЬевине
С. Х. С. по званичним подацима Министарства унутращIЬИХ дела "20
(Београд, 1925); доста материал е събран и в томовете на Српски

етнографски зборник"/издание на Сръбската академия. За ;ападно

славя~ските ~трани се, ползувах донякъде от остарелия nГеографи
ческии словарь западнославянс}(их земеlIЬИ прилежащих стран
(Вильна, 1884) от Я. Головацкий; този речник съдържа формални

и

фактически /решки,

Д. Шишманов.

забелязани още на

времето от проф.

ИВ.

Особено ценен с материали ОТ Чехословакия е rювият

речник на Profous "Mistni jmena v Cechach" T~ 1-11 до буква

(Прага, 1947-49).
,

'

L

,

Що се отнася до разкриване значението на местните имена

дъл:>Ка да изтъкна,' че считЭм за правилен метода не на фор:

мално обясненце, а на по-дълбоко внцкване в истинския смисъл
на местните имена. Така напр. за сел. ц. Черни Bp'hX, което на пръв
погдед изглежда съвсем ясно, е необхоДI:'МО да се отговори на, въ
проса как

се е появцло като

название на

село, разположено не

в

планинсв:а, а в полска област., Тук е нужно да се отбележи, че като
се изключат несигурните ц неясни по произход местни

веС1'НИ трудности е

имена, с из

свързано ц тълкуването на други някои, при

които може да става въпрос за две еднакво възможни основни думи

Раабира се, само едната ОТ тях е и~тинската, но це винаги може~'

да

я определим със сигурност. Така напр. сел. И. Лутеовица може

да се изведе от основа лично име Лутео или от

същ. луте; в полза

на първото предположение говори разпространението на въпросното

лично име в Ломско, но това съображение все пак не може да обез-'
сили наIlЪЛНО и другата алтернатива (от лу!'), тъй като лукът е
разпространена домашна култура в този край. Аналогичен случай,
~ Вж. у Б. Ц 1) и е в, Ц. С., с.

158 и сл.
Studlen, ,~~ 4).жаление в ~QЗИ речник има печаТilИ ГР~ШI(И (вж. за това у F r а п ck.
3

Вж. критичния му ОТзив в СБНУ, кн. ,п" '(1890

')

г.,

С.

178,И

сл.

баба (Чвр.), Тьрсибаба (Динк.), Чутенибаба (Стан.), Станчева гавра

Понякога едно и също местно име, което се среща в разни зем

лища, отразява различни представи. Тъй напр. един хълм в района'
на Ярловица се нарича Протелетия, повеже е стръмен и трудно се

изкачва или слиза ~ кола; но м. И. Протелетията (равнище, Сливов.}

стои във връзка ло всяка вероятност ,с обреда, наричан "проклетия" ,

или "натемия"

(вж. за него у Д. Маринов, СБНУ, 1J1{H. XXVIII, c~

566, 567).

'3. В областта на славянската топонимия сериозно начало бе
поставено преди повече от 80 години от Фр. Мик лош и ч, КОЙТО
в две

свои

студии 1

разгледа

славянските местни

имена

от личнИ'

имена и от нарицатеЛ\IИ. И двете проучвания днес не задоволяват

в методологиЧнО о!ношение в:актопо отношение на класифициранет~
на материала, така и на обяснението на формите и значението на
местните имена. Все пак тук се набелязват за пръв път някои от'
основните насоки на славянската топономаСТИI<а, поради което тези

работи на МИКЛОlllИЧ и днес не са загубили своето значение.

За топонимичните изследвания върху южнославянски области

са ценни особено с метода на разработка на топонимичния материал

студиите на О. Франк2 и Ст.РосповдЗ. В тези студии срещаме'
по-задълбочен анализ на ~естните названия. Може да се,оспорвЗ'
обаче правилността на формите на местните имена и пълнотата'
на материала, извлечен от административни справочници, които не'

са надежден източник за езикови ПРОУ'1:ваНия.
Както би

трябвало да се

очаква" между

славянските местни'

названия и тези от другите индоевропейски езици

съществуват из

вестни общи особе.ности и общи принципи на образувцне. Основните

обобщения в тази насока са очертани в труда на 5,01 ni s еп- F 1: а п
k е! "Indogermanische Eigennamen als 5piege! der KuIturgeschichte""
(1922)..
"

Фонетичните особености на местните имена в много случаи'
могат да бъдат правилно обяснени във връзка с. черти на самия
говор или с чуждо езиково влияние. За ломския говор остават като

най-важни' две проучвания от Цв.

Тод ор о в: "Говорът на град

' 1 Die Bildung derOrtsnamenaus Personennamen 1т Slavischen (Denkschriften
d. Wlen. Ak., Т. 14) и Die slavi1ichen Ortsilamen aus Appellativen (Denkschrift,

Т.

21).

'

2
3

.

'

St",dlen zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Lei.pzig, 1932.
Роludпlоwо-sJ:оwlаiJskiе nazwymlejllcowe z sufi~em * -ю, Krak6w, 1007:

-12
Л()м" (СБНУ, кн. ХХХУIII) и . "Северозападните български говори"
(СБНУ, I<H.XLI). В Ломско не. са много местните имена с изменена форма
в резултат .на турско езиково влияние: Берича «Барица), ,Галова

I, "

«Гмово) и др. За възвеждането на тези имена към първоначалните
им форми. са меродавни звуковите правила з~ тroркизиране, изложени

:системно и вещо от Ат. Т. И л и е в в неговия труд "Турски изговор

на български местни имена" (СпБАН, кн. ХIV,клон ист.-фил., София,

1917).

, '

За разяснение на диалектно употребяваните думи, които

щаме в състава на. меСТIJИ названия

от Ломско,

сре

са ценни рубли

мациите на лексикални материали. от Западна България,събрани от
Д. Маринов в сп. Жива старина, KH.I-IV (Русе 1891-1894 год.),
в "Материали от Западна България" (СБНУ, кн. ХШ), "Думи И фрази
'от Западна България" (СБНУ, кн. Х), "Градиво за веществената

култура на Зап. България" (СБНУ, кн. ХVШ) и в
религиозни народни обичаи·" (СБНУ, кн. ХХVШ).

"Народна вяра и

вече се изтъкна по-горе, в състава на много местни
имена от Л9мt:ко срещаме народни личпи и фамилни имена,' които
трябва да бъдат възведени към първоначалната им форма '(напр.
Лачо от Лазар, Мицо от Димитър и т. н.). Върху българската aH~
-Тропономия до днес няма едно по-основно проучване. Донякъде
тази празнота се ПОПЪJI.Ва от две малки изследвания на Г. В ай ган д:

KaI<TO

"Die bulgarischen Rufпаmеп, ihre Herkunft, Kilrzungen und NeubiIdungen (В Jahr~sbericht d. Inst. f. rum~ Spr., т. XXVI-XXIX, 1921 со
104-192) и "Българските собствени имена~ (СофАЯ, 1926).
'
Топографск~та номенклатура е един от надеждните извори за
етногенезиса и поселищната история на дадена област. Познаването

-обаче на установените по други пътища резултати върху историята
.на интересуващата н" област улеснява
вникване в характера

и произхода

ОТ своя

на неясните

CTpatla
на пръв

правилното
поглед

на

звания. Що се отнася до миналото на Ломския край, тряб:ва да. се
каже, че то досега не е основно проучено. Поселищните отношения
.на Т9ЗИ край през римската робовладелческа епоха се разкриват дo~
някъде. в следните работи:
"Археологическй
издирвания в Зап.

България" (СБНУ, кн. 11, 1890) от В. ДО,брускJt; "Към епиграфиката и

:археологийта на rOPH\l и ДоЛна Мизия" (СБНУ, кн. XI, 1894) от д-р И.
Басса~ович; ,,·Стари· римСки пътища и селища в днешните бълг. гра
ници" (Бълг. истор. библиотека, г. 11, кн. 4, с. 60-62) от Ив. Вел
ков; "Паганизмът в Долна Мизия" (София, 1928) ot Я. Тодоров. Жи
вотът и съдбините на ЛоМСI<ИЯ край през средните векове са ни
JfЗобщо слабо познати.1 Сравнително по~добре' са проучени новата
.му

история и новите поселищни отношения от края на ХVП, в. насам.

От съществено значение тук са главно две изследвания: "Из историята
ва град Лом" (СБНУ, кн. XI, с. 251-259) от Д. Маринов и "Ду
навска България и Ба.лкаНът"-(бълг. превод от 1932 год.) .ОТ ,ф~
Каниц; последното отразява непосреДНli впеча~ления на автора и е

особено важно за уясняване въпроса за еТНliЧНИЯ оБЛlЩ и СЪСТ9Я

нието на селищата в Ломско през вторат;! половин!} на ;миналЙя век.;

4.

Топониъшята на всяка

телните

историко-поселищни

област е тяс:но, свързана със значИ-·

проме.НИ,. които

.

,

Вж. Ни к О в,

истор. библ., ГОд. Ш, ·Т.

Съдбата на' ceB.-зап. бълг. земи през средните векове (Бълг•.

1.,

с.

96-154).

състоят

от

eДH~

от друга в преселнишки .движения на населението от една и
съща народност, все в реЗУ/lтат на политико-икономически причинц,.

действуващи в съответния етап на историческото развити~. Подроб

ното проучване на тези промени лежи ,~звън задачите ца едно топо
нимично изследване, обаче единпредварцтелен .поглед върху, r,1faB-

ните моменти на liсторико-посе,1fИЩНОТО .развитие .на .Ломска
може да ни насочи към правилна постановка

езиковИ елементи

в нейната

топонимия и

околия

въпроса за чуждо

Hn

да.Щf разкрие

историче~

ските предпоставки за уясняване характера и възникването на раз-·
личните категории стари и нови местни

имена.

Най-старата позната на историята етническа

ФормаЦ:ЩI,

която

се е устаtlовила за ПРОДЪЛЖliТ,елен период в днешните българ
ски земи и е оставила HeCЪMHeHO~ траf!ни следи върху тяхната топо- \
нимия,

-

това са траките. В Ломска . ОКОЛИЯ,. която е влизала в. фа~·

ниците на облаcтrа между Дунава и Хемус (Стара плаНWIа), обита

вана от тракий~кото племе ;мизи,срещаме няко?ко речни ц Се~~ЩнИ

имена, които по 'всяка вероятност са от тракииски произход: Лои,.
Скомля, Цибър (Цибрица).
. .
.,
.
Спокойното развитие на траките е било нарушавано от :наше-·
ствията на различни народи. Първ.ата .по-значите,1fна намеса в тях

ната историческа съдба се дължи на келтцте, които в 281. гоД. пр..

Н. е. нахлули по долината

на Морава,

разбили тракийското

племе-

. трирали, а след това и fdизите и навлезли в равнината между Хемус

и Родопите, гдето основали държава, която просъществувала .само·
някОлкО десетилетия. 1 Дали те c~ оставили следи в топонимията на

Ломско, засега :не може да се каже нищо положитещю.

След келтите идва ред' на римското господство над .Мизия,.

което довежда до значителни промени в поселищнитеотноше ния ЩI.
страната, като се създава материал:на ,основа за римското езиково·
и културно влияние. ВъзникванеТQ на' римски селища първона

чално военни крепости (кастелl;l) - е. свързано сТраяноците прбеДli
(1 В. от н. е.), в резултат на' коцто цялат~ римска про
винция, Горна и Долна Мизия~,' заживяла спокоеI:! живот. В гра

над даките

ниците на' днешна ЛомскаОКОЛ1J~ са се, появили следните римски
кастели-селища: Almus и Cebrus при устията на едноименни реки;.

Remetodia край днешното с. 'Орсоя, Роmойiапа в м. Мадmеnесрещу

с. Лабец 3 и др. По"нататъке интер~сно да ~e отбележи, че старото,
1

за KeliтC;KoTo владичествовж. повече У Г. И. Кац а р о в, Келтите в стара'

Тракия и Македония; СпБАН, кн.'ХУIII

(1919 год.).

.

За границата между Горна'И ДOJIна Ми~ия ВЖ. уив. То д О ~ О в, СБНУ,.
кн. ХХХVШ, с. 4; У Я. ТО.N о Р о в, Очерк на' античната цивилизация в Бълга
2

рия, Истор. преглед, год. 11,<1945-46), кн. 3, С.

1

се

страна в изменения наетвичния облик на интересуващата ни обла~,.

3

259.

Вж. д~рИ. Б а с С;1 н·ов и ч, Към епиграфиката и археОЛQгията на Горна

и Долна Мизия~ СБНУ, кн. ~I, с.

65

и сл.; д-р Ив. Ве дк о В,

Стари римски нъ,,:,

'fища и селища В днешнит.е ?ългаРС;I\И I;раIЩЦИ, Бълг. ист. библ., г. ц, ~и. 4,с.·БО-62 ь

14
име на провинцията Мизия в края, на Ш в. бива заменено с ново,
пренесено от ce~ep Dacia Aureliani1, което стои във връзка с

преселението на дакийски колонисти

на юг от Дунава

на изоставянето на Дакия от император Аврелиан
ГОТИ'lе. Влиянието на културата и

езика на

вследствие

под' натиска

римските

на

колонизатори

върху населението на Мизия е било продължително. В Ломскоса
били наследени от народно-латИI~СКИ следните лични имена, които
t:e срещат днесkато съставна част на местни имена: ПРU,М-К-О (и
ПРUNКО), СефеРUN (от ,Северин), Ф6ртУN-К-О и др. Римското ма
дичество в Прибрежна Дакия, съставна част на която е бил ,лом
'Ският край, ПроДЪJIЖИJIО до 'идването на хуните (441 г.), които опу, СТОШИJIИ всички цветущи селища на Мизия и Тракия и по този начин
<сложили край на трако-римския поселищен период на тези земи.
След 'хуни и, остготи, които н'е се задържали ,тук задълго,

се

явяват славяните (V~ в.). Топонимията на българските земи претър
lIЯ,ва сега значителни и трайни промени: много от заварените местни
имена били запазени, но осмислени' или видоwзменени в' съгласие със

'звуковите особености, на славЯнския език; голям дял обаче били
напълно заменени с нови имена. 2 Към първата категория се отнасят
'следните местни и речни наgвания от Ломско : р.' и гр. Ло'м (от

Almus),

р. Цuб'ОР, Цuбрuца (от

др. Поради отсъствието
ОТ

по-далечно

ските

местни

названия,

да се установи

ti:OBO

l'Ia

време, в

Cebrus),

каквито

които да

възникнали

тяхната

старинност

с. Лабец, р.

и да било

са
и

писмени

зарегистрирани

през този

ТОРЛОВlща и
паметници

чисто

период,

да се проследи

славян

трудно

може

тяхното

зву

развитие.

През средните векове Ломският край е' преживявал

почти ви

ваги еднаква историческа съдба с другите северозападни български
земи. Присъединяването

на този край към създадената' българо-сла ..

за ,известно време поп~да Ломско и Видинско, трябва да се отбе
лежи, че в топографската HOMeHКJIaTypa .на ЛОМСКО те не са оста

вили следи. Ако

срещаме

унгарската' дума варош като съставна

част на сел. и. (Цибър-варош и Варош-махла), то тя едва JIИ моще
да бъде свидетелство за унгарско езиково ВJlияние в ТО3и край, като
се има предвид, че 'тая дума е известна в общобългарски и не е
сигурно, дали е заета направо от маджарски

или

чрез румънско

и

.сръбско посредство. Що се отнася до същ. nарлoz (в м. и. Пар
лозuте), мадж.раrlаg (заемка от стб. пrtлогь), може да се каже с
положителност, че то е дошло в българските северозападни диалектн

чрез сръбско посредство ; това се доказва, от обстоятелството, че
тази дума се среща само в такива села на Ломска околия, в КОИТО
има преселници от Белоградчишко, ЧIlЙТО говор е с'Ьседен на сръбската

езикова

.

територия.

Миналото на Ломския крdй през време на турското робство
може да бъде проследено въз ,основа на Запазени предания 1, по
неже не са Запазени писмени паметници. Според тези предания,
{{оито не могат дани дадат сведения за състоянието на селищата

преди края на XVH в., заселването' на Ломско с турци, предимно
маде'I'ели на чифлици,

е, станало

след

изхоДа

на

австро-турските

БОЙНИ '(1681-1699, 1714-1718 и 1736-1739 г.). След подписва
нето на Карловицкия мир, според който Унгария и Трансилвания
били откъснати от турската империя

(1699

г.), започнало

изселва

нето на турци-rе от тия земи обратно, на югоизток към другите вла

дения на султана. Повечето села на Видинския пашалък, в който
ВJIНзала и Ломска околия, били подарени на разни бейове и по този
начин тук възникнал спахилъкът. 2 Редица села са

ния от личните
,Махла

получили

назва

имена на спахиите: Байрактармахла, Асанова

Дже,Мбez,М,ахла

О'м'ермахла. з Някои от днешните махли

От установяването на славянобългарската държава, през' епо
хата 'нафеоДзлизма, до паДането й под турско робство Ломският

на гр. 'Лом по това вре~ебили чиф'лици на разни бейове, като
напр. Черковна махла чифлик' на Кара-Мустафа, Ханска мз
хла на Муртез-байрактар, Камарашка - на' Яхъкалфа, Орачка - на
Мурат-беги Бурунмахла - на Асан-ага. 4
,

колко и какви'-селища са съществуваJtи в този край. Що се

проС'Ьт за възникването на по-голяма - част от ломските села. На

13янска държава

е станало

по времето

на хан

Тервел

(701-718),

който разширил границите й още п6 на запад към р. Тимок. 3

край изобщо не се споменава.' Няма сигурни данни по въпроса до
отнася

до гp~ Лом, той се споменава само във вр'Ьзка с нашествието на ма
джарите през 1261 год.4 Съществуването ,на този град-крепост не
е било възможно без стопанската поддръжка на земеделски-сеJIНща,
ДОКОJIl{ОТО ги е имало в тая околия. Във връзка с нападенията' на
маджарите през втората половина на ХЩ в., под чието владичество
1

кн. П, с.
2

Във връзка с този период от миналОТО на Ломско стои и въ

този въпрос е нужно да се спрем MaJlI<o повече, тъй като през този
период се е оформила и добила днешния си .вид ЛОI'4,:кзта топонимична

са съществували

21-22.

'

И реч е к,

История

I/a

б'bllГарите,

Търново,

1886,

с.

133, 134; У Й. И в а н о в, Северна Македония, София, 1906, с. 32.
" Вж. П. Н и к О В, Съдбата на северозапаДНJlте бъnгарски земи през сред'ните векове, Биг. ист. биб.ll., Г. Ш,Т. 1, с. 9 9 . '
,
,. Според един унгарски документ от 1262 г., с КОЙТО Бела IV награждава

,едии от унгарските васа.llИ за ПОдВИзите, които извършИJJ

J'

Бъnra.рия,

FeJer.

С.

D.

lV/З61; цитирано по статията.иа Гюnа П а уп е р, Българските 8Оеrtни походи на
Стефан у, СБНУ, кн. VП, (1892), с. 433; вж. още В. Н. З.ll ат а ре к и, История
!На Биг. държава, т. 111, с. 498; П. Н и к О В. Ц. с. с. 134.

според запазено предание

две, села, .КОИТО по-късно

са изчезнали: ПавЛUКЯNа (у Маринов: 'Павлuкян,' вж. СБНУ, кн.

Вж. В. До б Р У с ки, АРХOOJJогически издирвания в 'Зап. БЪJIГllрия, СБНУ,
Вж. за това у К.

"

система.

Най-напред трябва да се отбележи, че в начал?то ,.на XVlIl в.

1 Известеи дяn от тези предания е' изнесен от слеДRите автори:

д. Мар и н О в, Политически движения и въстания в3ап. Бъnгария, СБН~,
"в.П, с.68 И С.ll.;~Из историята иа гр. Лом, СБНУ, кн. XI, с .253·255; ЧИПрОВllи иnи ки

провец, СБНУ, кв. XI, С. 143; Жива старива, КИ. 11, с. 3и ц. Д-р И, Б а с с а в о
в и Ч, Ломският окръг, СБНУ, КН. V, с. 27, д. Н. Поп о В, Лом, градът и ,око
пията му, С. 95, 102, 117 и сп. Цв. Т о до р о в, Северозападните бълг. товори,
СБНУ,

кн. ХЦ. с.
2

Вж. д.

16, 17, 21, 22.

1\'\ а р и в о в,

СБНУ, кн.

s д. Н. Попов, Ц. с., с. 102.

.'

11,

с.

68.

д. Мар и и о в, СБНУ; ки. XI, С. 254.

.-

,16
в проtтраНСТ130ТО между гр. Лом и с. Орсоя; ис. Чu~
nровци, . северно от днеШI!ОТО с. Ковачица, покрай Дунава. За
произходанз ПЪРВQТО село може да се предположи, че е било ос

За спокойно' развитие на селищата ot-ЛомсКо през цядата Typ'tJ(a

XI, ,255),
новано

ОТ

преселници-павликяни,

дошли

от Тракия,

принудени

да

бягат от турското нашествие. Кога и по какви причини е изчезнал~
това село,
Чипровци

<:.

не е ясно. Връзката на другото несъществуващо днес
(Кипоровци) с известното от историята прибалканск~

селище се потЮ:рждава и от факта, че днес в с. Ковачица съще
стар род с ПР5!КОР Алема1tЧUНЦU l,който крие в себе си едно
от названията на някогашните саксонски рудари в Чипровско. QTTYK
е правдоподобно да се счита, че с. Чипровци в Ломско е възнiftaIал()
от преселници на старото Чипровци. Открит остава въпросът, дали
това е станало преди Чипровското въстание или след него. От тези
факти може да. се заключи, че Ломският край в началния период
на турското робство не е бил беЗЛЮII:ен, а навярно рядко населен,

CT13YBa

следователно

не може да се отрича

наJlичието

на известна

поселищен период на Ломско.
Доко.'IКОТО може да се с'Ьди по

жители,

няколко

села

в

ломско

възникнали са преди повече от

имат

отпреди новия

срав"ително

на

стари

стар

местни

произход.

ГОДИНИ; за други се твърди

сама, че са много етари. без да може да се посочи приблизително

понякога са

.били

и

' на

другО

покрай спахийските чифлици, кОИТО са имали нужда от .работма

малък

брой

специфично

племе юруци е OCTaHaдo~eCТHOТO.

иазваQие ,втОя:.,

РеМяна, и .пр. TaK~. можеМ.да·си 'обяснни-

,

и др.

,

ските земи

ности.

че Лаиска ОКОЛИS{,ПОРа'n'И

-,-

e-'БИJIa'1<ръетосвана"; Н,аСeJIяванаотQаji-РЗЭЛН9НИ народ-

За. Някои ОТ тях .' се"отбеmlза,че

трябва да,.ОТбeJJeЖИМ, че, ~Ma' ред тъмни по произход ·меСТНИ·ИЪfена~
IЮИТО е възМ:ожнода крият В'-себе си елементи от езика на някак
изчеанала'нароД"ост: '

турски

фатско. Това са били предимно селяни, напуснали родните си места
непоносимите

притеснения

от

страна

на

едрите

земевла

ници в Ломско стои появата на, ред специфично румънски
имена главно в с.Станево иГ. Цибър.

,

местни
1
2

,

,

1

Според преданието този род се заселил тук от изчезналото село

Дунава Чипровди. Споменава се у Цв.
2

Вж.к. И р е че ",

Пътувания

XLJ. с. 21.
275, заб. 33.

Тод О р О в, <;БНУ, хи.

{JO

България, с.

покрай

ОС9

. . не са оставилиеледи в
топографската HOMeHuaTypaUa този lфай,но'за дa~:ЬД~M по..то~ви;

Известно значение за 'топонимията главно на крайдунавските
села на Ломско има преселническото движение на власи, което
датува от края на ХУIII в.2 Голям брой от тях са дошли от Кала..
поради

,

.l:[ynp(!1JC!'4np-,
. ' . '

беното. и геоtpафСJ(О положение. ~ пограничеuс~Т()рна До.JПfодуи~в-.

.

делци-чокои. Във връзка с установяването на тезн румънски преселО'

.':

Tarap:;'

край Уручка(Дрен. Чорд.). сНародностните имена .на цигани, евреи~ .
арнаут", rъpцц също са отразени вред месmи. имена: напр. Арнауm
ска лuвада(КоМ.); l1,uеанСlщбаn1Са (Вълч.), Еврейс1СЦ шумак, (Чвр;), I
ГРЪЧ1Сото (Ра~.)иДро'
.
' >
. . "
' .. , , ' . .
. ..
След изседНliнето на татари,черкези,и на голяма част от ТУР-,
ците от Л<щска QКОЛИЯ"'Сдед'Освобождението в. този:край започва
ново преседничесi<о движение и ТОНJlБЪJЦ'JlрИпреДИ:МНОQТБЗJfi<а.на,
които са ТЪРСе~и по-добър ПQМИНЪК в РЗВНИlЦIте4.' I-tасе,11ението на
Jl4HOrO Jiом«;ки'С.еJIЗ' се уцелнчава с- преселници 'от, белограДчишките

Изобщо- може да се,J{аже,

Изобщо в Ломско ке е имало компактна маса турско население,
е запаЗен

кезиЗ, които се установяват на разни места; T~XTYPCKOTO, IJpaBH~
телство довеJIO от Кавказ. Край С. Прогорелец (днес ЯКIIмово)е

au1ta

Дъбова махла и др.

което

ското праВИТeJIСТВО заседило сдед· Кримската война, в. северозаПQ2{:
ните български земи. По сведението на' Каниц2 татаРСI\ИСeJIища
е имало в Добри дол, Слиезта, Орсоя, ~рИво:Цол, Ключева махла, Tarapмахла (днес Дондуково) и ДасилоВци. НародноСтното име на тези пре
селници е запазено в ме~тни,именаот Лоисi<о: 'ТатаРС1'.ото (Кот.),
Татарска бара (Мет.) 'Н'др. В 1864г. в този край иахдуват И чер-,

появата на М., и. В, Ломско' като Реnля~скu' чу"ар,

JY.bKa. По този начин са възникнали селата: Алиtина махла (съставна
част на с. Младе~ово). Джембегмахла ( у с. Младенова), Сталийска
махла, Влашка махла, Байрактармахла (днес, с.Александрово), Аса
нова Махла (днес Динкова), Исляммахлз (днес Княжева макла),
на

Черни връх,Крива бара; Ключева макла. 1 През втората полови ца на'
миналото столетие TyJ{ се явяват татарски преселници,които' тур

села: Чупрене,)3ърб<mо,

място. За друrз. част от ломеките села се помни. че са се породили

местни названия.

до· някоlЛ<(>

м. и.' Керкеско кладенче (Лук.). От HapOДНO~HOTO име на

от кога' датуват. Към тая група се отнасят: Голинци (днес Младе
нова). Лабец и Чучан (днес общос. Станева), Мокрещ Ковачица,
Расово, Вълчедръм, Черни връх, Войници, Метковец, Сливовик, Гай/о
танци, Дреновец. Чорлево и др. Разбира се, те не са имали днешния

в резултат

век е бидо изчезването' иди намаляването

къши на редица села: Комощица, Орсоя, Расово, Сливата, Вълчедръм~

ското номадско

преданията

200-250

си вид в онова далечно време, а

миналия

имало голямо тяхно засеJUiще, !шето ецосело бъшарсКото име Дpaг().~
евци. Покрай р. Лом почти навсякъде, където :цмадо настанени та;;
тари, се образували и чеРI\езки/с~да.СIiоме8 за това е запазен ~

прием

ственост между по-стари селища и по-нови, които са възникнали от
ХУIII век нататък,. а оттук е възможно да са били наследени и из

вестен брой стари местни названJfя, произхождащи

епоха почти не може да се- говори. Естествена последица от ItI>PAжалийските вилнения в този край в края на ХУIП 'и иачалотона

Вж. до Н.По·iJ'О в;'Лом,граДЪТИОКQJlцWtа му,с.1l7.
Вж. ДунаВСltа6ЪJlrар~я и-Балкацът, т. J, 1:, 113.
..
"

3 За' еТUИЧflото'пQтeIilio'иа~еркеаltтевж"Д-р Т.Р. 'Е>ор IJ е

кези у нашоJ",еМJЫf, ГJiаСRИJ"СКОЦ.
!

.. 0'<,

Вж. ЦВ. Toдopb~,.ц;c.,'C.

, .

Местните 88&8111JM,8

~

,

.

Ло"ско

д-вa,._Xiь, 1I!,,192В,.с.J~155.

17;

",

'.

•

.'

3а всяко сеЛо сметнах за необходимо да посоча Ii ВЗ,веСТНи '
данни ВЪ13 връзка с неговото В'J>зникване ираЗВОЙ,ДОКОЛК9тоС'Ъще-

, c:rByBaT такива ,било според народни предания, било според досе-;
гашни проучвания на миналото.на този i<:рай.

А. ПОКРАЙ ДУНАВА
ЩIЛ,ПЬР8И

МлТЕРИАЛИ~ МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ ОТ ломско

..

.'

'...

1. Ярповнца

.

3а заселването на селото не се зна~ нищо положително. Помни

се, че не е променяло, мястото. си, тъй Като през вр.еме UaTypCKOTO
робство е бил()- естествено Пр'и~рито- разположено, е между бре
гове на малка рекичка. Че населението' все пак е JfМЗЛО известни

3а пО.n:реждане на събраните материали от местни имена съществуват CJlедните ВЪЗМQЖН()СТ~:

'8)

-.,'

ПО ,азбучен ,ред' на ,самите имена, като

се пОСочи <:е)lището, кЪм чийто район

топографски обект.
о"

"

'б) М~~ните имена

"

при всяко

прицадлежи'

01.'

отношения С турци, може да се съди от двете местни имен а: Турски

тях

орници и Кадънскоmо.

носеIДИЯТ, "мето

'

'като се вървипослеДОВl1телно в дадена посока.
за ра3JIикаот първите два наЧИ!Iа царазпр:Дел:ение HaMaTe~

5.

.

седен,неиу. не може да. се получи ЦЯJlостна предста~а.~а .географ

.ПОО'1'Делно

за'йсякосеJIНще

К!lК~Иl1редстави," оrрззяват'

,

местните,Му имена, кои от тях Иrdат сравнително С'1'ариlIен характер ~.

'о

ДOКOJlКO е застъпено в тях чуждо езиково' ВJlИяиие, ~OT друга страна

Може да.,сеВЙди лесно''как са си ВJlиялн местните имена от съседни

раЙОИi4ж'това географско,р~впр~;цел:ецие ,на\мести~те имен~отЛомс~о

Цeл:iui(~рай запрегледност може да се ра~дел:и.на, ~ри ceKTOp~ спо~Д
i'ечеиия"щ,; "а. главнитере:ки :

.

. 'вal'~,

,,",',. ,

,'

А., П'окра й- Дун а в а: Ярловица,·Толовица,. Добри: дол, ~JIИ~
О'рс;Ья,' град,' Лqм С ", близките се~а;коитq

се" иамират по, дол:

'воТо 'течение на' р. '. ;ТJOM - Младеново, МоtDIн брод и -?-ъл:rошевци",
RататЪr(..:-.дОJJ!Iо~.линщ,·Ковачица, Станево. '.. ,о'·
'".

.

,Б~Jl0течениетоиа р. Ци.бр.ица и неинитепритоци.,

, дыlвB

ИТОРIJR Циб;ьР"ИГlIатово,КУJI~-М~XJIа, Калугер-маXJIfi, Раз

'rрад-махла, Крумово, Вотево, Мокрещ Душилница, Комощица;Ра С9ВО,
. Аспарух9'.во , Въл:чедръм, Черни връJC, Якимово, Пиmур~а, Дългодедци"
ДОJllЩ 'Церовене, Метковец" Чюювик.

.,':,

.':.,В.Ло-течениетона р. Лом ин~йните ПРИТОЦll: Бу
корец, Га~анци, .лУl\913ица; Брусарци; кис~лево. Роглщ' ЧорлевР,
ДpeНQ~ Тополовец, ДИНROвр,ДъбовамаXJIа;, КJщж~ва маи8, Kp1lBa;
.• бара;)1.0н.цУl\ОВО, ,AJIеКaw~рово,ВаCИJIовци,~1'~ийс:ка махlIа;,В~ащЮl
~~1райково.
"

;

'",,~

,:

..

,

мера, равнинlJ.;ТУК днес няма tJIеди от

'

"

9; 3 лат а дол чин а - малка долина със стРъМflИ брегове;
10. sъвнеш - дол и височищt.
",
' ,'"
.
1 i. к а дън С К О то - равнЙна. 11 хъЛм (еднаместност);
,
12. Лицет()- xъJIМИ 1ржното му-подножие:
, ',' "

13. Ме ч к о бор ,Ъ...,.. .рнвнина,/ заета от Гори и нив~ Някога тук е

14.
,
, 15.
16.
17.

било пушинак, из който имало мечКl!.,
"
,.,' " '
Пер чин к а -::-ивворчеи ;цол, в който се намцра '1'0;- до ,не,го
има храсти gъ~ форма на l<итка. .,
. .'
", '.
.
П.е с к а в и о р н ИЦ И

,маЩ{а

песъчлива местност, заета от lIиви.

Пеш тер и т е- хълм, из КО:йтоима дупки.';

,

Пл е т е'н и :й ас е ни...,.. малка M~HOC:r, в КОЯТО цма три оплетени

ясени.
.'
18. П ло чат а - хъл:м;на' който има 'ГОЛ5Iма fiло.ча~ ,
19. Пол и чка т а - хълм и подножията му, $аети' 'ОТ r.ори, ниви,.u.
JlИвади.
• ,i
,,'
"
',.
"
о
20. Про кле ТИЙ а ,- .рид идол 'ДО, него, , Според местното обяс~',
нение наречен е ТЪЙ; понеже трудно· сеСЩfЗl1 с' I}ола от него•
21. р а в НИШ тет о ..с.-' равна местност, ваета от гори и ниви.
.,
22. Селска мър т В 118 а- ХЪЛМ, зает ОТ гори и ннви. ,
'
23. С к о мл' а ре:ка ; 'извира ОТС'f()JЮIIac WfaВИJl8 и. се ВJlИВ8 В
,Дунава.
',' '..
.' . , ..
,"
,
" ,
.
24. С к бр У ш а т а -,.р3Виива,ааетп ОТ ниви. ,
,о:'}'!
25. СлаМИТt' __ Маjmа равна местност,' в КОЯТО са складираJIИ Ш-.О ., ~ ..',
. мата' CJIедвършитба . . ; . ',•. , ,
,
" ' ',\(,с;;,"

.,

•

ри н гр О б ....:-. селска
гроб.
"
'

7. ЕлиiIападина -падина.
"
8. Е с е нб в а бар а - равнина, която днес има безводен характер.

cкQТo' разпространение на' имената, о ПОС,ледният способ на групиране

проследи

'...,',

Дълбока мъртвина -хълм исеверно.тому поднс;>жие~

6. I,I о

,римите, при което 'поради скачането от един раион в, друг, несъ

имената ДОСelЩщни,.раЙоltи И, по <;:ъсеДСТВО",на ПОCJIедните им~с~, iцест~енотОriреди~ство, че дававъзЪiОЖНОСТ ОТ,една страна да се.

_'

1. Въ Р б б в с кот () -::- равнина.
2. Г Р ъ н ч а ле в ДОЛ --: дол.
3. Данов дол - дол.
4. Де лниц и т е - малка равнина.

"

може да ~е)групират ПО селища, к~ито от

сВоя cтpajla, следват уо ,~збу~ен ре,д.
,
'" ~ в), Дру!' метод : е раэпредялба ра имената пак ПО селища" но

,

.

Местни названия в землище'rO на селото:

26.

Тръ сте. Й Ц, ~ PO"'r.re,cтooeт,

1III....Qr

roР': "i.'/i:;~~~j~

20

",

'21'

27., Тур ек и. 6 ри и Ц и -- малка рtiвнииа, заета от ниви.
28. Це ракъ-,-х'Ьлм.
29. Цйгцнска л6ква -раВН1Iиа,. сред която има падина, гдеп)
от дъждовете .се образува ЛОI<Ва. .
30. Чер в ~.Ha т а л 6 к В а ~ малка падина, В която има .локва.

30.
31.
32.
33.
34.

Старите лоз'а

Чо лак о в а пад и на
Ч орл' 6 в с k И път

За възникваиеТО'на' селОт()ЛИПёват~оложитеЛflИ данни: 81,з
предвид, че .преселвания саставаJlИ

почти винаги от по-бедните планински краища към
МеСТНИ.названия :
.

равнините.

,

1. БостАниФ,тето - хълм,
.
2.8 J> 6д ъ -' Мест.iюст ;покрай р. СкоШIЯ, на която тук има броД.
3. Въ р В. И I1I т е то- равнина. "
,О
.4. Г а ~ р.И л о в 0'f0 - местност, кояrо някога O~ била заета от гo~a"
а ДH~C ОТ· ниви.
.
5. Ге р из а --,- раВЩfНа.'
.
6. Д 86 Р и ште ~- равнина, В .колто е, имало .някога ЧифЛИI<.
7. Делниците - раВ8;ина, эа.етаот ниви.
.
,
8. Златn долчина - простира се И'В раЙоиана'с.Ярл. (стр. 19,
.т. 9).·'
"
9.. К а с а т а ---.равнина, кОЯТО е' ;iаградена от брегове. "
."
•

-горнста. местност;

някога

тук. е

правен

. ,дървеJ:l.кюМl{jр;'
.. '0'
',..
",
'.
, . '
,"
11. JI а k и те - местност"покрайр~СJCOМЛЯ~ ,заета от н~и и JlиваДИ".
12. .лЯВ {r i. и'т е -ра1'-lнина, заеТ,ад!iес, от ниви. '
13. Л6к :Вкт е -- ХЪJJМ,ИЭ койтО се образуват в дъждовно време
л()квif~

' · · 0 · ·

,,'

"

",

•

> .

. .

14. Манnс:т,Йрски п';,ь-г>",-- ХЪ.JlJ,I, през kойтоминава път-за добриДОJЖСКwI мiшаcrир"Св,Тр()ИЦа.",
.'
15~ Ма PJI ~ чо'в O't 9 ''':-lYIалка местност.' ,.."., .
16. Ме kи ш а к. ъ - раВНИ"8 и хълм, заета от гори~
17. М-Йт ко валнв а д а -:- PI1Jt.·
.

J8.

МиuiИ8ДОЛ --.:-дол.

19. ~Ършовци~хълм.
.
1••
20. О гре д н'.Ите-:- ра ена местност, зает~ QТниви,..
.
21. 6 рг а '--,: местност, заета ОТ.НИВИfl ЛИВlJдИ, покрай. р. Сkqмля.
.22. Qр 71' а - равна ме<;ТНОСТПОlФ~Р;. Скомля.. "
~
23. О р,ПИДИ,те ......:раен~~сТНоcr,>,заеТа от НИВ~.'
.,
24.П ап рат а ~XъJIM~.

i

'.'

р 6 гъ'-' РаВнаПРОДъ'лгова.таместВоcr, заtраден~оt завои на
р. СкомJfя.
. ..... . '
26. С е ли ш те l' о - , равна "Met;~~~T; •
.27,'СИ,МИН 'чукар ~P!'IJt.':', , '.
.,., .
" '.
28.' <:Ii:Q'M .ita-~ реката, IIoKpa~J(O"'l'o~ разшmож~о село!о ; извира ,
'·.ОТ Столова Планина и: се ~B('B··ДyцaBa.o..
" "
:2~.,СК6руш·ата-'равнина,iФ~ТО,Jiдиэа'н l1эеwmщ~то нас.

;25.

о

•• : ' . '

',.ЛОВJЩ8.. '

"

.......

падина.

,

/

хълм, през

3.

можно е да е основано от преселници от едноименното село в !Бело-,

10,' К'у м У ри ш тет о

-

днес от виви.

.
който миШ!ва път за с. Чор-

лево.

,'2. Толовица .,

градчишка околия~катосе 'Има

раВНИItв, заета

-

Требежъ хълм.
ФандъкдеР,е -:- дол.

Добри дол

3а. минадото на. селото се намир~ единствено сведение у' Каниц.

(Дунавска България и Ба~канът, ·с. 140), който пише За етничния
му характер преди Освобождението: "Близо до тях (1'. е., Сли
вата и Ореая) е и населеното от черкезии татари с. Добрй ·дол".
ОТ тая бележ«а\ може'да се СЪ»'И, че бъ.лrарското население в
това село към средата на миналия век е било малочислено, тъй като
голяма

част от

него, прите<;нена

от черкези и

татари,

е бй.п;а при

нудена масово' да се иасели. След Освобождението част от това
население' се връща. Селото c~ попълва между другото и с пресел
ници от белОГРal1чИШКИЯ Балкан 1 (Горни Лом, Репляна, Чупреgе

и др.). Това можё"-- да се vаже и за селата Сливата, ~Орсоя и др.,
Местни имена:

1.
2.

Ай ду шк ат а падина - ;ДОJl. ,
А й д у шк О ТО· кла ден ч е -,. кладенче и гориста местност, -в

КОЯТО се намира то.
,
3. А н д Р е е в чук а р - внсока местност .
4. Ба би нап а Д й на -,- падина.
5. В а лу г и те - низина !f бърдо до нея.

6.

В о д ицата -кладенче.

7. В ръ ъ -:- висока равнина.
.
8. Вълчкийъ' шум ак - ' р~внина, заеТа днес от ниви.
9. Г'аброва падйна- паЩtна.
10. Га рв ан ъ - XЪJtM. .
11. Г6лийъ чукаР-'ВИСОI<а местност.
12. Г 6 рни. ли в а д и' ~ местност, заета от ливади.
13. Г'ав'ОJlСКО дърво - малка местност.
14. Дедовец,- бърдо~
._
15. Деловете - хълм.
,
,,/'
16. Д6лни ливади -'ниска местност, заета от ливаДи .
17. Дра кй в О тоЛ, и Ц е - ВИСоКа местност, изложеltа иа юг.
18. Др е н 6 в Gк И пъ т - равна меетност, през която минава път
зас. Дреновец.
,'
19. 1) а 1'4 й:Аа т а ~ малка местност, в която някога е имало турска
Джаl\olИЯ.

ИмеtQ

се свързваи

с предлог

м'Оде.:

Къде

(към)

, .
.
20. Кар а у л и ш тет о -::- ХЪЛМ."
"
.' ,
21. К е 'р кен е з'ъ .,.-- остров на Дувавасреf;llУ устието на р. СкоМля.
22. Ковачевийъ 6.стров ""'-'8а дYlJава' до Керкенезъ.
1)амийата~

1 Вжу П-о ПО в, ЛОМ, .градЪт и ОКОJIИята..МУ, С. 1l7~'

-

23. Коз а рн и цит е - висока MeCT~CТ, 'ХЪЛМОl;Jе.
24., КОйза гърбина - XЪJ1М.
25. Кон' ишкн..път -' рид.
26. Кот ,11 О В а риц а - хълм и кладенче.
27.. Кратката п ~ д и Ii а -падина;
28. Кри в о бар с к ий ъ п 'ъ Т равнина, през която минава ПЪТ
: за с. Крива бара.
, ' .
. ',
29. К ру ш а к ъ - неравна местност, в която имамноrо диви' кру-,
"
шови ' дървета.
30. К' о с о в о кл а ден ч е :..- кладенче:
31~ К 'ошето - малка местноСт, заградена ОТ ХЪлма'пче.линЪ.
',:
32. Л аз а р О в о K!I а ден ч е -кладенче и местността, в която се
намира.
,
. 33.' Л е ск а т а - малка местност.
34. Л б к В ат, а - малка падина. .
,,'
I

3Ь~ Ма р и но кл а ден че.....,. нарича се още Водацаinа (вж. по-горе).'

36. Мат и ца т а- широк дол.
"
'
37. Нат а м Й й а та равнина.'
.
3'8. О б ро к ъ - равна местност.
39. Пап р е к,ъ - дол, зает от гора.
40. П ,11 ад ниш тет о - малка местност.'
41. Подлеченото - хмм с ронлива ПОtIва.
,
42. Пол е т о - местност" в която ВJIИзат следните местности:

TaTapq{a

падина,

'

43.
44. Пч ел ин 'ь -=- хълм ,и доп.
45. Рай ч о в о Т О - хмм и дол.
46. Ре пл' а н с кид е л о в е - хълм. '
'47. Р'е пл' ан скичук а р- висока ,местност.
,
'48. Р о сал 'а - местност,В която' има оброк на св. Дух.
49. Р у й а КЪ' - местност, ззета от гори и ниви; тук се среща '" ' ,
храстът ру й ' (смрадлика).
"
50. Селиште1'О- Дol1. ,
'
5ССиреН'аЧКОВ{I,падиН'а падина.
52. С кут а нап о ,11.' а Н:I' - горска поляна:
,
53. С л ив а н с к ам ъ р т В И Н а - местност, ИЗJIOжена на север, която
ВЛI:!за ,в землището на с. Сливата. Името' се употребява
от добридолчани.
С п а с о в о ,11 и Ц е
хълм.
С т У б ,11 а т а -, кладенче в м. Дедовец.
уа р е ка ,-дол. Н-арича се още Маmицаma.
т 8. тар с кап ад й н а - падина. _
"

, 54.
55.
59. <:
57.
58. Та тар с кн гр ед....:. продълговато възвишение.'
59. Та'!' арски гр6БИluта - ХЪЛМ.
"
,60.' ~Гo пол О в с к И път ....::. равнина, през 'която минава
с. Тополовец.
' ,

',щ. ТОСТ ини О рни ци- равнина, заета от ниви,

ti2;'

Тур с'к и .ш У ма ~

-

го~иста местност.,

'

.

само

път

xyMelJ

състав.

-,.-,

Сливата

То спада :r<pM ония села, които към средата на ,Миналия век са
бми населени с татари, дошли от Крим (вж. у ~аниц, ДунаJ3с~а

БългSlРИЯН Балка~ът, с. ,140), а след Освобождението е при~ ,
,отново б'ЬJJ:гарски, характер, както се изтъкна. по-горе зас. Добри ДОlI
(вж.:на с. 21).
'
Местниимена:'
,
,
'.'
J.A с а н о в С ки nът- равнина, през която минава път за с. Аса.
нова махла (днес с. Динково).
,
'
2. Бан од ~ рат а - хмм, на, който е имало триа,нгулачеи стълб; по" ставен от русите по' време на Освобождението.
"
3. Блатото - блато и околната местност.
, "
,4~ Б ул У лей ъ"- мочурлива местност. Името не се среща като нари"
цатеЛно.

r еена

.
'
.'
",'
б
-- местност, която . се състои от малка р~внина с лащ

и хъЛм.

I

Дреновскя път, Прекийъ път, Бабина падина,

4.

5.

Натамийата, Оброкъ, Връъ; Кривобарскийъ път, ТопОловски ·път,

Таrарски гред, Вм'Щийъ шумак.
п.рекийъ път равнина.

63. У:М:! та--=- местност, чицio почва- има
64. широката п а .zi и н а -падина.

6. r ред ов е т е - малко възвишение.
"
,:
7. Зад ъ н'е н а та п ру н д_а -'-'- мочурлива местност с блато.
8. Кри в и й ъ път - равна местност.
. . '
9. К р.и в об а р с ки път - равнина, през която минава път за с.
Крива бара.

10. О бр ОК ъ ~" равнинn.
11. Пад и н а та - меСТIJ{)СТ...
. 12. При д а в к нте - равнина, заета от ниви.
13. Про кар ъ - равнина, заета днес от; ннен'и лозя. Като- на

рицателно името значи "шир<?к път, оставен 3з минаване на
о'
noлегата MeCTHOCТ~ заета днес от ниви, лозя и r:.ори.

добитъка.'"
Са в а т'Ь -

.

'

,

,

14.
15. Садовете - равнина.
16. С в е т и Ил и й а - местност, в която има оброк.
17. С реде нг ред - маЛI(О възвишение.
", '
18. С l"а н ч е 1:1 аг ав р а' - местност, заета от лозя и гори;
19. Тесната пр у н,ц а . . . ,. блатиста местнОст.
,
.
20. Тур ган а .--..:. ,блатиста меСтност, из която има .циви и ,ливади. "
21. Ф у,Н ййа та _ местнОСТ,f<оято.обхваща равнина и горист
склон; заета е от ниви, гори и ливади.

5~ Ор~6я .

Това село е преживяло преатурското робсtвоеднаква CЪA~·:'C"~~';~1

със съседН,ите ие1lfУ Сливата и; Добри лод. Във връзка С ldeC~HOТ<;I·;. <;'i~;;
име Павлu"яна има' две известия по устни цредация З8', съще- ~.,. ,", <,
за

,.z;.

СТВуВ8ЛО някога село в тази местност. И двете саnреда).tеии от
Маринов, едното в неговата С'I'атия "Из историята. на'град {1~'
(СБНУ, I(H. XI,. с.255), ,а другото в , сп;~иваСТс1рJlнэ;J~;
с. 218): "Като говореха за блатото - на пътя Вид. ;7"

..
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. между Лом и Ореоя,. дядо Николо, бабин Предин, :И. дядо .моно

- ,равнина.
Вражалска круша ""-:- равнина, заета от нИви.
Г 6 Р е н г ред ..- малко ~'ьзвишение.
.

8.
'9.

;.

Др ъ м кит е .~склон на хълм.
район.

••

'11.

Куп е н о т О -

вървиш:те -

местност,

през която минава

с.

равнина, заета от

зано с изхода на )австро-турските войни

~таJlИйска ,махла,

преди.

в

района

на

Била' е откупена от

което, сее

'

намиралапо-

'

Л () з ' а т а- равна местност, заета днес от, ниви.
Матова

падина

14.. Мйткаво гърло -

част от Блатото (вж. т. 2 'по-горе); на

махла, Ханска, Камарашка и Орачка. По друго

\

28.

ниви. Почватз ,е глинес;тас черgен цвят.
Ч и ф.Jl Ъ къ мествост, в която по-раво е имало чяфлик на

Марин Йонов.

6.
.

ЛОМ

На мястото ва днешния 'град Лом през римско време, както е

известно" е съществувал' каС1елът'АА.f,lОI:, Almus, к.оЙто по всяка

в~роятност еБЩI заселен към края

на

първия' 'ЩIи

имало

о

..

25. Ум е н о Г-Ъ Р л о - част от Блат&го (вж. т. 2 по·горе)~ ,
26. Ф1\липов~то вървиште....:. равнина.
_
27. Че р вен ат а фун ЙЙ а -полегата местност, заета от гора .. и

началото 'н'а

Лом

Srp.

.линци) : т()ва село - е 'С1>ществу!3ЗJI.О по това време, а също' така и
изчезналото с. Павликян, но на мястото на днеШНИJl гр. Лом не е

15.
16. Л адина та - ниска местност.
. ~7. П ii к О В О '1' О - ; неравна местност, заета от J):ИЩlДИ.и гори.
18. П зл а н с кот О - равнина, ко.ято влиза в раЙона на гр. Лом,на-

равнина. Тук са били първите ниви
22. С т а ри тем е с та . на селото след почистването на таз~ местност ОТ' горзт.а.
\ 23. С т е ж о а о - равна мочурлива' местност. ,
24~ Торйлниците равна местност, в коя,.оса изкарвали тор.

предание

е бил заселен от жители на днешното с. Младенова (по-преди Го

мирало се е във владението на Димитър Алексиев.
П а в лик' ii на ..- хълмиста местност, заета от лозя.

2).

г.) и с'Ъ,впада

това време са били чифлици на турски спахии, като напр. Черковна

-'падина.'

ри~ан "от населението още Паланка.'
19. П JI' 6 с к а .:..-' блато.
•
20. Пре к о г j, р ло. .,.- част от Блатото (вж. т.
21.<;: ред· е н гред ......... възвишение. ,.' . .

(1681-1739

които, пътувай;ки по Дунава за СМИСТРIl, се отбили. в разрушеНllта:
-стара, крепост Лом' и решили дц сезасeщIТ,ТУК. Me~дy тях били'
агите: от Темешвар и Ипек MypaT-9ег, Кара-Мустафа и др. Най
'Напред се засеJiилоКалето, след него Чаршийска махла ~ Варош
махла. Освен турци почнали да се заселват и българи оТ околните
села във Варошмахл?. от преселници. турци от Мадж«рско. ct;
-образувала Титрамахла. Някои ,от днешните махли па града по

път,

'

ниви.

съди) че Т,ази църква е. БИла изградена през времето на Михаил'
Асен, ,ёледователно и гр. Лом е съществувал по това време.
Заселването, на днешния гр. Лом според пр~дание1Ю 4 е· свър

приблизително с 'Чипровското въстание (1688 г.). Той бил 'Основзн
-от няколко з:У:Р('К~' ветерани, участвували във войниrес Ав,стрия;

.

свързващ селото с полето.

12.
13.

.,0

о

КРИВ9ТО

о

1261 год.3 Оскъдно 'известие. за тоя град се намира в една "за!,
писка за съзиждането на църквата св. Николай, публикувана 01' Д
Маринов (вж. СБНУ, ки. XI, с. 251), от която записка може да се

К р ii Й ното бл а т о -блатото, което е на края на селския

10.

,,'

През средните 'векове навярно ТУК е ~малобългаро·слаВЯНСJ(О
-селище, но . за негйвото състояние няма исторически данни. Кре:,
ПОСТ'l"a, Лом се споменава във връзка с унгарското нашествие: през

В о ден и чар' ск и път

Г' бко В О т О ..- местност, заета от 'ниви и гора. П'омни се, че е
била ВlIадениена'дядо Гьоко.
7. Дол,ен гред - продъЛГQват рид.

">~.<

\ 'Втория век от н. е."1 от когато според Ив', ВеЛJ{08 о водят 'Начал~то
с други ,римски градове в Прибрежна Дакия.

следи, защото е изселено още пре.ци началОтоifа тоя ('1'. е. XIX) век".
...
.Местни l:Jменз:
. ..
..
1. Б е JI а т а фун И й а - рид, в койтО' се врязва дол.
о
2. Блат.от() ~ мес:mости блато (същото и в с. Сливата).

3.
4.
5.
6.

';.".'::,'.",,:,:>:5"

\до нашествието на ХУ-!:Iите (441 г.), които са-гоопусrошили ааеД1l2

деди, в древно време ryй блато е БИJJоселско имущество на не
съществуващото сега село Павликян, от което днес не са останали

,

-

I.(;и почти всички селища в Мизия. 2 Кастелът AJIMyC е просъществуваJ:r

Петков. оте. Орсоями разказваха, че· както са· слушали те от свои·

"

(!

никакво селище

Градът почнал

преди

пристигането на турците.

усилецо да се РЭЗВ,ива през

втората половина

на миналия '..век. 6 При 'Освобождението . той е имал следните махлЦ:
Калето, Чаршийска,· Камарашка, Барощ Черковна, Гьолска, Ханска,
Орачка, .оурунска, Титра.'
,
Ин:rересно· е да· се отбележи,. че ,населеНJreТО от околните се,ла

нарича града още Л.о-м-nаланКа иля само Паланка; което е останало

·от турско време.
Местни имена:
1. АдаI,IИКЪ - остров на Дунава.

2. Арапскаливада- местност, заета от юtвп:'
3. А с пар у х.о в хъ л м """'7' ново име на хълм (старо
4. Б, а з и р r е н а ~ малка могма.

.'

.
JI{1alt-мунбаuр).

това .ес

'
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Б е лзт'а

5.

ф.у н..ий а

-.

Орсоя ...

с.

Б 11 а т 0- блатиста
иСтежово'.

6.

хълм, Който .спада . ив землището· на I

местност, която обхваща гърлото,цВетана i '

В а р о ш мал а

-

махла на града.

-

._ .

...•

тича блатото.

.-'

/

Тук се е .намир~ла в турско време канцеларията
шите -:- чиновницц на монопола за селата. 1
.

на

.

камара.;..

равна местност, през която минава път'



за с. Ковач:ица."

29. К ри в а т аф у ний а -

полегата местност.

.

ЗО~ К р и,в'о т О бла т 0 - блато.

32.

Куруг'ол- 'ниска MeCrHOCT•.
Май м У нба и р - хълм.

34.
35.

Н б в а '. мал а ~ друго име на Ингилиска малз.
О ра q камал а .~ махла награда. ,НаЙ .. напред е §илл заселена

31.

33.·М ен к ов ач е ш м а

-

кладен9е.· о

С ед л 6 т О
'с ерг е н а

-

•

ХЪЛМ, . KO~TO има вид на седло.
нера B~a местност (ридове):

рита' НЗ- р .. Лом') 'старото и новото, заета днес от ниви ..
Ст е ж о в 'О блатиста 'местност, която влиза и в.раЙона на:,'·
с. Орсоя.:.
'
51. ~T,P е л бй шт ет,о
О равна местност., 'C!-fедОсвобождеfниетотук

50.,

местният-гарнизон едравел стрелби.'

"52.

53.

Тау ш а и·ек и· о б,р 'о к·

Тит Р а мал а

-

.."

.

полегата MeCT~OC~.

-

високата част

.

на' Lрад~. Преди да бъде засе

, лена,' е била цокрита с растението-. титра (тетра, смрадлика)..
равнина, заета от. ниви..
,
55. Топ ан к' о ....;... местност, заета .ОТ лозя и върбаци •
56. Тръстиватоблато -блато.'
.
54. Т6 к м е m .-

'

57~ У б <) й ъ (У б б~)

-=-

котловина, заета от пасбиЩ~.' Името е не

, ЯСНО за" населението .
58. У MK"ii т а ----'наклонена MeCTHOC'r." TyI< е 'вадена xYltl a•

59. Хан ~ к ам ал з..-, махла в южната ·част на' града, в която е
имало MIJOTO ханища.

60. Ц ве тан а'. - ,блат~ста ~e,CTHOC'f., част 01' Блато (вж. Т. 6).
61. Ча к о В и.йt -о б Р.,6 к ---: маЛка местност. Съществу'ва фам. и~'

,
- махла награда.
'.
'63. -,Ч е р ве нат аф у н н'й а .- местнОСт., коя'то орсойчани -считат, че'
, влиза в.'·техния район. .
..
.
64. Чер к 6 в ~ а м а;л а .. - махла на ГрЗJ.(а; тук се на~ирачерквата!
"св. Николай".
_
Чаковци.

62.Ч арш й й с ·к-а М' 'а л а

65.. Чи таш к а ч е'Щ м а .- чешма в града.
66. Чуч у рк ~ т ~ - 'местност, заета ,от НИ8~ И гора., ryK има CTapa~

че'шма в града.

,ОТ с.еляни~земедеJIЦИ.,2

-:---'

~

-

48. СоленОТО~ блато - блато... '
.
.
49! -С Р едо ре к р - - местност; която",. се намира, между двете ко

място, от което ~еИЗJIива и из

-'
20~ Г' 6.л ъ (Г" 6 л ска мал а) - ниска част, .на града,която' при на
воднениее била заЛИВЗ}lа от р. Лом:,
.
21.д6л.ц·ите бахчи -)(1)лмиста местност.
.
22.Д о му 30 Р ма Н-·-'" гориста . местност, днес· ловният парк.
23. Е в р е, Й с к ~ те "'г роб и ш т а 7 местност, в която се намират ев
. рейски гробища., . -. . - ,
с
24. 3 а й к О В О бро к - висока местност с наклон в която има' и
сега оброк.
. '"
'
.25. И ит или с к а M'~ JI а·, --: 'най-новата, махла ~'Haгpaдa, р,ззположена
. кр~йшосетq заНиш. Тук се 'бпл заселил някой 'селянин, по
. / 'прякор ИНГИJIиЗина .. "
.
\26. Ка ле'м а ла -най-,стар~та' част на гpaдa~
27. Ка-м' а р ~ шк а ма, л а ~махла на' града (до Черковна ~махла).
'28. К о в а 'ч и ш к И път -

Пеново кл,аденче

43. Р'о ше м <? в ата в о Д е ни Ц а ~ местност покрай. р. Лом .
44. С а д о в е те' --- ,ГОЛS;lма' MeCT~OCT, заета ·от лозя. .'.
45. С а л хан е ри - име на .равнище, 'заето ОТ- ниви И лозя.

46.·
478'

18.Г ор чо в а- Ф у ний а ~. малка местност.

. .

;

I

~

19~ .Г ърл о т О - , блато. Гърло е

I

40. Пл О С к· ~ - блато, /което влиза ~. в района: на С,. ОрСоя.
4-1. l)оп6ВОТ,о.'Изворче - кладенче.
42. Пр ъ д и ште т о - песъчлива местност покрай р. ЛОМ.

, района на 'с. Дългошевци. '
16. 'Г JI а де н r ред ~, местност с-' JI~К иаКЛРlJ, заета от ниви и лозя.
Почваrа е слаба, неплодородна.
/,
"
17. Г 6 .р Н·И т е бах ЧИ --:... ви~_ока ·равна· -местност, заета ОТ! лозя
ниви.

.
.
' ~
. ,С
местност, ~оято влиза. и . ~. зе!tiЛИЩ~ТО lIа;ч~~ .
,

37. П~;~::K а н а -

39.

.
В л а ш.к и об р 6 к
равна местност, заета от ниви.
Вълчева м~ла - махла на. града.'
1А-. В ъ р в и ш тет о полегата местност.
..
15. 'Г'е p~' ~.ИШ тет о - равна местност, заетл от ниви; ВlIИЗn и в

и

рзвна' ~eCTHO~~, 'през КОЯТО·М.ина'Ва път'за~

-панаир."

след това за' пръв път- била засадена с _боста!IИ.
да рс к О то - малка местност.
,9. Бурунъ ---'. махла н:а града. '-'.
10., Бу Р уне ка ч е ш м а- чешма в Бурунъ. .

8.. Бра

12.
13.

с .. Орсоя.

'38. Пан'а Ц р ск-а _ма л а -' ·маХlIа, в която 'е ставал по-преда"

7. Бостанл..iкъ ~ ,ново име на местност, ~оято е била мера' и

11.

36. ,Орс6Й.с~Ки път -

~ Вж. д. Маринов, Из историята. на град Лом, с'б,НУ, KH.,XI, с. 257.
Пак _там, с, 254.
.
'
I

'~ешма, която и' днес се

67.'

Ш тър б'.а н о.в а

-

използува.

V ал а
,махла 'в ~жната част на- града, в ко
ято ,е·им~JIОI3.0дениц'а на Щърбанов и; ~
,
"

,

28
._,.~_ ~ ~_~.•.,

, '- 7.

Младеново

Това село е едно от haA-старите в,Ломско; Според 'пред а ни'ето,

(~ж.д. Маринов,СБНУ, КН. XI,~. 254) то' е с~ществува~о

. преди

#,

дори,'.

~а~еЛВа'Иетона гp~ ЛОМ. Първоначално е':, било Ераи Ялова.
могила, северно от днешното му меСТОПОJ!ожение.М~ого рано '10 се

.

. ;.' -е

.

П'р~местило поради притеснения, на турците КЪМ днеlllната СТ,ара,'
Църква прир.,Лом 7· нои тукне;:се·за~ържа, 'м~сти се отново иидва
'на, 'днешното си място.
,

,В' състава' на' 'днешното село влизат мах.лите НцколаеВQ (по
~преди ДжеJi,бегм.ахла), АЛUZUllа м.ахла и Кdленn6mок; първите:'
две са' възникнали на· мястото на- ~урски ~ифлици.

Младеново

е ново

име,' преди три· години селото

с,е ·каз

-ваше Гадинци. 110следиото спО'реднаРОДНОТО,тълкува.не е било фа-:
.мИJiно

и~е '" .на

.първите

заселници 'на

~едни и ·дошли. от ·с. 'Копиловци,
Местни имена:

селото, които

Бер~овско.

били

'

·много

2.Ас ан ,r' зк овгр е Д -висqI<зпродълговата

местност.

.3. А с а н о В О '11 б 3 е' - местност, заета Д'нес .от' ниви.
4.- Бр е ета К'Ъ .:.. местност, . заета от· ниви. _,
5~ Б·ъ э 6 в и НИТ е ',. ~ ранна местност, И~ ~ОЯТО- има .бъзе (бъ
,-зОвина).
.
.6. В о 'д е-и и чар с к И ПЪТ -:.- . месrиост, през която минавй пЪт за
воденица.

7. Гав рил ов В ал о г ~низина.
,8.

Голема к рут а .~paB_Ha·MeCТHOCT,
,тук' е имало

9.

Горанова

10.'1 6ч о ва

голямо; крушово

Ч'ешма

чет ма

-

заета

от

ниви.

По-рано

ДЪРJ;JО •.

чешма'sселото.

-

гумно.
,
'
.12. Гредо вете -вълнообразна ,~eCT!IOCT.
13~ Д е в и чи 'бр~е г - .малка' висока местност.

TyI{

/' няма·

15.

раЗПО1.Iожен~

l)ембеГМ~JIа иахла,раэположенана; шосето за .София;,
Преди Ос'вобождението то~амйсто: еРИlIО чифлик на ТУРЧИН8

Джембег.
.
,
16. Енд е къ - ' ниска местност, заета gт ниви.
17. Иман' ето. -висока месТност.
.
18. Й: а з <> в' И нит е· - ме'стност,заета ОТ ниви.' о
19. йалова-мог'й'ла·.:...... ХЪJJм;:лиmен от 'растителност.
,

20.

.

.'

'....,

,И бло в.з· че'ш м а

-

.

"

."

~ешма. в селото.'

Ливагето ~. равна местност· 'покраи р. ЛОМJ.~аета днес

'зеленчукови rради~и~·
".
'.
'Л бк ва Т''З па'дина, заета от ниви•..
Миж6р :ко в р то ---:. равна местност.

34.
35.
36. М6кр'еш'ка ме-,ЖД8 -

-

'

21.' К й'Й б а :пов о '-:--- равна местност, заета от . ниви.
22•. К а ле н' n 6 ток ~. южната махла на селото.' '.
23. Кал е н n 6 ц К,И вр Ъ - височин~, над махла -Кален ПОТОк.
24. К~ЖОВО 'търне - равна местност.
.
\'
'

'

равна' lИестност~ ко.ято

37.М·Осi<бвс":ко Въ'рвИ'шт.е 7

граничи:със:'

_.~

" ,

ОТ-;·

_о'

полегата ,местност.

38. М У т ЙIiIО вn а ~,q~r ~ :Me,CTH~CT, к~пто, се нарича още. ГаВРИДQ~,:';
. gЗlIОГ (по-старо .MM~).
, . . '. " ,,'
.
39. На "~ р у:ш ат а---- равна .MeCT!lOC~t эает.ао!,:НИВИ •
40. На тем й Й"а та ~. равда . мес:rпост, "заета· ОТВИВИ~,
' ..
41. НИКО Л'а ев,о -.- ново, име на Джембегмала,дад.енр ci.rед~

. '.' . Освобождението.

'..."

.

..

.

.

'.' . . , i , {

42. Н8кБJIti о в BaJIO г -,ниска MeCТHoCТ';",~
•.f.•·f.;.:,'
43..' Об р.6 ш ТЪ -7 .висо~а, MeCTHO~T. , .
ИМIl.Q§рок.. ..
_

i~l~
49.

11

гувно-равна.м,еСТНО~,.зае!~
и с к aт·;a·~ЪiecTHOcT,. заета', от:' ниви. Стая

87' ',. }.\.• :·~. ::.,";.•_~· ':.~ ,.·I

.отниви .. ',_,
.. ';
. дума ~ас,е~~и~т~

.\ озН3.чаВ8J!ЗВи;rот<> дърво; !<оетосъеД8Нява. ПРQцепаиа~ОЩiта

50.II~~~~~Н:~~~С;/.~ад~~а.

•

Д ыIитеe равна ме.стност,_В/КОЯТО.НИВИ,те ;са
надлъжно спрямо ,полски пъТ....
.

u·

33.

48..• ·ПечеКо80

чешма в селото.

11.Г6ч'ово ryHi{o '~paBHa месrн.ост,заета ОТ. ниви.' Днес

.14.

F

:эемлището на с.' Мо~реш.

1. Алигина Ma4Ia -- северната махла ·на :С~ЛQТО. IJрез турско
'време"това'място е било чифл~кна Али-бег. ,".

"'~.'::'?

25. К ей н 'в ал о г - ни~ка MeCTHOCT~
"(.
26. КЙ р ко в о ",J3 ъ р ~и'ште .. ,~ 'висока местност, эа~та ·'ОТ":flИВИ:.~~'~ .
. пасбища'.
.
; '. '
. ..~.~, '.
27. Кисел k ат a~ равна' местност. Кuсе.llка, l{ато.н~р~цатеlI~(), '. . ~ 
означава· B~Д дива ябълка. '.'
. ' .,,~'. . ' .... ". < " ~'. . •
28.К·ом·ошТички гред --- възвиtпен~е в п:осока~ъм,.с . КОМОЩИца.:
29. Ко ша ра 8:0В' В а .N.О г~ ниска .местност.
.
30. Круша к 1>~ равна' местноС!, заета 'от НИ:Q~.. '
31. Кр~с'тинотърн,е-~равнам~стност, ,заета, ОТ ниви..' . ' '.
32. К" У н е цъ -' чешма ,~ С~ЛОТО, водата" на· която' е ,хвана!а ~
тръба, отдето се изтича·.. .' '.
'
'. u
.
, . . . . . ....,.. :

,.

.,...

" . ' . : . " ;.

.•

I•'.•. ,.,·.[:."
·.:. •:.,.•.•:.__
:.t':"'.
:•_
..b
.• ..l:.:,
:
.•._
·
,<•••..••

_.~'::
>;""i~1

.

';~~

··.v~~~

51. I1ре ки Т'е ~.......'paBHa~eC'FHOCТ,.,B !(ОЯТО НИ8Iotте' са. разположеиJt\>,,;~~

. uапречно

на полски ЦЪ'!'.

о"

52.. ПрЪд'ла, - ,из~<1рче под. село~().
53... ЛЧе'·ДЙ'lIите"

••.•

:. "....

·.~голя~~·раI3}J3'!-~есТи9·С'1j·

... ' ... ~..

.aE!eTa,,>·~H~C..

от." ,.н'.и.'В'И'~

~'

~1~~~

~:~·W·51:'-.'~

\ .~,,~~.'I.;-·.:·;

::~~;~~ предцн~~~ ~~ез.:~
56.РуЙ·'~К:Ъ ~MaJJKa<MeCTHOCT" ~а~та'?тниви.
:
57. Сефе р й н ой бс>ре,щ......nисока. ЪJecruocт. ... '., .•.... . .

-",. ·:':·.·~:.::-,?{;·.~.l.,:i

. .' .-~,~.

.

~O

'63. У мат а -

-64.

Ц ,8 н ца р а ~ MeCr1iOCТ, заетаот"иви.

~5~ .чер вен .б р ег- -

.' -66.

висока местност, 'ч;ия~

с~чник.'·
,
о в ец ..L голяма' местност, :Която

ШEtи

почва е червен

П~

миза и в' землищата на

,

" Мокреш

··67.

Ш кап' е то -мзлка местност, .от която
Ш У глин а б а ка - ниска местност.

.-68.

и

f!

Б Q с та н'е т е- равна
~

4; .Ва ден й ч н а

ма

,

брод

Преди с.тотина години селото е·с~ществувало малко по на се

r JI 6ж ет о -=-

.

'Местниимена

. :- .

. ' ..

.

1. А р:н.ау тс·ни т е :~ .Малка ниска меетНОСТ,эаета, 'ОТ ВЙВИ.

Г epaHЪ~' раВН'а местност, в ·к<?ятЬ~имало .. геран. '.'
·3.'Г6'л гр ед ' - маЛко възвишение. -.
4.,Г6 р·н и гра Д Й и Ji ~, ъtеСТНQст,.эзета от зе-JIен:чукови
5. Г 6 ри О"ЛИ в а r е .
раВifЗ' Me~нo.cт; заета от' '. ливади.,

~YKOB", г·радиви.

.

. ....

'

Г 6 Jr е, н с К,ИГ р а Д й Н:И местност, заета от 3eJ1енчукови' гра
'дини. Пада 'се ~,Ha' междата на двете -землища на ДългошеJJ'ЦЙ

. '"

l

19. К Р уш a'T_a.~,pa~Ha· ,MecTHocr,~~e.~ai OT~I(BQ.



·весТное в'.ок:ОлнИтесеJrН и 'подимето'ДЪЛ20шевс"сmоклааен,че~

:Сnоред·Н~Р9Д~Qто}3ярване"'неговатавода дейСТВУ8аlJаJIековито~

Л е ей ч и н.и-Т'е ·--ра.вца

. местност, с

ИЗ. която' е имало'ЛИСИЧИ'

дуrtки.
-,
'. .
.
,Л 'н JI I а Ш.К И',път--равна местност...
1.

.

:"

-'. равна:~еСТНОC'J'.-'-заетаотвиви~~и'пасбища~ ,

21. К'унецъ ~. сrарачешма,коятоднеСllе работи.
.
22. Л ек6 в нат ав? д З·-.- КJlаден~е,коета се намира· в ·,сеJlо.ТQ•. Из~

23.

,

24.
25. Л и Ш ,ак и . ---'кладенче .' в' nOJIeTO. '
26. Л 6 з ит T'~ та~поJiегата местност, в 'която по~пре;ци е'~маJJОЛЬЗя.
27. Малк'~ фуиййа --- М~m<а ,~.цЪJIб~На 'MeCТHOCT~:
.
,.
28.. М а'р.и нк И.Н 6 ~Jlа д. е нч'е·: ~ '}W8деlltJе.· . . ' ,
. ':

пад>и:нз ---~ниска~ест~оеr, з~ет~ О'I'НИВИ~,'
J2,•.. M Q Г'ИЛ,ите ~.·~месТност,:В •.:КQЯТО йма . три ',могили."
·J3~ОQРQ*Ъ~-раВна.местНост, зает~ .От'ни,ви, ~ ,KosiTQ
на св. Петър.'
,_'
'. . '~ , . " , .'
.J4.·.·П РЪДИI:Uтето'- гола 'Mec~HOCT' п~~ра:Й:р. Ло~~
.15. С ре ден . ( р ед '--;_,M~JlКO ПРР~~Л,го~аТ9въэвишеgие.,
>

\ . , . 
Jl И в а r е -:- малка местност, эзетаот ливади.

Младеново..

13. Гор yH'ъ.'~ равна; местност, в коятО е ИМЗ;ЛОj'по-раuо"'ГОJIЯМ
/. горун ':-ВИД' дъб.
.
14. Г,ре дo'~ ет е· ~:нe много висока продъ.nговатамесfност.
15.' Д'а JI н О.NИ 1;1 аге - малка MeCТHOCT~ ззетаот. jЩвади. !

"

11..м~алка

I

и

r 6 р н ()

12.

20~K ъ ШЛ'а та

.' 9. Д 6,JJ'HO ЛИ В а ге. ~ 'ра вна' MecrHOCT,' aaeT~ ОТ,ливаДI1.
:.10. 3з:н да Н1> ~ '~eCTHOCТ, в КО9ТО се намират следи

. Сe.rlрще.

•

29.
30.

,П а чов от 0 - ' рз:вн;а мееТ!IоеТ,заета ОТ 'ниви...

31.
32.

ПопКрЪстова·чеinМ:а ~ чещмав ·сеnото.
По'П'Н ,'·ИНО Б О блато'- .блатиста местност.

' . : ' . ' .., '.

Под ив ръ 'ъ -ни~.ка~ес:tно·ст, КОЯТО'се, намирапо,цВрQЪ'~'
(~Ж.ПJ)8iгоре).
. ,- ,.
.' .,... "
.
J

'9. ,ДЪJlгошевци

. ' ·triор~дмеciНо предание" ,преди окОЛ,о. i20' 'години ,селото ·е'
.
. . . местоположеlIйе" -К~;М~.рекич- 

"съществувало-,НЗ" юг·От сегаЩН9ТО ..му

,Ka'f~ rНМИдЖа{)С!<абар~ ; qIедтов..а' .се еnремеетиnо .н'а~н~цЩото си'
МЯС1'0 пор~ди .Mop.CeBep~~'''OT·него'е .. 'бил чифJЦIК~r,--'lJli ,,:Али-ага,
Това·- 9бс~оятеJI<;ТВQ" е .·~~ltq~ ОТ :~значе~Ие'Эа .. HapaCТB.a~~·:·:~.~~: .. селото,'
.-' ЧИИТ 9;,·житеJIИ:.са . на~Ир~1JИ' '.р~б9Та 'в ,r:ТО~И~- ЧИфJlИК~ . :,':'-«:..~~J,~::~' :'
.
•

'0

::"~,:~,LIр9JiЗХQJ.tЪТ·.ШlИ~~W· '.' cnope4,iI~PQPJ~aT~:~~~o~q~#'TYK се
~ , ~B~pSвa 'с .фИЗИOJIог"чн:а 'QC9,беиост, на . ·~,РВ~'lаас~ци,'J{QИТО,' биди
_~o' д'Ьпrи~.~~.. ,': ~.~.,':.":; -1"'.~ -> '"': ,',," ."'~:'.>",,?-:">:..;~.:
.'

.,:,

•,':

'/ , : ,

.'':,....

•.

~:,\.,::...:.

.:~. ~i, :.,i

\; >~.::". \."', ..... "~. ~

.~. '. ~.c<,. ':::'_",':'

_ ' ';""":-

.' '<,:";::.( ; -j"

~_.. <.-~

" "::, :'_~~:.' ."" :.. ':"

.

.

,~ _;.А'
,~',
.-~~: "?~:':' ~;;~:~:,."<;;:' ':." - '~-:·'~':~:"'i::~~/:"';.~z~~t/>,;,: ,:.,
" . '

.• .

.

,;"

-:::

•

от

."

,,8. ДОЛН.И гради'ии ~ .месТНОСТ,пок.раЙ JY.~OM, .заета от зелен·

·

южно

,

градини.

"б.~.,гР,ЪсЦ7,·а тэ:>~ paB~~'MecTH9cr,~aeT~ ДH~C О! 'овcwiни др~вч~та.
,. -7. Д авк о В к ам ик ""7 равна мествост,В.която е имало.·камеН.кръет.

.'_

МИнав.~

.

16.~ Д6лъ -малъкдоll.. .
"
'..
") .'
17.} Кам и к' ъ· -:- равна· J4eCTHQC1', в която има оброк ~KaMeHKp'ЬcT.
18.·КОРИТ,иш.те ~ НИС,ка~~м,естноcr; за~та.'отсе!lска .мера.
"

2.

.

. .
•

неравна" Me~THOCТ, заета' ОТ ниви.
Гол ~'M аф у ни й-;з -наклонена ИВДЪJIбанаместност~

9.
10.
11.

'вероиэток от д~еш~ото му МЯСТО, ОКОJlоводеницатана гъркаГеорги

'.Косидос:'Пре.ди ,него таgи воденица е бма .-сОбстВеиост.·натурчин,
който ,е имал тук чифЛИК. ПО всяка.. вероя:тносt селото е възникнаJIО·
··ОТ работници-ратаи,. натози .чифлик.
-За произхода на 'името съще~вува .тук легенда, че 'в р. ЛОМ,
-.която:~нава наблизо, се била удаВИJlамл~да и хубава мома."
_

l

:.

селото.,

·8.: М6ми~

I

равна ~eCТHOCT, заета отвиен.

-

r

от зеленчукови'

~ ,могила, до която има воденица.

В Р ъъ
не много висока местн.ост.
7.Г е р а l{ ё ки път ~ равна местност.
,
8.' Г и;м и J.I а р ска· бар а' ,----;' малка река,. 1<,оято

6.

вадят кюмюр и хума.

MeCTHOC'l\ заета' днес

.
r й ла

5., Ве 3 ир С к'и път -

Ковачица.

виска местност..

_\

блатиста местноСт, в която има н блато.

-:..

градини.

\

u

Б лак' ата

2.
3.

следuите .села: ДЪJlгошевци, Ключева махла,', Расово, Комощицз,

.

·Местни имена :."
Ба 111) й й С ка б'а п 1< а

].

малка .местНост. .

,

33. ni'р.диштет·о -

равна .меСтноет··Покрай ·Р•. Лом:'

34.СеД;1l·0 т'о ...:....·МесТНост,ко~тоиМа

вц на С~ДJIО.
.....
равна~ме~тност,З.аеf8·ОТ, НИВИ.,.

35.·С·й·~ро'ва 'м а.гЙ.ла, -

36. с.~.р.а'.дл I ак'ъ' -:..

>

~ОГИJIа~..

37~CT; вф а'Н о ва ч .е.ш ма':";' чещмавсцо'!'О.··

38. C·TP~ H~9 ~а-ра~наА1е~иост~'
..

,.' ",.1

: ' , ' •.

'

' .•

'"

....'..

,.',

.

\

'
Л.О~•. ,

39.Yra'KaT~a:~~·~"~ .М3~К~J3ада.,ва. р.
40. Ха 1.I·Й й ек .а.' ч:е т"ма: ..,-lIeпi}lа 'В' .сеnoТо.

,

. . ". .-,С"»." ..' . '., ,;

~', ~. .'~\
•

',<'<,,;'.

~

•.-:_.~: '

~-i.:~_ -~ ~ ~:-~!

... -, ,::'·:~\~.~:'c~~ :', ~~ ~.~ .

'... ,. . . .:,

'

'.'

.
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41. 'Ц,а RCK ИЙ ЪП ЪT.-~· равнина, през/която .~инава шосето' Лом " .София.
.'. .
.-' "
42.Ш,еИ·~Овец~ ГОЛЯМ~(' MeCТH~)CT (B>.I'.

~a нея 'на

'"

с. Млад.)

43. Ше,р и фо в о то

с.

,ра·внамееТно~т,зае~а от' ниви;

3.
4.

За възникването нn .селото. 'съществу'в'а предание, -'сiобщево
и от Цв.'Тодоров 1,'че . някога ·TQ 'заедно С бившеtо-.село, ",гoJ:\НO Ли
нево . (дцес съставна част ,на с. 'Ковачица) образу~аJlоедно': общо'~
село, 'което се е 'JIзмирало .някъде· посред пътя между'сеraшните им·
зас~'ища;' по-късно . поради мор се .е . раз.itелило,,~ а ,Горно 1.~ . Долно
,._,fl1иН~130~ Кога 'е било основано това' общо ce~o, не се зна;е. '

3. 'г ~,pMa н o~ а .фуни й а- 'врязана ':местпост~.

r р ,ад е·жъ _,С местност"

'

....

в която' е има,ло заградена: част, о·опре

,"

деле!J3'ЗЗ гумно. "'~.

' . ..,.,

.

5. Дълб6ка'Фунийа - местност, в КОЯТQ има.ДЪлбоко вд'Ьл,бан. nJ>T.
,,6. 1(ал й н о В а'фу н, Й-й а ~~врязана местност. - ['
-7. 'Калнафуци Й·~
'м-еСТНDСТ,. чИцто·"'ПQчВа-е .такаВЦj'ч.е В, дъж
~"Д~BHO време}~бразува~НQго,ка,JI.
рброк..

,;,9.. "се

Бра с а н С.К абб реш! ~ висока местност към ДYHaB~? част" от
Обрештъ(вж. т. 24).
Бра т с к И·' ва л а г падина.
двама братя са копали геран.

-

'. '

,

~'. 'paBHa'~eCТB09T, 'зает~

. "

Въ~чино дърво равна местност (ниви).
Гбрна бб.реш' . - 'част от Обрештъ (вж. п<;>-долу).
Г р-е д ъ
малко възвишение.
.
Г~pMOBeт-e- --- равна местност, ~ КОЯТО по-преди е имало ОТ

9.
10.

-

Д..·Мари~()в (СБWУ,IЩ Xl;,c. '143)" сеJIQТО"I1РИ' • ·qа'рф·,О.~ место..; •

,.ч~ца,С~/J~дредв~жило.·~аднешнотоси ~ЯСТОj ~· . ·~танало разс~ваиетО:.

·,на . съсе;цпоrо •. С;, Ч1f'ПРQвци,~r;част -ОТ ,което' дошла . . Bc~ .КоваЧИ'ца.· Т?ва
. JrtредgИЖ-6а~ на e~OTO ~с:егащното му мяеtо еСтащмо-вqе.дстnие
,:(,:If.~'.·rrpиТ~;снеu~е.:от .ст.ранана.,,:турците, . приt~жа'tе~ин~.~еМ'Иltс ·:К9ИТ О,..
·'.<}{ОВ~'tJ_И~~Н~ тряб.Вал.од? ,..:в~~~ат.по .Ду.наРз2. '.' Днес .·KЪ~" H.~г():,e ~ •. '~P~'
'tъедкнено·:бившето·с.Горно·~ЛинеВо.
' , .
"
,
I
,ff.-

•

"'

"

"',

'. . .

китки

горунови,дървета.

Д е до Ст б й К О ~ равна 'местност, 3,аета от ниви,
тежание 'на дедо Стоико.

15.

. някога'"

Кот ЛИ те'- равна ниска местност ~. паДI!НИ из He~.·

16. Л й н О ВС,К абб реш.- част ОТ.ОбрештЪ '; наричана
I

17.
18..

Горна.

при

2.1.
22.
23.
24.

" '

е

още

.

Л ип ни ца - река с местността наОkОЛР, заета от'. НИВИ, градини' и
върба.ци.·
",
-' " ,
Луканов камък, -равна местиост, заета от ниви, в която
има 09Рок.
'
Луканова тръне-равна местност, заета' ОТ ниви.
МеН'8ил-мо'гиJiа'- могила. Преди" 'Освобождението покрай,

, нея

цолощеииекраЙ. 'ДYHa8~".>p~' ·1~;;:,1t~Нj~qало •. :l:{U'IlPPQq,U"QCT8H'8JIO' днес'
~ " . като .' меСТН9сtпо' 'на3,в~:ци~е.-Т~ДВQ~~,,"м~е ,да <'се: обясни . замяната на
~
старото·им~ LfиrtР9вцJJ~К?7~о/·е .д()c~xapaKTepHo;"C'_ едно съвършено,
,~}{овойИ~И TOOT~~' едно' исiщо' "на.сел~ние.. По-:доС'Гов~рно' изrлежда
·:qредп;9.лржеНИ~9, че·. T~B~ ,:~~a оили .'. Д~e,·· .Р'аЭJIИЧНИ СeJlЭ, ':~, р~iЩIОJiожени
о'~раЙ~Д!на'ва'Н'~.z.i~еч'е eД'H~'>OTДPY~O'; ВПРСJlедствие '." ~oгaTO: C~~ - Кова

ниска местност.

-

височина, заета от ниви:

-

12. Дблна 6БР'еш ~ част ото'брештъ (ВЖ. по~долу).
13. И ли й н О дърво '-равна местност, заета от ниви.
14.. К о J!. н й к ~ равна местност (ниви).
'

20.

.

qe тук

7.
8.

19.

"'3a~~ МИНз'ilОТО . на селото~ ,се ~Hae: ':саМО,<,че 'преди' цовече'q'т
динис~е .е·,Намирцло пощ>ай"Дунаца, J:I<lkora ~.И как-сее' Sаселило
там, не'е ',з~пазено НИJ\8КА6 ,,~р~'ание /33 Т6ва.-~Според(:ъобщениена'.

преда~ие,

Великина баП,ка

б. В л а ш:К и в р ъ

,

;I,И Ш·Тrе.то·,--:',

Съществува

5.

11.

Алил,о-вото-: равна местност): за~та от ниви.'
2..ва к-ово T'O\~~. малка местност" за~та от ниви.'

-8:'·, Qб ,р6J{.·Ъ'

эемлището на с. Долно Линево.
равна местност, заета от виви ..

делни

имена:

1.

4.

Местни имена:
А л ИЛ о в о т 0 - равна местност, заета от ниви. Спада и ·КЪМ

2. Бар б У ц а -

10. Долно ·~Йне.во·'

. .Местни

1.

"

е минавал пътят

88

турската ~оща.

Ме чк е р е-в ала'г -. ниска ~eCТВOCT.
.
М о. г ли т е:- местност ,из която. има· могили.
М6крешки връ височина ,към землището· ва с. Мокреш.
О бр е ш т ъ ..- висока Me~eOCT, из която минава вдълбан' път
в посока към Долно Ливево.

»

25. Орл а е б а (О рл еб а) - висока местност, над КОЯТQ ~a се спус
кали .орли.
.,

26.
27.

28.

О с м ан о в а 11 и в''З J!. а (- равна местност, заета д~eCOT ниви.
Пар е ж и н а --:. райна меСТ80СТ, ззета от ниви. ..
"
.

П аш'и J:I с кал и вад а -

шинци (ГорчоПашата)~

. 29.
30.

31.

Пуйкина ливада

32.

Смъ р да н а

33.

'о

П и'ш'у Р к а изворче.
Пл 6 ч и те, --- малка' местност,' в
плочи.

,

равна местност. ~ниви). ~Ma фам.и ,Па

-

.
/-

равна

която

1
~~

MaJjKa ,височина.

ПОД брасан тук' Разбират овчар.
,

,

Местните. названи. 'от ЛОМ.СКО

имало

И3ВQрчета

с

равна местност, за~та 'ОТ ниви.

местност; заета

;които /растат JIю':['иче и венегия с п

С Р е·д е н в р' Ъ -

е

ОТ

'

ниви
I

и

ливади,

,

НОВ бъnrарсхи уимseрситет
5ибnиотека
1618 софий уп. МОНП8~део21

из

34

34. Средна 6 бре m - нарича се ОЩ~ Брасанска (ВЖ. т.3 по-горе).
35. С ред о р е к - местност между два дола,ОТ които води нз

14.
15.

36. с.тран'ето '-висока' местност' към Дy~aBa, която е заета от

17. I) а мий с,к И

"

чалото си р. "Липница.

1б. Г ръ с т е лв и цит е - местност, в 'която садят обикновено rp·Ddj.iJ~~:~:

лозя и ВJlНза и в землището нас., Станево.

1)

37. \Сулеманови л6кви - местност, която влиза. в Страп'ето
.
(Т. 3~).
.
"
38.· Чйnровци - висока местност, .заета от лозя.'
.
. 39. Чипровска обреш - нарича се Qще Долна (вж. т. 12).
40. Чип р о в с каф у ий й а. - вдълбана местност, която води към
ловята',в м. Чипровци.

,~

18. 1) е р а та -'

·Станево е ново име; което е дадено на двете наблизо

ложени села' Лdбец. и чучан,.

Според местно предание

са ВЪЗНИКН~JiИ преди средата на,

XVII

разпо

двете, села

век. През време ~a римското

~ладичество C~BepHb от с. Лабец край Дунава в днешната местност
Малmеnее била' създадена' като стратегичен пункт крепостта' Ро
modiana 1, която след хунскот-о нашествие (441 год.) е престанала да

с,ъществува.Днес nаселе~ието е' запазило спомен аа съществувало

някога в същата мес:тноС1' село Малтепе. И
чисто влашки, семеиствз и то повече в Чучан.

. Местни

в . двете ·села

има

имена:

1~ А лб а- ка чул а _: малКа местност, заета от ниви. Съществува

фам. и. Алба-качула в с. Лабец.
2. Бан ин гред - възвишение. с.
3. Бан ин л й л ' а к - равна местност (ниви).

~_

4~ .·Б а НИВО Д ърв-о -равна, местност (ниви). Има . фам. и. J3анини
(В Лабец).·

,

5~ Б,11. ат о т О

ниска MeCTHOCT~ в
сушено.'

която е имало., блаТО1 днес пре

,'_

'б.Б рат с к И В а л. аг' -, виска местност,о заета, по-преди' от лозя,

\ а днес от градини. Влизаи вземл;ището на ·С., Ко:взчица.
7. Б Ъ,з е т о ~~ ниска -местност, заета от ннвц.
, . ,
8. В ал о r а т а - ниска ,местност, Заета .от ниви.
'9. В од еп й ч ките - малка местност близо_дос. Лабец, В която
има старовремски воденички.

10.

В fJ ъ

-

·,висока M~~THOCT.'

11. ,Г ен чо, -ра'Вна местност, заета от ниви и лозя.

r

'12. е ран ,Ъ - меСТIIОСТ', в която по:nреди 'е имало геран.
1.3. Гешлъ,кова ФУНИИ·а
врязана ,M~THOCT. Има прозвище
ГеШлъка.
'
" Вж. у Б а с с а н о В и Ч, КЪМ епиграфиката и архе()1JОГИJlта ва F1>риа н Долиа
XI, C~ 65.
.

Мизия, Сб~У, ви.

-

местност, заета 'ОТ върби.

кладенче.

"

19. Кам а р и ш т е - висока местност, заетаQТ ниви и лозя.
20. Ка при 6 Р ~a - равна местност, з~ета оо' ниви. .

•

21. Карашковийъ ~peд - височина•. ,
22•. Кар та лко, (К·а р т а ла) - пgлегата местност
23. К е.с н 6 е '(К е с н 6 й а) - равна местност, заета

,
(ниви~.
от", ниви. Според

меСТИОТОТЪJIкувание името означавало "преките

24. Ки пор о в ци. -

25.

Станево

въ р б ак

няма джамия.

41. Шино вец .-- равна висока местност, която влиз~в землищата·
из. няколко села (вж. Шеиновецна с. 30 при с. Млад.).
42. Ш т Р ъ В е лин а боа п к а - падина' в М. .Стран' ето.

12.

Г о JI е м а м о г й л а
могила.
Г ред ъ малко . възвиш,ение.

26.

Ко в,а ч и ч ки' п ъ T~ местност,
Ковачица.
-' "

27. Ла б е чка меж Д а -

28.
29.
30.
31.
32.

33

ниви.,

ви~окз меСТНОСТ,заета от JI03Я; влиза и в _зем
лището на ·с. Ковачица под името ЧUnРО(JЦU.
,
оК о в а ч ЙЧ кам е ж да - местност; която грани~и.с землището
на с. Ковачица.
през

която минава

път

за

с.

местност, която при съществуването H~

райо~ите на двете села се, е намираJI~ в района на с. Лабец.
Л и п ни I.{ а -е' река; минава и през раио~а на с. оКовачица.
Л и си цит е - местност, иа която има лисиЧИ дупки.
М а в р ИН' гр е 11. висока местност, заета отлО3Я.
Мал те п е - висока местност.' .
о'.
Ма н ин Q дър в о - малка местност, заета от ниви. Има фаМi и.

Маниия. " .
.
М е ко - местност, ззета от ниви, .преди Освобож~ението при

, те~~вани 'от rурчина .Ме"о. .

,

М 6 к ре m к и ,П ъ Т.-: paBlla местиост, заета от ниви, през която
минава път за·· с. Мокреш.
,
.
'.
35.М У кан ОБ И - pa~.;- uee'IIIeCТ'•. зае~а· от НИВИ~о Има 'фа~и. Му

34.

.

канови.

36. Осiрамогиnа - могила.
37. Пан· чо ...раВнаместиост,эаета от ниви.,
.
38. Пацурова'~драка - равна ~eCTH()CT (ниви). Има фам•. и. Па

,"'

цурови.

39.

П е с ъ къ

-

.

u

пеСЪЧ,тIива -местност покран Дунава.

,

40. Под обреm,тъ - ниска MeCTHOC~, заета ~T ниви._ ... ,
41. Поцура'нови ВЪ'рби - Me~THOCТ покраи ДУ6ава. Фам •.
цуранови.

42.

Пре кит е

-

равна

местност,

напречно Н,а полския път.-,'

.

в "която

,

нивите са

и. По

'о

разполож~ни

.~

43. Р а' в в и ш тет () - равна мес'!'ност (ниви).
44. С к6 к JI'.a - чешма' в маХJlаТ8- Лабец.:,
45. Смъ рд а 'н а -.:.... мествост, в която има гьол, ,чиято вода ес He~
прияте~

мирис.

"

:.., "'

'

46. Стангораново Доърво -равна местност,.' заета от -НИВИ, в\
която има брястово. дъpB~..
" "

47.

Стр а H'~e ТО -'висока местнocr, к~ято
с. Ковачица.

влиза. и в . зеМJПIще~он~

36
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48. Татарски къшти -

равна местност, заета днес от ни~и,

В

която преди' Освобождението е имало татарско заселище.
49. Тодорова могила - могила.
.

50. Топ о зан с к И В а л а г ~ ниска местност, заета от ниви. Жи-:
. телите на Лабец я наричат Траnазd1tСК,а вqла,га.
,
51. Т 6 ръ - равна местност, з~ета от НИВИ,в която· са и'зкарвали

."

тор.

52.

Тр а па зан с к а в а 11 а га
лите

,

,

на

Чучан'

ниска

-

Тоnозан,скu

"преподавач" .

м,аmраnазuн,

местност, наричана от жите..;

валаг.

Била

е

притещавана

от'

:'

Тур с ка в а 1I а г а - ниска местност, заета от ниви.
54. Тър н' И ца т а ~ равна местност,- заета от ниви.
55.. ф у н ЙЙ ка :- малка вряэана местност.
56. Ци r а нс ка Д р цка - равна местност, ~aeTa ОТ·, ~иви.
57. Цуцурски път - равна местност (ниви). ,
,'-.
58. Ча в ч а -о бре ш - висока месТност, заета от ниви и лозя~

53.

.59. ~Ча кър И на -

60.
61.

62.

ниска местност (ниви), бивше владение на ,турчина

Чакърuна.
.
.
чувикан,СКИ'.,Драки - равна местност, заета от ниви. Има
фам. 'и. Чувиканите.
Чукнибаба ~ полегата местност, эзетаот НИВ~,към Дунава.
Ч'уча нс к 8 М е жд~а - равна' местност към бившия район на

'c~ -Чучан ; наричана. така от жителите на Лабец.·

63. Штубл'айа -

кладенче.

.

Бегова

4.

р. Цибрица. Тук по-рано е имало воденица на Али-бег.
Бла т О' то - ниска местност, .в която по-преди е имало блато,

- На мястото на днешното 'село Долни Цибър пре~· време на '

изчезнал и за него не намираме никаква вест' 'през средните векове.

liачалото ~ на днеШJIИЯ Долни 'Цибъ.р- ИJIи/Цибьр-паll~нка според

местно предание се отнася КЪМ,средатана ХV1П век, след австро
унгарскитевойни. ПрезrурекоторобсТ130сеЛОТQ-еимаJiо почти турски
облик, а и днес тук живеят. доста турскисемеИСТва. Що се отнася
до с. ГОРIiИ Цибър,' помни се, че преди Стотица 'ГОдини е било със
Ta~Ha махла нз. ДОJIни.Цибър и· ·се наричаJI6"'Вар(}ш~ Цuб1Jр-варо.ш

или· Варошмахла, която била ·Населена иЗJ(.l(I()чИТелно от българи.

~' Пt?ради . ,притеснения от С'f.ра,иа на' 1'урцИtеТЗЗИ,махлз се е пре
движила~а Iqr и обр.азувала на .днешнотО.си l4ЯстосамостоЯтелносело.
Местни 'имена в землищетО на с. ДОJf'НИ' Ци б ъ'р:
1. Ада J.I и къ-остров Ha.ДYHaB~.
. .. ' . .

2. А 11 У'Г а та - дол, който .пресиqа М.,ГОJJинето-. -,
!

.

.

"

.

'.

,

I

,

,-

хълм.

",

Гер а нъ, ~ равна местност, заета от ниви. Днес тук няма геран.
Гол е мий ъ гр е Д продълговата височина, заета отниви~ ,

6.

7.
8.

-

Голинето

9.
10.

равна

местност,

за

КОЯТО

,се помни, че в мина

лото, ногата е имало тук непроходими гори, не била залесена.

,

Г ред о в е т е продълговати възвиmеЯIf~, заети от ниви.
Гъ Р л е - мал а
махла на селото, която преди заселването и
е била ,заета от блато (гърло).
, .
-.

-

·11. Йб и ш а ~ остров на Дунава.

.12.
13.
"

И с май JI ОП ДО 11 дол."
Ли п н ип а' -' река, ляв приток на р.Цибрица; минава и през

14.

Малките

15.
16.

Мър т В И Ц а т а, равна местност, която редовно бива заливана
ОТ . Дунава.
_'
,
С мъ Р дан а ниска местност, която влиаа и в района на

17.

С о а тъ

18..

С тра н' е т о
лищата на с.

районит'е~-'на селата Ковачица. и Станево .

r

-

р е до в е

ПРОДЪJ]говати височини, заети отииви.

.

с. Станево.
е

равна.местност, която по-рано е била пасбище, а ДHe~

-

разорана.

Ц й бри ца

,

-=

U'

•

.

,

местност . покраи Дунава, .която влиза и в зем
CTal1eBO и Ковачица.
.
"

рекз,

-

J{ОЯТО

тече

през

ИЗ:ГОЧН8!З

половина на

Ломска околия покрай много села и под с. Долни Цибър се влива
~ Дунава.
.
·
.,Местни имена в землищет6 на c~ Гор ни Ци б ъ р:
Айдучка дупка падина.

1.
2.. А л у г а т а бър T~ 2).

местност покрай р. Цибрица

3.Б аш и куц а--

4. Блатото ·,Цибър.

5.

Б р ес тъ

-

-

равна меСТНОСТ,.эзета

(вж. при с. Д. Ци

отни~и.

U

ниска местност, която влиза и в, раиона на с.Д.

.

равна меСТН9СТ,

_

заета

от ниви, в която и днес има

брястово дърво.
'
6 ул аш ик ъ -равна.местност до' хълма, Булаш~ъ,

6.
. - в района на с. ДОЛНИ' Цибър (вж. там т. 5).
7. Ва JI е лун г а - дOJЪ
_ .
8. В ъ Р В'И ш t е т о - равна' мес'тност, заета от нив~:
9. Г о.л е мат а фун И й а - ниска вряза~а MeCTHOCT~
10. Г ред о в ет е· - ПРОДЪJ;Iговати височини, коит<? ~влизат
на Долни. 'Цибър (вж. там Т.

11.

Г Р 6 па Д.е бан

-

12.

Д ъ 11 Г И тец ел ин и

.-

е

в района

.

-.

пар~.

равна местност; под

бират·необработеномясто.
а р З,а л И:Й а та

9)

който

ниска местност, заета от ниви) в която според

преданието имало закопани

13. 3

,

равна месrНОСТ,заета от 'Ниви, покрай
I

5. 6 у JI а m й к'ъ ----

1. Долни Цибър и' ГорниЦи~ър'
римското владич~ство се е намирал гр. КеРесх, СеЬrаs,КОЙТО' наред
с другите' кастели' покрай Дунава е ималв'ажно' .угратегично зна
чение за. тази чаСт на Римската империя. 3аселванетому може да
се отнесе към нач'алото на втория' век от Н. е., кога.Тос! би~и QCHO
вани и други римски селища. в Мизия - Алмус, "'Помодиана, Реме: тодиа' и др. 'След нашествието на хуните (441г.), този римски градец

воденица

днеспресушено.

'19.

Б•. ПОКРАЙ Р. ЦИБРИЦА И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ

-

3.

"

_
целuна

тук

раз

.

равна местност, заета от зарзалови дръвчета.

38

39

14.' Й о р дан о В а ч е ши-а - чешма 'в селото.
15. Ке р, е ми зи й т е - ниска местност, заета от ниви.
16.К У л ат а -..- -равна местносТ (ниви). Тук е имало през турско
време висока кула, ~оято .е служела за наблюдателница.

Ло 3 а,н о в l'( а МИК ~ равна местност, заета от ниви.
18., Мен зи ;тr с к и път ~ равна местност, 'през която е минавзл:

17.

пътят

на

турската

19. М е ри т е -

поща.

равна .местност, която е била пасбище, а днес е·

_

разорана.

" 20. М о гил и т е - равна местност; в която има' три могили.
21. Мър l' В иц а т ~ -. местност, която влиза И в землището на
с. Долни Цибър (вж. там т. 15).
~2. Павлова фун й й а

вдълбана местност..

-

23.' Пре кат· а ,б а 'п к а ~ HI:Ic,Ka +"IeCTHOCТ, заета от ниви.

24.Р а йt< о -равна местност (ниви).
Р ап че в и й ъ гер а н'
равна,местност, в която е имал6дълбок

25.

'

геран.

РЪ п ит е

26.

,

,.хЪЛМ.

-

, '27. Селиштето ~paBHa MeCTHO~T, в която се намират остатъци
от

изчезнало .село.

28. Смъ р д ан а -

ниска местност, К9ЯТО' вл~за и в' районите на,

селатз Долни Цибър иСтанево.

,

"

С о а т ъ (С ,о в а тъ) - равна местност,. кояТо 'спада и към района
на Долни Цибър (вж. там т. 17).'

29.

30. Стр а н' е т о на

местност покрай Дунава,. която влиза и в района

с. Долни Цибър (вж. там т.

31. Ту Ф а та години

-

-

.

Тър н аш каф у ний а ~ ниска

врязана

33.

имало много TpЪH~.~
Цур ц а н а хълм.

34.

Ш У й ц о ви бре с т о В е

местност, заета от ниви.

32.
~

- , равна

местност,

в КОЯТО

е

.

'

и Б6тево"

,-

,.

'

ГореизБР9 енит е села са разположени наблизо едно до дpyгo~

поради' което техните- землища

не

могаУ да

бъдат строго

разгра

име Разrрад.

наминалия век. Образувани са главно от пре се,лници из окол~ите
села. За: с. Игнатиево (изговаряно от населението Иzн,аmО80) се
знае, че по-рано е било малко по на изток, а на днешното си място
се предвижило поради-наводн.ение.Местило сее веднаж ис. Ботево

цоради ~мор. За Крумово, Ботевои Разград"махла ,се твърди от cTapl:I

2.

Старото ,име на~гнатиево е било Карdбаджа« (в Списък на

населените места

:

Карабоджак).

.

.

-,-

"

Баиръ -рид.


_

10. Кова ч ~ ч ~ и път - ' равна местност" през която минз~а път
за' с. Ковачица.'

,

Коз лод у й с ки, път

- ' равна

местност, през КОЯТО ,минава ,ПЪТ

ва КОЗVIодуЙ.
ЛйпнИЦа приток на р..Цибрица ; минава през- районите на
С&1ата Ковачица, Станево и Д. Цибър.
13. Пад ин а т а - ниска местност,· заета от ниви.
14. ,П о л' е то .- голяма MeCTHOCr (ниви).
15.Р ай к О В а ба пк а ~ ниска местност (циви).

12.

местност, KOs!TO _влиза и в района на Горни Цибър.

-

17~ с·елишта·та

·

-

местност,

заета

днес

от' лозя. П~мни

се,

че

.

някога селото е съществувало тук.

С о а тъ равна местност, за,ета днес ,от НИВQ.
С У а . бар а ~. дол и местността покрай него, заета от ловя.
~o. Ур в ат кит е (У р о в а тк и т,е) - ПОfI~гата. 'MeCТiJOCT; заета от.·

18.
19.

ниви.

21.

22:
1.

6.

.

от турци.

'

Бен о в .г ред _...:.- продълговато възвишение. Има фам. и. Бенови.
4.Б е н о В д У д -::- paBH~ MeCT~OCT, заета от ниви.
5. Вр ъъ - висок? местност -(ниви).
б. Г ол и нат' R -...:. равна местност, заета от пасбища.,
7. Е дек ъ (Е д е цит е)- равна MecTнO~T (ниви).
8.К а л й нка равна местност с лек наклон, заета от ниви.
9. Кан ч о В о дърво-равна местност., в която няма дърво днес.

,

основани

"1,

3.

СПОР,ед местното обяснение името Куле-м.ахла ПРОИЗJIИЭ8 от съще
ствуването на г~ляма кула, на, която е 'имало наблюдателен - пост

че са

.

.

2.
3.
4.
5.

хора,

~

Старото име на Крумово е Дервишмахла, по' ,име на турчина
J{ервиПI,който основал селището.
/
.
Ботево е ново име, което административно е изместило ,старото
Ом.ермахла (Омерова махла).
Съставната дума на тези селищни имена м,ахласе произнася
в същност .мала.
Месrни имена в. землището 'на с. Иг нат о во :
1. Бар а та - тъй наричат още р. Цибрица.

ничени.

Според местни предания заселването им не прескача началото

._

За с. Разzрад-м,ахла се ТВЪрДИ, че било основано от туpttин на

16~ Р ъпи т е

2.игнатово, Куле-махла, Калуге,р-махла, Разград-махла,Крумово

,

връзка с наличието на манастир в миналото. тук, който д~ec не съще
ствува.

11.

18).

равна MeCТHocr, заета днес от ниви, а пред стотина

от гора.

през. време на турското робство. При Освобождението тззи кула е
била' раЗРУПIена от населението.'
,
Преданието Qб5Jснява произхода на името Калуzер-махлавъв

Ц и б ъ р с к И път
за, Д. Цибъ р.

Ч е ш м а та

-

равна

местност,

црез

кояr9

води

път

равна' местност, заета от ниви, в която' има чеПIма.

-

Местни им;ена В, землището на с,. к·у ле-м а х.л а:,
Вълчанови дърва .-' равнищ~, заетО' от ниви.
Въ рв И ш т е

-

равна местност, заета от ниви.

Г ре д о в ет е - малки продълrовати възвищения. (ниви).
Г ръ с т е лн и цит е равна местност, в -която садят гръсти.
Дан о ви дърва-равна местност, заета от .ниви,В . ,която
u нямd днес дърво.
,
И а~з о ·в И н И ~ равна местност, в КОЯТО има много .лисичи дrпки.

,40
~. ан ч о в и дър в а·--.;... равна· местност (НИВИ), в която днес няма

, 7.

дървета.

8.Н а в р ъъ високо равнище разположено над селото,
ОТ ниви.'
'~

9. Пат р а шк-о в и дър в а -

заето

равна. местност, заета от' ни~и.

П.Р е з ба р а та l - равнище западно от р. Цибрицз, заето от

10.

ниви.

11~ Р а :й: к о в О -~ pa~Ha местност (ниви)..
12. Р й J.I и· н О В а 'т ъ р н'н Ц а - p~BHa местност. (ниви).
"13. С о ат ъ - голяма местност, КОЯТО ,ДО 1905 год. е била мера от !
около 20000 Д~Kapa. Влиза ,и в.землището 8а, с. Игнатово.

14.
15.
16.
.17.
18.

Стр а'н' е -мес'Г,ност към Дунава, заета от пасбища.

r о ри л'н ик ъ

равна. местност" заета ОТ ниви, в която по~

преди е имало обор на големи стада говеда.
,ТУ·мпол висока местност, заета ,от ниви.
Тур с ка 6 р Н.И ца равна местност (ниви). '
Ул 6 к В И Т е малка блатиста местност,КОЯТО
е

19.

-

-

лятно

време.

разрушен. Има легенда, че тук е заровено голямо имане.
Иадеците равна местност, която се .простира ,Н В земли
щето на с. Иrнатово (вж. Ед еците).
'.
Кавла.къ '-~алки възвишения, заети от ниви.

··u

6. Къс а п ад и н а ~ дол в М. Соатъ. '
7. Му й к О В О ~ равна 'местност, заета от ниви.
.8.· На в р:ь ъ --..:.. висока местност (ниви); влизаи в· землището на
с. Куле-махла.·
• ..
"
9. На гр е дъ - висока продълговата местност (ниви).
10. Сл 6 г о в ,е т е- равна местност (ниви). , .
:

11.
12.

С о а т ъ ~ голяма местност, която влиза и в землището на- с. Игна
, тиево {вЖе. там т. 18) и Куле-махла (вж. т. 13)."
.
С тан. ч 6 й к О ви дъ р в а -равна местност, из която няма дър

вета днес.
\
13. Цел и ни - равна ~eCTHOCT, която влиза и в землището на с. Куле
махла (вж. Т. 19).
/
. '

Местни· имена в землището на с. Раз гра 'Д-М а х л·а :

1.

2.

Б е. ри ч а -приток нар.. ЦИQрица, минав~ и през района
с. Калугер-махла (вж.т. 1).
Бум бул и й с ка л и в а да, - -равна местност, днес заета ОТ ниви.
. u

3.
4.

С'Рществува фам. и. БумбулИЙте.

10;

..

И а де цит е местност, :КОЯТО влизз И В землище'то на с.
тово и' 'КалУГер-мах.ца..
_>
· '
К,З вл а ци' малки въз·вишения, зает~ от ниви и пасиЩfi.

разположени

неси

метрично.

Чукаръ

бърдо.

-

Местни имена в.' зе~лиrцето на с. К р У м О В О :

1.
2.
3.

Б 6цина бапка

малък дол.

-

В Р ъ ъ '--Г високо равнище, заето o~ ниви.
Д у пен ц е т о извор с местността наоколо,

която

има

из:"

пъкналвид.·

4.

Дъ р в а.р с к И път

-

местност, заета от ниви.

равна местност (ниви).

,
·6. Ер е дин ск И път - равна местност, през която' минава. път
. . за с. Хайредин, произнасяно Ередин.
.7. 3 а е к о в о г у в н О - равна местност (ниви). Съществува проз
,8. Й а м и шта - вълнообразна местност, която е.неразорана (мера).
'9.. Ка 11 ч о В -г'е р ан - равна' местност (н-иви), ·в която има кла

1. Б е р и ч а - малка бара, приток на р. Цибрица.-"
2. Ди л о в r о в е дар н·и ~ ~ paB~a местност, заета от ниви.
3.· 3 л ат и й с ки . г е· ран ~ дъnбок дол, над ,който е надвесен
голям .хълм. В миналото тук е имало; кладенец, който е, бил

5.

о

вище Зайците, 'преселници от с. Вълчедръм.

равна местност; заета от .ниви.

,Местни имена в з~мл~щето, на с. Ка 1I.У г ер- м а хл а :

4.

6. Р а в ниш тет о - местност, заета от ниви.
7. С ав о в а П'а Д и~~н а - 'ниска местност (ниви).
8. Ту фан о - равна местност (~иви).
9. У кри В И Т е - равнище, в което нивите са

·5. 1) У ри нак р У ш а -

суха.

Цел и нит е

П и ши й с к И дърва =---равна. местност, заета от ниви.

5.

,

денец.

]0. Лозарски път - дол, през KOj%TO се отива за.лозята~
11. Малчов гред - продълговато. възвишение, заето ,от Н~ВИ.
12. Ок 6 пъ - равнище, заето ОТ ниви" през което минава стар окоп._
13.0 пък а ба пк а, - падина. Наречена· е така спор~д положе
нието й спрямоПрека бапка' (вж. по-долу_т. 15)~,
".
14. Пет р О В И Г Р 6 б и ш т а -- равна местност, заета от· ниви. Според
съществуващата легенда тук' бил' .гробъТ""'-На някой юнак през

турско време Петър.

.15. Пре к а б а пк а -

ниска '·местност (вж. по.-горе т. 13).
.
ниска м'естност. Съществува фам.

.16. С т а ма н' а к о В а б а пк а -

] 7.

и.Стаман'акови.

С т-у бл

uц а -

'

равна местност, заета от ниви, в коятО

е имало

КJlаденче.

18.

Ци б·ъ Р с 1( и

пъ т
за с. Д. Цибър. .

-

равна

иест~ост,

през която

мина~а

път

."'

Местни имена в землището нас. Бб т е во :

1.

Вр ъъ

-

висока местност, эаетаот ниви, 'която . влиза и в зеиwoo

лище'f'О на с.' Игнатово и Крумово. /
.2. Душ ил н И ца -=- река, ляв приток на р. циqрица. .
.·3. П а·д и н ат а - ' ниска местност, заета от НИВИ.•
·4. Р и с тин кла ден е ц'.- равна местност и кладенецът в нея::
.5. Фър т у·н к О В а м о гил а- могил~. ' СъщеСТВУ13 а фам. и. Фъртун
ковци .
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3.

вие с обстоятелствот'о, че сутрин гредът "се синее~,'r.'ie. и$..
глежда син поради отдзлеченосnа му от селото наl\{ира.с~

Мбкреш и ДУШИJlница

на юг до района на c~ ВЪлчедръм.
падцна,' заета от- ниви.

Тези две села са разположени наблизо все покрай р. Душил

ница, ляв приток на р. Цибрица. И двете се смятат за многостари~
като не :може да се посочи кога са' се заселили приблизително.
Според изс.ледванетона Цв. Тодоров (Северозападните БЪлг. говори,'

СБНУ, ки.ХLI, с.

22) говорът



на с. ,Душилница ,показва по"голяма "ста

21. Тур с к И В а л а г 22. Чер в е н 'б р е г. почва.,'

23. Ш е и н о В е Ц

сем UОJ(уешь

CI\OKec~ С~К~КЗПнХЬ K~ еднно ..•"; и в послесловието
на сборника:".·.. с~пнс~X~;3b non~ ПаНО w ""ОКОЕ
Според запазено·
преданиес. Душилница преди около 150 години е било на запад.'
tH.i\

T

W " •.

от днешното му мясrо и тогава се е нзричало МУЙl<ова .мала. съще
ствува легеНДз,според която името се· обяснява във връзка с из

вършено покуше.ни~_ над някакъв чужденец -,!ърговецна памук,.'
}{~TpaH , ~, восък, които бил дешъл в селото; еДна сутрин го намерили
"одушен"

оттук

-

Душuлнuца.

М:естниимена в' землището на с. Мб к ре ш :

Бел о в ам? г ил а ~ могила. Има фам. и. Беловци~
В а нко В а м '8, гил а могила.
..
з.·г·ладното п6л'е равна 'местност, заета от ниви,

1.
2.

почва е . неплодородна. .
.
~Д У ш ~Л н И Ц а -:-река, ляв приток на Цибрица.

чиято·

4.
5. Ж и ман. с к И В а л а г-ниска местност заета ОТ ниви
6. Ж и ръ - хълм~,. залесен днес с аl<ацие~и,-дръвчета. of10Д жuр

тук разбират желъд.
7. Каменски път - равна местност, заета от ниви.
8.Л й ,п н И Ц а падина, заета от ниви и ливади.
9~ Л 6 кв а т ~ ниска местност, заета от ливади' и градини.
10. Меч к е р е - в а ла г - . ниска 'местност заета' от -ниви. •

] ]. Н У Р и нам а гил а ~ могила; MeCTHO~Ta' наоколо' е била при
тежание на чорбаджи Нуре.....
12. 0(З р6 к ъ - равна местност, заета от ниви.
1з. Па л а н ~ I<,. И Й ъ п у т -, равна местност, през която минавз път' за
гр. Лом, наричан По,лан,ка.

-

Местни имена в землището. на с.

1. Бл ъ а т а -

влиза и в. зеМЛJiщето на с. Ботево. ИаВорът. се споменава, и у
Марино~ (Жива. старина, кн. 1, 'с. 23.-).
.
Руцино бърдо хълм.
.
С е фе р·Й нка висока местност, заета от ниви .

J!..

11 у Пl Й Л Н И ца:.

местност, заета от ниви, в която расте вид дребна

трева.

2.
3.

В ала г ъ

-

БЪл.чова

ниска местност, заета от ниви.

-

могил'а

4. Г.л а д но п 6 л' е -

могила.

равна' местност, която се прости~а и в райо

на нас. Мокреш.

5. Друм ъ -

равна' местност, през която минава стар път' за с.
- -

Комощица.
6. Д У ш/и JI Н И Ц а -

река, J1Яв приток на Цибрица.

7.

Каш к а в ал ъ

8.

. преди Освобождението.
Ко МО шт ИЧ к а, бах ча

9.

Кон' а р н Ц К"Ъ -

10.

--

с. ·КомощиЦа.

ра'внаместност,в която е имало турска мандра

-

'

равна/ местност до землището на

'
равна месrНОСТ,.эае1а днес от ниви~

Могилата""""': могила.

11. Пре в ,а лъ мощицз.

12. Р ЙГЪ нъ -

.

'полегата местност към землището

на с. Ко

равна местност, която преди е била пасбище, а

днес ~ разработена. Според местното обяснение тук расла. в
и~оБИJIие ,тревата риган.

13. С й ний ъ г ред '--. намира се и в землището на c.MOKpelII. (вж.
там Т. 20).
,
14. С п ас о в с к'И кам ъ к равна местност,- заета ,от ниви, в
която има' оброк~

15. Чер в е н (б р е.г - намира се и в землището на с. Мокреш ,(вж.
там т. 22).·
16. Ч и Ф лък ъ' - равна местност,заета от ниви; през турско време'
'тук е имало ч~фл~к.

. '

14. Пре к и й ъ в ал аг· - падина.
15. р а л чин к р ъ с т - равна местност,' заета о.т ниви. Тук има
оброк.
.,
16. Р а шк о в О' r ув н 0 - равна местност заета от ниви.
17.. Р и с т и-и кладенец ---':равна, местнЬст; в. която има кладенец;:.·

18.
19..
.20. С й ни й ъ г р.ед

'голяма местност (вж. за нея н'а с. 30 п'Ри

-

с. Млад.).

рИННОСТ в сравнение с говора на с. МокреJП, от' което следва, че
първото село е' по-старо :от второто. :и;мето., на с. Мокреш' се спо

менава, в дамаскиновия, сборник _на поп Пунчо: ,,~;iЪ поп~ Пsн'чо ~ :

висока стръмна местност с червеникава

4.
Заселването

Комощица

на селото се отнася

ПО' предание към края на

XVIII век. Първите фамилии са дошли от сеЛ.ата Рогозен, (Ьря
ховско), 'Чупрене (Белоградчишко), Мл.аденово и Сливовик (Ломско)

И др. В началната фаза ·на р.азвитието си селото заедно с 'Jнегов()То
землище б~ло чифлик на някой бей. Местното qбясиениеизвежда·
названието му от "амъш, -с който е била покрита ·окоЛНостта.

- височина,' която ё'пада и към землището на',
с.' Душилница. Жителите напосле~ното обясняват' 'tованазва--·
----~------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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30. 'Се м ч О'В д У д - равна местност, заета от ниви.
31. С ред ний ъ гред - продълговато възвишение.
32. С тар и тел о 3' а :- местност, заета от лозя.
'
33. Туп а нци т е - равна ,меСТНОСТ,заета от ниви. Съществува фаМе:
и.тупанците. ..
. .
.
34. Турс кал и в а да - равна' местност, днес заета от tiИВИ.
35. Цер ъ - равна 'местност (ниви), в която е имало гоJIЯМО це-
рОВО
дърво.,
.
36. Ч ал д ар - ба п ка - ниска местност (ниви).
37. Ш е и н о В е Ц - голяма местност, която влиза в землището Ha~

Местни имена:

1.

.2.
.з

..

,4.

.5.

А рп а у т С к ал'и в а д а
равна местност, зае,та от ниви.
Бра в и ш тет о ~ местност, .зает.а от гора. Под бранuще' тук
разбират млада гора, KO~TO е ~абранено да се сече.
'
в .iI аш к и г ред - . продълговато възвишение. ,
В ъ лко В В Р ъ висока местност, заета от ниви. Съществува
фам.. и. Вълкови.
'

Въ л че др ъ м ски' път. ~ р'авна

j

местност, през' която минава

път за с. .Вълчедръи.
Г о в е д'а рни к ъ равнн местност, заета от ниви.
7. Г ред ъ - малко надлъжно възвишение..
.
·8. Гр ъ с к' а та - равна местност, в :КОЯТО садят гръсти.
.9. ' Дун дур и с кил й: л' а·к - равна местност (ниви). Съществува
фам.· и. Дун.дурЙ:Йте..
10. Душилница- pe:l{a.
! 1. Душ й л н uш :к а меж Д а - равна местност, КОЯТО. се намир~,
ДО -'границата на с. ДушиJi:ница. ,
12. S ъ в н и: ца т е - падина, из която има трапо·ве. Под $Ъ8НUК'
тук разбират землянка, изкопана стая в ,земята.

няколко села (вж. на с. 30 при с. Млад.).

-6.

13. Кар а н' и н О В а пад и н а -

14.

и. Каранинови.
К о в а ч и ш к И '11 ът
за с. Ковачица. '

_. равна

5.
За' l;Iачзлото и развоя
около

дадена муцуна".

С а д о в ет-е

1883

год.

-

равна

'

-

, .' .

местност, заета от лозя,

!<оето се е м~стило на три:

което. то е възникнало

от сегашното

му място

преди-:

под един

жителите

напуснали

върлуване

на

не .се заселват тук, а,са

qумз

в

това МЯСТО' И се устаНОВИlI~

Последното
КJIИна

предвижване е

между

две

р~кички,..

1861 год. И~Бат татари, които' обаче-·

принудили селяните да

им

изградят' нови.:

къщи' в. днешната местност Татарски къщи. Притеснени от тата-

рите много български семейства са БИЛ!f принудени. д~ емигрират·

'в Русия.

МесТни им,е'на:

1.

Бел'увата

-

равна местност, заета' от ниви, чиято почва ИМ&.

~белезникав цвят.

2. Бр е с т о В е т е -

равна местност (JlИВИ), /в КО'ято . е 1fмало го;.·

лемц брястови' дървета.

3. ВеЗ.ирскийъ път. -

.

.

,

.

равна местност в по-голямата .Шеиио··

вец. Спор~д преданието някога
паша
Видин за Плевен.

or

.nq

~ този

ЛрТ

минал TYPCK~=

4. Велинското -

6.

.равна. местност, заета от ~ИВИ. Съществува.
фа.м.. и. Велинци. .
Войв6дов,ОТО ~ равна M~CTHoCT, заета,ЛО~Пр,ед~ .от ливади t ,.
а днес от ниви. Съществувафам. и. ВоЙв6диr~.
.
В рат н' И к ~ --- равна'местност,КОЯТО се намира до .~Tap окоп;.'

7.

Г бр но тол И в а г е ~ .равна

8.

Гор уп' ъ ~paBнa местност (ниви), в която е имало старо Д~_ ..
бово дърво, ЧИЙТО пън доскоро стърчал.
' ,

5.

тук е OCTa~eHO място за минаване на окоп~

"из

.

местност, заета от IlИВИ .и ливади

..

9. Д е'ло' B~T е - равна местност, заета от ниви. '
10. Д об р ог л'е д - хълм, ОТ който се вижда .добре -наВСЯ1(ъде~,,
11. Докл'Уч.ов·СКО - равна··меетиост, която.се на~ира до земл~-"

за.садени през

С е ли ш т е то ~\ равна местност, в която някога _е било селото.

на почвата

които опасват днес селото. В

'27. Самодивското к.лаДенче - клцДенче.'
2'8.._С ед м а.ш кап а ДИН а --:... ниска ~eCТHOCT. 'Съществува фам. и.
.
Седмаците.
'.
.
.

29.

- сеЛОТ9J

според

години североизточно.

станало поради

15. Кот е н о в С J( И път -: равна местност, през ко'ято минава път
за с. Котеновци~
,
J6. Кри в о ,до л с К И път - 'през 'тази местност минава път за с.
Криводол.
,
17. Кур т а ш е в а б а п. ка - НИСl\а~ местност, зает~ от ниви. Съще
. ствува фам. и. Курташеви. '
18. Л ам б О'В от 0 - - равна местност (виви).
19. Лутарско - равна местност (ниви).,
20. Л ъ ж е чка пад и н а - ниска местност. Съществува фам. и:
Лъжеците. '
21. Ме'суто вото - равна местност, БИВШ,е .владение на ТУрЧИН8.J
, ' Месут, живял преди QсвобоЖдението.
.
22: Пан к О В а б ап ка --:- ниска местност, за~та от ниви.
23. При кам и к ъ - равна местност (ниви), в която има оброк.
Включва се в по-голяма местност Церъ (В.ж. по-долу ·т. 35).
24. Пр й м кин а бах ч а - местност, заета от градини. Съществува
фам. и. Примкинци (от с. Мокреш).
'
25. П ърл Й: Ш J( и теб ре с т О В е - равна местност, заета от ниви.

26.

на

предание,

южно от тая местност в М. Селището.

местност, през която минава път

nърлuца

2QO

рактер

ниска местност. СъщеСТВУ,ва' фам. ~

ПЪРJJиците, прозвище, от

запазено,

връх в мочурливата местност Мла"ата. Поради нездравословния ха

,

Съществувафам. и.

-е

пъти,

Рас()во/

12.
~

щето 'на ·с. Ключева махла (днессъст.звна ~ част на с. Трайково).

ДОК ОМО Ш Т Й ч КОТ О -

равна местност, която се простира по-

край границата с района на с. КоМощица.
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14.

дол (днес съставна част на ,с. Траинова).
Д 6 л н И гра Д й н И равна местност, -заета

от зеленчукови

_._

градини.

15. Д 6 ;л нит е ло з' а - равна местност, заета от лозя. .
16. Д 6 л н О тол И в а г е ~ равна местност, заета от ли~ади ~ НИВИ.

Д о пр О,г о р. е 11 с кот О равна местност. покраи раиона на
с. Прогорелец (днес съставна част на с. Якимово).
18. Душили ица - река .
.19. 3 лат й й а т а широка равна местност, заета предимно от ~
ниви Най-голямата част от нея се простира в земл~щето на

17.

\ <;. В~лчедръм, а също продължава и в района на· Оряховска

' .
.20. Кош а в с кал и в а д а --:- рав.на меСТНОСТ,заета от ниви.
околия.

21.
.
22.
23.

.24.
.25.
.26.

щеетnува фам. и.Кошавците..

с

ъ

К,ра иштето - ' местност, която се намира на ЮЩНИЯ край на
Расовското землище.
,
Кри в.О д·б л скй ПЪ т равна местност, през .която' минава
път за КРИВОдО~
,
К р ъ к О ж а б с'к и л <> з' а -.'местност, заета от лозя, която вли.за
в землището на с.Къркижаба (днес с. Аспарухово).
Ло з' 3 та ,-о меСТНОСТ,эаета от лозя.
I
Мл а к ЗrТ а мочурлива MeCTHO·C~.
М о гил и т е неравна местност, в която. . ,~Ma, малки могили.

',27. 'п и р й нки li'
по~-надолу

в ръ

-

висока местност ,по~аи рекичката, която

носи, името

ДУШИJlница .. Съществува

фам.

и. Пи

рИнкинци.

28.

.29.

Под и ок 6 n ъ -

равна MeCT~OCT

П р <> r о р·е JI ск и й ъп ът

-

- . път З8 ПРОr:'ореJ;lец (днес съставна част на с. Як~мово).
.30. п Р 6к -а р ъ - ,местност, заета от овощн~, градини, пре~,
.

-

която
минава широк път за прекарван.е ~a добитъка, прокар. Помни

се, че местността е била наречена.~,.така след ~ Освобождениетр.

~ 1. С е л и. ш тет о -

местност,· която днес е заета' от ниви.

.32. С Р 'е, дв о. л и в а ге" -

местност, заета 'ОТ лива,ци, която се

намира между" Горното и Долното lIиваге.

, ~" .

~.'

.

.33. Т а тар с к И к.Ъ ш т И : - MeCf'HOCT, . заета днееjот ниви.
34. Ф ин о в о т О ---' равна меСТНОст,зае~ ОТ, ливади и, ниви.
.35. ,Цар с к И й ъ път - през тази M~CТH()CТ мшrа~ва, ш~сето Лом 

.

Според' преданието .преди 100-150 години селото се е нзми

рала КЪМ Сталийска махла, близо до десния бряг на р. Лом. ТогаВа. .'
е носело името Сmеnанад6л. На днешното му място е имало туРСКи>

чифлик. Бъзбу дени .'от убийство на един българин, житеJlИте. на 'C~/"- /

'Степанадол дошли в чифлика на турчина, изгонили го и завладели

неговата земя. Помни се;- че това е станало преди голямото Ha~.o,ц
нение от 1858·год. На новото си място селото е получило название.
Rърджаба поради обстоятелството, чеж~телите му заграбили земя,

без да платят нищо за нея. (даром), от турски "1Jp. "поле" и джаба
"безплатно". Това име '·се е видоизменило' в последствие в 'K1JpIlU

жаба, преименувано след Освобождението в Аспарухово.
Местни' именц

1. Б аг а чин а -

София. Сцоредместното ,обяснение на името по този път ня
кога минаJl княз 'Александър Батемберг.
"
.
,.

.36. Цер ъ' ---.: .• равна местност, заета от ниви, В която е имало го
Jlямо 'церово дърво.,
. -'.
.
·37. Ча пра' зк о в о т О - равнище, заето от ниви. Съществува фам. и.
Чапразковци. - , ' ,
"".
'.

3·8.' Ч иф:у тек О т О -равн·а местност, заета 'ОТ ниви и ливади.
. ..39. ш'е 11 н О В е ц - равна, голяма местност . (вж. за нея на с. ' 30
при c~ 'Млад.).
:

._

:
ви~ока продълговата местност, която ВЛ};Iза и в

' землището ,на селата Сталийска махла и Ва силов ци.
2. Б а г а чин'с к И п ъ·т - местност, 'прев която' минава ПЪТ'~за
Багачина.

:.3. В а к л о В о т О -

равна местност, заета. от ниви.

4. 'В.р ъ ъ) - висока M~C~HOCT, заета от лозя и ниви.
5. Ган ч ов а пад и на - ниска мествост (ниви).
6. Гор У и' Ъ--.:- равна местност,· в която има дебело дъбово
дърво.

.

.

7. Г ред ъ -

продълговато възвишение (ниви).
"8. 'К а л е т о ~ висока местност към землището на с.. Сталийска
махла.

9. Кар -ау л ъ -

до стария окоп.

равна местност, през ~оято минава

Аспарухово

6.

13. ДОК риводб'лско --- равна MeCT~OCT до района на с. Криво

висока местност, в КОЯТО' през турско ~peMe е

имало нарлюдателен пост.

10.. К Р .У ш а т а ~. равна местност, заета. от ·ниви.

11. Луд а б ~ ра - блато.
, / .
12. Л.уп·чов шумак - равна местност, покрита. с' шумаци..
13. Ома рска круша - ~BHa MeCТl{OCT (ниви). ИмР"ло е род
Омарите.

.

~

~

14. П а и со.ва к ру ш а- равна местност (ииви).
15. Па ла н с ки п Ъ.Т местност, през' която минава път за гр.
Лом, наричан още Палан"а.

..

16. П е шiо В а л 6 к В а - ниска мествост (НИВИ).
17. П й в ни цит е ~ местност, заета от .лозя;
18. П чел й нит e~ равнище,' заето ОТ ниви ИJIивад~, в което има
-малко кошери.
.
19. С в Р ~ ч а бара -рекичка, която се събираотпороищата, за
едно с' околната местност.
-..
20. Свра ч о б а' р ек и r р е Д-ВИСОЧИВ~ в М. Сврача бара.,
21. Тупалов шумак - равна местност, в която по-преди е
имало шумаци, а днес е разрабагена.

22. Ч 6 л' е в а л б к В а --- ниска местност, в- която ОТ дъждовете
се събира локва.

.
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7. 8ълчедръм

20. Б Р 1> нки н а в о ден й Ц а -

.
Това село е· най-голямото в Ломска околия, а също така из
. глежда, че е едно от. най-старите. Че в околността му е имало засе
лище още през XVII век, може да се съди от едно съобщение .на
В.Добруски в СБНУ, кн. 11, с. 15: "Всред самото село има една

селище

при

остатъци

лагер,

макар

преди

от

някакъв

100-150

стар

години". 1 -Към

пръв

поглед прилича~ на'"

че селището

произходната история

е

запустено

на селото _се

отнася'и съобщение от Д. Марицов в -сп-. Жива старина, KH.-IV, с.
според което .Вълчедръм е- било образувано от т-ри села ~

199-200,

Армалуй,- Гола пола и 8ълчедръма; Армалуй и Гола пола като по
малки се преселили ПрИ по-голямото Вълчедръм, като· приели и не

говото название. В края на

време

XVIII

и в 'началото

на кърджалийските размирици

останало с Д13адесетинараснало .спреселницй

къщи.

селото било много' намаляло~

След -това

от околните

на миналия век по

отново

се съвзело и на

села.

А 3 ЗI) И Й с кид О л ~ дол.
ПЪ т - равнище, през което мина.ва полски път

За с. Хайредин, Оряхо~ско.
-_
4.. Ал-атумбина бапка - ниска Me€ T HOCT (Н-ИВИ).
5. А р к о в а б апк а - ниска местност, заета от ниви.

6. Ар ма JI уй~ висока местнос'Г, в KO~TO има осrаrъци от стара

- - _

крепост.

9.Б а й у р и н

,

:к а мик

--=. ·равна


3'aeT~

от

ниви,

в която е

.

местност, -заета от ниви.

10.Б а н 1) И на .- б ап к а -----падина' заета· от· ниви.

Б е ли й ъ бре г височина с белезникав ЦВЯТ' на почвата.
12.Б и в ол а р н икъ - .равна MeCТHOCT~ заета от ниви.
1'3. Бли з н а ч к и В ър в и ш т а- - равна местност, заета от пас
бища и ниви.
.

11.

14.,'Близначки' гувнет~ийа':- равна местноС'Г (ниви).

15.
16.
17.
_18.
. 19.

-

Б б д л И Н а Qа пк а
ниска" местност (НИВИ).,
Б 6 цин а ба il ка ниска местносг (НИВИ).
Бре с т о В ъ ц ~ равна местност, заета от ниви.
Бре с тъ днес втази~ местност няма дърво.
_
Бр ъ нки нИ.а з --- равна местност покрай р.Цибрица, 8а която
l

тук

,1-

има

Вж. И

' 

Гнои ница.

,32. Г НОЙ Н Й ш к И път -

аа с. Горна Гнойница~

равна местност, през която минава път

3·3. Г о в е дар с к а ба пк а преди е била пасбище.

34. Гол оп у. JI

-

селище.

_

'

'-

,

ниска местност, заета- от ниви, а по

.'"

равна местност, ,в която се .цамираТ 9статъцн
-

01"

продълговато' възвишение, заето от ниви

яз.

ЦВ. _Тод о р o~, Сев.-зап. бълг. гов~ри, СБНУ, КН.

XLJ,

с.

16._

.

36. Г 6 рно б ъ Р д о --- малка височина.
, .
37.Г 6 Р чин кон' ар н ~ к - равна местност, заета днес от ниви.-,
38. Гот О В а ~ с к а ч е ш м а - местност. Съществува'фам~ и. Гото
ванцит~
.
39. Г ~ 6 б о в ет е - равна местност, в_ която е имало стари гробища.
40. Г У г л и' н а в о ден й Ц а - местност ПОI<рай р. Цибрица, на която,
Т,УК ~ имало, воденица. Съществува фам~ и. Гугли ни. 
41. Г У г JI И Н а в а Д а ~ на. р. Цибрица.,
42. r у r л' и н О д.Ъ Р в о ~ равна MecTHocT заета от ниви.
43. Г ~ рс к'а т а - равна местност, в която обикновено садят гръсти.
44. Дан о В С ки гер а н - равна местност, в която има гераи.
45. Дановска тър н' е - в тази. местност по-преди е имало много
търнаци.
.
46. ,ц-~кина Мог . ~ла - могила. Съществувафам. и. Дукини: .
47. Дун И н a~ м о ги JI а - могила. Съществува фам. и. Дунини.
48. Душ И!1 с ~ а меж да -:- равна местност, коя~о. ·се прос-тира
J

Б а би н б р ~ r ~/малка височина.
Б а би ы гер а н .~ paBIta мес!ност,
имало~геран.

зо.г е н ~ О ~ О Г у в и о ~ равна .MeCTHO~T (ниви).
31. ГНО1!нишка падина - ниска местност до района на с. г.

35. Г 6 рни й ъ г,р е Д

3•. А й ред Й_ н С к И

7.
8.

_

старо

Местни имена:
1. Д·I)И н О д- ъ р в о ,-равна MecTHocT J заета от ниви.

2.

Б ~P чин г е ~ а,Н - равн'а местност (ниви), в която има геран.'
22. Б у, Р ч и ~ а б апк а - ниска местност, заета от ниви.
23. Бъз O"7~ Ъ Ч К И път - равна местцост, през която минава път
за с. Бъэовец.
.
24. В е з и р с кам о г й 11 а - могила.
25. В и тан о В д О Jl - дол.
26. В ~ а ш к О С е JI и ш те - равна местност, заета _от ниви.
27. В ~ е ж и ш ~ е т о ~ местност) в която са били -садени _бостаhИ.
28. -В ъ л ч а б а п ка - ниска местност заета от ниви
29.8 ~ л чин геран - равна местноЬ- (ниви), в KO~TO нма геран.

2r.

могила, в която се намират гробища с кръстове и към север от се
лото отвъд реката в селището Гола пола стърчат няколко кръ
стове с, груби изображения на Исуса Христа.; на едц,н кръст се
чете леточисление: ." от Рождестnо Христово 1684 год." Обраслите с *
трева "узем-къщи" на това

равна местност покраи р. Цибрица;

тук е имало по-преди воденица.

покраи границата с раиона на с.

Душилница.

49. Дъл г а м о ГИ л а.
.
50. 1) а р к ги Н О Г у в н О - равна местност, заета от нини.
51. 1) у Р и н-а Ч'е ш м,а - чешма.
.
52. Е Р е да н с 1{ и дол - дол.
53. Е ред а нек О г У в н О -:-' равна местно'ст (ниви), която е била
притежаниеlIа~ереданчани, преселници от с. Ерден, Михайлов..
гpaДCKO~

... ,

"

' -. '

I

54.. З а в 6 й ъ -~~BHa 'местност покрай. завой -на р. Цибрица.
55. Заекова б~riка- ниска местност, заета от ниви. Същест.
вува прозвище ' Зайците.
Местните назван~я ~т-Ло~ско

'4
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56. 311 а'т и йа та 57.
58.

голяма местност (ВЖ. З8 нея на с. ~ 46 при
с. Расово)'
Иб р и ~o в а б а пк а - ниска местност (виви).
,
И JI и Й н ч И Ф л' ъ к - равн;а местност, която по-преди е била при

59.

И ман' е т о

- ниска местност, заета от ниви. съще~~. ~,
, вува фам. и. ЛЪшкови.
.
.90. Мадан,СКИ път - равна местност (lIи~и),.през КОЯТО МИН8.
път за с. Мадан.
.
,
91.,Манафски гред рид. '
~,
92. Ман а Ф с ки път - рзвнище, заето от ,ниви.'
93. Ма р ч и 8 и дър в ца - равна местно~т,заета' от .ниви.
89~ Л ъ ш к О В а б апк а

I

тежание ,на някой Илия от селото.

60.

висока местност, в която според преданието им-зло

-

uэаровено имане.
И ам и т е неравна местност, И3 кояtо има

r

дупки.

61. Й а в инк ръ С т - pa~HaMeCTHOCТ (ниви), в която има оброк.
62. Й а н ч И,н 10 бр б к - 'равна местност (ниви), в която им~ оброк.,~ ~
63. Й 6 в и наб ап к а - ниска местност, заета от ниви.
, 64. К а 3 а н J.I ий в и к ъ - висока местност, заета от ниви.
65. ,К а мик ъ - местност, заета от ниви, в J{ОЯТО има оброк.
66. К а с а в е ч к и В а лог - ниска местност (ниви). Съществува фам.
и. Касавечките.

67. К а са т а' -

ниска хлътнала -местност, заета· от ниви.

'б8.К а ш к а в а 1I ~ , - равна местност, в
кашкавал.

69. Кла ден е Ц ъ -

70.

71.
72.

74.
75.

76.

равна местност, в която има дълбок кладенец.

К6з',а гърбина хълм.
,
Кол а р е в а ба пк а ниска местност, заета от виви.
К 6 JI И ни ,ц ъ р в Ц а равна, местност, заета ОТ ниви, в
днес

73.

която 'е имало мандра 33

няма,

която·

дървета.

Ком а ш ти ч к И път
за с. Комощица.

Кон' а рни к ъ

-

-:-

равна местност, през която минава път

MeCT~OCT, която по-преди е била - пасбище, а

днес е разработена.
,
,
К 6 пан а м о гил а ~. могила,' която е била разко~авана с цел
да намерят заровено имане.
~,
Ко при в чин ге ран равна местност (НIIВИ), в която има
геран. съществува фам. и. Копривченци, преселници от -Копривщица.

L

77. ' Кап р li в чин а пад и на' - ниска местност, э'аета от ниви.
78. К 6 п чин В а лог - ниска местност'" (ниви). Съществува фам. и
/ Копчинци.
' ." '
79. :к ра и ш т е то - местност,' която се /' намира', на източния край'
на селското землище.
,
80~ ,К рай бар а' т а местност покрай р:Цибрица.81. Кри в о ший с к а б апк а -:- ниска- местност, заета от ниви.
82.К р и в ош и й с к И въ р ба к - MeC~HOCT покрай р. Циб,рица, по-'.'
крита с върби.

83. К' У в е Ц ъ - равна местност, в която има стара чешма.
84. К' У н н н а чук а - височина. Съществува фам. и. К'унини.
85. Л и в аг е,Т о· - равна местност, която' по-преди е била заета
ливади,

а

от

днес от .ниви.

86. ЛИJI'акъ ...:.- 'равна местност, заета от ниви.

- 87.

,

Лил. к И В И дър в Ц а

~8. Л 6 к В И те, -

---

равна местност (ниви)~

ниска местност, в която ОТ дъждовете се събират

~~~'

94.

95.

Мах м У д о в а
в о ден и Ц а' ,местност покраЙ:р. Цибрица,
на която тук е имало стара вод~ница на турчина Махмуд.
Мб к ре ПI к'и път равна местност, през която минава път

.

за с. Мокреш.

.

96.

97.
98.

Му л' и на б'а пк а ниска местност (ниви)., Съществува фам. и.
Му~ини. ,
М У л' и н а ~ а дин а -ниска местност (ниви).
-М ,Ъ Р лин И дър в ца равна местност, заета от ниви.
ствува фам. и. Мърли~и.
Нем о ЛИ й а извор с местността наоколо.

99.
100. Нен к О В г е ра н -

101.

Ненко,ВДУ д

102.
103.

Н~кОВО

Съще

равна местност; '-в която ,има герав.

равна MecTHdcT, в която е имало голямо ~ep

-

ничево дърво.

104.

105.

а

106.
107.

rувнО -

равна местност, заета

от ниВи.

Н бни нак ру IИ а\ равна местност (ниви).
О мер о в с к И път ~ местност, през която минава път' за· с.
Омерова махла (днес' Бот~во).
О р м а нъ- равна местност, в която по-преди е имало гора,
днес

6 стр а

заета

от

ниви.

м о г И JI а.

Падината

-

голяма' ниска местност" ззетаот ниви.

108.П а ш КО в'и дър в Ц а

- равна местност (ниви).
109. Пейно бърдо - височина.
,:"
110. Печ и наб а пк а - ниска местност (ниви). 'Съществува фам.
и. Печинци.
.
.'
'
111. Печ ин а м о г й л З.
'
112. Печ ин а па д'и на - ниска меСТ,иост (ниви).
113. Петина чешмица - чешма. .' .
114. Петино пладниште - равна 'местност, заета днес ОТ ниви.
115. Пеш к о В а б а пк а -- ниска местност (ниви)~
..
116. Пол'ето -"'цялата голям~ мести,ОСТ, в която .,се· 'намират ни
вите на ,·вълчедръмчани.

117. Поп 6 в об р б к - равна местност (ниви), в която "има оброк.
118. Поптрйфонов дол.
'
.'.
119. Пре к и Й,ъ път - равна местност, заета от ниви.
120. При дръ.вцето -..:... 'равна местност, в която е имало fOJISlMO
дърво.
,
_,'
о'
121. При чешмата - равна меетИОСТ,заета от ниви.
122. П руд и ш т-е т о - местност-покрай р. ЦибрИца.
123. П чел и нар с ки път , равна местност (ниви).'
124. П чел й н ъ - равна местност (ниви).
125. П ъ дар баш и нам о r и ла -.-' МОГИJIа~ Съществува фа~.и. П'lr'"'
-дарбашинци.
-;/'

126. Първанкова ба пк а· --:н.иска местност (ниви)."
127. Р а в нат ър н' й ц а - равна местност, ,заета от ниви.
128. Р а лч и н дол.
129. Р а со в с ки п ът - равна местност, пре~която минава път З8
с. Расово.
.
"
130. Р а цин а мо г й ла.
131·.Р е н о в а бз пк а - ниска местност (ниви).
132. Ри ба гин а ба пк а --:- ниска местност (ниви). Съществува фам.
,
/ и. Рибагини.
133. Ри б а гин а мо г 11 ла.
134. Рйстин кладенец - равна м.естност, която се простира и ~
в землището на с. Ботево.

135.· Руйакъ - .рав·на ме'стноет (ниви).
136. С а д о в е те - местност, заета от' новопосадени JIОЗЯ~
137. С в'и нар с ки г ро б Q'B е - равна местност, заета от ниви.
~38. Си ме 6 но в й аз местност покрай р. Цибрица.
'139. С и м е бно В О ~ ~ 6 к :- равна . местност, в JfОЯТО има оброк.
140. С кб бел е в-а о апк а -- ниска местност (ниви). Съществува
фам. и. Скобелеви.
.
141.- 'Скулчина бапка - ниска местност (ниви).
142. Сребърен камик- равна местност, в която има оброк (бцд
лъскав камък).,
.
143. С Р е ден гред - продълговато възвишение до Горн,ий'6 гред.
144. С тан к О В О В Ъ Р в и ш т е - рз!3на местност, заета от ниви.
145. Ст р 6 шен а .ч е ш м ~ - равна местност, в която има. развалена
чешма.

146. Тар ал а н о в а к р У ш а фам. и. Тараланови.

равна- местност (ниви). Съществува

'
.
147. ТатаРJIийа - извор.
148. Т ~ к И И Ч и'ф лък - равна MeCTH~T, коят<? е била ЧИфЛIЩ на
149.

ТокиИя.
ТрЙчкОВеЦ -

извор.

150.Т Р ъ с т·а наб а п 1( а - ниска "местност, заета от ниви,
151. Ф ~ л И' н О т ~ ри'.е - равна местност (ниви).',

. 152. Ц а ни наб.а п к а - ниска местност (ниви)..
153. Ц ~ ет к О В И дър в Ц а - равна местност (нивЙ).
154. ·Цибърски 'път - равна местност, през която минава пътят
покрай Цибрица за с. Долни·Цибър.
_
155. Циrанска баnка - падина.
156. Цилкиначещма -,чешма в селото.
157. Ц6нински геран' - раВН8 местност в която има геран.
158. Ч а JI Ji. а р е в г ред - продълговато възв'ишение.
159. Чекийски дол - дол.
160. Ч е 'р .н О в р ъ ш кам е ж Д а - равна' местност до междата
землището на с. Черни връх.

161. Шер е мет ов ге р'а н .-

равна местност-, в която

Съществува фам. и. ШереметовИ.·

,"

,

,

162. Ш,ереметова круша.~ равна местност (ниви).
163. Шир 6 к а б а'п к а - голя~аfпадина, заета от ниви.

има гepaH.-··· • ~

БЪЗ0вец 'н

8.

Горна Гнойница

•

ОТ двете села, които са разположени наблизо, по-старо' е Горна

rнойница, а БЪ30вец
първото

е. ново и е заселено

в дял от

землището

на

'

село.

Горна Гнойница е възникнала към KpaS,l нп XVIII В., което се
установява от местно предание. Около това време е .имало две
"гоеници" - .пасбища за угоява'не на добитъка: горна - в горното
поречие на реКИЧI(ата Ваquще, северозападно от р. Огоста и сене·
роизточно от днешното с. Мадан; и долна- към р. OrocTa. В зем
лището на първата гоеl:lица се заселила Горна Гнойница, а в . зем
лищетона втората Долна Гнойница (О'ряховско) предимно от
жители на' околните села.,

Що се отнася до БЪЗ0вец, то е било заселено. в 1886- год. пре
димно от бежанци от Видинско, избгягали във 'Влашко по ~peMe на
татарското нашествие (1861 г.). По-преди мястото на сегашното село
е било държавен "соват". Също така

се 3H~e, 'че тук е

тарско селище, напуснато от татарите при
.

.

-

Мест,НИ и~ена в землището на с.

имало ,та

Освобождението.

r о рна

~

Гн о й н и, ца:

1-. l? е лин а м а ги л а.
..
2. Белобр6цки път~равна местност (ниви), през' която ми
3.
4.

нава път з~ с. -Бели брод, Михайловградско.
·Б ъ 30 в е ц ' - равна "·местност, която влиза и

с. Бъзовец~

В ад й ш тет о
местността.

в

землището на


-

рекичка, която. минава

през" селото, заедно

с

наоколо.

В и IiI н' а р - маг ила.
,
,
б. В J} 'в и ш те т о - полегата местност, заета днес от ниви; по-рано

5.

. 'iyl! е имало ~081J,m,B който са докарвали\ H~ лаша стада- овце
7. В Р е ж и ш т'а т а -равнаместност, в която е имало бостани

8.

(врежища), днес заета ОТ ниви.
Въ л че др ъм С к И път. равна местност,
път за· с. ВълчеДPЪM~

9.
10.

Гер ан ъ

-

през

която

минава

.

равна местност, в която'_и .д нес И~ геран.

Г б рни м а Д ~ н С к И

п'ъ т

-

равна местност, црез която мина,ва

11.
12.

път за с. Мадан (Михайловградско).
Г р·а д ИН и те ~eCTHOCT, заетаотзеленчуковиградини.
Громшински път .. ~ paBH~. местност (ниви), rфeз която
нава път за с. Громщин (МихаЙловградско) ...

13.

Д

6лнИ

м а Д ~ ~H С ки. път

-

ми

равна местност, през 'която минава

път З8 с. Мадан (Михайловградско).

·
14. Е куп о в а .ма ги л а (Йа к упо В а м'аг и ла) ' - преди OCBO~
бождението земята
Екуп.

15.
16.
17.
J8.

наоколо е' била

притежание на

.

3 лат й й а т а '-:- за това име вж.' на с. 46 при с. Расово.
Йанева магила.
'
Кривийъ валаг - падива, заета от ниви.
Кънчо~а магй'ла. '

турчина
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19. Кърн'овец ~ равнище, заето от ниви. Съществува фам. 'н
Къря'овци.
.
20. Л о зар с К И .П Ъ,Т ~paBHa местност към землището~ на с. Черни
връх, в която по-преди

е имало лозя.

21. Мъртвината ~ полегата~ местност със 'северно изложение ..
22. Петра,кова м.агИла.
\
23. ПоповитеДРЪ,вл'а (Поповото дърво)- paBHaMeCTHOC~~
заета

от ниви.

~4. При н к' О В е ц ~ равна местност (ниви). Съществу,ва

,

Принк'овци.

25~ Р а дол о в в ~ ла г

26.. сел.иштеТQ -

фам. и.

,

падина, заета от НИви.

-

'

местност, която днес' е заета o~ ниви" а по

~

рано тук е било селото.·

27. С о в а т Ъ

-

"равна местност,която по-преди е била заета от

пасбища, "соват,", а днес е разработена.

28. С о ЛИ нар ъ -

меСТIIОСТ, зае~а от ·ниви. Някога тук е било пас
бище, сред ~oeTO е имало солuн,ар, на който са докарвали ОВ

цете

да 'лижат

сол.

29. С тар и тел о з' а -

'

{ ' ,

равна местност, в коото по-преди е имало

Л9Э~, а днес е заета от

30. Фил и н О тър н' е -

ниви.

ме'стност, КОЯТО влиза и в землището на

с. 8ълчедръм ;.,ззета ,е от ниви.

31. Ц'иг ~ н ск И гр о б и ш ту-могила.

32. Ц ил о в ч у ка)? --- висока местност, заета от гopa~
33. Чер н О В Р ъ,ш кот О - равна местност, КОЯТО' влиза' в земли
щето на с. Черни връх.

34. Ч 6 Р б ин дол.
35. Шум а К ъ - меетност, която днес е заета ОТ ниви.
Местни имена B~ землището на с. Бъз о в е ц :
•

1. Бъз о в е ц -

равна местност, сред ,КОЯТО е разположено

l:Ia

с. Горна Гнойница.

"

2. Г, Р а д и ш тет о - висока местност, ,·в която се намират остатъци
(стари дебели кереми;ди) {)т старо селище.

3. 3 лат й Й, а т а - вж. за" това име на с. 46 при с. Расово.
4. Н б в и дел н И Ц И - местност, заета от ниви~
5. Н о в и тел о з' а - -местност, заета ОТ лозя.

6. Стари дел н И ц. и -местност, зае1'аОТ' ниви, които са били
':рззделени между семействата на С'елото по-рано от подялбата

. на

НовuдеЛ1tUЦU.

7. С,Т а рит е 11 о 3 'а - равна местност, зае1~а днес от ниви.
8. Три r е дек а р a~paBHa местност,,' заета от ниви от по три декара.
9. -Т р Р л. и те ---- раВН8_ местност, ааета от ниви.
~. Черни .връх

З·а произхода на селото е запазено предание, че е много старо

заселено

преди

средата

на

това

село.

,Името на

селото

гласи

Черн,u връ според

местн~я

изговор.

Местни имена:

1.

Алексов шумак - ново име на М. Еврейски шумак (вж.' по
долу) ПО лично име на притежателя.

2. ' А са н о В а м о г 11 л а.
3. Б ъ 3 е то' - равна M~CТHOCT, заета' от ниви) из които има бъзе.
4. 8 а ло гъ - ниска, местност, заета от ниви.
5. 8 л а~ш кам а л а - равна местност, заета от пасбища.
6. 8 о ден и чар с ки' В р ъ- височина.
"
7.8 ой НИШ кам е 'ж Д а - равна MeCTHQcT цо землището на с. ВОИ·'
U

8.
9.

10.

ници (днес съставна част на c~ Якимово).
80ЙНИЩК'И налог -:=- падина към землището,на с.

t

е р. г о в шум ак

равна местност, з'а ета от гора.

-

Гвойнишки ва,ЛОГ -'падИ'н~ към

v

Воииици.

l'

землището на с. г. Гной~

НИЦ8.

11. Гол е м г ред - продълговато възвишение, заето от ниви.
.
12. Г р, а с ов геран' - равна MeCT~OCT, в която има геран.Съще
ствува .фам. и. Грасенци.
'
.
13. r р ъ с тит е ~' малка местност, в която садят гръс~и.
14. Г ун' ИН вр ъ - височина. Съществува фам. и. Гун инци,.
15. r у н' ОБ а че iII м а -чешма в селото.
,.,
16. Гъ д а шк и в ръ - височина. Същес'Твува фам. и. Гъдаците~
17. Г' У Р r и н дол. Съществува фам~ и. Г'ургинци~ преселници оТ
8ъл ч едръм.
Дел о в е те' равнище, заето от ниви.
"
19.Д й чои н в р ъ ~ височина. Съществувафам. и. Дичинци.

18.

I

и КОЯТО влиза и в землището

Сечеве), отгдето се е преместило на днешното си място навярно·
поради мор. Местното име Селuще11!О сочи също предишно, ия.сто

на· ХVП в.) и че' c~ го основали

пресел

ници от Белоградчишко. Според' съобщението на Цв. TOДOPOB~ (Сб'Н'У'~
КН. XLI, с. 16) то е било първоначално в М. Сечева (у него':

20.
21.

Д ич ин ш ум ак,

ме,стност, заета от гора.

-

22.
23.
24.
25. Й а 3 6 в и нит е -

, .

Кан чо в а м о г й л а. 'Съществува фам. и. КанЧови .
К ръ с т О В и' л ~л' а ци равна ,местност, заета .от ··ниви.
Лак а т а равна 'местност, заета от пасбища..
"
Л ек о в н а в 6 д а,- :кла~енче в м. MaHacmup1J.

Л о зан к О В В Р ъ
височина.
Л 6 й зат а' --' висока местност, заета от лозя.
Мал 'и r ред ~ ,продългов~то - възВ'ишен'ие, заето отииви.
Ман а с тир ъ - местност, заета от ниви, из която
и следа от манастир.

-

, 34. Мар инч О В В Р ъ - височина.
35. _М лак е т 6
М.ОЧУРlIива местност.

36.

'

равна местност, в която по-.~реди е Иl'4ЗЛО

много дупки на язовци.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

/.

Друм ъ .- равна местност; през която минава път от Мадан
(Михайловградско) а8 с. Вълчедръм.
.
1) о н О В вр ъ
'·височина.
Е в рей с к И шум а к висока· местност, заета от гора.
Исушкова чешма чешма в селото.

-=-

Над с е л и ш тет о

-

.
"

"

.,. .

равна местност до Селuщето(вж. по-долу).
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. 37.
38.
39.
40.

Найденов вр.Ъ' -

О б р6 к ъ -

Пад й нат а -

виСочина.

Според

раЮl.а местност, в която има оброк.

ниска местност.
град-Ин а - равна местноСт (ниви).

Пен к 0!3:41. Под л о и зат а - равца местност, заета от ниви.
44з2. Пр ~ез валбогъ - равна· меСТН9СТД9 ВаЛОZ1J (ВЖ. по-горе т. 4).
· - ~ с т О В Р е r .- висока местност .покрай .р. Цибрица.
44. С е л и ш тет о - равна местност заета от ниви.
45. ,С е ч е в а - висока местност, за~та от гора.
·
46. С K~ ч и б а ба -

47. С ред е н г ред -

равна местност, заета от зеленчукови градини. "
Продълговато в:ьзвишение, средно по висо- ~

чина. в сравнение с Голем гред il Мали гред (ВЖ. за·, тях ЛО'.

-

горе т. т.

11

и

32).

'

,

48. С У е ч а пад и н а -.,.... помни се, че по-рано в тази падина е
, имало MHqrO суецн.
49. Т 6 к' О В Ч и Ф лък е имало чифлик-~.

50.

равна местност, в която преди 15 години
'

.

Т Р Й,т е м о r й ли - могили заедно с околната местност..
същата местност се нарича и само ВаЛ02'lJ (вж.

51. У в а л о гъ -

..по-горе

т.

4).

.

.52. У с е Лlf ш т.е т о - същата местност, която се нарича и СаМо Се
лuшmеm() (ВЖ. по-горе т.

44).

53. Ц в е т к О В дол.
54. Ц в е т к О В И Й ъ бре с т- равна MeCT~OCТ, заета от ниви, в
която днес няма

брястово дърво.

'55. Ц е и ноб ран и шт е - , висока местност, заета от гора и
ливади.

56. 'Че р в е н бре г. - височина, чиято'
57. Чук а л ек И В Р ъ- височина.

'

поЧва е червеникава.

10•. Якимово

Това е ново наименование, дадено отпреди две-три години

ва трите наблизо разположени села Войницu, Ко.mен,О8ци и Про

гОfJелец.

Не се помни кога са э~селени. приблизително, от което' може

да се съди, че са доста стари. Преди. OKOJ]O двеста години Цялата

OK<>mIOCТ еб~JIа эаета ОТ гори, които пост~пенно са били проу:и- .
стени, изтребени или -опожарени (срв. името· на ,едното село Про

горелец). През време на TaTapcKqTo и чеРК,езко наше~твие във вто
рата половина

наминалия век--·този край не ·е останал незасегнат.

Според преданието край С. Пр{)горелец черкезите имали свое соб-'"

.ствено. заселище, Koe~o_e носело българско }fMe ДрагОевци.' От по
следнот~ .може да ·се съ~и; .. че това черкезко село първоначално е

- било населено с ~ари, които се били принудени от черкезите да
се

изселят.

За с. Войници с: твъ~ди, че първите му заселници, негови ос

новаrеnи, са били "во!!Н'ИЦИ , т. е.. били са натоварени да носят вой..
ниганска .служба в началния период на TypCJ{OTO робство.

народното

обяснение името Коmен,О8ци проиЗJIН~с;:,":

това; че тук имало

"котило"

гъста

се въдел

гора, в

която

преди много
много

години,

наокоJЮ е 'б

дивеч.

Местните имена,предздени по-долу, са разпределени ""A ......"..,.... ~.;: АУ:""'"
землищата на,трите села Войници, 'Котеновци И .. Прогорелец,
днес носят общо име. По този начин сравнително по-добре се onpe-·
деля местоположението на топографските обе~ти, \които има! Ha~"
звания.

Местни имен.а в землището на с. В о й н 11: ци:

1. Бра ни ш т a~T a~ .местност, заета от гора· и ниви.
2. В а к о В г ред - продълго}3ато възвишение, заето
3.' Ва л а гъ - голяма падина, заета от ниви.~

4.

5.

Ган о В а

к р уш а

- ' равна

от ниви.

местност, заета от ниви, в която

има гол,S]мо ~рушово дърво:

Гра Д 11: ш тет о .~ висока ,местност ~ в която има следи от стара'

.

крепост.

6.

7.

Гр ед ъ продълговат рид, ·:коЙто продължава и в землището
на с. Котеновци.
.~
Д н 6 т. О низина, заградена от хълм<?ве, заета от зеленчукови
градини.'

8.
9.

10.
11.

,

Д о бро r лед височина, заета рт ниви.
Дог но й н й ш К'О Т О равна местност, заета от ниви, по
край района на с. Горна Гнойница.
.
До чер н О В ръ шк от О -~paBHa местност (ниви) покрай района'"
на с.Черни връх:
Др ъв Ц ето равна местност,В която има дърво и оброк.

12. Й 9 нов с к О бра НИШ Т е ~ местност,· заета от гори.
13. К 6 н О в, в ръ - В,исочина.
14.

Кр а и ште т 0 - местност, която 'се намира на южния край на
селското

землище.

15~ Л и в а д и те равна местност, заета ди.ес само, от/ ниви.
16. Л'Q з' а т а - висока местност, заета от лозя.'
17. Л 6 к В И Ш тет о
О ниска мест НОС,Т, в KO~!O ПО-П'реди е има~о
локва, отсетне пресъхнала; заета е от ниви.
18. Л' У тен с ки n ,ъ Т.- равна MecTIi"ocT, през коятq минава ПЪТ
за' с. Люта.

19.. М а.г и лата -

местност, в' която по-пре,ци ~ имало ,могила,

която е била срината.
2Q. Ма н а ~ т й р ъ равна местност, заета от ни~и. 'Няма ,следи
от манастир, има само едно кла,ценче, .. кОето населението смята
за

лековито.

~

21.

Меда р с ко TO

22.

М ек о тин а -равнище, заето от ниви; почвата

Медарите.

f
-

равна местност (ниви).Съiце~твува фам. и.

'

,

.

глинеста.

23.

На' дру м ъ'

24.

Н е ш о в с ко

-

~ варовита и.

равна местност, през която минаВ,а. стар' между

селски път~ водещ за с., MaД~H, МихаЙловградско.,

малка

гора.

бр а НИШ Т е

висока

местност,

,.' .
заета

от

\
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25. Ор ман -

р-авна местност, заета' от .ниви. Според обяснението

на стари хо'ра тази. местност. открай време е /б'ила' заета от

ниви, а наоколо е имало гора. Вършитбата е ставала .тук, и· във

млище.

19. Кънч'ово,то -

равна местност, заета ОТ ниви.

връзка ·с тая стопанска дейност обясняват произхода на името,.

20~ Мал ий ъ г ред ~ продълговато възви~ение, което е, по-малко

променено на Орман,.

21.

което гласяло първоначално Арман. С=харма,Н), а' ОТСетне било

26. Па дин ат а - дълга плитка падина, заета от ниви.
27. П а л а н ек и П:Ь Т - равна местност, през Която минава стар
'. .,междуселс'кИ път, който е водел за гр. Лом, наричан още

·17алаllка.
'
28. Пан о в с кот О - равна местност, зает~ от ниви~
29.. Пенк О В О бра ниш т е - висока местност, заета от гора.

30. Пре 3 в а ла гъ - равна местност до Валагъ (вж. по-горе т. 3).

31. Пре к а ба п ка --:- падинэ, която е. разположена напречн'О на пъ
тищата,

минаващи

през нея.

32. Рез о' в е цъ-равнище, заето от. ниви. 
33. С мра д л' а к ъ - равна местност,· заета от ниви, из които има
храсти. СМРадЛЯ1( значи смрадлика.
.
34. С ред е н г ред -продълговато възвишение, заето от ниви.
35. С тър ч и к рак неравна местн'аст,. Заета от зеленчукови
градини.

имало туфи, Т. е. малки горички ..

Местни имен~ в землището на с.' Кот' е н о вn; И :

1. 'А р {[п с кал и в а д'а '- равна Me~THOCT, заета ОТ ниви.
2. Бар и й а - ниска местност, в която има голяма локва.
3. Бре с т 6 в и л 6 к ви - ниска местност, в които се набират.
локви при

дъжд.

4. В а л а г ъ -

ниска местност, заета O~ ниви.

5. В о й ниш 1{,З Л 6 к В а - падина към землището на С. Войници.
6., Г о JI е ~ий ъ гр е Д ~ продълговато възвишение, .заето ОТ нивп.
7. Градйштето - вж. за него при,.С. Войници т.. '5.
8. r ъ р м О В е те - местност, заета от ниви, ИЗ която има г'Ьр.мове
(~расталацИ).'

.

9. Д а ш к о В а n и в н И Ц а -

урва.' ПИ8ница значи изкопано мя

сто в земятз, в което се пази виното.

10. Д и чо в г р е_д - продълговато възвишение" заето от ниви.
11. Дра г 6 е в с кот О . - равна местност, Която се е намирала
в землището на' изчезналото село Драгоевци.

12. Дра г 6 е в Ц и ' - име на' изчезнало селище през втората по~
ловина на

22.
23.

в сравнение с голе.мuЙъ zpea (вж. по-горе т.6).
М ,3 ш к о во то равна местност) заета от ниви. Съществува

л. и. Машко. '
Мик О В рог -, равна местност, заета от ни~и, която се вдава
в гора подобно на рог.
Мин к О В r р е'д -възвишение, за~то от ниви.
.,
П ъ Р д и ш тет о песрчливам:естност 01 покрай р. Цибрица.
Рак е в а м о гил а..
.

24.
25.
26. С р ед ний ъ г ред 27.

миналия век.

13. Д.У n НИ мо г ил и ~ по техните върхове има падини.
14. Д ъ JI Г а т 'а'л 6 кв а - ниска местност,. заета от ниви.

.15. И ман' е то. -

висока местност, св която според пов ер Иe'J,:'6· .

имало заровено имане.

16. К а М,и къ - равна местност, заета от ниви, в която има оброк~
17. Кон' а рни К, ъ, ~ 'равна местност, заета днес от ниви,- а няког&
е била пасбище.

възвишение vсредно по голем:ина спрямо

Голе.миЙъ гред (вж. т. 6) ~ Малuuъ гред (вж. Т. ~o).
Т а тар ск о т О местност, 38,e'Ia от ниви, която ~ ВJlИза~а в
землището на татарското изчезнало с. Драго~вци.·"
'
'Т У р с к И В а лог ниска местност, заеrа от ниви.

28.
29. Тур с ко т О ~ равна местност (ниви).
. "
30. 'Туф и-т е -- равна ~eCTHOCT, заета днес само от ниви.

-31.

Тър H
I

-36. Т а тар с к И път -, малка местност между р. Цибрица и Огоста..
37. Т- у. ф' и те - равна местност, заета О'Г ниви, в която 'някога e~

_

18. краиштето.- местност на южния Rрай на сеnекото зе ..

1

a.k ъ -

32. У р в а т а -

33.

местност, зает~ o~ Н~ВИ~

~

дол.

Ши ш 1{ о в и л б к В и·
съоират Локви.

.'

-

,

неравна местност, в, която при дъжд се

"

34. Ш У гл' о в г ред - 'продълговато възвишение, заето от ниви.
Съществ~ва ф~М. и. Шугл'овцИ.,
Местни имена в землището на -с" Про

1.
2.
3.

rо

r е л е ц:

Ба бал' о в о то равна местност, заета от НИВ}I. Съществува
_фам~ и. Бабал'овци.
,
Б апк а т а ниска местност, заета от ниви. .
Б 6 н О В С К И Г ред -продълговато възвишение, ·заето от ниви.

4. Б 6 н ОБ С К О то. - равна' местност (ниви).
5. В а л а r ъ - голяма падина, з~ета o~ ниви.
6.

7.
8.'

В а с и л о в с кот О равна местност (ниви).'
В и дол ч о в о т О ~ равна местност (ниви).

Въ Р ви ш тет о

-

полеtата

местност,

която

'
по-преди

е била

пасбище, а днес е раэрneотена.
.
...
9. Ген о в ск О т О - равна местност, заета от нив~:
10. Гра Д иште то - вж. за него_ при с. Войници т.5.
11. ГрЪнчово..то - равна местност (ниви).
_
12. Д а у т О В а пол' а н а --- преди Освобождението' е била прите
жан~е на турчина Даут.
"
~
"
13. Д е_л о в ет е ---..:.. равна 'местност, .зае:га от ниви, които са БИJI~
- разделени между жителите на селото след Освобождението~
14. Дл у г о ш е ,в с'к О т О -равна местност, заета от' ниви И. ли
ва'ди; ,била е· притежание HS:'Kora на преселници от Дъл;.,
гошевци.

15. Докотеновекото -

равна местност, заета от ниви,' до зем';'

лището на с. Котеновци..

{;О
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'16. Д,ол'утенска м·ежда -

равна местност (ниви) до земли

47. Пре з в а л а гъ - равна местност ОТВЪД ВалаZ5 (вж. по-горе т. 5}.

'щето на е. Люта, Михайловградско.

до 'землището

:}7. дОМ ъ р че в с кам е ж да т- равна местност (ниви) покрай зем
лището на с. Горно Мърчево, МихаЙnовградеко.'

има

18. Д о о к О пъ - равна местност до стар окоп.
19. Драгоевското -вж. за него прис. 'Котеновци (Т. 11).
..20. Дра г о е в Ц и ---:- вж. за него при с. Котеновци (Т.. 12).

:21. Дупни могИли~вж.при с. }{отеновци (т. 13).
.
22. З а е ш к И г ред - , продълговато -възвишение, ззетоот ниви.
Съществува прозвище Зайците.

I

i

..

"

_

-

~

SингорЬвци, за което споменава и Д. Маринов в сп. Жива

с .. Котеновци.

обаче

той твърди,

че

го

срещнал

в

':26. Jj а н q О В С К И Г ред --=-- възвише~ие,·заето от ниви.
:27.. И'о н ч О В гер а н - равна местност,. заета от ниви, в КОЯТО
има
гера&
' , '
28.' Кир к О В С К И йъ г ред - ПРОДЪЛ'говато

29.

Кир к О В С кот 0 ' - равна местност (ниви)~

.зо. 'К о н' а рни К. ъ -

възвишение (ниви).

.

равна местност, в която някога е имало стар

.
конярник и пасбища, а днес е заета само от ниви.
31. Ко н' ар ск ~:o - равна ~eC:ГHOCT) заета от ниви. С~ществува,.
фам. и. Кон зрците. .
,З2. К р у ш а т а - равна местност, заета от ниви, в КОЯТО и сега'
." има голямо крушово дърво.
-33. Кур т а ш о в о т О - местност, заета от ниви. Има фам~ и. Кур
,ташеви .
.34. Л ~ кат а -равна местност, заета от ниви.
,35. Л.е в а.ш 1\: о т О - равна местност (ниви); в гр., Лом съществува
фам. и. Левашки.
"
.36. Л о з' а т а - висока местност, заета от лозя.
37. М а JI коч О в гр ед - продълговато' възвишение (ниви).
фам. и. Малк6чови.
. '. '
.38. М а с кар й ш кот О , - 'равна . местност, заета от ниви.
. фам. и. (прозвище) Маскарите.
.39. Меч и дол.
"
40. Мр,аморна л6ква --- ниска местност, в КОЯТО има локва.
41. Над и лок В а та равна местност над J!1ра.м,ор1{,а ЛОК8,а
землището на с. Расово.
'.
42. П а л ч о в о т О - равна местност, заета, от ниви.
~3. Пам у tu к ОТ О - -равна местност, заета от ниви. Има фам.
. Памуците.
44. Панова падЙна.
45~ Под и о ко п ъ - местност до стар окоп.
туфз t ,

от ниви, до която

49.
50.

П у 1I О В О то равна местност (ниви). Има фам. и." Пуnовци..
Р а с.о в ск от О ~ нарича се още Нади локвата (вж. по

51.

С п а с о в с ен н' ъ к

41).

'

-

равна' местност, ·КОЯТО някога е била 'заета:

от ливади, а днес е разработена.

г

,

52. Суешкото -равна местност _(ниви). Има фам. и. (прозвище)

53.

Суеците.
,
С У л тан и ц а-·. блатиста местност, заета от ниви; по-преди тук:

54.'

Тупанк'ОВОТО

е имало голямо

'

блато.

равна местност (ниви). Съществува фам.'и •..

-

'

тупанк'овци.

55.Ц е нко В С кот О равна местност (ниви).
56. Ц ен о.в с кот О ---.,; падина, заета от ниви.
57. Цер ъ - местност, в 1<ОЯТО 'доскоро е имало

голямо

церово"

дърво.

58. Чер в е.,Н. бре г - висока 'местност покрай р. Цибрица.
59. Чук а л с кот О - равна местност (нив~). ._
60. Чук а рит е - ~исока местност, заета от гop~.·

11.

Пишурка

.

Това е ново село с много малко землище, в което ~e срещат
само четири местни имена. Преди Освобождението и дълго след
него на днешното му място е имало чифлик, който е бил наричан,
БЪ3КЪР1J. Около тозичифлик, който
е- бил притежание на ру ....
мънеца Белоградиану) са се били заселили банаТСI<И българи -(около'
тридесет семейства). В 1927 год. държавата закупува цялата земя~
на чифлика и я разпределя на ·бежанци от ,зап. покрайнини.
Първоначалното име на селото е БЪ3IlЪРЪ. Новото име Пи-о
шурка е било дадено по административен път В- памет на ломския'
просветител КръстьоПишурка-та.
Местни имена:

1.

Кл' У чъ

равна

-

местност,

заета от ниви, в която става пре-

. ,.

сичане натри-четири пътища.

!'

46.П о ди т у.ф а т а- равна, ме'стност; до 'която някога

За ета

могила.

горе т.

23. Зл а т' а н о в а .л и в ад а - местност, заетц.. от ливади и ниви."
.24.3'\ лат и н С кот О -- равна местност, заета от ниви. Има фами.
Злаrи.нци.
'
.25. -S ин r о р о в о то - равна местност (ниви). Съществува фам. и.
старина, KH•. II, с. .. 244,

на с. Комощица.
равна . местност,

48. При м О гил а т а -

2.

Мем е д о в
има

ге р ан -равна

локва.

3. Пер чин к О В О -

местност

Ра шкоВ

rе

ра н

днес

,

равна' местност (ниви),' която е била при-,

тежание на Перчинковци, преселници от

4.

(ниви), _в която

Дълroделци.

"

-равна местност (НИВИ), в 'КОЯТО ОТ няко-,

гашния геран е останала

12.

nоква.

Дългоделци

За въ·зникването на сеnото няма положителни данни. Възможн()-"
е основаtелите му да са били преселници от' с. Дълги деЛ J .Б~р_·
:;~.~kOBCKO.

·.

35.

М~стни имена:

1.
.2.
3.

-4.

Бел и й ъ п е с ъ к· песъчлива местност покрай р. Цибрица.
Б е JI ' У Р с к И път равна MecTHoc'J;", заета от ниви.
Б·JI ат о'т о бл~тиста местност, J3 ко.ято има и блато.
Бож о Р б в и Ц а - ' ляв приток на р. Цибрица; минава през
селото.

·5. В <> д 'е н и чар с к И пъ т - равна местност, ззета от ниви.
;.6. В р ЪЪ. - 'висока местност, заета от· гора и ниви.

7.

Врътл'акъ ~ местност покрай р.Цибрица (под .селото), която

12.

на трва място прави няколко завоя.
~
Г Р ъ чк от О равна.меСТНОСТ,заета от ниви.
Д е.л о в е т е равна местност, заета от ниви. По-рано тук е
имало ливади, които са били поделенй и разработени.
Драгб~вското
- вж. за него' при с. Котеновци (на с.
58 т. 11).
Др е н' а къ ра}3На местност, заета от ниви.
Дръмки те местност, която е заета_от ниви; из нея има

.13._

Дуй д у п е

·8.
9.

JO.
J 1.

и

.14.

.15.
-16.

.17.
_18.
.

храсти

.

-

хумористично

Д ъ JI га' 6 а р а 3 аешки гр~д

название

продълговата локва.
- възвишение, което

на с. Прогорелец (ВЖ. на с. 60 т. 22).

на

ИЗПЪКН!1ла .. ·местност.

продълговато ~ъзвишение (ниви).

~20. КОМ О Ш Т Й чка лок В а- ниска местност до землищетр на с.
Комощица.
'21. Ков'арското - равна местност (ниви), която се ПРОСТJlра и
в землището на с.Прогорелец (вж. на с. 601'.. 31).
.22. 'К р ив е н с кол и в а ге - местност, заета от лива,ци.
23. Л а k а т а - песъчлива местност .покраЙ р. Божоровица.
\ . 24., Л и в а цки п.ъ Т - равна местност, през която е 'минавал път,

.25.

за

Липов

ливадите

.

дол.

,шосе за _гр .. ЛОМ (Палан"а).
Пей ч о'в й а з местност покрай р. Цибрица.
~28. П е с 6 Т.Н И Ц а сух .дол.
.
·
.t;
.29•. Пешашкото - равна местност, заета 'от виви.
·30. П И.ро в г ред - продълговато възвишение.
..зl.Под о~бпъ местност до стар окоп.

- .27.

П6срав

При

доп.

'..

бре ст ъ -"'равна местност, заета от ниви,

остатък от брястово дърво

-

един пън.'

~4. При гр6 бъ, ~ равна мест но.ст, заета ,ОТ нив~,
С;Jеди от

гроб.

'песъчлива

-

чернозем

-

Смъ р д о в чец

.

местност, чиято

почва _е

дол, в КОЙТО расте растение,ТО

смес От'

смрадлика.

СУата

па Д Ин"а.,
Тор JI б 13' И ца - Jля:а,. приток- на р. Цибрица.

"

·59.
40.' Тра п ъ - ниска местност, заета от ниви.
u
'
41. У въ Р б а - равна местност, заета ()т. ниви, покраи р. Цибриц.а.
42. Ц е нко В И Т У Ф и - равна местност, заета днес от врви; туфи

43.

ияма.

Туфа е малка г~pa.

Цер б в с ки

.

Долно

-

път

ме,стност,

през

която

минава

път ,за C~

.

Церовеве_.

44. Ц.ъ Р ц.а рий т е -

падинз, в КОЯ:ТО ири СИЛНИ <валежи се об..

рззува. вадз.

45.

Ч о:к

6 й с кот О -

равна

местност, заета от ниви.

13. Долно цep6~eHe
Не' 'може да се определи кога' е възникнало
съди от

името)

това

е

станзло

преди

повече

когато в този край според преданието е имало

1.

селото, но ако се
от

двеста години,
много гори. .

'

Местни имена:

Ар'ТЪ -дол с" височина.

2.

Б аикоВ

3.

'Б о ж о р б в и Ц а

в рЪ

....:-.

-

височина,

заета от гора

.

река, КОЯТQ. минав~ и през землището на с.

Дългоделци.
-.
.
.4. Бо'жорбвишки гред ~полег~та местност (~и:еи) покраи р.
.60жоровица.
.
5. Вра н чин а л6 к в а - ниска местност, ззета от ниви.
,6. В ръ ъ - 'висока местност, заета от гора и ниви.
7. Г л а В и в' а ш кот 0 - . равна местност, заета от' ниви.
v

·8. Гол е м а с лат и И а ~ рекичка, която .летепре съхва . Под еда

. тина

тук разбират слабо

9. Г ра дин И т е 10. Д об Р о.г лед. -

11.. К 6 за р о в е Ц

-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

течаща вода в дол.

ниска местност, в която има блато.

възвишение с долчинка до него.

.

рекичка,кояте след сливането си с Торловица

се влива в Цибрица.

'

~2б. П а л а н с к И П'Ъ Т - . равна местност, през КОЯТО минава старо ,

. ..32.
..33.

37.
38.

'

крепост.

19. Ка мен о в г ред -

пясък и

спада и към зеМ!'Уището

Златийата вж. за нея на с. 46. ДЪJIГОДeJIчани смятат, че
тая rnирока равнина,сеПPQстира и в техния район.
Кал ~ й J.I и й с ки 'г ред продълговато' възвишение -(ниви)..
Кал е т о висока местност, в която се намират следи от ,стара

водещ

Р а в н ИШ т е то.

36. С м е 'с ит-е

.

...~,

.

Мал к а с лат и н а рекичка.
.\
.
Млаките - ·така се'~аричат ощ.е Градините (вж. по-горет. 9).
М еч ~ т а

равна местност, заета от ниви.

-

Н б в ий ъ дру м
П е с ъ къ

-

i

.-

'равна местност (ЙИВИ)•

.

/висока местност, заета от лозя.

П о й а ш к а а ца Д й н а .:.- суха падина.
Пол' е 'f о голяма MecTHqcT, в която' се намират нивите на
цероrrчани.

в

която

и~а

19. П У н О В О Т О ~ раВНl:fще, заето. от ниви. Л. и. Луно е - харак- .

в

която

има

20.
21.

терно

тук.

Рак ов И ц а
Спатината

-

-

дол~инка.
дол.
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22.
23.

С JI И В И Ш 1( и Д о 11 С м Р ъ д л' а ~ дол

24.
25.
26.

С У а пад и н а плитка безводна падина,. заета от нивн~
Т о "р л 6 в и ш к И г ред ~ възвишение покрай р. Торловица.
Тор Ji о в и Ц а -- река, която минава и през землището на с.
Дългоделци.
Требежъ неравна. местност, заета от гора и ниви'.
Ц и бъ Р ляв приток на р. Цибрица.
Ц о ц о в и й ъ чук а р ~ висока местност, заета от. гора.
~

28.

29.

. Доколкото

от днешното

ради

. от

мор.

същ. мед, като

имало

се· основава

на

станало

,

брястови

името

8.
9.
10.
11.
12.

В р а жа 1I с 1< И път

-

-

,

ниви и

ливади.

равнище~ заето от ниви.

равна местност, заета от ниви и ливади. В

Церовене с това име означават

само една

долчинка в

'

местност.

землището

35.

Табакова локва и Табакова падина.
Т·а тар 1) и ш к И шум а к висока' местност, заета от ниви и

. линете,

39.

,

ниска местност,- заета от ниви.

-

.•
затова се нарича още Пчелинска.

дъжд

.'

ниска M~CTHOCT, в която се ,събират при

-

локви.

Ч У пре н с кап а дин а

-

_

според

преданието

'

тук

са нощу

вали преселници от с. Чупрене (Белоградчишко), които били'
слезли с намерение да се засел~т в някое полско село.

'15. Сливовик

....

Помни се, че селото е м·ного CTap'o~ по-старо "от OKO~HJfTe села'

-

Дар К,ОВдОл.
Дисагите седловина.

-

равна местност, заета от ниви. Съществува

32.

равна местност, заета от ниви.

Кй то В'а 1I 6 к В а - -ниска местност, заета от ниви~
Кле н' ак ъ равна местност, в която има кленови дървета.
К6~аровеЦ суходолие, KoeTq продължава и в· землището
на; с.Долно Церовене (вж. на с. 63 Т. 11).
К р а и ш'т е то .,- местност, която 'се намира на северния край
на селСкото землище и продължава в землището на-с.' Расово'

равна местност, заета от ниви.

38.Т У р с кит е л 6 к В И

на с. Винище, Ми-

1'5.
16:

'-

шумаци.

равна местност, заета от ниви.

под -СЪЩОТО име.

ливади, която

36. Т а та рс к а ~ а р а ,- суходолие.
37. Т 6 м О В а пад и н а - намира се в по-голямата местност Пче

която минава

Дур ч о в а л 6 к В а- ниска местност) заета от ниви.
Жеравица блато.

18.

и

фам. и.Табакови. .
Та баков а л6кВа

и. Ам

13.
14.
17.

гори

,
33. Табакова па·дИна.
_'
34. Т а б а к о в О т О - цялата местност, в която "влизат Табаков път,

предание,' че някога наоколо е

r а л о ва -равнище,ззет.о' от ниви, близо до землището на с.
Расово.
,
r 6 11 О ли в а г е - равна местност, заета днес от ниви.
r 6 -рно ТО 1I И В а г е ---- висока местност, заета от ливади и ниви.'

r о. р у н' а къ

-

31. 'Га ба к о в път -

,

хайловградско.

6.
7.

към

от

ВОвик И който продължава и в зем~ището на Метковец.

Меm1l0вецизхожда

висока меСТНО.ет, през

дол

местност, заета от

зо. Сл 6 г о в е т е

равна местност, заета от ниви, из която има

дървета.

заета

u

път за м. Багачина в землището на с. Аспарухово.,

5. В:й ниш кид О л -

местност,

С лат и нат а дол, който продължава и в, землището на с .
. ДолноЦеровене (вж. тамт. 21).
29. С л и в о в и ш ки дол ..- дол, на които е разположено с. Сли

навярно по-

1.--1}. йдушки дол - към землището' на с. Брусарци.
2. Амбово.то - равна местност (ниви). Съществувафам.

4. Бре с кет о- -

висока

28.

Местни имена:

3~ Ба га ч 11 н С к И път' -

-

27. С ел с кат а бар а ~ доп, който се намира близО до селото.

хралупи с много ~eд.

бовци.

П чел й н' е т е

тази

му място; предвижването е

народно обяснение на

25.

Долно

~.

Местното

20.

влиза и в землището на с. Крива б~ра.
М 6 ч ур Ъ -ниска ~eCTHOCT, заета от ливади.'

26. Рак о в и Ц а -

част на Ломска околия, така -·и 'районът на това село е бил покрит'
е гъсти гори. П.:ьрвоначалнотО заселище е бuло ,малко по на се
вер

Ли п ен а

,

се помни, от стари меТ:КОDЧани, селото е основано
първата половина на ХУIII век. Както по-голямата

от

19.

21. О бр 6 к ъ - равна местност, заета- от ниви, в която има оброк.
, 22. Ор ни чак ъ - равна местност (ниви).
23. Пенков кладенец - кладенец.
24. П ре кап о л' а,Н а ~ разположена напречно на полския път

Метко вец

14.
не по-късно

неприятен

_

мирис.

27.

ДОЛ, В който има кладенче.
кладенче; чиято вода има

'с

Метковец и Славотцн (Михайловградско) според преданието '!,а с-;гари

местни жители." Първите заселници са дошли от' ce~aTa Коинаре и
Борован (Белослатинско), Какрина (Ловечко), <?вча могила (Свищов

СКО), от гр. Казанлък и др. Предишното меСТОПОЛЕ>жение на селото
е свързано с М. Трите

герана.

Местното народно обяснен;ие тълкува ~MeTO във връзкаим~нно

с това местоположение на селото при "слив(а)" на ДB~ дола.

,

1.
2.
3.

Бар а та

4.

В а дат а

-

Бол у лей н И к ъ

Б о с тан и т е
бостани.

-

,

суходолие.

-

-

дол с ОКОЛ,ната местност.

местност, заета

днес от ниви; тук са садили

дол, на който някога е имаJlоводен~,ца.

MeCTI4BT' на8вавна ОТ. По_ско
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42.Р о сй ца, малка рекичка.
Ръ по н к' О,в бр е г височина. Съществува

В ел ч о в а л 6 к В а ниска местност, в която има локва.
6.В о е в о кла ден ч е.
7. В р ъ ъ - висока местност, заета от гори и ниви.

43.

8.

44.

5.

ВътОВО
малко

бра ниш те'

-

местност на Връъ, заета от Л~'вади и

.

гора.

9~ r л а д н О пол' е равна местност с неплодородна почва.
10. Г бре НЦИ бъ р --- местност' по горното течение на р. Цибър.
11. r о р у н' ак ъ - равна местност; заета от ниви.
12. ' r ъ р к О В ПрИ П е К-' полегата местност, ~aeTa от ниви и пас
'бища, иаложена на юг. Съществува фам. и. Гърковци. '
~ ,
13. Дел о в е т е - ново име на местност, чиято земя са почнали да

14.
,
15.
16.

17.
18.

си разделят след Освобождението.
Ди с агите седловина, която метковчани причисляват към
своя район. .
Додино кладенче.
_,
Дол е нЦи бъ р местност по долното течение на р. Цибър.
З МИЙ С К ал о к ВЛ ниска местност, в КОято Иl4а локва.

Каменчовото
и

19.
,20.
21.
22.
23.
24.

браниште

-

висока MeCT~OCT, 'заета от гора

_

ниви.

Кар о в от о равна местност, заета от ниви. Съществува фам.
и.' Каровци. '
"
'
Ко3 а р ов еЦ дол (вж. за него при с.' Метковец т. 17).
К Р а и шт е т о-равна местност, в която влизат местностите,
означени в точки 27, 30 и 55.
К р У шит е ~paBHa местност, заета от ливади.
Лак И те равна местно'СТ покрай Барата, заета ОТ;Iивади.
Ливагето местност, заета 'от ливади.

25.

Ли л о в о бра 'н ит т е -висока

26.
27.
28.

Л о з' а т а

местност,

заета от

гора" и

29.
30.
31.

32.

3?
34.

35.

36.
37.
38.

039.
40.
41.

Сме с ите -

..--

висока местност, заета от лозя.'

Л у бен И ч И ш т а т а

'

местност, в която са садили бос:гани.

-

45. С м ърд е лий ъ гер а н тен

Мър 'г в и Ц а та

-

ниска

местност,

в о която

има

съединяват.

49. С там б бл' а, -

Ред кит е р а ст о в е - равна местност (ниви).
,"
Р о с е ;н е - равна местноС]', заета От ниви и мера. Срещу Сп~(_
совдев ТУК Jfдват да берат тревата росен и да се' връзва,~;
с нея, тъй като според народното поверие тя имала пече "
на

сила,

равна 'местност, зае11а от ниви; била е притежа

ние на жител от селото с прозвище Сtnамболя, понеже ходил

.'

в ЦаРИI:'рад.
50.Т и пе Ц ъ - равна местност, заета от ниви.
51. Т Р Й'Т е гер а на - старо заселище, на селото, днес за.ето

от ниви..
.
52. Т р о;и ц а (Света Т р о" И Ц а) -равна местност (ниви), в която:

53.
54.

има оброк.
~
Тър нет о - равна местност, заета от ниви.
Тър н О В О n бл' е - неравна местност, заета от ниви и мера,

55.

Тър н О В С кал 6 к В а,

из която е имало много Т.ърнак. о

пол'е.

-

-

,

локва, която се намира в TъpH.O~O

,.

56. Цено-вото кра,иште ~ равна местност (ниви).
57. Ц иб '1? Р - ЛЯВ ПIJИТОК на р.' Цибрица.

58.
59.

Чер в ен' бре г :.- височина с че-рвеНИI<ава почва.
,Ч е рв е нат а л 6 к ва -локва, която добива че'рвен цвят
~

60. Ч У.К а ръ ---:- висока местност, заета от гора, и ливади.
61. Ш ум а къ - ВИСОI<а местност, заета от ниви.

В. ПОКРАЙ Р. ЛОМ И НЕИНИТЕ·~Р~ТОЦ"

1. Буковец
Заселено е преди 200 години отрреtелници из Белоград
чишко. Не· е зап'азено предание за нашествие на TaTapl1. и черке'эи
в тоя край през втората половина на миналия век, .I~aI{TO о напр. за'

съседните

Про кле тий а та.:- ра~нище, заето от ниви.

Пук а л о в а JI о к ва ~. ниска местност, в която има
Ра в и'о п'бл' е ~ равна местност, заета от ниви.
Р а г' у в а пад ина.
_

кладенец, чиято вода има неприя~

в р ъ -- височина между двете ба ри Цибър и Росица.
шум а к - ~исока местност, заета от ниви.
,
. 48. С ред о р е к ъ висока местност между два дола, I{ОИТЬ се

локва,

Пап рат а равна ме CrHO СТ, заета от ниви.
П е ц о в и п а ди нки -- местност, в която има две падинки.
При пек ъ ,- по:легата, местност с южно изложение, заета
пасбище.

ПЯСЪК И чер

-

мирис.

краиште -равна местност (ниви).

попресъхнала и намаляла.

е смесена

46. С ред е в
47..С ред е н

М И цин ,о к р а и ш т е равна местн.ост, заета от ниви.
М JJ а кит е мочурлив~/ местност.
.
М ош у/л е Ц равна мест-ност (ниви).
..

МУМI)ИЙСКО

дол, чиято почва

нозем.

от почвата.

ливади.

фам. и., Ръпон

к'овци.'

села 'Гайтанци и -Луковица,

в

които

са

живели татари.

Местни имена:

1.
2.

Б а РСК~И-ДОJl ДОЛ, зает от гора и ниви.
Бла TQ Т-О ниска местност, зае~а от ниви; някога тук е имало
блато, което. отсетне е пресъхнало.
Б6говеЦ р'авнище с- долчинка.

'3.
4. Б р У б и.н' О В дол. Под брУбUН'1JК тук разбират' мравка.
5. В ъ Р ла дол чин а - има стръмни брегове:\
6, Гра н и чак ъ - неравна местност, заета от дъбова 'гора,
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7.
8.

Дра ган о в В ръ Дъл r и ·6 рни Ц И -

9.

Дъл гол и Ц е
от гора и

r

-

2. ГаАтанци и· Луков~ца

височина, заета от гора и ниви.
равна местност, заета от ниви.

полегата

местност с

южно

изложение,. заета

с. 117). Първоначално Луковица се е. намир~ла на десния бряг н;

10. 1) 6 к О В И 6 рни Ц И - равна местност, заета от ниви.
11. 1)6 н о В дол. -За Ломско е характерно л.н. VOllo.
12. 1) У май а - долчина.
13. Ж е н с к И кам ъ к - местност, в която I1ма голям камък.
14. Затворени· пол'ани - местност, заета от. гора и ниви.
15. Зла т а пл' 6 ч а - неравна местност, заета от ниви и мера.
16. Калето - висока местност, ~aeTa от мера.
17. К·алугеръ.- равна местност, заета от ниви.
18. Камен' дол - дол, зает от гора и ниви.
19. Кар а н о В е Ц - дол с кладенец.
20. Кит к а ra - HepaBHaMe~THOCT, заета от горичка, подобна

р. Печинска бара, а отпосле
турчина Мехмед-бей.

~'

е

висока

местност,

заета от

на

ниви; някога tyk--L

имало лозя.

Миткови 6рни ци равна местност,. заета ·от ниви.
М лак и т е мочурлива местност.
Нен о в а гр а ~ й н а - неравна MecTlJocT, заета от ниви и· гора.
Орл 6 в е Ц дол, зает. от ниви.
Орл 6 в и й ъка мик - височина.
Пап рит е неравна местност, заета от гора.

30.
31.

'П леш И'в с кич у:к ар, висока гола местност.
р а ~ н й ш тет о равна местност, заета от ниви и ливади. -.
С е л с кал а к а P!BH~ местност покрай р. Печинска бара.
С е лек О бра ниш т е врсока местност, заета от гора, владе

п·е съ к ъ - песъчлива местност покрай Печинска бара.
Печ и н С к а бар а - река, на която е разположено селото.

ние

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

на

селото.

С ред н О л'и В а ге висока местност, заета от ливади и ниви.
С ред 6 к местност между два дола, които: се сливат.
С JI а в от й н С кид ол _ . . ,дол, който се простира към земли
щето на с. Славотин, Михайловградско.
С.л а наб а р а малка рекичка.

Ст а рит е л 6 й з а висока местност,' заета от лозя.
Сту блата -кладенче и околн:ата местност, заета рт ливади.
Ст ъ р ч й к рак - ' равнище, наречено по неговата форма.
'Суа p~,Ka широко суходолие, ззетр от 'ниви и гора.
,
,Т орл а ш кид ол. Торлаци наричат тук преселниците от Балкана.
Турска пол' а н а ~ равна местност, заета ОТ ниви.
1,

,

У мат а,- неравна местност, зает~ от ниви и ~opa.

45. УМ н И дол 46. Чър нки н 'а

дОл, в който копаят хума.
бар а 'суходолие, заето от ниви
ществувафам .. 'и.Чърнкинци.
47. Чър но п О .ц.с ко б JI а то - към зем~ището на с,
\ Белоградчишко.
18r Щ е л б р а - дол.

r

и

около воденицата

на

r

М'естни имена в землището на с.
а й тан' ц ~ :
1. Б о ЧО вш У мак висока' Me~THOCT, ззет'а от гора и ниви.

2. Гор н ор а в ниш те
висока panHa местност, заета от' ниви. '
3. Гор у н' а къ - 'неравна местност, заета от гора и шумаци.
4. Г' у Р r й ш к и' път ~ местност, през RОЯТО минава път З8 ·с.
ГЮ'ргич, Белоградчишко.
,
5. Д 6 JI нор а в н И шт е - разположено по-ниско от Горно рав
нище (вж. т. 2).
6. Дъл б 6 кид О л .- широк' дол, зает от гора. '
7. I)углите ~ висока местност, заета от ниви и ливади.
8. 1) У май а - долчина, която спада и в землището на с. Бу.
uковец",(вж.- там т. 12).'
.
9. lj ад е в .с ред о р е к - безводно долище, заето от гора и нивй.
10. И а с е ~ и Ц:1 - равна местност, за'ета .от ниви.
11. Кал у гер ъ - прост~ра се и в землището на' с. Буковец (вж.
там· т. . 17).
,
12. кам.е,Н дол - намира се и в землището на Буковец'(ВЖ
там т. 18).
.
13. Кон'.а р й Ц а - равн~ще, заетоот ниви; НЯRога е било"'покрито
С гори.
.
14. К о с т урк О В И ца -- равнище с. лек наклон, заето от ниви.
15. Кънова чешма - ·чешма в Ce~7JOTO.
16. Л о 3' а та' - висока местност, заета от лозя.
17. Ло 3 ан с к и дол - Дол,эает от ниви и гора.
18. Лу бен й чи ш т е - местност,' 'из която има хълмчета; някога
тук са садели бостани..
19. Луда бара -река; която е изnестна още под името ПеЧUIl
ска бара.

."'

20. Н е до в а· б апк а '~ местност, в която има падина и хълм
чета.
.
21. Пад й нат а - широка падина, - заета ОТ ниви.
.
22. Пар л о~з и т е - полегата местност; заета от' ниви. С парлог
тук означаватм~сто,
ставено.

,

се е ,преместила

<-

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
. 29.
32.
33.

'

Съществувафам. и. Бочовци.

китка.

21.. Л о з и ш тет о -

Двете села ,са разположени наблизо едно до друго. Към 1862 ~oд.

са били населени с татари (вж. Попов, Лом градът и околията му

ниви.

гдето някога е имало

ЛОде, отсетне И30

23. Печ и н ек а . бар а - река, покрай която е разположено
сеЛОТQ7
_
24. Пеш т е ра т а -долчина, из която има дупки ..
25. По л',е т 0 · - равна местност, заета 'от ниви.
26. Рът ъ - висока местност с наклон, заета от ниви и ливади.
,27. Свети И ли й а -·равна местност (ниви), в която има"оброк.

7t:·
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28. елц в о тин С ~ И Д О II --- дол, който се простира и в землището
на с. Буковец (ВЖ. там т. 36).
29. Сл аду н' а т а --"- равна местност, заета от ниви.
30. С ред енд ол - между Бочов шумак и СлаДУН'ата (ВЖ. Т"
т. 1 и 29).
. ,
.
31. С ред е н- "д ол - между Костурковица и РЪТЪ (ВЖ. Т. т.
, 14 и 26).
.
32. С т У бел ъ - равна местност, заета от ниви; по-преди тук е имало
дебели дървета.
'
_
33. -Търн ето· - равна MeCTHQcT, заета от ниви.
34. Т ър ш а т а ~ долище, заето от гори и лозя.'

,



35. У мат а -

равнище, което се включва и В· землището на с. Бу-.

I(овец (ВЖ. там т .

36.'·Ц ен о в а чешма

.44):
- чешма

в

заета ,от бостани и слънчогледова култура.,
Бол У лей н и к ъ котловина.
.

Бре с ~. а к 'ъ ~ равна местнос'т, заета от ниви, В която има две
брястови дървета.

'.
" .
,'
. 4. 'Гб рно то. рав ниш т е висока равна местност, заета от
ниви и мера.
..,,'
'
5. Гор У.в' ъ

I=-

равна местност,

заета o~

ниви. Под

горун

раз

. бират вид дъб.
6., ДО Й·ч о в гр о'б--- равнище, заето от НИВИ.
, . 7. J? рем и й а- ,pa~Ha местност; заета ОТ НИВИ, в която има оброк.
8. И а з о в-и нит е - дол, в който и днее има язовци.
9. !1. а зо во ,n ол' е - равна местност, заета от ниви~ .
10. И а с е н и Ц а .:..- равна местност, КОЯТО се простира и в з'емлището
на с.Г~Йтанци (ВЖ. там,· Т. 10).
.
.
11. KepKec~o кладенче.
12. Кле т а т у Ф а - равнище, в което има ГО-РИЧI(З.
13. К'р У ш а к ъ - висока местност заета от ниви. '
14. К' 6 с о в дол.
. ' ',: .
15. Лештакъ- - ДОЛ, Покр'ИТс-храсталаци.
16. Л о з а ~ ски' до JI ...!- ДОЛ, който се nростирn и в з~млището на
с. Г'аитанци (вж.· там т. ~ 7).
.
17. Лъ ~ ъ ~полегатаместност, заета от' ниви и ливади.
18. Магарешки 6 рни ци --:- M~CTHOCT, която е оставена неразра
,

из

нея.

27. Парлозите 28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Пип' е р к О В а б апк а _. ниска местност, заета от гора и ниви.
Пре кит е ~ равна местност, в която нивите са разположени
на полския ПЪТ.

При к а м,и к ъ ~ местност, заета' от ниви, в която има голям ка
мък - с/таро оброчище.
,
При «' у н е Ц ъ равна местност, ,В която има стара чешма с
глинена тръба. .
.
Г1 Р ъ шле в а л б к В а ~ ниска местност, в която е, имало, локва,
днес

35.
36.
37.

епадат 'Н към. землището нас. ГаЙ.танци (ВЖ.

там T•.22)~
~
Пен о В чук а р висока местност, заета от храсталаци.
Пен о в а .л и в а д а-- равна местност, заета само от ниВн.

напреч~о

селото.

37. Циганска по л..' а на -равна местност, заета от мера.
.' 38. Шир о кам рът В И Н а - местност със северно И;iJjожение, за
ета от, ниви и мера.
.
Местни имена в землището на С. Лук О В И Ц а. :
1, Бел и й ъ п е съ к - голяма местност покрай р. Печинека бара,

2.
3.

23. Над в Й дин С k и път, ~paBHa Местност, пресечена от ПЪТ, ми.;.
наващ покрай гр. Видин.
'
,
24. Нап ой ъ - дол, в който селяните си. поят добитъка.
.
25. Пад и нат а - шИрока. падина, заета от ниви, която се простира
и в землището нас. Гайтанци (вж. там т. 21).
.
26. ·П апр а т а - висока местност, заета от лозя; има и папрат

Пч е лин ъ котловина, заета от ниви; дне'с тук' няма кошери.
р а в ниш т е то ~ равна местност, заета отн~ви: и храсталаци.

С а д и в' ак ъ -'местност,

.бир ат

ботена за ливади;

и пасбища~ П9мнисе, че тук -е имало манастир, от· kОЙТО~ce

намират остатъци.

21.

м.л .а.к и т е

~2. мр.а м ор Ъ.

-

'

.

блатиста местност.

1>авнище, заето от ниви.

заета

новопосаденз' ливада.

от

ливади.

Под сади на

раз~

38. С в е ти И л ЙЙ а ---:" висока местност, ._ заета от лозя, която се
, ,..,простира.и в .землището на- с. Гайтанци (вж. -там т. 27).,
39. С в ра ча' бар а - ДОЛ,. зает от ниви, с околната, местност.
40. С е л и ш т е то - равна местност, в която се намират 'остатъци'
от стлро селище. "
.
41. -Сли в о в и ш к а -бар а --- рекичка, която минава през, с. Сли- /
вовик.

42. С т 6 Й,Q В О Т О кл а ден Ч е - чешма в селото.
43.Т о л о в и ш ка, л и в а да -равна ,.меСТНОСТ, ..ззета днес от ниви.
Съществува фам. и. Толата.
I

.

1 . '

44.. У р-с у л о' в дол.
,
45. "ц е р а I< ъ - висока местност,
46. Ш a·~ а р о в а л 6 к В а. -:- ниска
47. ШипкИте-- .. равна местност,

заета от ниви.
местност.
заета от нивl-i.

."

3. Брусарци

!

19. ~аlI ,ИЙ ъ Д о 1I - дол, зает от храсти и лозя.
20. Ма н а ст й р с КИД ол -- ДЪJ!бокдол,.зает днес от храсталаци

~

пресъхнала.

Не се помни кога приблизително е ,възникнало селото. В' края

на ,XVJII век пора,ци върлуване на някаква епидемична '. болест с'е е
преместило в, съседното село Га~овица, на десния бряг на р. Печни
ска бара, която е, разделяла двете села.

Името на двете СJI~ТИ. сел~а

е oCTaHaJIO Гаговица. През втората половина. на ~IX век става ново
изместване набрусарчани на днешното, място на селото. Това е ста
нало в продължение на няколко години. Някои O~' местн:итехо,р8
посочват

като

причиgа

1

за

това

l(OeTO е станало през пролетта на

изместване

1858

год.,

ГОЛЯМОТ9

а други

на воднеН,ие,.

,1-0·

CBЪp~~~~.'~

~ '::;А
,'.'~::?~~
~:~",i./~

",.:;::~ .~~', ,:,.o':i4~·
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нашествие

на татари,

коИТо

се установили Да живеят в Гагойица.

ВЪЗМОЖНО' е последното събитие да е ускорило' преселването на
жителите на с. Брусарци. След това се възобновява старото име на
ce~OTO, т. е. Бру'сdрцu" а ГdгО8uцаслед напускането на татарите се
забравя,

като

оставя .следа в името

,което е наречена в същност

на реката ГаZО8uшка .бара, с

Печuн,ска'" бара в долното

й течение

под с. Брусарци.
Местни имена:
1. Айдушки дол- влиза и в землището на с. Метковец (вж.
там т. 1).
2. Бе л'О в чук ар - височ~на. Съществува фам. и. Беловци.
~
3. Б 6 жк О В дол - широк дол, зает от ливади, лозя и гора.
- 4. Г а г о в иц а - име на изчезнало село.
5. Г л а д н О п 6 л' е - равна местност, заета от ниви, чиято почва
е

6.
7.
8.
9.
10.
11.

,12.

Г

33. Селска бара --- местност покрай р. Печинека бара близодо
селото;

34.

височина, заета от ливади, гори и лозя.
.
В ръ' . . . . . . голяма местност, североизточно от селото, 'която
обхваща местностите, 0значенив точки 1, 13, 16, 18, 20, 22,
2~ 3Q
.

37.

Дол е н в ръ - , голяма местност, която обхваща местностите,
означени в точк~ 3, 6,. 9, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 38, 39.
Дъл r о лиц е
полегата MeC~HOCT, заета от ливади, гори и

-

ниви, с южно 'изложение.-

13. Й 6 н ~ в до л -суходолие, заето от ливади, гори и ниви.
14. Йо н о В О бра ниш т е - висока~естност, заета от гора.
15.К и с ел' е вс ка б а ра -'-.. река, КОЯТО минава през. с. Киселево,
с местността. покрай нея, влизаща. в брусарското

землище.

16. Коз а рни къ - неравна местност, ·ззета от ливади, гора и ниви.
е 17. Ко рит'и шт е дол.
18. Ко те ш ки до л.
19. 'К рат кол И це - ,полегата местност, заета от, гора и ливади.
. 20. лива·гето - висока местност, заета от ливадц.
21. Л 6 к В И Т е -, ниска местност, в която има две големи локви.
22. Мали дол.
.
23. М о ч у р'ъ - блатиста. местност.
24. Орлаеба (Орлеба) ~ дол.
25. П е същ и т е - .песъчлива местност в Ilолето (вж. т. 27),
26. П еш т й н а- висока гориста местност, из ,КОЯТО има дупки.
27. Пол' е то - голяма меетност,заета ОТ ниви.
28.П Р и то п 6 лат Ц, равна местност, заета ОТ ниви.
29. Р а в ниш тет о - местност, заета от ниви.
30. Рам а дан а ~ дол.
31.. С в е Т· и .И л ~ й а - равна ,местност, която се простира и в землището на с. Луковица (ВЖ. там Т. 38).
.
32. С е л и ш-т ат а - равна местност, която някога е била заС~fIище
на

cenOTO~

J

.махла

-

висока местност, 'заета от гора.

на сел<:trо.

.

.

местност, заета от ниви ..
Цер ак ъ- полегата местност, в 'кОЯТО някога е . имало церова
гора, а сега е заета

от. ниви.

38. Ц ъ р к. О В нам рът В И Н а

-

гориста 'местност, която 'е била

владение -на ц?рквата.

39. Ц ъ Р к О В нил И в а д и ,- полегата местност, заета от ливади,

40.

рритежавани по-рано от църкватuа.

Шир

6 кал ъка -

'рид,

на

които

се

намира манастирът CB~

Архангел.

.

4~ Киселево

О_сновано е преди повече от 150 години. Първите заселници . '

6JI И вр ъ -

r р а ди н-с кид О л -- дол, зает от .зеленчукови градини.
r ред ъ - продълговато възвишение, зае·то ОТ ниви.
r р р н чар с кир О г о в е - неравна местност, заета от ниви.

реката, която минава през селото.

35. Х ъ Р в а т ~ кам а л а 36. Цел и нак ъ - равна

неплодородна.

r 6 рни

част от

С' у лей ман о в О бра н ".Ш те

са из белоградчишките села. Първоначалното му ·местоположение
било западно, от днешното му място. Поради подронване на почвата

сее предви>Кило на десния бряг на .Киселевската бара.

,
.
1. Ай'душки кладе нец - клзден.ец с околната местнос}. Съществува предание, че това. място е -било сборище на хаидуци ..·
р~збойниц~
.
2. А рна у т С к И В ръ -.-' висока гориста местност.
3. Ас ан о в чук а р - висока гориста. местност.
4. Бан о в а л и в а д а- равна местност, заета от .ниви. .
5. Ба рат а - ' река,-покрай ~оято е разположено селото, в съсед- 
~естни имена:

ните села я именуват l<.uселевс"а бара.

v

6. Б е л'о п 6 л с кал 6 к В а _. ниска местност към раиона H~ с. Бело
поле, Белоградчишко; някога тук е имало голяма локвз.

7.
8.

Бел о пол с к И пар J!. о з и
Б йл'о в R

-

9. 'Б ук О В С К О

-

.полегата,- местност, заета. от Mep~.

вододелна височина.

- ' равна ме<;тност, заета от ниви, в землището на

с.Буковец.
10. В ЫЪ - ВИС,очина, заета от -нив~ и ropa.
',.
11. В ръ Ф чет о "- височина, заета от lIИВИ И ЛОЗЯ.,
,
12. В ъл ЧО в а л 6 кв а - ниска местност, в която има r:рлям~ локва.
13. Г а 1) о в бре г - височина.
."
14.' Го в е дар ни к ъ,~ ·висока··местност, заета от ниви;· някога· тук

15:

е имало големи шумаци.

r ран и Ц а т а - равна M~CTHOCT, --в която някога· е "имало дъ~·
бова гора.

16. Дъл г а т а туфа заградена от ниви.

равнам,естност, заета. от .малка·· гор~ч~а, "

17. 3 а т в 6 р ени n ол' а н и -



местност, заета от НИВИ, КОЯТОВJIи~а

и В землището на с. Буковец (ВЖ. там т. 14). ;'
18. 3латски д'ол - СУХQДолие.
19 Кам е н ний ъ м О ст- - месrиост до мост на. рарата.
20: Кри в о б"а р С.к Q б ъ р до ---.. бърдо към землището на С. Kp~Ba.
бара ..

15:

74
21 .. Лак а та - местност покрай Барата, заета
22. Лук О В ~ Ш К И шум а K~ равна местност
23.
24.

25.

от ливаДи.

към

района

на с.

Луковица, заета от ниви и гора.
Ман а ст й ри ш тет о -' равна· местност, в която някога е имало
манастир.
.
М й н О В 3 Т У фа - гориста местност.
О рни чак ъ равна местност, заета от ниви.
Пар ло 3 И Т е височина, . заета от·' лозя.
.
Пол' ето - голяма местност, заета отииви.
~

26.
27.
28.. П ол й чк И т е - стъпаЛОВИД,на местност, заета от ливади и ниви.
29.. Р ъм л йе Ц - висока равна местност с малки височинки. " . Lt~
.30. 'Сефер'йница ~ рзвна местност, заета .от ниви. В Ломско. се"·
среща като типично личното име Сеферuн.

>

31. Смърделийъ кладенец ~ H~CKa местност, в която има
локви

С

вонеща

о 32. ·с У а ре ка. -

вода.

суходолие между БЙЛ'ОВQ

.

вина.

34.

35.

Ум а т\а ниска местност, която влиза в землището на ~. Бу
ковец (ВЖ. там- т.44).
.
Чай ръ неравна местност, заета от пасбище (селска мера).
Широката мрътвина -,,·полегатамеетпост, заета от ниви,

със северно разположение. С тая местност .е свързано. пред~
ние, според' което преди години тук са бягали от '" чумата" ..

5.

РоглеЦl

(:поред местно предаJIие селото е основано от·преселници, дошли

от Балкан~Белоградчишко).

По-късно тук се заселват

СТВ,а от същия~ край. Селото се
своето

~

местило,

веднаж,

още сёмей

но, е

запазило

старо име.

Местни имена :
1. Б й лот О - висока рзАна местност, заета от. ниви.
2. Б 6 ж о в о .,1I И Ц е - полегата местност, 'заета от ниви, с . южно

3.

изложение.
Б 6 нчО В а т уф Ц -

4.

Бре с т а k ъ

о

"

равна местност, заета от ниви; някога., ту}(
е имало горичка."
_/
' ..

'-

равна местност', заета днес от ниви.

5. Гл а д ~ Н. В Q - висока местност (ниви) с· неПJJодородна почва.
6. Го 1I е м а, лъ к а - местност ПQкрай р.•[{ом, заета от пасбище.
7. Гор у н 6 в ВЫ ~ високо равнище с -падина, из' която има дър
вета. Подгорун, разбират вид дъб.
.
8. Зла т с ~" дол -- про'стира се в. земли'щето ва с.I{иселево (вж.'
l.

там т.

18).

9.К ~ тра НКИ Н В Q -

10.

'.

/'

'.' 

височина. Съществува фам. и. Катранкинци.

Л а в и ца т а ~ стъпаловидна местност покрай' р. Лом,заетs.от,-'ниви.

11. Л 6 к В ата ~ ниска местно(:т,в .l<ОЯТО е имало локва, днес. пре.;'
съхнала.
.'
.
12. ,М а лка лък а -:--- местност покрай ""р. Лом.
13. ,6бреш - ,висока стръмна местност.
,
1.4.' 9.Р ни чак ъ - влиза -и в.землището на с. Киселево (вж. ,~a~ ,т. 25).'

.

,}

Пад и нат а

16. По п о в о т О

-

II1ирока пздина) заета от ниви и лозя.
11 И Ц е полегата местност, заета от НИВИ, с южно

И,зложение.

17. Свети Иван '- равна местност, заета от ниви, в която йма
оброк.
С е л с ка JI и в а да

18.

"-

селото.,.

19. Т е в н а ·к р У ш а -

местност, заета

райнищепокрай

от

ливади, влзден~~ на

шосето за Белоградчи~;

, "

тук е имало голяма ·гърместа ~руша.

20. Тъ Р ша т а -, полегата на север, "мъртв-ичува мест~ост,КОЯТО

.

граничи С гора; зае!а е от ниви

21.
22.

У мн' ак

чукар·ъ

падина, от КОЯТ9 -някога сз вадели хума.

-

'височина, заета.отгора, НИВИ

и Широката мрът

I

33.

15.

и лозя.

6~ 'Чорлево и Дреновец
."

Двете 'села

пр~)Изходната
гледани

са почти

съединени,

а така

също са евърззни в

си ИСТОРИЯ t поради което е уместно да бъдат раз

ззедно.

3а далечното минало на този край МО,же да се съди от мест
нотО название Градището. Възможно ~ е тук да е имало римско', зз-

селище, както заключава Каниц .(вж. Дунавска България и Балка-'
път, с. 132) : "Една-развалина от кастел показвавероятно, че'IУК
ще да е имало някога римскИ'град,възстановенu може ?и ОТ' визац

.

тийците, апо-късн.о станал български град, които според летрпи
сеца е бил седалище и на владика"., За' тая местност споменава и

добруски (8 Археологически ИЗДИРl3зния в Западна България, СБНУ~,
кн. 11, с. 35, т. 2).
.
,
От местно

предание

се ,установява, че двете села преди ГО-,

лямото наводнение (1858 год.) са били заедно, северно от.днешното
им местоположение в М. Градището. Не се знае нищо. по въпроса,
кога е възникнало това 'общо село и какво име е носело отначал,О.

Поради притеснения· от страна на турците общото' село се измесrва,
като се разделяна две нови с~ла~
.
Според народната етимолОГИЯ името .Чорд:ево произхожд~. от

прил. ЧОРЛ~8: дъщерята ',на един от първите заселници на 'селото

, ..

имала чорлава коса.

Местни имена в землището на с. У 6 Р л' е 'в' О':.

." .

1. Бар тар с К И В Ы -височина, заета оfнивии пас~~ща.
2. Б и стр й ца - суходоли~, ,,~р'Ьтвина".
.·
3. Гл о г о в е Ц

-

неравна местност, заета от ниви; така се нарич~

,
4. Г JI О жа къ :- равнз:местн~ст, эаетаот ниви~.
.
5. Г о n·е м о r у в НИШ Т е -ВИСQК'а местност, эаетаот ниви.
6. Г· Р а д й ш те то - хълм, на който ,. '. се нам:ират ,остатъци ,o!~apa_
,крепост. ,
...
7.Гувништето - ~ис~кц.,МеСТН9СТ.~ ,BPЪX~ И :.изв~р.
.
8. Ден о В шум aI<..;;.... висока местност, заетаQтхраСТaJ.IlIlЩ-.
9. Д и с а r и те - рид . който "има седловидна
форма.

и чешмата в нея.

~

'.

76.
10.
11.

.77
Д о в од н' а н С каМ е ж д а

-.

равна MeCTl;ioCT, заета от
покрай зеМЛl!щето на с. Воднянци, Белоградчишко.
Д 6 Л ъ '- голям ДОЛ, зает от пасбище.

12. Йерйнка - ДОЛ С кладенец.
13. Й6 н ч о В а ч }iK а - връх, зает ОТ гора.
14. 1\ а мен до л. ~ камениста местност, КОЯТО
B~L

ниви,:

се състои

от до;! и

.
простира се и в землището на . с. Роглец (вж.

16.
17.

Кй ц о в а л 6 к В а ниска местност, заета От ниви.
~
Кол е н й ца ниска местност, заета от ниви, в която се събира

9).

'.

-

.

от дъждовете' локва.

18. К р у ш а къ крушови

19.

~paBHa-\ местност, заета ОТ ниви, ИЗ която има и

дървета.

Кум инк' О ва а л у r а

'

от ниви.

20

_. равна

местност покрай р. Лом, заета

К.' у мур 1) и й с кот О - . гориста местност, в

която

са

правели

кюмур.

21.

'К' уп ъ

чешма' с дърво, от което е извирала водата.
ЛОМ, заета -ОТ пасбище~
·изложение.
,.
Л6 й' зат а ~ висока местност, заета от ЛОЗЯ.
"
М а r а.. р е ш ка --:- долчинка с извор зз пеене на добитък.
Мзтицата'- дол с кладенче.
'
МеДQвница- река- .заед~6 с местността наоколо, заливище,
заето от" ниви. СЪЩОТО име носи и селото, през което минава

--..:

, 22.Л и в а гет о - ниска местцост _покрай р.
23. Ли Ц е т о ~ връх, зает от гора, с южно

24.
'25.
26.
27.

28.

тази река, след като събира водите си над IHero. .
. .
Мър т В И нит е '- полегата местност, заета от ниви, изложена
на север.

29.
30.
-31,

Ор н ич ак ъ

-

-

равна местност, заета от 'ниви~

Пу пез а
широк връх.
Ра в н ИШ тет о високо равнище, което носи /още; име Пу ..·
nеза (вж. т. 30).
. '
32.саво ·в·а n и В н И ца висока местност, ~оято е била заета от
лозя.

33. Смъ р дел к а- - дол с кладенче.
34." С р е 'д наб а р а - ниско равнище, в което някога е имало локва.
35. Среднийъ долич - .ДолЧина, заета от ниви.
36. Ст а н и ш,о В'И В И Р о ~ е - ниска местност покрай р.' Лом, заета
- от пасбище.
37. С та нци - ' ВИСОllина с дол, в който има .м,аmuца "кладе~че";
върхът има вид на стара . I<ре'ПОСТ, от КОЯТО, се намират следи.
38. С тар и тел 6 й за - полегата местност, ззетаднес ОТ ниви.
39. Т е в нак р У ш а- продължава' и в землището на с. Роглеn
(вж. там Т. 19).
·
40. Т 6д о Р о в а там а т и.ц а - урва,. водос~ив:на ивица, с кладенче.
. 41. Т У.Р ек и върбак - равнище, заето от вини.42. У р уч ка- ---.;. висока местност, 'заета днес ,от ниви, -а някога от
гори.

ta,

Б а би нап а Д й на- -

2~ Бел и л о

Кат' ран кин ви
там т.

Местни имена,в землището ,на с. Др ен б ве ц:

1.

15.

--:-

43. Чук а т а ~ така се нарича още Йон,чова чука (вж. по-горе т. 13).
44. Шир 6 кап а дин а - голяма падина, заета О,:!, ниви.

3.

-

-

Бел о в а дол ч й н а

4•.Б и стр й ц а -

5.

ниска местност, заета от ниви.

песъчлива местност.

дол.

суходолие, което влиза· и
Чорлево (вж. там т. 2). с

Б и стр И ш к И път'

-

в

землището

на с.

I

равна ~eCTHOCT, заета от ниви, през KO~TO

минава път за м. Бострица.
.
б. Бож й н О В а дол чин а дол.
7. Бра ниш 1;' е т о - висока местност, заета от ниви.
Бре с так ъ --- висока местност, заета .от ниви..
9. В Р ъъ - висока местност, заета от гори и ниеи.
10; r а л о Т·Н н Ц и- равнищ~, заето от ниви.
11. Г'ан' о в с кап а Д й на.
12. Г а р в а н ъ - долчина.
13. Г л а дни В ръ - височина с неплодородна "почва.
14.. Г л бго в дол - дол, зает от. ЛИ,вада.
15. Г JI ог 6 в е Ц - и в землището на, с. Чорле~о (вж. там т.3).
16. r л о жа к ъ също в землището- на с. Ч~рлево (вж. там т. 4).
17. Г о J1 е мат а м рът В И Н а - гориста полегата местност със се··
. верно изложение.
'.
'.
18. Гра Д й шт е т о - намира сен в землището на с.. Чорлево

8.

19.

(вж. там т. 6).
Гр а.н и ца та -.

. . '

равна местност, заета от ниви, из .които има

. дъбови дървета. Гран,ица означава ВИД дъб.
20. Г У в н И пi тет о - ' И В землището на с. ЧорлеВ6 (вж. тамт. 7).
21.Д е л ни цит е _. - гориста местност.
22. Д 6' бри дол - дол ·с плодородна почва.
23. Долнокрайнски
път равна местност, заета 01' ниви
близо до долния край на селото.

24. Дра ган о В в' р ъ- височина) заета от шумаци.·
25. Драката -равнище, заето от ниви.
26. Д Р е н' а къ - равна ЪJecTHocT, .заета ОТ ниви. .
27. Дъ JI б 6 ка Д ОЛ ч й на -ДОЛ, ззет от пасбище.
28. Дъл б 6 кид О л.
.
.~
29. Дъл г и до л ~ продълговат дол, зает от гора.
30. Д ъ JI Г И С О В а т - равна местност, заета от ли-вад~:
31. 3 др а в к о В к р У ш а к -- висока местност, зает.а от. ниви.
32. 3 Ji а т С'к и до л - и в землището на с. с. Киселев,О (вж. там .
Т. 18) и Роглец (ВЖ. тамт. 8).
33. Й а мит е - гориста местност, из която има трапища.
34. Й ан кол О в о бра ни ш те - B~,COKa местност, ·заета днес от .
ливади.

35. Й.6 л о в о т О ~ висока местност, заета от бранище .
36. Й6 нч о В а. чу ка - и в землището на с.ЧорлеВQ ~ВЖ. там т. 13).
37. Й 6 т О В шум а к -полегата местност, ~aeTa от ниви.
38. Й 6 Ц о в и шум.з Ц и ~ ВИСОRа местност, эает'З от ниви.'
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39. Й 6 Ц о в о б ра ниш т е ~ висока местност; заета ОТ гора.
40. Кар а к а ч о в а л и В а д а - равна местност, заета от ливади.
41. Кар а ул ъ - висока ме стЕост , заета от ниви.
42. Кисел'евски връ - горист връх към землищетО,·на c•. Kh-.
селево.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

Кб з <> в к р У ша к

-

равна местност, заета от ниви ..

'.

Коленица и в землището на с. Чорлево (вж. "Гам. т. 17).
К р а и ш тет о (К'р а и Ш l' а та) равна местност,. заета от ниви,
на северния кра.Й на селското землище.
Крачуна долинка, заета от ниви.
~
Крушакъ ив землището на с. Чорлево (вж. ,там т. 18).
Къ с'и с о в а l' равна ·местност, заета ОТ ниви и пасбище.
К ъ цин а к р У ш а равна MecTlJocT, заета от пяви, в която
и сега има крушово дърв(). '
Лиц е т о - полегата местност, заета от пасбище, с южно иэло-'
I

50.

81. Пре б'и l' к ръ ст -равна местност, заета от НИВИ, в КQяtо е
имало оброк.

82. Пре бит И й ъка м ъ к - равнище, заето от' ниви.
83. Пресно 'М леко .-равна местност, заета от пасбище.
84. П У н ч О В чук а р - висока, местност, заета ох гора.
85.'Ра.ду.лов шибак'- гориста местност.

86. Раз в а лий с кот О --:- дол, зает от' пасбище.
87-. Раз д 6 лци т е ~ ниска местност, заета от пасбище.
_
88~ Р а ст-и ЦИТ е .- равна местност, заета от ~иви. Расmица е
,вид габър.
.
89. Р о сб мир ~ равна местност, заета от ниви 'И ливади. \
90. С е ли Ш тет о - равна местност, заета от ниви, в които ня
кога е било селото.

91. Сл Й в'а т·а ~ равна местност, заета от' ниви.
92. Сп руд ъ - песъчлива местност покрай р. Лом,

жение.

51. Ло зан с ка' до JI чин а - суходолие, ззеrе от пасбище.
52. Л 6 й 3 а.та - иJЗ. землището на с.Чорлев~ (вж. там Т. 24).
53.. Л 6 к В а т а ~ ниска местност, в която и сега има локва.
54.-М а лин б то равна местност, заета от ливади.
55. Ман а <: ти 'р с к ип.ъ т - равна местност, преэкоято минава
път задобридолскияманастир св. Троица.
'
56. Ман а'с тир С кот О - гориста ,местност.
57. Ман 6 цл о в Ш_У мак .---- равна 'местност, заета от ни~и.
58. Ман б й л о в а' Д о )J чин а.
59. Ман чо В с'к·а пад и н а - НИСl\аместност, заета от ниви.
60. Ман ч о в Gкот 0 - неравна местност, . заета от. гора и ливади.
61. М' арш и н - дол, зает от гора и- ливади'
62. Мат и ц ата - и в землището на с. Чорлево (вж. там Т. 26).
63. Мил6к'ов ДОЛИЧ - малък дол.
64. Мил 6 к' О В а дол чин а.
65. М и ш о в с кап а Д ИН а - гориста падина.
·66. М У с лук а ,- '-равна местност, заеrа от .НИВИ.
67.М У с л уш к И път paB~a M~CTHOCT, заета от ниви.
68. Нен к О В С К ап ад-и н а.
69. Не рез е н' е (Н е рез е н' а) - хълмиста MeCTHoer, заета от гора.
70. О'р ех ч ~ l' О - равна местност, заета от Н~ВИ, В КОЯТО е Иl'43ЛО
I;ОЛЯМ орех.

71. Q р л' а - височина..
. ,
72.0 р л ' о вв р ъ - друго име на .височината Qрл а (вж. т. 71).
73. Падрийска падина - гориста ~eCTHOCТ.
74. П а жа риц а -- дол, зает. от ливади"
75. П а ни нал б к В а - ниска местност, заета от ниви.
76. Пан т О В а дол чи на -- IПИрОК дол, зает от НИВИ. .
_
, 77. Пен о в и, й ъ б рес т - равна местност, в КОЯТО има голям брест.
78. Поди селиштето - 'paBH~ местност .до Селuштето, заета
отииви.

79.
.
80.

П оп

Q ~ гер а н -

геран.

Попо ва п а"Д й и,а..

равна местност, заета ОТ ниви, в КОЯТО има

ленчукови

заета

от

зе.;.

градини."',

93.. С ред наб а р а -ив землището на с. Чорлево (вж. там т. -.34)..
94. С ред ний ъ дол и ч - долчина, заета от ниви (и в землището
на с._ Чорл., Т. -35).
.
95. С ред ноб ъ Р д'о -- рид.
96. ·Ста.нЙшев връ -'височина,! заета от гора.
97. С тар и тел оз' а ~ висока местност, K0S:lТO влиза и в земли
щето на с. Чорлево (вж. тамт. 38).
.
98. Тб л о в и ш к И вр Ъ - височина КЪМ.землището на с. Толовица.
9~~ т оп о л 6 в с к И п~ ъ т ~- равна местност, заета от ниви, през

1оо.
101.
102.

която минава път' за C~ Тополовец~

Три Ф он о-ва п а ДИ н а ниска местност, заета от ниви.
Тършата и в землищет-о на с. Роглец (ВЖ. Тамт. 20).
У в ъ р шин И т е ~ равна местност (ниви), из която има и дър-

BeTa~ В7Jршuна Qзначава/тънко високо дърво.

103. У м ат а - местност, заета от овощни градини..
104. У ру чка - и в землището на с. Чорлево. (вж. там Т. 42).
105. Це н Д О ва л 6 к:в-а - ниска местност, saeTa 'от ниви.
106. U ол' а - равна местиqст, заета от пасбище.
107. Ч'е ир"ъ - ,равна местност, заета днес от нивИе
108. Ч е-р в ен й ца т а ~ равна местност, заета от нив~ чиято почва
е' червеникава.

109.
110.
111.

<.

.

Че ш мат а гориста местност,ВКОЯТО има стара чешма.
Чу·к а р ъ висока местност, заета от ниви.
_
Шир бка п,а ди н а ~ и в ~емлището на c~ Чорлево (вж. там.
Т.

44).<

.
7.

,

Топол6вец

Преди наводнението от 1858 год. местоположението на сеЛОТQ
е било югозападно от, днеШНОТ9 му място. Там е носело същото
име. Не е запазено предаНАе за възникване на селото.
Местни имена:

1. Ба би нап ад и-н з -

И В землището на С. Дреновец (вж. таМт. 1)~
./

80

81

'2. Бел и ЛОт О .~ песъчлива и каменлива местност, :която се про
стира и В земдището на с. Дреновец'(вж. там т. 2).
3.. Бра ниш т а т а - и в землището на с. Дрено вец (вж. там. т. 7).

4. Въ Р б а къ и

ниска местност покрай р. Лом,

МеСТltи имена:

1. А лу г и Т е -

заета от' ливади

3.'Арнаутски

5. Г л а ден в р ъ - намира се и в землището на с. Дреновец (вж.
там т. 13).
6. Г 6 рни гра дин И - равна местност, заета от зеленчукови
градини.

/

«;

висока местност, заета от ниви и

15. Й а з о в и н И те - дол, в който иrvra дупки.
16. К а'л а Ф ат - висока местност, заета от ниви.
17. Кам и л' а р с к а мала ---южната част Ilа селото. Съществувало
, е фам. и. Камилярите.
18. К рай Д 6 лъ - равна местност покрай дол, заета 'от гора И. ниви.
19. Кри в о бар с кал 6 кв а - падина към землището на с. Крива
бара.

20.

К Р У ш а къ

-

равна местност, заета от ниви.

21. Къси соват (Къси съват) - простира се и в землището на
.
с. Дреновец (ВЖ.' там т. 48).
,
,
22. О ре ъ - равна местност (ниви), в която' е имало голямо оре
хово

9.

-

заградено

с

. .

равна местност, заета от л'ивади и ниви.
равна. местност, в която и~а . голямо дъбово дърво.

гора,

а

днес

е

заета

от

ниви.

дели гръсти, а

12.
, I

13.
14.

заедно

15.
,

днес е

заета от ниви.

Д ъл га т а т у Ф а равна местност, заета от ниви.
Каменоватабара ~ рекичка.
Кис е ~7J.' евс ка ба р а река, която мииавапрез с;' Киселево,
с

местността

Край линийата
линия;

эаета ·е

от

наоколо.

ново име на равна местност .покраЙ ж. п.

-

ниви.

16. Кривобарс'КО бърдо -рид към землището
бара, който се простира

17.
18..
19.

и в землището

на с. ,Крива
с: Киселево (вж.

на

там Т. 20).
Ла дор о в 'вр?> -височина, заета от л~зя.
Лак а та равна местност, заета ·от зеленчукови градини. '
Мер а та равна местност, заета дне,с От ниви, а по-~реди
пасбище~
,

.
20. ,Н а н ап о й ъ -

ниска местност, през която. е минавала вада по- .

2J.

преди. Напои е място при река, на което поят добитъка.
На п рек И'те равна ме'стност, в която ниви'те са разполо . .

и Дон-

22.

Н а СМ 6к ъ

висока гориста ,местно'ст с дол, простира се и

23.

Над и с е л о равна местност. ,ДО западния край' 'I!a селото.
Н и н ОБ а ту Ф а. равна_ меСТНОСТ 1 ,заета от ни~~ ...
Пак о в ат а т у Ф а равна местност (ниви).
Пет к 6 в о п 6 л' е пес'ьчлива местност, заета от ~ ни"Ви.
Пет JI .6 в' о п 6 л' е ..- по-ново хумористично име. . на местността

23. О Р е т кап а ди н а - ниска местност, заета от ниви.
24.Р а ж л' е в о - голяма равна местност, която с,е включва в зем
лищата на сел~та Динкова, Крива бара,Александрово
дуково (под името Разлево).
.
u

Г л о жак ъ
Г Ь Р У н' ъ -

в раиона на с. Добридол (вж. там т.

44).

24.

25.
26.

27.

8. Дъбова махла
Северно

от този

чифлик е било селото, което след голямото наводнение от 1858
се" епредвижило на ,ZJ;нешното СИ място.

Местното народно обяснение на името Дъбова махла, изгова
ряно Дъбова мала, госвърэва с и~ето на някогащния В1I8детеJ1 на
чифлика Хаджи Дубан.

напречно

-

на

полския

_

път.

равна местност, заета от ииви, в ПО"гоJIяматамест

ност Петкова поле (вж. по-долу Т. 26).

28.П л а д 1:1 и III тет о



'

Петкова пол' е.

За миналото ·на селото се знае,че на сегашното Му място е

имало турски 'чифлик, ,ВJIадение на Хаджи Дубан.

жени

'

26. С в и н С кид О л - широк дол, покрит с гложак.
27. С е л ит тет о - падина, з~ета от ниви.

,

11. г'р ъ с т е JI н и К ъ - ' равна ·местност, в която по-преди са.са

дърво.

25. рай ч O В О Т О -

с. Кисе . .

10. Гра д.и и са а т- равна· местност) която някога е била пасбище, .

има оброк (на

лозя.

.

има оброк.,

градини.

14. S ад нит е бра ниш та -

зе~лището на

.

Бач и й ш т ет о ~ рзвна. местност, която днес е заета от ниви.
Въ 3 Л 6 М, ъ успоредно название на М. Върбакъ.
6~ Въ р б а к ъ ниска местност покрай р. Лом, която' се _простира
~ ~ в эеМJIищетона rC. Тополов~ц (~ж. там :Г. 4).
_ .. \ .
7~ Г а г о в и ш к ио бро к - равна местност, заета от ниви, в }(оято

8.

10~ Д6~лнийъ вър'бак - ч'аст от м. Върбакъ (вж. т. 4).
11. Д 6 л н О л И ва ге - равна местност, заета от ниви и ливади.
12. Дъб о в ий ъ гер а н - КJlаденец в м. Бабина падина.

падина, в която

простира се-и в

4.·
5.

7. Г 6 рни й ъ в ъ р б а к - част от м. Върб'зкъ (вж. т. 4).
8. Г6 рно л и в а r е - равна местност, заета от ливади' и ниви:
9. Д 6 л н И гра дин И ~ ниска местност, заета от зеленчукови

св. Еремия).

2).

връ

лево (вж. там т.

ниви.

13. Еремийската падина -

тревиста' меСТН9СТ, заета от пасбище.

2.А-н ге JI о в О КЛ'а д е н'ч е.

-L-

равна' местност, в която е ·ималОмясто за

пладнуване на стада овце, а днес е разработена.
Поди село равна местност (ниви) близо до 'източния край

..
29.

на

селото.

.

•

I

.

30. При а л у г а та - ' успоредно название на местността Алугите

31.

(вж. Т. 1).
. .
При брестъ ~ равна местност (ниви).

Ме стнвт«:...иа8ааlJВSI от ЛО'меко

~

б,

83-'

32. ,П Р и /в О ден и Ц а т.а -

/

12. Е JI'З К Ъ --t- местност, "зае·'f.а от пасище.
13.. И ЛИЙ Н С к и, Ш у м/а к - местност в ~азл' ево, заета от ниви . и

ниска местност .покраЙ р.' Лом,эаета

от ниви~

33. При гер а нъ --., равна местно,ст, заеtа от ниви.
34. При кри В О' л' ъ - ниёка местност при завой на р. ЛОМ.
35. При Лом ъ - така се нарича още м. Върбакъ (вж. т. 6).
36. При шумката - равна местно'ст (ниви).
.

, 37.

П ъ Р ди ш тет о
бище· и ниви.

-

uшумаци.

14. И 33 O.l18H И те -:-малка м'естност, заета ОТ НИВИ,на М. ,Гредъ
'(вж. Т. ~9).

41.

С е ли ш тет о

-

17;1< Йт кат а
,"

18.
19.

равна местност, заета от ниви.

С ред н О тол И в а г е равна местност, заета, от ниви ИJIие~'ди.
С т У бла т а ~ имало е блато, което се е наричало така; днес'
тая местност е заета ОТ

, • кладенци.'
'42. Топ ол' а'к ъ - ниска
. тополови дървета.

водни

градини и

има

f18BHa местност, заета от ниви.
равна' местност, заета от ниви.

че 'то е с~ществувало,

u

макар

ине

в днешния

е заета от ниви.

си

вид и местоположение, и предисъздзването на този чифлик.
Преди две-три години селото се lIаричаше Борисово, дадено
по административен път, от 1890 год.
Местни имена:
.
1. Б а б.и н а-л 'а·д й н а - дълга паДИН8,КОЯТО почва отэемлището
на с. Дреновец и по-надолу

служи за

граница

между

земли..

. щето

на Добри дол и Динково.
В а д и ш т е то вада на
ЛОМ.
Во ден й ч иш те по-старо име на Вадището.

2.
1'.
3.
4. В о дот е къ' -дол, който почва ,0тДреновското землище и
свършва КЪМ Дондуково, гдето се нарича ДренОвка(вж,. там т. 9).

5~ Вр ъ ъ висока местност,' заета от ниви.
6. Г лад.ен връ ,- намира се и в землището H~ с.; Тополовец
(вж. там т. 5).
_
7. о рно р азл' е в о - .част 'ОТ М. Разл'ево, която се намира за
" падна от пътя' за с. Добри дол.
.
8. Го с под и н О В шум а к - равна местност, ,заета от -шумаци.

r

9. r ред ъ ...,- полегата местност, заета от лозя.
10. ди:м: й три нал и зад а - равна местност, в която по-ранр
имало

ливадз,а днес

е

заета

намира се и в землището на с. Тополо

26. През Л6мъ - успоредно имена м. ЛИl~агето (вж. т. 20).
'27. Рззл'ево- голямо равнище (вж. за него на с. ~O т. ~4).
28~ Р й с т О В О Т О бр а н и Щ 1" е - равна местност)' заета, днес от ниви.
29. С ред н О Ра зл' ев о - средната част на м. Рззuл ево (т. 27).
30. Тър с й б аба· - равна MecTJ:IocT п~крзи пътя, :КОИ~О минава през
м.Чукаръ (вж. т. 32).
"
.
',. .
,
31; Це рак ъ """':"'равна MeCTJIOCT, заета от н~ви" .
"
32. Чук а ръ - равна. местност, К?ЯТО някога-е била гори~та, а днес,

C~opeд преданието селото е било основано -около чифлика на
турчина Асан-ага от Видин. По негово. име днес селото е запа
З}iЛО и старото си название АсаНО8а мала. Като се има предвид, че е
запазено и друго старо име на селото, а именно ИлuUн,ска.мала, може
се преДl)олага,

па~ина, .заета, от ниви.

вец (вж. там т.23)..

9. Динково

да

равна местност, заетц от ниви.
равна местност,КОЯТО е uзаетаот н~ви.

25. О реш к а п"а ДИН а -

44. У нга р CI{ о Т О -

-

-

мак (т. 8). Има фам. и. Мечкари~е.,

,

24.0 ре ъ -

ръкав на р. ЛОМ' Karo кръг.,

Цер з къ

НЯ,КОЛКО дръвчета, отсетне изтребени.

Кле н' а къ
Лак а'тз -

_
23. Меч ка р ска ту Ф а -успореднонаэвание на Господи~ов шу

·43. Тум б а к Ъ ,.- равнище, заето от ниви и ливади, заградена от

45.



равна местщ> ст, заета от ниви, в. която е имало

-

21. Л Й к е 8 а л и ва да· - pa~lJa местност, заета. от.ниви.
22. Лилова локва' - падина наГред'ь, КОЯТО е .разорана.

ниви, из които има

заета ·ОТ ниви, из· която

.

равнище,

20. ЛIf в а гет о .- ниска местност покраи р. Лом,- заета от ,пасбище.

'
местност,

.

16•. ~:Т~н~о~И:И~адина~

ниска местност' покрай р. ЛОМ, заета от пас

38. Ру ,н'т з н И н С а ат - ' ус'поредно название на М. Градив саат
(вж. Т. 10)."
' .:

39.
40.

,-,

15"К,зйбова търн'йца (Кайбулова търи'йцз) -

от ниви.

11. Д-6лно 'Рззл'ево -,'източната част на М.. ,Раэл'ево.

10.

.

I

,

Княжева махла

Преди Освобождението. северно от днешното местоположение.

на селото е имаlЮ· чифлик, около' . 'КОЙТО то се е офО~МИЛО първо·,

.

начзлIЮ.

'.

-'

б'

прео

Старото име на селото е Исл'dмАlала,което се·о яснява с·


блаД8ващето мохамеданско население тук пр~,ци ОС~.!J.бождението .

След това селото приема ново, българско' наз~~ние, а именно
Шmьркова ма tld поради обстоятелството, че напролет В. ОКОЛН,остта
се настаняват 'много щъркели по дърветата .. Днешното си· име се-,

лото е. получило след· Освобождението по титлата- на княз Алек
сандър Батемберг.,
Местни имена:

1. Вз'денична' вада -

2.'

вада' на р. Лом, на която има воденица:

В ръ ъ-- височина,_ ~aeTa ОТIIТJОЗЯ.

,

I

3. ~ ъ .лч о в и й ъ шу мак - равна местност, заета от ни~и.
4. Д и ~ 11 т Р ов а т а л О.К в-а - ниска местност, заета от ниви и
шумак.

5. ДЪбовск.а междз ~ равна местност, заета от -ниви, КЪМ
эемлището на с. Дъбова МЛХJI~.

/

~2. ,П ри /в О ден и Ц а т.а

/

1з.и.лЙЙискиtс;~0~ к

При гер а нъ равна местно.СТ, заеtа от ниви.
При кри В О' л' ъ ниска местност при завой на р. ЛОМ.
При Л 6 мъ така се нарича още м. Върбакъ (вж. т. 6).
При шум ка т а равна ,местно'ст (ниви).
. .
П ъ р д и ш тет о нйска местност покрай р.Лом, заета от пас
бище" и ниви.

. 37.

С т у.б л а та

17.

•

-

Топ ол' а'К ъ

42.

.

водни

градини и

. ниви,
.

заета

ниви,

' .

тополови

ниска местност,

от

18.
19.

която

21.
22.
23.
,
24.

има

дървета.

44. У нга р с·!{ О Т О - J18BHa местност, заета от ниви.
45. Цер а к ъ - равна' местност, заета" от ниви.

макар ине

в днешния

-

дълг.а паДИН8, която почва отэеМJIището

на с. Дреновец и по-надолу

служи ва

граница

между

вемли . .

. . щето на Добри
2. Вадиштето-

дол и Динкова.
вада на f).ЛОм.
3.В о ден и ч ит те - 'по-crаро ИМ,е на Вадището.
4. вод.отекъ ,-дол, който почва ,от Дреновското землище и

свършва към Дондуково, гдеТQ се нарича Дреновка{вж" там т.

5~ Вр ъ ъ Г 11 а д .е н

6.

висока местност,' заета от ниви.
в' р ъ
намира се и в землището

(вж'. там Т.

7.

8.

5).

-

'

_

H~

9).

c~

Гб рно р а з,л' е в о част 'ОТ М. Разл' ево, КОЯТО се намира за
падноот пътя ва с. Добри дол.
.
Г о с под и н О В шум а к равна местност, ,заета от. шумаци.

9. r ред ъ -,- полегата местност, заета от лозя., . .
10. ди l\{:Й три нал и 8 а да - равна местност, В ,която по-ранр
имало

ливада,а днес

е

заета

имало

.

равна местност, заета от ниви.
равна местност,която, е заета от ниви.

ниска местност покрай р. Лом,- заета от .пасбище.

.

Л Й к е в а 11 и ва да· pa~l;Ia местност, заета от.ниви.
Л йл о па JI 6 к В а' падина на Гред'Ь, която' е разорана.
Меч ка р ска т у Ф а -успореДlIоназвание- на Господи~ов ту"..
MaJ{ (т. 8). Има фам. и. Мечкарите.,
.
'
падина, ,заета. от ниви.

п'з дин а вец (вж. там т.23).,

намира се и в землището на с. Тополо

успоредно име ,на М. Ливагето (ВЖ. т. 20).

голямо равнище (вж. за него на

с,. 80 т. ~4).

29. С ред н О Ра 3 л'е'в о 30. Тър с и б аба· - равна

от, ниви.

11. Д·6JIно'раЗJI'ево -,'източната част на м.·Разл'ево.

м.Чукаръ (вж. т.

31 ~
32.

средната част на М. Рзз!' ево (т. 27).
u

MecTtIOCT П9краи ПЪТЯ, които· минава през

32).' .

.

Цер а к ъ ~"'paBHa местцост,

Чук ар ъ

','

заета от НJ:fВИ~

.

" .

равна. местност, KO~TO някога"е' БИ~7Jа гориста, а днес.

-

-.

е заета от ниви.

.

си

.

Б а б·и н а 'п 'а·д и на

е

28~ рйстовото бранищте ---равна местност, заета днес от ниви.

вид и местоположение, и преди създаването на този чифЛИК.
Предй две-три години селото се lIаричаше БОРUСО80, дадено
по административен ПЪТ .от 1890 год.

1.

-

26. Пре 3 Л 6 мъ -

Сqоред преданието селото е било основано 'около чифлика на
турчина Асан-ага от ВИДИН. По негово. име днес селото е запа
з.ило и старото си название Аса1l0ва мала. Като се има' предвид, че е
запазено и друго старо име на селото, 'а именно Илuйнска .мала, може

~естни имена:

равна местност, заета от "н~ви, В, коятq

·27. Раал'ево -

9. ДИНКО80

че 'ТО е с~ществувало,

Кле н' а къ
Лак а'т а -

О ре ъ -:25.0 реш к а

·43. т У мб а к ъ- равнище, заето от ниви и ливади, заградена от
ръкав на р. Лом .KarO кръг.

да се преДIJолага,

-

КИТ кат а

20.Л и в а гет о

И3 които има

из

ОТ НИВИ,нам. 'Гредъ

НЯ,КОЛКО дръвчета,отсет~е изтребени.

имало е блато, което се е наричало така; днес'

-

тая местност ,е заета от
кладенци..

заета

търн'ица (КайБУJIова търн'ица)- paBH~IДe,
заето от ниви.'
.
J6.К'(1,менчова падина.'

С е ли ш тет о равна· местност, заета от ни·ви.
С ред н О тол И в а г е равна местност, заета от ниви ИJIИ6~:ДИ"

39.
40.
41.

И а 3 О.l1И н и те ~малка местност,
(ВЖ.,Т •.9).
.

от ниви . . и

15..К.ЗЙбова

.

(вж. Т. 10)~

uшумаци.

14.

р у .н'т а н и н С а а т - ' ус'поредно название на М.· Градив саат

38.

Е.л'акъ.-+- ~CT,:aeт.a
о;, пасище" '
- меСТIIОСТ в Разл'ево, заета

12.

.заета

от ниви~

33.
34.
35.
36.

'.

..

ниска местност .покраЙ р ЛОМ,

-

83·'

.

10. Кн~жева махла

Преди Освобождението северно от днешното меСтоположение

на селото е имало чифлик, около

,

начзлlЮ.

който

то се е оформило

първо-,

.'

Старото име на селото е Исл'tiм,Jlала, KO~TO се.обяснява с врео

блаД8ващето мохам:едансконаселение'тук преди Осв~бождението.
След това селото приема ново, българско" название, а именно
Шm1Jркова .ма
поради обстоятелството, че н~пролет В. ОКОЛН,остта

Ila

се настаняват' 'много щъркели по дърветата., ,цнешното ~.и· име

лОтое.ПОЛУЧИЛО

след· Освобождението

по титлата

fla,

се-,

княз Алек

сандър Батемберг..
Местни имена:

1. В а-д е н и ч н а в а д а - вада' на р. Лом, на която има воденицз;
2.' Връъ -, височина,. з.зета от лозя.
3. ~ ъ .лч о в и йъ шум а к - равна местност, заеrа от НИ~И.
4.

Д и ~ и т р ов а т а
шумак.

5.

'

Дъб о 8 С к.а

л д.к В 'а

меж да

---:'

-

ниска

равна

~еМJIището на с. Дъбова махла.

местност,

,местност,

заета

заета

от

от ниви и

ниви,

КЪМ

_

(

84

i 2!
б. Е лак ъ rориста местност.
7. Из гор. е лий ъка н т 6 н - ново име на, равна
от ниви, в която 'е изгорял кантон.

8. ·К и с е л' е в с K~a

,б а р а

-

река, която

местността наоколо,' заета о.т·· ниви.

К ри в и йъ път'

9.

-

"

местност, эаета

минава 'през Киселево, с

'

.

равна местност, ,през която пътят много кри

воличи~

~. р и в о бар с каф у ний а врязана местност към землището
на с. КрИ1Забара, заета от ниви.

Кривобарски о бр6к равн.а местност към землището на
с. Крив'а бара, заета от лозя.
,

10.

.

11.

Кръкожабски рог ниска' местност, която е заградена от
Киселевска· бара, тъй че се издава като рог.
13. Лаката - равна местност, заета ОТ ниви И ливади.
,

12.

14. Лиц е т о - полегата местност, заета от ниви,С южно изложение.
15.' П ~ п ес к ОВ ч иф л и К'- равна местност, заета от ниви, ,в която
е имало преди освобождението чифлик иа румънеца

Попееку.

16. С-а дин' а к ъ - равна :м;естност, заета от ниви и мера.
17. С тар о л 6 м ~ е - ниска местност, старо легло на р. ЛОМ.

-18.
19.

20.

Тур ската ли в ада равна местност, заета от ливади.
Тур ското равна местност,. заета от върбак.
Чу к а ръ
висока местност, заета от лозя.
---..j

е

местило

няколко

място при завdй

пъти,

на р.

докато

сее установило

на

днешнqто

ЛОМ, ПО който е 'получилЬ~новото

.

!\рцва бара.

,

си

си

име

Местни имена:

1. А JI У Г и т е -- песъчлива местност, между Гаговишка иКисе..

леВС,ка Uapa.' .
2. Брашковдол - дол) зает отгора.,
3.. Бу ч, о во бра ни пi Т е - го'риста местност. Съществува фам. и.

4.
5.
6.

Бучовци.
В Р ЪЪ - високаМ,естност, .заета· от гори, нив.и.· и" JIиваДИ. 1

Г а Г''О в и ш к аб а р.а

r

-

така се

нарича

долното

с. Брусарцина р. Печинска бара.
.
611.0 б ъ ,.рд о - ' висока местност, заета ОТ ниви.

течение

13. Кур т а т а -

.

равна '~eCTHOCT покраЙ.р.

чифлик.

.'

.

И в зем ..

.'

Лом, в' която е имало

,

14. Ли пен а ~ висока местносТ, която влиза и в зеМJIището
с. Метковец (вж. ,там 1'. 19).
. "

на

15. Лиц е т о .-;... полегата местност, заета от пасбище, с южно. излО"
жение. , '
16. Лъ г о в е те ~ неравна .меСТНОСТ,заета от ниви и гора.
17. Пад и нат а '-- нискц местност, эаета от НИВ,и. ,
18. Леш тин а

. .:. . . висока гориста местност,
лището нас. Брусарци (вж. там т.26).

която

в~иэа и в зем

_.

19~ 'п о Д и в р ъ Ъ ~ мес'ТНОСТ, заета 01,' ниви и ливади, в подножието
на Връъ (вж. т. 4).'
.'
.

20.. По п 6 в а т а' в о ден и ца - 'ниска местност до, вада на р. Лом;
някога тук е имало воденица.
__ .
21. Пр ъ ди шт е т о - песъчлива. ниска местност покраи р. J)OM.
22. Р аз л' е в о голяма равнина (вж. за нея на с .. ~O т. 24):,
23. р 6 г о в 'е т е - ниска MeCT~OCT, заета ·от ниви, покраи p~' .ЛОМ,
24. С а дин' й'к ъ -

Заселено е преди повече. от 200 ГQДИНИ според местното пре
дание. Най-напред неговото местоположение е било към землището
на днешното с. Дондуково; тогава ТО' се е казвало .' ПОРОд~М. По-късно
се

лището на с. Княжева махла (вж. там т. 9).

нивите имат издадени дялове към реката.

'

11. Крива бара

\

.К Р. Йв и й ъ 'П ЪТ .---::; равна местност, k6ятосеiiроетира

нискамеСТНОСТ,эаета от H~B~, И ~ливади.

25. С а дин И т е :- местност, эа~та ·от новопосаде~~ JIИВllДИ.
,
26. С е Л,Я ш тет o~paBHa местност, в която някога е било селото.
27.' С и н' а в и ца - голямо блато; което не ·преС1>хва.,
.
28. Син' и вир --- ниска местност покрай р~ГаГОВИШ~2 б~ра, заета
от ливади и нивя.
. ' '
.,
.
29. С ре дн о т О В ръ Ф ч е -висока местност;зае~а_от ниви, иливад~..
30.

Gr у блат а

.~ равна местност, ~аетаотниви и ливади,· покраи

, р. 'ГаговИlliка бара.
'.'.
31. Татарски й а з - ниска . местностпокраи р. ЛОМ K~~~ зем
u

лищетона ,с. Дондуково; на това МЯС'(О. на реката
32. Тур с к идО л .- дол,эает ОТ, пасбище. .
33. Фун И й а та .-:.. вдълбана местност, през която минава

7. Гр е д ъ(Г ред 9 в е т е) - полегата мествост до Голо бърдо,
.заета от ниви.
8.Г ръс тел н,и ц п,т е - равна местност, в която садят гръсти.
9. Й ii нко В дол.
'
10. К а'с а та - ново 'имена' местност, която представя вдлъбнатина,
, 'подобна на отворен сандък.
.
11. К и с е л' е в ек аб а ра - река, която иде от с. Киселево и. се
влива в Гаговишка бара (вж. 'по-горет: 5).

.

яз.

път за

• с. Брусарци.
'
,'.
. .'
34. Ч а ир ъ (Ч и ръ) _. НИСl{а местнОСТ между р. ЛОМ и една
нейна вада; заета е от ливади.

12~' , 'Доидук6во
под

' . '

."

Селото. е ос-новано преди началото. на миналия ~~K,; но не е

запомнено най-старото . му· име. През втората .полови~а. на . минало~о

столетие' в него се настаняват татари, за .което съ~бщава . и Кан.ц

(Дунавска. Бълtарияи Б~лiанът, с. 113), като посочва неговото
имено това .BpeM~ . .;. ;. . Татарм,а,хла.·.(:;·~ова1lазва~ие. селото oc~aBa.'j',i~;~,;~~··
до 1880. год." когато бива преименувано Н~' Дон,дУI'О80 по името Ha"'~/;:~~i;~:.5):
руския княз Дондуков. И: днес оба~е ~e употребява и предишно~<),~~~, 'S»
му нnзвание .Татармцла, което цапомня за TaTapCKOr O му насе.л~н"е.,·"
преди Освобождението.

/'

87.
Местни, 'имена' :.

1.ВJIаш~а пад.Ина

нискаМестност, заеrа От ниви.

2. В Р ъъ. ---=- .висока. M~THOCT, заета от ниnи и пасбища.
3. ВЪ JIЧ а и а б ъ.л к а - равна местност,заета от ниви.
.4. Г6 лоб ъ р д о - висока местност, заета от ниви, която сена.
мира и в землището на с. Крива бара (вж. 'raM т. 6).
5. Г p~ ден от о - равна местност, в която е имало оградено гумно.
6. r р ед ъ ---"- полегата MecT}Jocт, заета от' иивИ.
.
. .
7. Гх. ж ва рак Ъ,- ниска .местност, заета от нийи и ливади.
.
:
8. Г У Р о ~ а к ру ша - равна местност (ниви). , .•
_ 9. Д Р е н о Бка - суходол~е, KO~TO почва от Дреновец (при с. Дин
Ковосе нарича Водоmекъ,- вж. там т. 4).

10.

.'

Дъл гид е л о в е - равна' .местност, в КОЯТО нивите имат проДълговата

фор~а.

Н.Ж л 3 ~ е н е цъ

, '12.
13.

-

.

равна .местност (ниви), в която и.ма KHaдeHeц~

Л ~ в а гет о -равна местност, БКОЯТО по-предц еимаJЮ ливаДц.
ЛИЛОВА
гужварки --:- равна .местност '(НИВИ), I{З~ОЯТО
има'
дървета.
,
.

14.

M~ жо В а ,п а д й н а - ниска .мес1'НОСТ,. заета ОТ нцви.

16.

Орсои·ски.път -pa~Ha местност, заета от ИЦВИ, през КОЯТО

15. Не р ~~ ен 11 ~ВЦСока местност, заета 01: НИВЦ и пасбища.
минава път за с. Орсоя.

17. Пад й нат а ~ ИИСkа /местност, заета от ииви.
18. Пра ск о IJ и и '3!< ъ ......;:. равна местиост (ниви).-"
19. При гера нъ"":"'" равна.местност (ниви) ..
20. П че л It и ъ - ВИСОКа местност заета ОТииви
22' 21; Р а зл'е в о - голя.ма· райнина: за която B~. иа с. 80т. 24.
· С JI О Г.Ъ - равн а' местност заета ОТ ниви.
23. См Р а д л' а къ - равна M~CTHOCТ (ниви).
24. С 1" Ъ рна 1" а - равна местност (ииви).
25. Т ръ и' ето ---., равна местно.ст (.ниви) •.
13."Александрово· ~ Василовци .

. . ,Двете села са разположени много блцэdеднО до друго. (~поред
запазено предание Александрово е вЪЗникнано иа.мястоro на турски

чифлиI.!7. Що. се {)тнася до Вас-нловци; ~aHeг.o се знае,. че се е офор.
мило от сливането ца колибите Васuловци; Ченzенесарай .и Лunен.

.- Тук са се заселили и някои от жителите на С'едата СmеnанадОА; което

. се измества и дава начрло 1Ia· днешното село Къркижаоо (днес Лепа- .
, P!~OBO), И ПородuJt, CT~P() заселище~ нас. Kp~ бара. Преди Осво
· бождеRИето с. Василовци е било населеио-- оТ много т.тари, за което.
.~амираl\fе извеСТИе и у ·Каниц(Дунавскlt.БЪJIгарии ~ 8цлкаиът, с. 113).
Старото ' име на Мександровое БаIJР4.кmdpJtfJл.а, което стои
В'Ьввръзкас името н~местния турски· чифликчия. Среща се оЩе
ПО,Zl; формата Бартарска ма.ll~.... .'
,
j

,. Местни иМена в З~МЛищеТОiIaС. Ал.ексан'д.рово:·
1. Вла~ки път - равнаме~НОСТ,заета от циви,през която
нава път за с. Влашка маиа.

ми

2:. Вр ъ ъ -високаместност, заета от:оРи,-ливади и лозя.

3.
4..

В-ъ Р б ft к ъ

ниска местност .ПQкраи р. Лом, ·'·заета ОТ" ·върбаци.

-

Горно брани,ште -ВИСОКЗ'lvIестност,

. 5. Горно л и в а г е -

заета".от гора ..

равна местност, ,заета от'ливади и ниви.

~.Г о р у н' ъ ~ равна местност, заета ОТ НИВИ~,.

..

7. Г р·ед ъ -

8.
9.

ПQлегата мес.тност) ,заета от ПИВИ и пасбl.lща.
Г ръст ел.н ик ъ ниска местнвст, в която садят гръсти.

Г У ж ор ак ъ -- равна ·меСТНОСТ,заета от ниви и. J1ивад~. .
Де лн и цит е - равна- местност, ~.заета от НИ~И.
11. Д 6 ЛН об ран и ш т е - н~равна.гориста MeCТHO~T.1
.
12. Дун' ите - .равна .местност,. заета от ниви. Дуна значи дюла.
13.К з·р ау:л ъ ~ висока местност,-эаета от ниви и пасбища..
14. Ло 3' а'}' а - висока м:естноет,ззета от ло~я.
.\
.

10.

15. О бр 6 къ -

16.,ПадИната

17.. РЗэл'ево

равна. местнэст, .заета от ниви~ в която има оброк.

_.
-

ниска местност; заетЗ' от .ниви.

голяма

местност

(вж.

"

за нея

ва "с.

'
\
80 т. 2.4).

Местни имена в землището на с.В ас ило В.ц',и: ,
1. Апиштето ~. равна, местност, заета от ниви и ливади;' днес
тук няма хан.

2.

Ба г а чин а

-

".

висока местност,

"

заета от· ЛО3Я; простира. се

вэемлищеТО~.,на Се' Аспарухово (вж. там т.

3. Бал 8"б а н оБ а'мо.гИ,l(З.
Б'е JIИ·Й'Ъ к а мъ к '-.' равна

4.

има

'
MeCI'HOCT;

1).

и

.

заета от ниви, .В КОЯТО'

кам'Ьк.

5.'·Б6лулейн:икъ,

-

,ХЪJI~иста ~висока местност ,с. долове, 'заета

от гор;ни ливади.'
,
,,'
.~
·6.Б,0 Р 6 в с какру ш а, .~ равна местност, заета от ниви,

7.

Б Р e~ тъ

-' p.aв~a

, .' ·)дъ'рво.:
8. Б 'р ес та к·ъ -

9:B~'1:~~~~eT~
·r

pa~Ha ~eCTHOCT, зает~ от цивн; има и брястови

- ~олегата'местност, зает~ отпасбища.

lQ. . е НКО вд..ъ г ~.иеравна,.М~СТНОСТ, заетаQТ гора и ливади.
11.Г ен к·о В О б'р а и и ште ~:висока ,Mee!HOC~, Э8;таот ,нив:и.
12.·:г:ла·дно п6,л'е.- успоредно име на ,м. Бе~иъ камък.
13..; 6 рни В 'Ь.Р ба ,ц и~вис~а ~eCТHOCT покран J? ЛОМ.

r

14~ .. г.ре до Ъ, -

_.

MeCТ~OCT (ниви), в която има голямо брястово

. полегат~ . местно с'!', 'заета от, ниви.

"

,

'15. Г у жв а рак ъ --- простира се и в землището, ~a с-. ,.!!OHДYKO~~
(вж. там Т. 7).
,
16.. 'Д е'Л Н·;И ЦИ т е-, равна меетИОСТ,.заета
17. Д 6J18И въ рб а ц н-ниска местност

от, ни~~.
покраи р. ЛОМ.

18. Д6:iJ.НО"JI'и:ваге,-' ,равна. местност, заета от ливади·и ~и~и.
19. Йа3ЙIIIте.~,.;височина С ,ДОЛ, в·ко~т~е.ИМ~JIО, вода и са пра-
вели~з~ве.
'_...
20. Й а 3 о в и'н И т е ..L,'~ 'п~легата M~CTHOCT, заета от гOpa~
.21~<Ft·!\ Н,ЧеО ~ lаб а цка - дf?Л.
I

.

\

'

•

I

56. Ч е.н г ен е с а р а,Й - успоредно йазвание на м. Циганска мала.
57. Червен брег - височина.

22. -Кле н.: а къ - P~BI:i~ Mecтlt~CT~ заеrа о... НИВИ,. " ливаДИ.
23. Ко.шавска 'круша - равна местносТ, заета от ниви. Съще~
ствува фам. и. Котавците.
:,."
24. К ~ ъ С топ ът' ъ - равна 'местност, эаета' от' ниви.
25. Л ~ ви Ц а т·а - стъпаловидна. местност, заета от Лив·ади.
26. fI ип е н а - вълнообразна местност, заетаот'гори и ливади·

14., Сталийска' махла и Влашка махла

простира се И в землището на селата Кр-ива бара (вж. там т'
14) и Метковец (Т. 19).
.
' ·

27. ЛИ п. е нек И ло 3'3 -

равна местност с лек .наклон' под- М. Ли-

.пена; заета 0'1' 'лозя и ниви.

.
старо корито на р. Лом.
а - суходолие, gaeTO ОТ ниви.
В 1] ..:- стръмен, хълм.
.'

28. Л ~ ме ц ~ 29. Л У,д а бар
30.
31.

32.

Мир чин

"'

Макар и основано от власи" вс. Влашка махла днес няма влашки

и Ф

равна меСТНОСТ"заета ОТ ниви.

-

зз.п а ~·и нат а -~ниска MeCTH9~T, заета' от ·НИВИ.

,34. Пл о чат а -

плоча.

на ,М.

ор-

pa~Ha ~eC~HOCT, заета от ниви в която има rоляма

'

35.' Под л "лП'е,~ с ки' л 03# 3 -

·наI\лонена

ипенз.

местност, в

подножието

.

~П бр о ДИ м (още: П 6 р д··и·м И 'п 6 Р од и Н) - равна местност.
заета от ниви.иливаДИ.
.'
37. Пу нов· В 1] ~ стръмна гориста меетност.
'
. З'В. П ~ Р д и т, тет о - _песъчлива, местност покрай р. ЛОМ.
39. Ра. с о ВС ки път - висока местност, през която мина-ва път за
с.

Расово..

I

40. Р об о в о т. о -- равнище, заето от НИВИ,'в което някога преди

.
...,
"
равна MeCTHO~T, зае~а ОТ НI;{ВИ и ливади, издадена"
като рог.
.
Р У n с ки,. пр й пек -,- полегата местност, заета, 'от ,пасбища, с
9свобождението е имало· чифл-ик.

41. Ро.Г ъ

-

r

4~.

,

,

Ю.>J..{НО и~ложение.

43.

С а дин'

3~ ъ -

(вж. там т.

простира

.

се и' в землището

24).

на с.

Крийа

бара

'

44. Свети Дим ИТ ър- .равна' местност, ваета от нивк в която
им~ оброк.,
.- ,

4~. С в ~ '1' И Ил й: й а - равна местност (ниви), - в ~оято има оброк.'

40. Све~иПе:~р - равна Mec'tHocT (ниви), в' която има ·оброк.
47. С В ~ а ч а бара - рекичка, ,която се oQpa3YBa от пороищаТ:l.

-.:.

4В. Сл е че н,о т·о

4~. С Р е Д~ н

стръмна

r р е д-

местност, сипеи.

.

.

продълговато възвишение.

50..С т auJI " й с кап а Д ~ н а _. падина ,К'ЬМ землището ,на с. Сталииска махла.
'

,

51.

С ту блат а. 'Т простира се и в "землището .на с. Крива 'б, а,ра

. (вж. там T•. ~O)
52. Су ат З,:r 6к в а -- ниска местност, заета от 'НИВИ;
t

53.

Топ о,. ~ а к ъ

-

. .

.

.

.

.

равна местност" заета от, ниви и .ливади.

5~. Фу н И И а т а ~ ВRязана .местност, заета 'от пасбища.
50. Ц й r а н ек а ма JI а - ;авнаместност, заета от ,ниви и градини.,'
-

.

.

.
Местни . имена в землището на с. С r а 11 I:i й ска' мах 1I а :

с~меЙства.

Млаката- блатиста MeCTHOC~B М. Липена.
Мо л л 3 ти ц а ,(в общинските п~ртидни книги се среща

мата. МО1улаmuца)

Двете села са почти съединени. Влашка махла (произнасяно
мал а) се е засели.:Уа преди около. 200 години ОТ няколко влаlJ!КИ
семейства от Румъния около чифлика на ,НЯКОЙ СИ турчин, I{ОИТО
бил известен под името Авалаш-Мемед (влашкия Мемед). ПомнИ: се,
че от двете села по-старо ~ Сталийска MaxJta, при което същО е имало.
турски чифлик, владени'е на· Асталъ-Мемед; oтrYK името на селото
било Асmалъ-Мехмед-махлесu,измененоотnoсле на Сmа.лuЙска махла.

1.

Б а г а чй: н а

-

висока меСтност) която спадаи /KЪ~ землищата

с. Аспарухово и Васи~овци' (вж. на с.. 47' т. 1 и ва с.
87 т. 2 ) . ' ~
"

1Ia

.'2. Бл 3 тото -'ниска местност, эаеrа от ниви.
3. Бр3ништето -.висока·местност, заета от ниви и лозя;
-4. В а с й л о в с к а па Д й: н а --;падина към землището на с.

Ва,СИ-

ловци.
./
5. ВасйловСК'И гр'ед -:- продf.лговато възвишение към землището ,.на с. ВасиловцИ.

~. В е н ч 6в ак р у ш а

- равна M~CTHOCT, за ета- от НИВИ.
7. Вражалска круша --раВНllместно,СТ (ниви), коятосе прО-.
сти ра и в землището на с. Орсоя (вж. Ha.~. 24 т. 4).
8. В ръ в и m т ет о - равна меСТНОСТ,зает~ от нив~.
9: В ръъ- висока местност, заета от ливади и ниви ..
10. Въ З.Й а'з ъ - ниска местност покра-й р. ло~.

11. Г li бг ъ ~. равна. местност,. зае!'а от ,Нив~.
12. Го'лемий'Ъ чукар_-w.- висока М~,~тност,заета от ниви.
13. горноливате -високц, местносТ, заета от ливади.
14.Г бт о в.а к ру т·а .;. . . ,. равна местност, зает~от ниви.
15. б"Ш о в чук 3 Р ~ висока местност, заета от ниви.

r

16. гр.едъ -'-полегата местност, заета <?т ниви.
·
17. г·ръск'зта ~ ниска Me~THOCT, в КОЯТО,саД!I Т гръcr и •
18. ·Д6лiJ.О лива.ге ~ ниска MecTHOCTtBaeTa от н·и-ви.
19. Дръмките - равна ~~.стност,заета·от ниви. , '"
20. Ду д ъ _ равна местноСТ (НИ3В), в която е имаilO голямО чер. личево, дърво.
,
,,'
21. Д'f,лгите Ц'елйНИ --; равна ,местност (ниви)..
.
22. 3ейриовакр'У'ша --:"'равна мес~ност,э~еrа от иив.и.
23. Зл аТ ар с ки п ъ'!: -равна местнос'Г (ниви).
. .
24. Й нги л.и с к И г р ад й: н и-' равна ,местност п0крЗЙр· Лоld. <::',ь-

. iцествувал~ е прозвище ИllZUЛUЗU/Ш...
..-.
25. ·К а JI е ·т о - висока гористаместност. ~ - ". ,- "
26. Кар а у л ъ .:.- висок.амес1'НОСТ~· заетао~ пасбища.

9I:

9-0
- 27. К р У ш а та - равнй месtност,зает~ ОТ - ниви.
28. K'j н е цъ - p~BHaMeCTHOCT, в КОЯТО - има с'тара чешма.

29.
30.

?

Л а ч в о реш а к Л о 3 а р с к И път Лозята (вж.т.3},).

31. J1 о -3' а 'та 32.

33.

Местни, им~на в .землището на 'c~ В:J1·'Зmка ма ХJIа:

-1. DдинсJ<и път (Д'ински и Димски)-'равнамес1'НОСТ, през
. КОЯТО минава стар' път за гр" ВИДИН.
.
/ -, 
2. Бел' уг а т а -, равна местно@Т, чиято почва и'ма беJlезнIU<3В цвят..
3.. Въз пад й нат а - равна местност покрай една падина.:
4. r о лем а п ад й на -- нисКа местност, заета ,ОТ нивu. 
5. r р.а Д й'н:и те
ниска местнОСТ покрай р. ЛОМ, заета'от зелен~,
ЧУКОВИ градини. .
_
6. r ред ъ ~ 'полегата MeC~HOCT, зает~ от ниви.
7. Йа 3 о в И НИТ е - равна местност (ниви).

- 8. Кривод6,л,~ка межда - ~epaBl!a.- местност към зеМJI~щето

равна местност, заета от ниви.
павца местност; през . която минава път· за

_'

."

"

висока- местност, заета o'r лозя.

Ман6'йлово браниште гориста местност.
Мет ко В с к ип ът висока местност; през която минава пъТ
за с. Метковец.

. 34. Младенова круша-- .равна местност,. заета
35. М ла кат а ~ ниска местност, заета от ливади.
36. М о г й лат а .- малка могила.
'
37., Нейов път. - равна MecrHocТ, заета от ниви.

38. Н е йово .,бра ни ште (Н е ш о в о, бра н и шт е) -

от

r-

ниви~

на ,с. Криводол,. което днес е съставна. част на с. Траикощ>.

9.

полегата' ro~

риста местност. ',_,
."
. 
39. Н О'В о куп е но - равна местност" отделена неотдавна 'от зем--

лището на с.Орсо.я.'
Об Р (> къ равна местност, заета "от- ниви, в която има,о-брок.
Орешакъ равна местност (ниви):.
.

40.
41.
42.
43.

ориз.арникъ ~ ниска местност покрай р. Лом, заета от ниви.
П а ДИ нат а/ -. ниска местност, заета о'т ниви.

45.

Пет р О в' шум а к

47.,
,

Белоградчик.
..
П о'Й а 3 ~ ~ ъ~ ниска местност покрай. р. 110М. Като .~арицателJiо
име означава "вада,изкопана над воденица,' за да се отби'ва

равна м.естн о ст, заета от

ниви.

46. Под цар ~,K И Й Ъ П ът ~ равна местност покрай шосето Лом

,

водата в не,Я, когато е' н·ужно". '
48. чел й н ъ - равна местност, заета ОТ нини.
" 49. Р а с О>В С К И П ът - равна MeCTHOCT~ за~та от ниви, през която
минава ,път зз- с. Расово.
.
50. С е ли ш т ет о -местност, заета днес от ниви · някога селото
е 'било разполо~ено тук.'
",~ _'
.~.:' . . ' ,
51. С им е6 н о В а Д ръ м,к а ~ равна местиоеТ,заета от НИ;ВИ.'·
52. С и м е.6 н О g ~ ли Л,' а Ц и ~ равна местност, заета' отн'Ив'и.
- 53. С Т 11 ро к'уп е н 0u ~ равца местност, която' е била OTKY~Ha ft,
откъсната от раионаJ.:lа с-. Орсоя . итq пq-р~н~ ОТ м.' Ново купено
(вЖе т . 39).
.'"
'.
54. ТорЛл-никъ.~ равна MeCТHOCТ'·~ заета от 'ниви.
55., Т 6 Ц о в о бра НИШ Т е -ВИСQка'' гоРиста='местност.
'

n

56. Тр е б еН'И'на та(Т ре б енИ.НИ i e)~ полегата мест'ност, заета
от ливади.

I

.

,

. 57. Тъ н К. И дел ов е . ~ равна, местност, зает.а от ниви.
~8. Ф Л.К O~.OT <;) ~paBHaMeCTHOCT (ниви):-·- ~ .
09. Ф й ли п о !3 о т О ~ равна· ,~eCГHOCT .(ниви).

60. Цар о в к JI. а ден е Ц - равна местност, заета от ниви.
,61. Целините ~ равна местНост (нивц).
-,
<

':.

-

'

която минава път за

12. Ме жд у с е л с к И ПЪТ --равна, .Me~THOCТ, заета от НIfВи, през
.
коит~) минава стар междусел,СКИ път..
13. Мо -мин ~ р 6 цки п ъ T~ рзвнЗ" местност,през КОЯТО минава
път за с. МОМИН брод..
.
.
' . .'
_
14. Нади ц:арскийъ път -равна местност (ниви) по~раиmо~
сето Лом,-Белоградчик.
,
.
.15~ Об р'б къ - равна мес1.'НОСТ, (ниви), в която и~а оброк. " .. '16. ОреаЛ.ска ме ж да --: ра_вна,местност (ниви) към земли!дето·.
на с. Орсоя.
.
17. Лод гр е д ъ - равна MeCTHOC'l' до Гред'/, (ВЖ. Т. 6 ) · u .'
.18. Поди царскийъ ,п:ъr,;.~ .равна .местност.-(НИВИ) покраи ШО-.
сето . Лом-Белоградчик.,
'..
19.Пр а з а рникъ
равна местност, в която по-преди е имаЛ9
овчарСkИ I(ошари. Същ. npa~ 0значаВ,а ttнечукан'овен".
,,

.

-,-<

20.

П i> е 3 Л6м ъ -ниска местност ОТВЪД р. Лом, заета от ГрЗ,l{ИНИ.

21~ Просен'иш,тето (просе,ништата)·
коятоияко.га са ,сеЯll:И

22. ПРЪДИШТ,ето от пцсбища.·

23. Пч елй н'ъ -

равна ,местност,

В'

про~о.·

песЪЧJ1Ива местност покрай р. Лом, заета

.'

': '_ ' ' ,

'

висока~е~НQСТ,в коят'о е· имало- гopa~

24.Р а в н йшт е. т о ~Me-CT.HOCT, заета ,~OT НИВИ.'

.'

25.~P 6 г ъ - ' продълговата местност до P~' Л9м.- ооета- от НИВИ.'
26•. То Р ~ а ш к И рог , - ме~тноСт,заета от ниви;~ с. продълго~ата,
форма.~

,." _

,- . .

,

27. Ч е,р ве нп '!> т ~,paBHaMeeтHOCT (нив~), чиято, ·почва ИЩl
~еникав цвят,'

.

'15.~ТрАЙК()ВU·

С'ЬСт~исеот' 'две ,ра~пол.ожеllИ 'наблиэос~а, КОИТО 1I0'CК4t)DE)~·~'·',::L
носеха- отделни . имена 
КРИВОДОЛ''иКЛlQче~а ~аXJIа

Ц'6 нОВ о б Р Ц-IJ и Ш те >-'ново, 'Име на 'гориста- местнощ.
63.Ш, 6л орк, а -~чеШМil.
•

Щ ум а къ .~раВlfа меетиост, "заета днес само ·{)Т ,ниви.

местност, през

28. Чи т аш ки пъ т- pa~Ha ·Me~THOC:г". ~a~Ta от НИВ~.

62.

........ 64.,

-

~ КРИВОДО~
~
. •
Л о з' а т а висока местност, _заета от:. лозя .
Ма 11 а п ади н а ниска местност, заета от ниви.

'u'

44. _Пе т р О В Q бр ан и ш те _--.;.. висока гориста.-местност.

-

10.
11.

К р'И в о Д 6 JIC К И път

"

.мала). ~ Според .запазено ,предание двете~еJlа са по~ед(:та:8J15Iва~

95
, След

идването на ,славя.нИте и· установяването .ИМ в днешните

български земи в Ломски-я 'край са възникнали положително много

,местностни, селищнйи речни названия. Какви саБИJIИ обаче тези на

, звания и каква е- била тяхната форма, за, това нямаме данни. Не знаем

нищо за поселищните отношения на ЛОМСКО през среднит~ BeKOBe~

а оттук не можем да
ДЯЛ ВТОРИ

ОТ ЛОМСКО
Да се 'Qпредели произходът. на местните названия и да се раая

форма' и

зна'чение

в

рамките 'на една научно' издър

жана класи,фикация на материала -. това. представя основната,за
дача' 'за' топонимичното изследване на дадена област. -Преди да пр;и-~
стъпим към разрешава~tlето на тази сл:ожна задача е необх,ОДИМО,да
се спрем накратко._ върху някои общи въпроси,' които се, отнасят
било. до целия материал' от-местни имена на ЛОм~киякрай,' б~ло

до отделни по-големи или по-малки груп" от тях. Такива въпроси

,са:

K~M к()и исторически периоди можем да

OTHeC€M

възникването'

на дадени' местни названия ,и ВЪВ връзка, с това да установим отно

сителнатаим старин«ост; кои са главните моменТи-.В развитието
на JlОМ;Gката. топонимична система; K~KВO е отношението на ~ecт
,ните имена към фонетика и реч,НИК наломския. говор. ,Предвари
телното изяснение на тези въпроси представя необходимо въведение

КЪМ' същинската специална част; в която ще бъдат разгледани всички
местни имена, групирани въз основа на.харак:ернИ делитбе~и белези.

rл., 1., Възникване

на местните

имена и опрелеляне на

.относителНата. .им- старинност

Поради
които да са

местните

названия, въ.просът. за

опреде

- ляне времето" през което тези последн~те са възникнали, може. да
_получи само частично осветление, като се 'изхожда от етничн~яим, \
ха:рактер,

от тяхната- форма и до известна ст/епен от -установяване

'на поtелищните отно.шения на тозикрай~, Като се изоставят: H~J10
жените по административен път след ОС"80бождението нови .се.липiни·
имена като напр.· Але~сандрово, Ботева, ·Дондуково, Пишурка и П,р.,
появата на другите, местн-и и~ена от Ломеко можем да. отнесем към
по-стар или по-нов I:Iоселищен rtериод, без да сме в състояние да фИК

,сираметочни дати.

_

приемственост,

съществува

от Ломскоеанаследени от ср,едновековния поселищен период преди
падането на България под' турско робство. Пре~ този период са C~
появили по· всяка· вероятност следните .типични и по-~арактеР!lИ
местни

_

названия:

а) Речни имена на -ица :.Росица (Сливов.), ьuстрица (дне.с cy~o

долие, -Дрен. Чорл.), Липница (ляв приток на.,Цибрица към устието и),
Медовница (ляв приток. на р. ЛQМ при с. Чорлево), БОЖОРО8uца
1

(приток на Цибрица -при с. Дългоделци), Сu1tявuца (блато, Крб.) и др.

-б) Някои местни нззвания, чиито суфикси са станали ~непроду..

тивнй-ощепреди

ната

лом ска

тяхната

новияпосеllищен

топонимична

система

период,.

още

поради което в днеш

при пръв

.

От траКИЙСl(ата. ,епо~а ',по всяка вероят.ност произхождат днеш
ните речни име~а: ЛQМ (Almus), Цибър и Цuбрuца' (Cebru,s),
Скомля (старата форма' на последното не е засвидетелствувана).
От пределавянската епоха водят навярно началото си и други меСТни
названия, които са неясни по произход, като. напр. Орга (Гол.), Ге,ен.а
(СJJИВ.), Керем,uзuumе (ГЦиб.), Душuлн'uца и IДр.
.

поглед

изпъква

архаична форма': .напр. Пещuна (Брус. Крб.), Породuм, (из

чезнаЛОС.елище,

Вас.);

селищните имена

Мокреш и Слuвовuк,

за

които'е правдоподобно да 'се мисли, че са съществували като ldecт

ностни имена преди ,възникването на самите селища; Ток:м,еш (Лом),
Златията (Бъз: Вълч. ГГн. Дългод. Рас.), Смърдан,а (КОВ. ГЦиб.
ДЦиб. Стан.), Баzачuна' (Асп .. Вас. Стал,М.),Орля (Дрен.).
в) Топо-нимични композита като напр. БиЛ'О8bl (Кис.), ВЪ.llчедръ'м',
Доqроzлед (ВОЙН •. Рас:. ДЦер.), Крuводол 'и дp~, които. са . единични
явления в топонимичната система на Ломско и изглежда -не са били

продуктивни, в новия поселищен период. Ако срещаме -м. и. Меч"о
боръ (Ярл.),чиЙто ПрЪВ член е ново бълг. същ.

мечка, а не ·старото

M~ДK1:)Дb,TO от това още не-моще да се заключи,

отсъствие'FО на епигр~фски паметници _'от Ломско, В
регистрирани

каква

това имаме ,известно основание да твърдим, че ДОСта днешни имена

. ПРОИЗХОД 'и КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ИМЕНА '

сни' тяхната

уtтановим

между тогавашните селища и сегашните, K~eTO е особено ,важно за
определяце ,относителната старинност -на ме~тните имена. Въпреки

~e тези имена са

)

били ,обичайни "като топоними в' новобългарския . период.
.г) Местни име·на от, синтактичн~съчета~ия -- нечленувано прц
лагателн{) (за М. р. В къса или ра~ширена форма H~ -и)
съще~тви",

+

телно" пР·и· които прилагателнотоизрззява отличитеe!Iна ос?бен~ст ~,a

назования обект: напр!! Червен брег- (ВаС.ДУШ.МЛ'ад.Мокр. еливов._~nр.
Яким.). Камен дол·(Бук.ГаЙт.ЧорЛ.), KCl4eH поток (Мла-д.), ГЛ.О20вдОil
(Дреп.), Е,еновабара (Ярл.), Липов qол (Дългод.), Сврача бара,
(АеП.,Вас. Лук.), Луда баРl!- (Асп.Вае.Г~ит.), Слана баР4 -(Бук.), Сту
дена вода (Крив.), ШUрО1(а Л1J"а (Брус.),Дуnнu м.О2UЛU (Ko!.Opoг.~_

Дълг,U дол (Дрен.), Сuнивир (Крб.), Дълбоки дол (Га.ЙТ.Д~Н.) и др.

Характерно е за тези имена, че отразяват сравнително по-постоянни
естествени признаци наобектз, поради което изглежда, че са въз·

никнали преди начало1\О на новия поселищен период ... От тях Qбаче

трябва

да

различзваме

новит.е местни

имена ,от,

СЪ,шия. тип, KO~T.q.

изразяват н'ехzрактерни, променливи белези на обекта, като: - ГоЛfJ . . •.• <;A~
диваи (Мет.), Гол

zpea

(Мом.),

Голема круща

(Млз ll :), .ЦhfJ/«JI!/Ц},",.с~,;f;~

~ мръm~·ui.tа-(Брус~),8ълча баnка (Вълч.);, д'1Jлгu ~o8lfm (ДреИ~)II~'~~~~,,:~:,i~'-,:;!~"';'
ОТ нов произход са също така местните, имена, чиито .П~~~J~~;(((6;
, .,

i~:<';/:,~.'·";·f~~.~~1~~~~t -~~ii
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прилагателно производно 9Т' лично, фамилно или селищно име: напр.
Ян,,,ов дол (Крб.), Мu"ов' рог (Кот.), Тодорова мо'Zuла (Стан.), Кри
80ШUUСКU върбак (Вълч.), Кuселевск-а бара (Брус.Дъбм.Княжм. Крб.),
Слuвовuш"а бара (Лук.),. СлавотUflС"U дол (БуК.ГзЙт.} И др.

д) Речни имена, които по всяка вероятност са се, появили след

възникването на

или
несъществуващи като. такива: Станци, (Чорл.), Раздолцumе
(Дрен.), Голема и Малка слатuна (ДЦер.), Странето (Ков.ГЦиб.
ДЦиб.Стан.), Обреш (Рогл.), Обрештъ (Млад.), Убоя (Лом), Колнuк
(КОВ.) И др.
е) Трудно е да се определи кои ме~тни имена H~ -ец (-овец), :
-ица, -ци, -ово (-ево) произхождат отпреди турското робство поради,

факта,' че тези суфикси са жизнени и в началото, на новия посели

ИЛИ пък съдържа представа за характерни особенос~и на обекта (земе . .
форма, растителност, зоологически вид~е И. пр.): Гало
Inинцu (Дрен.) от л. и. *Галоmа, д7Jл'Zошевцu от л. и. Дълго щ,' навярно
и името на изчезналото селище Драгоеаци,. ДедО&еЦ (Добрид.) ОТ

,

л. и. Дедо, Дед, Дедослав ; Ясенuца (ГаЙт.Лук.), ГЛ,о'Zовец (~peH.
'

UЦo се отнася до новия поселиrцен п~риод, KO~TO започва от
'началото на, XVIII В., трябва да се" отбележи; че наи-голям дял 'ОТ.
ломските местни имена произхожда от този период. В първоначал",
ната му фаза са ·се .появили :
о
-

а) Имената на по-старите селища: Ярловиц~, Сливата, Голинци
(днес Младеново), Ковачица, Расово, Воиници, Коте~овци, Прого
релец, Дългоделци, Долно Церовене, Метковеп, Г~~танци, ЛУКQ

сарци

Василовци,

Горна

Гнойница,

РоглеU,Джембегмахла,

.

и др...

"

~py

0

, б)Някаи от имената на -ец (-овец), -ица" -ци: Кърньовец и /.
Прuн,кьовец (ГГн.), Трuч"овец (Вълч.), Козаро~ец (ДЦер.Мет. СЛИВОВ.)'i
Ръмлuец (Кис.), Карановец (Бук.),. Шеинов!ц (Дългош.Ком.Млад.Мокр.:,
Рас.), Сулmанuца (Прог.), Коняраца (Гаит.), Сеферuнuца (Кис.), Па~
жарuца (Дрен.), Раковица (ДЦер.Мет.), МЪРllfОВЦU (~o~.) И др.
. <,
в) Специфичните турски местни ,имена: Дом,узоржан (ЛОМ)'j
J(yругьол (Лом), Мс:лmеnе (Стан.), Салханерu (Лом),Фанд'lJкдере~
(Тол.), Че1f,генесараu (Вас.), Була!1J-U"Ъ (ГЦиб. ДЦиб.),Гериза (ТОЛ.)'7"
Муслука (Дрен.), Джумая (Бук.ГаЙт.), Рамадана (Брус.), АдадЖU(''&i
(ДЦиб.Лом) И др.
о',
г) Специфичните румънски имена, които са_ последица ~ е ми-;
. гриране на власи и эаселването им в Ломско , през XVIII В.. напр~
Еnоран. (Крив.), Каnриора (Стан.), Пуnеза (Чорл.), Шелбура (Бу,к.)::
Валелунга' (~Циб.), Гроnадебан (ГЦиб.), Барбуца (КОВ.) и др.
.
'

,:

,

.

съчетания (ПрИJi.

+ същ.),

са възникнали през XVIII В. БеЗСIЮРНО е, .

че имена от тези типове'е имало по

това

време, както' можеМ'да

съдим 9тсел. И, Сливата, МОМИН броg И др. Тук сме принудени

да се опрем изключителн,О ··на народното предание,

което ,приписва

на подобни имена по-голяма старИJIНОСТ: напр. ВрЪ1J (В, много села),

,Към по-късна фаза (отначалото на ~IX в. насам) се отнася

Чорл.), Орловец (Бук.), Лин,ево, Дреновец, Разлев~ (Крб.ДИнК.Алекс.,

,
'. вица,

ставя щи по форма било обикновени нарицателни,БИJIО синтаItГични

лето . (Асп.Бук. Дългод. ,Сталм.) и др.

.цовръхна

'

.

(Бъз.Дрен.Чорл.Яким.), 'Ан.uщето (Вас.), "Ман,астиръ (ВоЙн.Чвр.), Ка

турското. робство и' то такива, чиято основа е -старинно дично им~

u

.

е) Трудно може да се определи кои От местните имена.; пр~д..

Гредъ и rpeiloBeme, Турс"и дол (Крб.), АйдУШКtl дол (Бру~. Мет.),
Саuоди8ското кладенче (Ком.), Стублата (БукВас.Добрид. Дъбм.
Крб.), Говедарн'икъ (Кис. Ком.), КОНЯРНUК7J (Вълч.Душ.Кот.Прог.),~
Царов кладенец (Сталм.), Тевнакруша (F>огл.Чорл.)~ Градuщеtnо.

щен период, за което съдим от 'следните местниименз, чиято основа
е българско или небългарско лично (фам.) име: Метковец, Тричко
вец (Вълч.), Прuнкьовец (ГГн.),Шеuн,овеЦ (Дългош.К<?м.Млад.Мокр.
Рас.), Мошулец (Сливов.), Султанuца (Праг.), Толовuца, Гаг08ица,
Васuловцu, МУU1,овй(Калугм.) и др. Не е изключена възможността
някои от местните имена с тези суфикси' да са наследени отпреди

'

като се има. предвид, че те' са "произ

(Брус.Дъбм.Княжм.Крб.), Слuвовuщ,,,ао б~ра (Лук:).

д) Местни имена от' ста ринни нарицате~ни, избледнели, днес

Донд.) и др..

селището,

водни от селищни имена: Га20вuшка бара (Крб.), Киседевска бара

появата на следните типичнq местни имена:

а) От съществителни нарицателни в членната' им форма с фи..'
зиогеографично и БОтанично значение или културни думи: Бродъ

(ТОJl.),До.лъ (Дългош.Чорл.), Бuлото -(Рогл.),Блаmото . (на много
места), Лuцето (Дрен.Крб.Княжм. и др.)" Полето (на цного ,места),
Барата (=р. Цибрица, Иги.), Локвата (на много месТа), Морmвицата
(ГЦИб.ДЦиб.Сливов.), Ямuща (Крум.), Лавuцата· (Вае.Рогл.ТраЙк.),
Баnката (Крив.Прог.), Чукаръ, Могилата, Падuната и, Прwuщето
(на много Mecтa)~ Седлото (Дългош.Лом), Баupъ (Иги.) и мн. др.;
Брест1J (Ва<;. Вълч.ГЦиб.), 'Г.1025 (Сталм.), ЖUр7J (Мокр.), Бъзето'

(Стан.Чвр.), Rрушаша .(Асп.ДългоШ.Кл~чм,Прог.Сталм.), Папрата
(Лу,к. Сливов. Тол.), Брестакъ (Вас.Дрен.Л уI<.Млад.Рог л), Г/iожакъ
(Дре~.ДъБМ.ЧОР4.), СJJtрадлякъ(ВоЙн.Донд.ДългоUI.), Шun"uте (ЛУК.),
Туф~mа (ГЦиб.) и др.; Деловете (на много места), Торъ (Стан.)"
Тре~нинаl1tа. (Сталм.), Орнuчак'О (Кис.Мет.Рогл.Чорл.), Пuвнuццmе

(Асц.)', Воденuчкuте (Стан.), -Пчелuн'О (на много .места),Солuнар'Ь.
(ГГн.), Селuщето (на много места),. Гробовете (Вълч.) и др.. .'
б) От синтактични съчетания - качествени или притежателни
прилагателни (чл~нуваниили нечленувани)

+

нарицател;ни: БеЛ.UU7J

брег\ (Вълч.), ·синийъ гред (Душ.Мокр.)) Кривото., блато (ЛОМ.),
Голежата· .мрътвина (Др ен.), Суата локва (Вас.), СmарЦ!Jlе места
(Орс.), д'6лгuорнuцu' (Бук.), ТЪIl"U деЛО8е (Сталм.), Лачов' орешак
(Стали:),. ДUЧО8 гред (Кот.), ВенчОвакруша(Сталм.), Луканов Ka.U1J"
(Ков.), Банuно a7JPOO (Стан.), Янu1/, «p1Jcm (Вълч.), додино кладенче
(Сливов.), J;acтoB брег (Чвр.), Пан,оваnадliна (Прог.), Ненова гра
дина (Бук.), ГеНКО80 гувно (Вълq.), Бон,чова туфа (Рогл.)~ Ван'''
кова

. баn"а

(Ключм.),· Даш/(оваnuвнuца

(Кот.),'

,.

Чуnрен,СКQ

па

дина (Мет.), Славотuн,ски дол (Бук.ГаЙт.), Васuловскu гред (Стал~~.), .
RjJuводолскu път (Влм.Ком.Рас.), Белополска локва (Кис.), ТОЛ08UШКU

Връ (Древ.), Турс"иmе_ 'локвu (Мет.) и др..
. ,"
- в) От притежателни прилагателни най-често в членната вм

форма: AJtбоsi:Jто (Мет.), ·ВоЙводО60mо '(Рас.), -''ГавРUЛО80mо (Тол.),
,
':.'1..

.98

99

ФUКО80mо (CTaJlМ.). ВuдОЛЧО80mо (Прог.), БОНО8скоmо (Прог.), Ман

торико-поселищните

,човското (Дрен.), Велинскоlnо (Рас.), Буковско (КИС.), Докриводолеко

при известна

(Рас'.), Черн,овръшкоmfJ (ГГн.), Манастирското (Дрен.), Таировиmе
(Млад.), ШериФ080m9 (Дългош.), Месуm080то (КОМ.).
'
~) От лични имева: Анzела (Крив.), Генчо (Стан.) Дедо Стойко

(Ков.), Райко (ГЦиб.) и др.

.' 2.

д) От наречиини определения- пред~ог
име,: ВЪЗ ЯЗ1J (Сталм.),
Въз Ломъ (Дъбм.), Край долъ (Топ.), Поди 8рЪЪ (Дългош:Крб.),

което не показва индifвиду--'

MOtт от последното обстоятелство е. появата и на другите местни'
имена, които означават било преходен растителен вид (тип Бреетъ,

Гл,ожак'О), било ,културен ,предмет (ТИП ПчеЛUFt1J), било резултат

,

езика може да- бъде наречена . старобългарска. -За да се направи из

вестна преценка за Характера. иа тази система и за някои моменти' в
развитието Й, 'принудени 'Сме да прибегнем до -съпоставяне на ОПрЕ-
делените като старинни местни имена от Ломскос тези, коиrо са
запазени <~ писмени паметници (предимно гра~оти) ,oTXIII в. нататък.

ското, Ристов брег, , l<рuводолскu път, Чер новрошкото ); най-сетне

на обекта (ТИП Белuйъ брег, Т1Jнкиделове, Суаmа локва), 'КОИТО

появили В· началната ""фаза 8,а' но~ите поселищни отношения, а наи

малко ~ ~ наследените отпреди турското робство имена, доколкото
имаме основание да отнесем КЪМ онази далечна епоха няколко имена.

-Иэобщовъпросът ~ за установяване хронологичната по следо

вателноств появата на местните имена от Ло~ско 'е сложен и може

, да БЪд,е пред.~ на отделно изс.ледване. Тук този въпрос еззсег
нат в <;>бщи черти по отношение на по-главните типJrчни и харак.;;.

терни, м~стни имена дотолков'а, доколкото е необходимо да ни на
сочи към правилно различаване на нови от стари имена и към при

бnизителноопредепяне на тяхнатаС1ЗРИННОСТ..

'

Въпросът за определяне _главните моменти в развоя на ЛОМ

ската топонимцчна система или системи се натъква на същата труд
ност, с която е свързано уста,новяването ~аоtносителната старин
ност на' местните названия : липсата на 'писмено эар,егистриран ма
териал от различннте исторически периоди. В зависимост от .~apoд~
но~тния характер на езиковата основа" нздадена топонимична сис

!ема и от съответния етапна езиковоторазвитие в р~мките на ИС-',
1

Терминът ТОП ОН_ И М И ,; ва с и с те М'8 е употребен в смисъл: С'Ьвкуп .:

()Т . речви~ов_и~ ~~CТ~ '}la ~ИК! иц .. по-~q~Н9

<

ЦЯЛО,

като

Съществе~ момент, в

<

развитието.на

ломска~а

тОпонимична система е, - появата и развитието· на

'имена

-- ·словосъчетания

старобългарска

двучлеани местни

от прилагателно' и съществително _име,'

които са се 'утвърдили G течение на времето, като ус'Гойч~ви лекси-

неделима част::~'

па" ~oвopaOT с:ьответната оБJ!аст.< \::

,

чески единици. Нам. и. T~UHH ДОЛ от Виргинската- грамота на Кои
СТавтин Асен съответствуват в Ломско Камен ~ол,; Червен." брe'l. и
др. Друг момент, който трябва да бъде отбелязан, ~ наЛ!lЧИ~ТО H~a
-спецqализирани топонимични наставки) които сз

Пателии. 'Такива са напр. наставките -ец

< -ЬЦЬ,

по. произход

нари~

..ица и. -ово (-ево ).8
товаОТRо'шение' Днешните местни и речни названия от Ломско: Бистри'ца, , Ясен,uца" Дедовец, Дреновец, Лин:ево и др. подобни, съответ
ствуват ,по образуването, си на следните .имена ОТ споменатата

гинска

Вир

rpaMora': tНtТfнц~;С8ШНЦ~J 'THXOK~ЦЪ~_ 'МoxHb.T~ЦЪ, ГЛ8М~КО

И АР. Наред с тези два 'типа местни име~а е нужно да се, ,спомене

, Гл. 2. Моменти в развоя наломската топонимичнасистема 1

НОСТ от ,местни, имена, развита и оформена като·веи..{о

точка

' Като последица ОТ дълбоките ПрОl(ени в етник()-поселищните

срещат се. такива местни имена, съдържащ," конкретно определение

о
Трябва да се отбележи, че сравнително наи-многочислени в
Ломеко, каЖ!тои би трябвало да се очаква, са местните имена от
най-ново време, даJlеч по-малко от тях са названията, които' са се

има за изходна

'о ~ТНО1uения на ·Ломско от .VII В. ,нататък се създцва и се оформя
славянската топонимична си:стема, която с оглед на старата фаза на

ВЪВ -връзка с имена на собственици И села (ТИП Фи/1,UnОВОmo, Боново.

местно население смята за неви.

която

топонимична·сие,тема
на Лом~ко не може да се каже' нищо определено.
.

на стопанска дейност от НОВ9 време (тип Орниците), ИЛи стоят

самото

С~аробългарска' (славянска),

рио,ц, т. ,е. от началото на .XVIII В. насам.
3а характерните
черти на трак~йската"

ална особеност на наречения обект~ (тип Дол~, ,Падината,Чукар'6),

и поради това те могат да се появят навсякъде, но след като по
селищните отношения _ са' добили известна установеност. _В - зависи

ТОПО8имичнисистеми:

установяването ца С,ла:вянските племена в Северна България, раз
вива се през епохата -на феодализма и прекъсва със заВЛ8дярането
на Видинско-ломската област от турците (края на XIV В.).
,
3. I-Iовобългарска, която пр ивадле жи на новия поселищен пе

При тополата (Брус.), У вал,огъ (Чвр.) и др.',
.
Характерна черта на една част от гореизброените нови местни«
имена е. твърде общото им значение,

следните

Тракийска, през трако-римския поселище~ п~риод, д.о наше
ствието ив хуните (441 г.), 'които опустошават масово селищата на
Мизия.

1.

'

+

периоди на Ломско могат· да бъдат набелязани

условност

и за възникването на топонимични ',композита вЛомеко, КОИТО не се

срещат като обикновен"

нарицателни и не

тивни:' Вълчедръм, КрUВQдол и 'др.

са

се

.,

оказали продук~

,

~

XapaKTepHQ за старата ломска топонимична сист.емз, както и. за
запазените в старите грамоти местниимеиа, е, разнообразието на
представите,

които са легнали в

основата им:

от~ичитеJlНИ

есгест,;,

вени признаци на ,обекта (БиС.трица, Сuн,явuца, Криводол, Луда
бара, Дълбокu дол, Добри 'дол и др.), почва (Намен, ,дол, Червен,
·бреz), земеповръхна форма (Пещин,а), вкус на, водата (Слана бара),
особености на растителния и животински свят (Лunн,uца, Ясенuца,
ГлогО8 дол, Есенова бара, Дреновец, Орловец, Линево и др.) и т. н.
-- 3аВJIадяванет,о на БЪJJга~ките земи от турците (края на XIV, В.)
е било ',придружено с УНИЩ(jжението на голямачаст на съществу~
ва~ите селища по това време, особено вравu~ните. Несъмнено C~·

"

iOO

, Б:

щата участ е постигнала и
населението
късване 'на

значителен

оредяло извънредно
развитието

цялост. Това не

на

много, а

старата

значи, че тя е

брой рт

селата на

ЛОМСКО,

това е довело и до

ЛОМСI<а

.топонимична

изчезнала· напълно.

пре

система

Малкото

в

бъл

гарски семейства, които са успявали по някакъв начин да се спасят

от, ятаган~~а турските пълчища, заселвайки се на по-сигурни
в сыцяя р~ион, са запазили и предавали ОТ поколение

MeC'ra

на поколение

йзвес'tен брой местни имена, предимно такива, които са били 'ха
рактерни по форма и съдържание ОТ 'типа Камен дол, Бистрица,

имена на

Брестакъ,

~ивотни,

Гарван,ъ).

В. От културни думи (тип Орниците, ПчеЛU1tЪ, Оброк~) Пл~i)..
н,uщето)~ . '
,
,',',
г. По QMeHa на собствениц~ и села (ТИП Фцлunовото, Бон,О8
ското, Дuмuтрuн,алuвада, ГОЧО80 ,гувно, Черн,9 връшкото).
Характерно за ломската- топонимична система в езиково ОТ'-.
nошение е, че тя има об[Цо ,взето български xapaKTep;pa3Mepъ~

на с

за

местни

и запазени през вековете имена от трако-римския поселищен период,

Новата' ломска 'топонимичнасистемз., която съдържа над две

в Ломскосе натъкваме, както се спомена по-горе, (вж. на с. ,96), и
на известен брой специфично 'турски местни имена (от типа Дом,уз-:

Именно тези

названия са

послужили

топонимична система на

навярно са влияли върху начина на образуване на, първите
и~ена

през

новия

посели[Цен

период.

I

хилЯДА имена, е резултат на дълъг проuесот

началото на

XVIII

в.

заварени

и

до днешни дни •. ,Началният l'40MeHT -на тази CI:lCTeMa е свързан с въз
никването

на

разлцчните

сеЛИ[Ц8

и

включва

предимно

,пренесени имена.· ,Характерно З8 тези имена е от една

тях се изтъкват индивидуални белези на
дол, Луда бара, Камен дол, Лиnен,tr
форма, отличителен признак на която
(Б1JЗ0вец, 'Синявuца; "'Бисmрuца и дp~).

страна, че в

топографския обе~т (Добри
и др.), от друга - тяхната
е топонимичната наставка
Тук можем да отнесем и

имена, които днес нямат конкретно нарицателно значение като Пе..
щuн,а, С.м,ърдана и др. Името на 'селището принадлежи също· на
тая начална фа~а; то може да бъде пренесено (Чunровцu), или е от
П.редишно местностно' ,име (Бъзовец", Добри дол), ,от родово име
(Василовци) или е новообразуваQие (Прогорелец). Трябва да се ,ОТ-'
бележи, чева и~ена от типа ,/{амен дол и Глvговt!Ц не е изключена
възмо,жността да са възциквали и при заселването на селището. В

такъв случай едни от тях ще отразяват първи

впечаТJI~ния'на" за

орм,ан, Малтепе,

Ададжu'КЪ

типа Каnрuора"Орсоя,

и др.) и специфично

Шелбура,

намеса на турски и~- румънски
лищни отношения на тази

. Гроnадеqан),

народностен елемент в

топонимична система, от ПрЪВ' поглед

_. назования

обе«т

(тип

оз~

, пачения

(тип Глоговец), които в сравнение с имена като Гложето,
Гло:нракъ са без съмнение много по-стари.

Естествено е,че след O'CHOBaBaH~TO 'И разрастването на дадено

селище14алкиятброй ймена на местности и води в неговия район
не би, могъл да задоволи напълно нуждите на жителите от ориен
тиране в околната природа. Поради това' се е наложило различните
обекти и делове на селското землище, твърде еднообрззни по ха
pa~Tep, ,ца ~олучат имена, KO~TO по форма и значение са било обик
новени нарицателни или прилагателн~ (най-често в членната им форма),
било, словосъчетания от съществително и- прилагателно, 'които са
·схващани като двучленни имена. С оглед на съдържанието им
личаваме следните главни групи:
'
I

А.Обектът

е

наречен по

земеповръхния

,раз

'

му вид, без .да

се

изтъква специфична негова особеност (типГредъ, Падината, Барата,
Локвата). Има много гредове, падини, бари,локви, но в дадено
,селище

по~.оченитеимена

падина, бара, локва. о'

се

отнасят' точно

до

определен

гред,

посе:,

CT~Ba

ясно, ,че тое

твърде

богато. Този въпрос. -еиз.яснен подробно ПQ-нататък в гл. бна"
същия
#

дел.

Трябва, да се иатъкне

,

накрай, че процесът :на наименуване и

преименуване на местностите в Ломско продължава, и днес, като обик
новено стари Иl4ена се заменят с нови. Достатъчно е да посочим на

пример, че в землищет.о на с. КНЯlКева, , махла има местност' Изг(),

реЛUU1J кан,тон"

едно

име, което

сее ПОЯ~ИJIО в най-ново Bpe~e.

Твърде вероятно, е 'една местност" която се на{>ича, Лuвагеmо иди

Мерата, след ,разораването ида се нарече Орниците; М. ,Н. Бра
н'ището .може да бъде заменено' с Требенuнаmа, Требежъ след
Гл. 3. Фонетичи"

на

новите

'

'Камен, дол), а, други са добилr1 типична форма на топографски

особености

(от

отразя~ат

Що се отнася до предсrавното съдържание на днешната ломска

почистването на местността от гора, и Т.' н.

и' по-точ~о от индивидуадни

румънски

които

околия.

селниците-основатели на дадено селище отзаобика-лящ~та ги природа

,

и

Лом:ско и

l1.ещин,а, Багачuн,а и~ др.

.

растения,

обект (тип Глогъ, Б1J?еmо,

вплетените в н€я ЧУlКдо-езикови елементи е 'сравнително· ограничен'
съответно на трайността и влиянието H~,' различни неславянски етни
чески наслойки в този ,край. Като ИЗ0ставим аастрана наследените

връзка между старата и ,новата

,

За названий са послужили

които частично характеризуваr даден

особености, на мес.тните

имена от Ломско

Напълно е.стествено е местните имена от -определена говорна'
област ,да споделят фонетичните особености на самия говор. В то
понимията на ЛОМСКИЯ, 'край са отразени звукови черт~ на n:оМСkИЯ

, говор, .' който

~ 'един от хзрактерните, западнобългарски говори.
Наред 'с това необходимо е да се отбележи~ че в някои местни
имена се натъкваме на

такива

звукови

промени,

които

мога'т

да

бъдат обяснени с честата употреба на местните названия, при която
, отделни зву:«ове и дори цели /сричкибиват занемарявани (синкоп,
хаплология).

.

.

·

~

В, о к 'а л и зъм •. В по-голямата си част местните имена от' ЛОМСКО

са_,з~пз.зили ясей вокализъм,

артикулацията наотдеJIиите

'ГЛ8сние

предимно отворена и --wирокас, известни изключения: в случаи, .KO~
гато ударението не пада върху .ТЯХJ Редуциране на гласни, асим~и
лация, и дисvмилация и.тiиреФ.лекси, несвойст_ени на JIОМСК~Я говор"
се наблюдават в малко местни имена.
.

Стб: ъ се запазва iiеизменено: S'6зовец, Б'6зовин,иmе (Млад.),

.., '>
.~ H:~~:~:~
~ > ~ (ВОl<ално у~одоБSIВане):
н

ПеС'6"'О (Бук.ДЦер. Стан.), П(}ЯЗ'6"ъ (Сталм.). Единствено изкJIЮ

чение представя Изяснението на тази гласна в о в м. и. Песотн,ица

".

говор.

Стб. ь в средисловие се рефлектира чрез ъ'или се изяСнява в
е: Т6н,,,и делове (Сталм.), Тевна (О'Г ТеЛtн,а) "руша (Рогл. Чорл.). в

наставки преобладава гласната .е I<ато замеСТНИI< на стб. Ь: Проzоре

Мет.) и др. В две местни имена срещаме ъ < Ь: БрестоlJ'6Ц (ВЪJIЧ.), ~
Застъпникът на старобългаРСl<ата HOCOBl<a ж е гласната' 'о: /(6СU

8рЪ (I~рив.),

}(fJca

nадин,а (Калугм.), Л.,.,zъ (Лук.), ЛfJzовете (Крб.),

ПJY6дuштеmо (Влм. Крб. Лом, MOM.)~ Татарс"и К'6шти (Рас. Стан.);

в същ. n'6tn, което се среща I<ато Съставна част на много местни
имена, напр. ДреНОlJс"и mm (Добрид.), Бдинс"и n'6т (ВЛМ.), Манл
стирс"и nfJtn (Дрен. Топ.) и др. В маЛI<О местни имена се HaTDI<
ваме H~ гласца у I<ато наслеДНИl<на СТб. Ж: Сnрудъ (ДpeH.)~ Пру
диштето (gълч.), Палан,с"иiiъ nут (MOl<p.).. Редовният рефлеl<С на

стб.ж в ло~скця говор 'е 'о, а у в този случай е, привнесена черта

от белограДЧИШI<ИЯ говор. Изолиран случай преДставя появата на

гласна а на мястото' настб. ж в същ. ла"а,

местно

название:

Ла"ата

1<0ето

се среща I<ато

(ДИНI<. Дългод. Кис. Княжм. "Крив.

(Сталм.)

'

,

воденuчна) ,в М •. Н. !3аденuчна м,агuла

.

СтаробългаРСl<ата ятева гласна (1;) е застъпена без I,{Зl<лючение

QТ .е, I<O~ТO' е характерно изобщо аа западн06ъл.гарските говори:
БреС/JI:'О (Вълч.,ГЦиб. Рас.), Белийъ брez о(ВЪJIЧ.), Ореъ (Дъ6м. Топ.).
ДеЛ()8еmе (Добрид. Дчлrод., Ключм.· Прог.' Рас. Сливов. ЧВ!}.),
-Лес"щnа (Добрид.), C~ecume (ДЪЛГОД. Сливов.), Средоре"", (Ков. Лом,
СJl,ИВО~), Пре"ите (ЛуI<. Млад. Стан.), це/lll.JЩте (Калугм. КулеМ.
Стали.) И~ др.

"

Стб.'lII' е застъпено от и, kaI<ТO в множеството бългаРСI<И го
вор": Бticтрuца (Дрен. Чорл.), /(исtл"ата (Млад. Крив.), /(ит"ата

о (Бук. динко .крив.) Мozилаmа (Душ. Крив. Сталм.). _

що се ОТнася ДО глаСните е, и,' а, о, може' да се I<аже" че с
маJlКИ ИЗК.1lючения те са запазили ясеи гласеж в меСТните имена от
ЛОЪfСl<о.Спорадично срещаме сJieдtIкте промени, конто са засеrsаЛи

гласежа на тези глас.ни и тов случаите, когато не се намират под
ударение:
'
•

"

.

,' • ,

,.

(Клю,:,,).)lнеу· дарено о>а (уподобяване): Пажарица (Дрен.). " ,а
'
,> (лабиалиэацияпод влияние на следва.щат
э) НеудаБрен~,о,
съгласна
б:
руиИН 08У до'л _ (Бук.·' rбfJ
J11 бuн'ов от брубu;'t'1JК<t..дро-;,~
бан''6~).Неударено у>о (дисимилация): БолулейниК6 (Сливов. ЛУI<.
Вас.).й}

В, маЛI<О местни имена

се эабеляэва
, ". преход
,
Ена,О,звукосъ
б, а'

четанието, аа, когато е в неударено положение,. BE~: ce1t08~ T~aaPc,е'"
.
) П
случаи { се1Юва OT~lj ,

(Ярл.), Е"уnоааc:a~~~~H~Г~~T~ ;~=~BHO уподобяване, а вторият
н,ова) може да
и"
положение.2 "

+ ерова rласна
в пол~~е~~~о::;ес~~л~:Т::~:~ите им~ ~Е~з:~ат развитието на
като редукция на иа в Heyдap~H~aBHa сЪгласна

доста често се среща и ръ, а наИ-РЯДI<О

;места).

,

лага) като съставна част на местни, (Дъ~гош)Р Ваденична вада

имеца е. запазена' Гласната 'о в думата л'О"а : Малха и Голема д~"a
(Рогл.), о' Широ"а ·лъ"а (Брус.). 'На ЪЩСТОТО, на стб. '" се sщява е: '
Говедар1ШКЪ (Кис. КОМ.), Г()ведарска баn"а (Вълч.), Гред'О и Гредо
MIiOfQ

.

JIЙ

" ,

-

8~m~:(Ha

бара~

д) . Неударена а>ъ (реДУkЦИЯ): Ръм,лuец (Кис.) от Xap~~ ,e~~,~
.
).· "~:!..~.TB
и е .маzuла и валаz (ва
е) Неударено о>а (редукция
пил. ваденична (от

Прог. Чар.), Селс"а ла"а (БУI<.); по аналогия на, ед. ч. имаме и
'м. и.' Ла"ите (Тол. Сливов). Всъщност в този случай се I<асае не

за ПРЯI< рефлекс на стб. Ж,аза преХОДна 'о в а I<ато резултат на,
регреtивно уподобяване: ЛЖI(А. > лъ"а > ла"а. В някои местни

J

г) некуД,аремно
а М'окрРас)
« Захариова) -круша'
ом.
лад.
' . . , Зеt1рuова
,_
,

(ДЪЛГОШ.

леЦ; ЛОJtец'О (Вас.), Боzовец (БУI<.), Мет"овец, Лиnена (Вас. Крб.

Б1J~ов:оч/(u път (Вълч.). .

"
FuJtuJ).dpc"a

(дълго)ш
"
е > а (уподобяване):" Натам.иUата, (д,О брид.),_·
' в н.).еударено
,
'
Ута"аmа (ДЪЛГОШо). > е (уподобя:'ване): Чеиръ (Дрен.), Шеиноиц о

(Дълго,Д.. от основа nесъ,,-) в резултат на ВЛИЯНИе от страна на бе-

лоградчиш}{~я

(редукция)· SЪВlluцuте·(KOм.)~

това съчетание по същия начин, каI<Т~ъ~ласна" g~обладава 'Ор, но.
. р +'0 (от стб. R и ръ, РЬ) I!ред , ' , R С 'О:. Кърн'оаец (ГГн.),
-

· (КОВ. Кот.), Гl1Р

· ,

С.мъРдовчец (Дългод.), М(сЪРШ081-~~~)'\J;';;:~=:Ю (Вас. ГЦйб: Ку
лото (Лом), тър н,е11l)Ов Л~В~В·(Алек·с: ·Дъбм. Топ.), См,ърдан,а (KOB~

лем. ЛОМ Прог. ,ТоЛо, 'Ор. а"ъ '. '0'0 (на' много места), Трън' ето
ГЦиб.·ДЦиб. Стан.) и д~., с ръ. Вр."
ДЦе) В 'Отл'а"'О (Дъл
(д,ОНд.), ВРЪ8uштещо (CTa~M.), С.мръдл а( , р. ('ГГ~) ГОnl1НО8 ВЫ
'
. ' . Вnъ (Кис Стан.), ВR8иштеmо , ., , Y J .

,год.) и др., с Ы·
(Р · Ч рл)и др. Различно е развитието
(Рогл.)~ ,KampaHJ'UR вы дОГЛ , ~П~Рдuштеmо (Вас. Дъбм. Дългош.
,lC)'

на р'О<рж в думата nръ иште.

, 'М

) ПQади хлабавост

КОТ.), но и Пръдuштето (Влм. КРб.р~О: ме о:. 'сщs:liата (Донд.).
на' учленението

се

явява и 'ор ОТ

в 'м. и Д'Олzо

· , '

Л +'0 преД, съгласна: среща, сепреДИМНд::БQ"и до~(ГаЙт.

шеsцu, ДЪ..ilгит;, (Мла(~,ь iъл;:лч~~: ~~::·tКИС.) и др. Като един
Дрен.),
вълч, а , а,nиа ЪсЛ,рЧ · ' а Л" в м.и. Д,лугошевскоmо (Пр~,г,;.), ,
ствено' изключение се , е щ ' ;.т'1
, '

което е несвойствено на ЛОМСI<ИЯ говор.,

, -

•

o~ ЛОМСI<О не праВJJ,J

КОН'сонантиэъм. Местните названия·~,

отклонение от консонантната система" ~a говора.

"

,

t

КК. XLI,
Ц' В. т' ОД о, p'~ в' СБНУ 'с
16 с. 21.

.'

1

за това явление в говора вж.

2 За, други примери в говора вж. Цв.

Тод о р o~, Ц. С.,

•

•
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lU4

·Като р~флекси на праслае.

tj, d}

ОБИКНЕ)вено .явление за kонсонантизма· на ломекия 'говор е из

се' явяватсъгласн;ите гtJуnи

чезването на "съгласната в· между с:qгласни: напр. в м. и. Слечен (от
С-8-ле~ен) брег- (Крив.), Подлеченото (от Под-в-лечен,ото, Добрид.).

щm,- жд:.lJештuн,а (Брус. Крб.), Татарски къшmu (Рас. CT~H.); в
думата м,ежда като съставна част на местни имена: Душuлска
.м,ежда (Вълч.), д1Jбовска м,ежда (Княжм.),Дълzошевска межда
(Крив.) и др. ЕД,инст-вен 'случай на I)<dj срещаJdе в м. и. РЦI)uн,ова
търн,'uца(Кулем.),.ко~то C~ дължи беЗСПОРНQ на ВJIияние от страна
на беJJоградчиш~ия г()вор чрез преселници от_ Балкана.
Типично явление в ломския ГОЕОр и в местните имена от този
край-е изчезването на съгласната х във всички положения: Аiiдуш.
кото ,кладен,че (Добрид.), Суарека (Бук. Добрид. Кис.), СУ,а бара
(Иги.), Айдучка.дуnка (ГЦиб.), Ристин, к'ладенец (Бот. Вълч. Мокр.),
БЛ1Jата (Душ.), Умаmа (Бук. ГаЙт. Добрид. Дреп. Кис. Млад.),

У.ме1l0 г1JрЛО.

(CJpc.);

в думата

много .местни имена, и ,Др.

връ

В, малко

«BP1JX)

като съставна частна

случаи х

се е запазило: напр.

Хан,ска .мала (Лом),.Орехчето (Дрен.), Хаджuйска чещ.на (ДЪлгош.).
~ругаотлич~телна черта за консонантизма на местните имена
от Ломско е-появата на силно смекчени сонорни съгласни л и, 1(,
наред с умерено .ме15ите л ~ н,~ Изходна точка за развитието на
тяхната мекост е било положението им пред средноезични 'гласни
(е, и, 1Ь,Ь), .които са довели до средно омекчение, а впоследствие
поради' природата"натеэи

две съгласни сее стигнало до една силно

На мястото

на

етимологично з

се е

развил

в

някои случаи

афРИК8Т'ЬТ s: ;Ме1tSUЛ-Jlогuла(Ков., срв. тур. mвnzil), Saa1tuтe . бра
н,uшта (Топ.), S1Jвн,uцumе (от З1J8-<З1J.м-<З~.м-; Ком.), SUHZOP~BO
то "(Прог.,. срв .. румън. singur). Много повечеv , са о~аче местнит~
имена със запазено з:, Б1Jзето (Стан. Чвр.), Иазищте (Вас.), [<0

заровец (ДЦер. Мет. Сливов.),Ре~овеЦ1J (Войн.) и др.
.
Като 'резултат на дисимилация мн, преминава в вн: Sъвн,uцuте
1

~

(Ком.), Тевна круша (Рогл. Чорл.) и в думата гувно като

съставна

част на много местни имена., Среща се обач~ ~:tзапаз~но мн,: УMH!l
~

"".

дол (Бук.).
В редица местни имена от Ломско се натъкваме на меко 1(
пред твърда гласна ито предимно 'във форми, коит~;~са производни

от мъжки лични имена. с наставка . к-: напр. Прuн,к овец (ГГв.), Ty~.
nанк'овото '(Прог.), Pъnoн,',,'OB ,бреZ. (Сливов.») Ток'овttиФлък ~Чвр.)-,

Кумин,к' ова алуZа (Чорл.). Мекостта на съгласната к " тук може.да
се обясни като резултат на аналогично влияние на имената, при кои~
" се намира пред среДН(jе~ични гласни и е .естестнено палатално.

Ha!lp. Киселево, Мла"еmо (Чвр.), Киn ор овци (Стан.) и'др .. По-ната"

подчертана паJIзта~ност, която не.е обхванала всички случаи,тЪЙ
че· "в местните имена и в говора на Ломско успоредно със силно
с~ек9еви л и' р се. явяват и умерено меки. варианти. От топонимията

тък проникн~лата по 'такъв начин мекост при кможеда доведе .до
съществено изменение в характера на,следваща'l:а TBъp~a гласна ,

могат' да

Появата -на неорганична' MeKQCT' при съгласната к пред задноезично
о е спорадично явление. Много повече са. _местните имена със 'З8па'!'

се

посочатследн~те

примери:

а) Със ,-силносмекчени Л и J:l: Разл' ево (Алекс. Динк. Крб.),
П(jл~ето (Брус. Вълч. ГаЙТ. ДЦер . Добрид~ Игн. Кис. Ключм.); Му
д'ина баnка (Вълч.),Гуzл'uIl0 д1JРВО. (ВЪ:лч.),Шкал' ~mo (Млад.);
Лu,н,'ево, Стран,'еmo (ГЦиб. ДЦиб. Ков. Стан.), BpamH'UK1J (Рас.),
Син,'и вир (Крб.), Каран'иН,ова падина (Ком.), И.ман,'еmо (Вълч~

. Млад., Кот.)
. б) Със

и др.

."

/

средно меки л ин,: Мошулец (Сливьв.),. Лuпн,ица (ДЦиб ..
Иги. и/Др.); Леската (Добрид.), Булумtiъ (Слив.), ГОлuн,цu, "Се
феРUl:luца (Кис.), Ясеница (ГаЙт. Лук.), T1JpHemO (ГаЙТ. Сливов.), Бой
ници и

дp~'

"

Случаите със силносмекчеви л ин, са започнали да влияят и

върху л ин. в полож~ниеТQ им пред задноезични гласни, но това
явление .е засегнало само НЯКОИ имена: срв. напр. в м. и. К1Jрн,'овец

(ГГH~), ropyn'aK1J (Гаит. Мет. Сливов.), ДреН'аК1J ·(Дрен. Дългод.),
Бuл'овg (Кис.), Орл 'оо връ (Дрен.), но и Орловец и ,ОРЛОВUU1J камик
(Бук.); Ско«л'а (Стан.), Пл'оска (Лом и Оре.), Злата nл'оча, (Бук.),
но и П~очuте (Ков.); 'Бел'уzаша (ВЛм.) ,И, др.
Преходът на ·меки m' и д'в к'иz' ~ СЪЩО една от· фонетич
ните особености на меС1'ните имека от Ломско : rp1JCK'ama (Ком.
1
Крив. Мом. ,Сталм.), r1JpCK ama (Вълч.), Блаката (ДъJiГОШ.), Ерес
кеmо(МеТ.); Г'аволе~од1JрВО (Добрид), Раг'У8а (от Paд'08q,)naдuHa .
(Сливов.), в· ДYM~Ta .,ливаге, която·· се среща в състава на много
местни имена. Среща се обаче и запаэе'НО меко m: Tp1JCm'U80mo
блато (Лом).

«'о>К'е: напр. В м. и. Ракева-м,оzuла(Кот.),Лuкева лuвада (Динк.).

зено твърдо к: и·апр., Па.ковото (Орс.), Фuковото (Сталм.), Минков

гред (КОт.),Лозанков връ (Чвр.) И др.
.
. ' '.
в извес'ТНИ случаи се появява й пред съгласната з,кое'l'<? се
обяснява с прехвърляне'на мекостта, но това също, не е типи~на

особеност за. консонантизма Н,а мест~ите . име~а от ЛО~СКQ: .Коuза
Z1Jрбuна (Добрид.; срв. обаче Коз'а Z1Jр'бuн,а, .Вълч.), Лоuзаmа (Дрен.
Чорл. Чвр.), Старите лоiiза{Бук. Чорл.),но
лоз'а, и др.

' ,'.

_

по-често

се

среща

.....

За характеристиката'на КО~С9~антизма .на местните имена от
Ломско са почти без всякакво значение следнит~ звукови промени

порад~ техния ограничен обсег:

,.

а) х>ф : Вр'Офчеmo (Кис.), е'редното 'ВР1JфiJ,е (Крб:).

б) х>;й: Зеiiрuова '(от ЗахарUD,ва) круша (СтilЛМ.).
В) з>ж по~ силНОто палатално влияние на следв~що ·л':· Раж~
л'ево (Топ.).
,'.
(ГГ)
г) ,м,>н (поради ,хлабавост в учленението): ПР.1JJНК овец' .. ~. ·
> .

,

д) р>л (дисимилация) :ГР1J1tчалев (<?~ Грънчарев) .дол (Ярл.).
е) в между ГJIасние .изпаднало B~. ,и. Соаmъ (ГЦиб. ,ДЦиб.

Иги.

КаЛугм.).

". ..

...

ж)' mс>ц: Кален,nоцки (от Кален,nотс"u) 8р'О (Млад.).
.
з)ч>" (регресивно уподобяване):, Kep~ec~o~ ~ладе1t!f,е,,'(Лук.).

и) .II/>~ (депалатаJiизация)': Луnч,О8. ШУМ!J,К.· (А-сп.)•.

108;
й)с'>с

(депалаталиэация): Су.леJtа,!овu локвu{l\~.), но срn.
,
:

С'ул-еймлн,ово бран,uште (Брус.).
К) Поява на т. H~ ,лабиално л

друга страна нарушават aKЦ~HTHOTO еДИНСТВ9 'на ло~ския говор. ТуК
също. трябва д~ се спомене 'н за 'ня~ои по-важни особености на yд~..

в единственото lfi. и. ~ Поnовuте

ревието

,
л) 2,'>1) (под влияние на белоградчишкия ronop): .l).OPUH гроб
(ЯРJI.), l)ypuIta чешма (Вълч.),I)урuн,а круша (Крум.).
,)

имена

от словосъчетания.

дума,

взета на

раЗИJl.

.

а) В думата лозя .преобладава ударението В'ЬРХУ последната

За африката 1) трябва да се отбележи, че се ~~яца ,в ,ред ~уми

сричка: м. и. Лозята (Алекс. Влм. Войн. ГаЙт. Ключм. КрИВ. Орс.
Прог. Сталм.), Кр'Ькожабскu лозя, (Рас.), Лunенскu, лозя (Вас.),
Cmapит~ лозя (Бъз. ГГн.' Др'ен. Ko~. Тол.) и др.; формата 'с уда

,З е в се намюдава в някои местни

MecTHQ име, е по~рядкав Ломс~о (Бук. Дрен. ЧВР.ЧОРJL). Послед

названия

рение върху първата сричка на тази дума, която се

K'a~o резуJIТaT от

изпадането на х или в: напр. Кеин (от Ке..х-auн,) вало2, (Млад.),
Шеuновец (от Ша~х-:uновец,. Дългош. Ключм. Ком. Млад. Мокр. Рас.),
Соатъ (ГЦиб. ДЦиб. Игн. '·~алугм.).

К'о н тра К,Ц и Я се явява' също във връзка с

изчезване

б)Същ. Я30ВUн,u, което се среща

' ,

на х:

"

Хап л о л ог И я, с ин'к О п. Честата употреба на дългите местни

названия

е

довела

до занемаряване на ня,КОИ гласни

от

.

'

,

ност и H~YCTaH()5eHOCT на ударе~ието. 'Акцентната _система

1

на го

вора се 'нарушава от 'редица случаи на разлlt~НО ударение' както по
отношение на една и ~ъща дума, взета на' рц~ни ,места, така ,!, на
ра3JIИЧНИ думи. обраэувани по един ис~щи нач'ин с определена, на
ставка .. Тези случаи може да бъ~ат обяснени отчасти с тенденцията
KЪ~ специфичнора~вити,ена удар'еJIИ~ТО по селища, ~отчастиu~ ана
логично влияние на 'сходните по форма меС!fниимена и наи-сетне

може да се -дължат на' влияние от, страна на белоградч~кия, го
ломския

говор" ле)Ки

извън' обсеrана настоящата рабрта.Без ,да навлизаме в подробно

сти по този въпрос; 'нео.бходимо е с оглед ·на по-пъл~~::? ос!3етле
ltИе на -местните имена от езиково гледище да отбележим някои по
хара~rерии особености на тя.хн~то У дарение. които ОТ една cтp~~a

,пр~дставят ОТКlI~нен~я .O~ общои~!3естното б1:-лгарс!<оr:цар~ие, а от
1



.

,

за акцентните схеми в ло:мския~.говор вж. ,ЦВ. Тод О р о в, Говорът на град

.Лом, СБНУ, кн. XX~VIII, с..

~

I

31

и сп.

ДУ14а

върху и- гласна

първо,начално удар~ние -върху ц- ГJ1аспа от типа Росица (срв .. ударе
нието на основната дума роса)" водица (от вода), .nолUц'О, '(от 'поле)

Местнйте имена от Ломско се 9тличават с извънредна по~вйж"'.

на ударението в

.

на HaCTa~KaTa: Бистрица (Дреп. Чорл.), Ковачtiца, Конярuца (Га:йт~),
Пажарuца (Дp_eH~) и др. Това изместване на ударението върху гласна
на суфикса е ,станало по всяка вероятност под влияние ,на имена с

~дарение'

вор. Подробното iIроучваце

'

а) ,В няколКо местни имена н'а, -ица се !lзблюдава преход на

ударениетоотударена~асричка на основната

yдapeH~ а:'Раnчевuu'Ь (от АрdnЧ~ВUЙ1J) геран, (ГЦиб.), Р'Ьм,лuец (от.
i

'

,

вторично~

,

круша (Сталм.), Пqрдuм (отПородuм" Вас.)., КЪМ същото яв~ение
~e отн~сят и случаите, при коиrо имаме изчезване на начаJЩО не

"

говор.

име; носи уда-

I

и "срички ~

по този начин се появяват синкопирани форми: Бартарска (ОТ' Баu
ракmарска)м.ала, Барmарскu (от Байракта~СКU)ВR '(Чорл.), Ка
ленnоцкu. (от Кален!}оmоц"u) връ (Млад.), Зеuрuова (~T ~ЗахаРUО8а)

Харамлиец, Кис.).

като, местно

р~ние най-често върху първата сричка (Вас.' Динк. Кулем. .пук. Млад.
Топ.); с ударение върху о (ЯЗО,!Uн,u) се среща само в Чар. (срв.
същата па~тавка вм. и;Б.'ЬзОвuн,umе, Млад.).' и с ударение върху
предri<?следната сричка (язовинu) в Вли.
..,
в) Същ. в'Ьрвuште (вр'Ьвuште) обикновено ,е акцентувано върху'
Kop~HHaTa сричка като . М. и. В Вас. ГЦиб. Прог. Тол. Сталм. ,ГГH~
К,уле,'М. БЪЛ,.ч.Орс. ЛQМ; B~aд; обаче носиударение върху ll-гласна
на наставката (напр. в КиРКО80 в'Ьрвuште и Московско вървищте).
Б.-Местене на ударението върху различн'ИСРИЧКИ на имена,
образУВЭJJИ с една и съща' наставкэ,И развитие на главно уда, р,ен ие

думата мала (от махала) ,като съставна" част на селищни имена.
ИН'l'ересен 'случай rтредставя 'контракцията на тласните и-а в Ц в

М•. и. Алuzuн_а (от Алu-агUNа) м,ала (Млад.).,

среща и като

ната )fоже да се обясни С: ВJIияние на. белоградчищкяя

Кеин (о} Кехшiн) валог (Млад.), Шuновец (от ШаХUll0вец, Ков.), ,Б

-/

местните

'

места:

ОТ typCK-И произход :I)aMuuama (Добрид.),I)умаuа (Бук., Гаит.).и
др. ,От "румънско потекло е 1) в следните местни имена: I)ONOB дол
(Бук.), I)он,оввръ' (Чвр.) И I)QКОВUОРн,uцu (Бук.).

"

в

А. Различно ударение за eJ(Ha и съща

др'Ьвл'а (ГГН.).

.

.

•

и др.Ямението обаче H~ е ,могло да обхване ВСИЧКИ имена: срв.
напр. и-и. Жеравuца .(Мет.), Ясенuца (гайТ. Лук.)~ Лавuцата ,(Вас.
Кл~ЧМ.", Крив. Р()гл~), р.ЛtinНJЩа (ДЦиб. Игн.Ков~ Мокр. СТЩL)~
Сmуб.щца (Крум.), СулmdllUца (Прог.)~ Сuн,явuца (Крб.)и др. Що
се отнася дО М. и. Песоf11,нuца (Дългод.), при ~oeTO ce~ ~:в!lва цpe~
местване ,н~а.ударението от ударената коренна сричка В:ЪРХУ суфикса
на OCHOBHaT~: дума, то, може 'да се обясни с в.1иян"е :.и,а белоград

"

чишкш( ·говор.

'.,

б) При известна част от 'имената, образувани с наставка

-08

(-e~-) и н~й:ните разширения, също се HaTЪK~aMe на премества,не на

ударението от ударената сричка на основната дyмa~ върху 0- (е-:)
гласна на наставката. Този процес също не се е генера.7Iизува}(,КЗТО
езасегнал СJIеДНИ,те случ~и:

,

l~, (1рвпагате.лни

Имена

.~.

на ~08-: срв.

.

в М. и.' Венчова ,I&руш,а

(СТ8Jlм.),ЕсенО8абара (Ярл.), ПеткОва поле

.(Дъбм.),

СрВ. В М. И. Дdновдол(Ярл.), Мит"ова ливада
дина (Добрид.)" ГлdгО8 ~O./L (Дрен.)и ,др.

'(T-o;J.»)

БресinO/JU'

1l0gш (KOT~), (орухОВ812ЕРогл..) И др. Преобладават обаче. прилага
тепаите ua ~8- (-ев-), КОИТО не носят . ударение върху ТОЗИ' суФ.uкс:
Габроsаna~

.

,

~

·2.

Местни имена с lIaCTaB~a -ове4: напр. Дрен6вец;'Мет1tО8ец,

'ТОnОЛОВ8Ц,

ГАогОВ8Ц

прилагателни

от

(Чьрл. Дрен.),

тези

имена

сричка: дренОвскu;тоnолОвскu.
на -овец с ударение върху

ударението

върху

И' тук надделяват

oCHoBJ:IaTa

след.глаВН9ТО: напр. Гладно' поле, Тевна круша, Луда бара, Чdвча
обреш с по-сл~бо вторично ударение; Горна Гнойницq" Злата дол
.чина, Нинова туфа, В08ВО кладенче· с -малко по~силно .вторично
~ ударение. Когато между ,1Две удар~ни срички лежат . ПQвече от две
неударени, то в тоз.ислучаЙ силата на издишните тласъци се раз

Орловец, (Бук.). ,ПРОИЗВ'одните

запазват

дума

:

същата

местните имена

Боzовец (Бук.), 'Буковец)

'.

дедовец (Добрид~), Карановец (Бук.), Кърн',овец (ГГн.), Принк'овец
(Г'Гн.), ·триЧ,l'овец (Вълч.) и др.
.
, 3. Местни имена ·с наставка' -овица: само в две речни имена:

БожорОвuца. и

ТорлОвuца(Дългод.

ДЦер.).

.пределя· 'почти равномерно върху двете

В останалите местни

-'

'. .

.'



4. Местни имен~с наставка -ово, -8ВО: в сел~ jI. Донду1СОВО И

. мовата

таз,И наставка: напр. Расово, Чорлево, Ботев(), Райково (Кулем.) и др.

една сричка ·оТ

главно или' вторично ударение: напр: Роше

воденица, Гаговuшка

бара, ка.меilчОвото

бранuще и -др.

.

на местни имена или H~ ОСНQВНИ техни елеменtи.
.

Местно име с наставка "овен,е: .само Долно ЦерОвене.
В) В'ня~ои местни .им:ена от Ломско .наблюдавам~ изме~ва~е
през

"

,

.

В' основата на ломската топонимична система са' легнали много

нарицателни,. едни от които са старинни думи. (архаизми), а други· 

ударената. 'С!ричка на ·основната

дума : Бъзовец (сел. и. и м.и., ГГH~)) Брест08_ЪЦ (Вълч.), Смърдовчец
(ДЪЛFОД.). Тук' се '·касае. за. особен акцентен процес, при който

думи ·ОТ български или чужд произхо'д, които имат ограничена диа
лектна УIJотреба.,Предварителнот-о системаТИЧНОизясняване на' тех

Бjковец): покрай главното .ударение се еРЗЗВИJIО,И ВТОРИЧНО,'което
посте,П~ННО се засилило до такава степен, че приело характе'р на
rJia~HO, а ~ървоначалното главно ударение отслаб~ало 11 днес е . едва
за~ележимо. Процесът може да' се представи-схематично по следния
начин: Бъзовец> БЪзовец>БЪзовец>Бъзqвецl. По 'същияначин с"е
обяснява ударението в сел.и. Дългошевцu (от първоначално Дълzо
шевци) ИВ прилагателното, съставна част на ·М. и. Пашuнскd лuвdда

на местните имена 'в специа~ната част ("Класификация на месrните
-имена"), а·от друга ~ дава възможност да се види цялостно какъв
ценен материал .сесъдържа в топонимията наЛомска за историята
набълrарск~ език и за българската диалектология.
/,
_

се ~. изхождало от 'фор~и с ударение върху основната дума (срв.

ния! ПрОИЗ~ОД

носител

съществителното

-

на

.

по-силното

или

главнот.о у дареНJiе, а'

на по-слабото или вторичното ударение. 'Такъв

е случаят, когато' между двете .ударени срич~и

.

няма повече от две

неударени: напр. Банuн
лilл'ак,Луда -бара, Суа .~apa,.· Лековн,а
,вд:да,·БУчово бранuщте, Араnс"а, лuв4да, Вълча нови' дърва и др.
За '~абеляаваl!~ е~· . че 'ВТО.РИ9НОТ.О ударение, което отстОи.~сам()през
~,цHa. 'Н~Y дap~Ha .сричка от .r лаВН9То., е. по'~~лабо в~·равнени.е'~ с онова
ВТОРИ.ЧНCl.ударение,К96:ТО следвц .непосреднОп<? д~ё.'неУ'дарени 'сри~~~
оо ~

_

4

' .

"

'",

_..;'"

..."

_-.

. -

.

"

1 I означава ГJlавио ударенИе, ,.а

; _

~

•

..

-.

.-

.._

...,...

.

~

. " , _

~.'

•

~.

haIa ."лъка

кия .говор или С

р~ни СрИЧКИ,ОТ които едната принадлежи ,на прилагателното, Ц ~дpy-'
прил~гателноrо е

страна улесняв~ разглеждан~то

chaluha

"·морски водорасли",

на гола планина", срв. в нбълг. производнота хъл

-zазн,uк 1 • Гласната у, която с.е Ср.еща каТ9 заместник на, стб. ж в тази
дума .. от ЛОМСКО .може да се обясни' или' с влия!'ие на белorра,цч~ш

-- прилагателно+ съществително.

тези' мес.тниимена

една

"колиба ~,'cxъpB., халуzа "трева" ,чеш.

ПО)l.

Местните названия, които по форма представят словосъчетания
от '-прилагателно и" съществително, се явяват' 'най-често с две .удa~'

.

от

)С~ЛЖГ~ " ограда, укрепление, вал~; СРВ. още в МРУС. и брус. халуzа

'В. 0себеностина . ударението. при. местните и~ена от словосъ-

гата -"на съществителното. При. една' част от

значение

1. Ал у га· --- песъчливо и тревисто място·' покрай река. Като

вец {ДЦер. Мет. Сливов.),' чие'I'О ударение на пръв поглед изглежда
необяснимо~ В· СЪЩНОСТ тук развитието на 'главно" ударение от вто
рично е било предшествувано от преместване на у дар.ението: KO$a~
ровец>Нозаровец>КО.зарОвец>КОзаровец.,
'
ч'етация

и

нарицателно думата е избледняла вече откъм значение. По произ
ход е общославянска : среща се в Остром:.ир. ев. (Mikl. ·Lex., с. 1088):

(Ков.), ерв. фам. и.пашuнцu.тук се отнася беЭСП9РНО' и М. И~ К6зар~

,

'

'ГJl.4. Старинни и диалектни нарицател~и от Ломско със служба

Местно име с наставка '-овка: само ДреН6вка ·.(До'нд.);

на ударението

'

срички :АН'l,еЛО80'

и др. Колкото повече неударени ·срички· лежат между двете ударени,
толкова. по-слаба ····е .. разликата между последните по CreneH на из
дишната сила~ В някои многосрични' местни имена се явяват и повече

от две СрИЧКИ,. носещи

Киселево и в производните /прила~ателни ОТ тях: дондуковски. и ки
селеВСКU.МНОГО',повече са имената, 'които не носяr ударение върху

. 5.
.6.

ударени

кладенче, Божиuовадолчим, Дракивото лuце, ка.м,енчова nадин,а

имена ударението се запазва върху основната дума: Ярловuца, Толовuца, Луковица и др.

109

.

аналогичното

В'J!ияние

на

.наставката

-угав С1>ще

..

ствителни като връл'уzа "малка височина"" бел'уzа "бяла пръст". 'В
полза на първото твърДение говори обстояте~ството, че. думата се
l;реща, В: места, 'гдето действите~но е установено влияние на бело
градчишки;я говор, а ,именно'" в ГЦиб.ДЦиб. Дрен. ЧОрЛ. Като/ местно
име думата е позната още 'в Дъбм. И Крб. Трябва ,да се отбележи,
че тя ;е разпространена

с топонимично

значение и на сърбохърватска

територия":" напр. А луз и и Алуге (вж. Етногр. зб.,кн: 11, с'.. 975 и
1068), Алуzа и Халуzе· (вж. РеЧНИК,места, 'т. П, с. 4 и 433): Думата'
се среща 'като местно име и·в РУМЪНСI<И, където е проникнала ОТ 'ста

робългарски : Halanga, Ha]unga (вж.:" у Petrovicj, rDaco-sJаvа, с. 5)..
2~ Б a~H де ра -·..... стълб.От· ит. bandiera "знаме" (Berneker, с. 42)
чрез тур. bandera "флаг" (вж. Meyer, Tiirkische Studi:en, 1, с. 73;
·Радлов, Т. IV, с.1472). Думатз се среща в зап.-БЪJiг. като название

-·вторично.

1 Вж~,

за негоСт.

Мл а Д~ Н_,? В,Студнн, с. ~39.Н

140.

110

111

на върхове' в Милевска и Коньовс!<а планина и стои БрВ връзка'с
триангулачните стълбове,поставяни от руси наскоро след Освобож
дение1·0. В Лqмско 'Се среща само в ·Слив.

,значение " греда " (Мikl. Lex., с. 148).ПО-~ЪСНQ е-' стан~ла Д~ферен·

циация в значени~то им, така че гред -Б северозападните български
диалекти
почнало' да означава определена .земеповръхна _форма.

3. Б апк а - трап, падина.·· С това значение думата е известна
по цяла Ломска околия. у Панчев (Доп"ьлнение, с. 11) срещаме

I

Като нарицателно и като ме.СТНО име гред е общоизвестно по цялата
околия.

бабка със същото значени;е в т. '6: "малък трап, яма, дупка". Не

-'11.

може да се приеме, че тази дума е производно умалително от баба

r ърл о: -

.

тясна част на-блато. Като нарицателно е из

вестно' в Оре., където се среща· и. ка.то съставен елемент на местни
имена.'Срв. в румън. ·Gar}a, имена блато, остров, поток (Илиев, Ру
МЪН. ТОПОНИМИЯ, от слав.-бълг. произход, СпБАН, КН. XVII, ~. 36).

поради липсата H~ семантична .връз~~' между двете .Думи. По ВСяка

вероятност баnка има звукоподражателен произход и СТОИ във връзка
с глаг. ба,nна "падам в няко.Й трап, като стъпям невнимателно", у.

Панчев (ц.с., с. 11 и 14): баnн,а и бабна "да ударя,'"да бачн~,' да
бушна". Като местно I:IMe или съставна част на местни и~ена баnка



12. Д е'Л - бърдо, рид,; в стб. Д1;ЛЪ "хълм, рид" (Mikl. Lex.,
187). Със сыIото'. значение- у Гер. Реч., т. 1; с. 39~: "връх на пла

с.

нина, на бърдо, OTГД~TO И на двете страни иде нанадолище; КJIИ-,
ма;ш, превал, бърдо,- хълм, могила, връх, рид" ... Среща се -само като

, има, широко разпространение в Ломско: ВълЧ. (в 27 м. и.), Крум.
. КОВ. Ком. Дългош. Ключм. Вас. ·ЛУК. Войн. ГЦиб. ИГА.' Млад. Крив.

М. и. В Добрид. Тук трябва да се посочи, че М .. Н. ДеЛQвеmе,.-което
е често в Ломско, СТОИ във-връзка с подялба на полски имот и

Прог.

4. Б е л'й ло' ~ ~я<;,то. покрай. река, удобно за беJIене на дрехи
.
5. Б ел' у в а - бяла -льосова почва, 'бяла .пръст. Със същото
значение думата е посочена у Панчев (ц. с., c~ '21). От прил. бел с

'няма·нищо. общо със старинното дел В.· значението му на рид.

(Дрен. Топ.). От основа' на гл. беля, стб. Б1;ЛНТН:

13.

Делник (делница)-

.

дял от полски ИМОТ,. НИВИ, ливади

и пр .. Същото значение на думата посочва Иванов в . "ОрханиЙският го
вор" (СБНУ, КН.

рядката наставка -'ува, която може да се обясни к'зто контаминация

XXXVIIJ,

с.

109). Двете

форми .са новообразувания_ от

гл. деля, стб.., Д1;ЛНТН и 'събт'ветстsyват C~MO пофОРМ8, но не ИПQ

от -ова и -уга. Като местно име се среща в Рас.' Като нарицателно

. 6. Б е л'у г а - ,бяла 'льосов~ почва; срв. СЪЩОТО' значение _и' у
Панчев (ц. с., c.21). ~aTO М. и. се"'среща във Влм., а наред с ,това

A1;AHTt;I) ИД1;ЛЬННЦ~
" работилница ". (MiKl. Lex., с. 187)~ Като нарицателно и-~. и. делник
(делнuца) е общоразпространено в .. Ломско:. ~лекС. Бъз. Вас. Дрен. :
I(рив. Тол'. Ярл.
"
..

7. ~УJIул~ей - бухал, Strix bubo. Също у Панчев (ц.с., с.
38), КОЙТО. ,посочва, че ~азидума се употребява· в Царибродско.От

Реч., Т.

е 'познато навсякъде

И.Двес е живо нарицателно в това село.

звукоподражателен

значени~ на стб._Д1;ЛЬННКЪ "съучастник" (от гл.

8 Ломско~

.

корен, -за ..което .вж. у Младенов, Етимолог. реч.,

14.Д Р ЪМ к а- храст,

_което

9.Г о ЛИН 3, гол И H-~ -ГОЛО;,неJ),Jзработено място, л~шево от
едра растителност.

Думата е . Стара (вж .

MikI. Lex., с. 135: ГOAH"~

",!еобра,ботена земя"). Голuн,е е производно от година по аналогия

на същ. като поле. Като наp1iцатеЛQИ двете думи имат 'ограниче~а

,употреба в ЛОМСКО,а като местни- имена се срещат в ДЦиб. и и.'
. ' 10.. Гред - малък ПРОД~говат рът. Същото значение е по.:"
сочено у Гер.' Реч., Т., 1, с. 246, 8 У Панчев, ц.с., с. 80 : .• маnЪк про
точен рът между нивите като насип до два метра висоl(" . Интересно

·е обяснението на Д. Маринов: "сред полето цяло продължение из
дигнати места, но много' по-ниски от връх"
f

(Жива старина,' кн.

IV,

С.' 191; вж. ·и в "Градиво",' СБНУ, KH.XVIII,- ~. 11, с. 130). Още в

f;Тб: ~Ц бlflIИ употребnвавИДУ?lIетите

rf~M}J Г~ с eoЦJlQ И f;'ЬЩО

Със същото значени.е у

Гер.

са МОСГОЙI;lО , не се

среща

в

Ломско, а

се

е

запазило

като

П.Скок· в своите работи върху макелонската топонимия определя и.
дветеду.МИ (дръм 'и дрмун,) като заемки от гр. d()Vp6~ "шума".1К~то

значение .път, пътека". Думата. епроиэводна от гл. .Вървя с наставка

лем. Вае. ГЦиб. Прог. Тол./ Сrалм. ГГН. Вълч. Млад. Орс.

ГрЪМ.

с. 373.0бразувз~о е с наставка -ка (умал.) от OCHo~a' дръ,м"

КОМJIозиционен член' на сел.- и. В1Jлчедро'м. Във връзка с изяснението
Н8'м. 11. - Доуг,а. дрма, привеж.ДаЙни чак• .др.м.ун, (иа о-в Kp~K),

с.49.Каro М. Не. и нарицателно се, среща в Слив. Основна дума е
на М. и. БолулеU IlUК1J, което. се среща в Вас. {IyK. Сливов.
8. В ъ р в ит т е, в р ъ в и Ш т е :-широк . път в полето," по
който. се пр~Кllрват. стада' овце.и гo~eдa; у Гер. ~ач~ (т. J, c~· 156) със

-uшmе; ·която означава тук мястотЬ на действието, изразено. чрез
глаГ9J1~ата основа. Като. нарицателно и месТвоиме. или съставна, част
на ме~ни имена тази дума е широко раапростравена вЛоиско: Ку

J,

се имз;>, предвид, че В.руски. се срещат диале~тно. apO.lU ~. дрёМ
в сти ..drumаs "дърво" (Bern'eker, с. 231), трудно
мощедасе приеме мнението на Скок. Като нариц'ателно дръм.ка е
познато навсякъде вЛомск~ а к'ато М. И~ се среща вОрс .. Сталм.
ДЪJIГo·д. и BM.·~. C;U.hteOH()oa ·дръМка (Сталм.).
15.
г ла - малка височина, могила •. У Гер. (J:>еч., т. ll, .с. 25) с

. "храет,гъC'tалак",
.,

>

I)y

подобно значение

:

жюгла, \жюглlJ,нq, (и с дж-)-, "куп~ина ,от

земя,

отрупана край, нива или ливада, З8· даПОК8зва предеlIа й" ,; у Ива
нов (СБНУ, кн. XXXVIII, с. 146): чукла "малка могила". I)у~да е от
чуг'ла (чрез уподобяване), от И,f. кор. ~eи·2. Като ,нарицат.елно се
среша
в ~еста,съседни. на беw1Jоградчишкия говор. (Бук. Лук.
ГiЙт.), а като м.·и. с·амо . в ГаЙт. Срв. и М. и. ОТ ~ап. България:
Чуклата (вс. Брезов ~дол, Соф.З), Чукле (в с. Д. Тлъмино, Кю..
стендилско 4).
1 Вж •. ГласниК екол. науч. д-ва, KH~

11, ~. 284 и кн. ХII, с. 204.2,Вж. ~a. него у МладеНОВfСтуди~, с. 145 и B_ArcЬiv
Т. XXXIV, с. 385. ' / ' .
.
. ·ЗВж. Динев, Год. Соф,. УП., ис-т.-фИJI. фак., КН. XXXIX, с.' 67.
\

4·

вж.~ 3 а х а р и е в, ~БНУ,

KH.XXX1I, с. 372.

.
fiir s1.

РЬН.,

113

_-112
16.

Ж и р --желъд. СЪЩО у. Гер. Реч., т. II,~.·

"пасище, фураж" (MikI.

Lex.,

_е

с.

Като

198).

нарицателно

28. 6'б-р е ш - ' път, който nреси'ча висока MeC~HOCT; висока
равна или полегата местност.' Със стеснено з~ачение у Гер.· Реч.,
т. 111, с.30?: "пътека въз стръмен път"; с подобно, значение у Ма;
ринов: "пътека, _през ·която се ми~ава . въз един . стръмен бряг
(Матер~али от Зап. Бълг.;- СБНУ, кн. XIII, с. 257). В стб. се среща

стб. ЖНfЪ

21;

думата

не

разпространена, а като м. и. се среща само в Крив. и Мокр..
17. S ъв н И к - стая изкопана в земята, землянка; СЪЩОТО
. значение у- ПанчеВi'Щ. ·С., с. 138 (ВЖ. ~ЪBHиK). Първоначалната форма

ОБfЬШЬ " височина " (Mikl. Lex., с. 475) от *об-в-ръщь. В нбълг. ~opMaTa .

на думата ще е била~еJl1tик, от което чрез редукция на 'е _и диси
МИJIация-на .м,н,>вн, се ·е получило

Като нарицателно думата
М. и. я· срещаме само в

не

е

S1JBHUK,

В

което' s

разпространена в

е

обреш е под влияние на наставката еш или на сродното по значение

вторично.

ОБf1)ЖЬ~ "крайбрежие " (срв. схърв. сел. И. Обреж je, Обреж, вж. Реч·

ЛОМСКО, а·· като

ник места, ч. 11, с.291; в румън. obreaza, obrejie, obreja са сла
вянски заемки). Думата се среща и в Рилската грамота на /Иван

Ko~.

18. Йазовини (сам() в мн. ч.)"дупки на язовци" . K~TO нари~

цателно ИМ. И. е доста. често (Вас. Влм. Динк. Кулем.
Топ. Чвр.~.
19. Колнйк

'

Лук.

Шишман от 1378 г.: WБfьшь.2

Млад.

е

главно

в

Като нарицателно

селата

покрай

и като м. и'

Дунава:

Ков.

Млад.

коларски път, коловоз; същото у Гер. Реч.,
т. 11, с. 388.. НарицатеЛНОТО значение на тази дума. е избледняло.
Като м. и. се среща само в КОВ.
.

Стан; среща се още в Рогл.
-_
29. Пар лог (мн. ч. nарлозu) - място, в което е имало лозе,
по-късно изоставено. Същото значени~ е посочено у Д~ Маринов

ПЪТ,на

денов (Етим. реч., с.412). Думата

--

. 20. К Р й ~ ол' река, гдето

завой; у Г~p.

завива

на

е'диа

Реч., т.

или на

(Жива старина, КН. IV, с. 186), Геров (Реч., т. IV, с. l~)И Ст.Мла

11, с. 414: "място uH.a

друга

страна;

завои.

Като нарицателно и М._·и. се среща в Дъбм.
.~
'21. Лавица - праг, иакопан от реката в брега; стъпаловидна
мествост. В стб. значи "скамейка". (Mikl. Lex., с. 330)# следователно
думата е придобила 'днешното с}( значение по ~етафоричен ПЪТ,
както и _същ. гред. Като, нарицателно· лавица е _общои~вестно в

ЛОМСКО, а като М. и. се среща в Вас. Кmoчм. Крив.

. 22. JI и ц е

-

гарска) заемка в маджарски:

чение и се среща често като м.и. или

като

съставен

елемент

на

,
23. Мат и ц а -дол, урва,
, ЗlJзчение:-· "извор" (Mikl. Lex.,

в която има вода с кладенче. Срв. стб.
с. 364). У Г~p. Реч. (т. III,c. 53) е
дадено друго значение: "царица на· пчелите, матка".!В Ломско ·това
старинно съществително е запазено в М. и. в ··Добрид. Дрен. Чорл.

Нарицателното му значение е .··избледняло.
Мър т,в ин а(м рът В ин а) места

24.

. . със

25. М ъ· р т В И ца - ~ecтa със северно изложение; .мочурливи
'места със застояла 'вода. У Гер. Реч. (Т. III,c. 89) ег;осочено същото
значение. Като нарицателно нее' мног<?, познато, акзто ,14. и.' се

. среща· в. СЛИВОВ~
26, Нап о:й

ГЦиб. И ДЦиб.
~ място на· река за

-значение е показано-' у

.

'.

поене

на

доб~тъка.

'

,

Същото

Маринов (СБНУ, кн. XJII, с. 255-, и в· Жива
От представка Hq,
кор. пои (cps. гл. поя).

+

старина, кн.' IV, с. 239).
Като нарицателно думата има ограничена употреба, като м.
само в. Лу·к.
27. Н е'р е з (Н е рез и н а} ~ нерязано, запустено лозе;

'у Гер. Реч~" Т.

и.
също

111, с. 266; от llе+ кор. рез. Като нарицателно се

среща . B,Дp~H. И ДО!IД., като м, ~, Нерезен,(! в <;ъщит~ ce~a,

отстб. П~i\огъ"пре_насяне~про
парлог,

а

от

тук взап.

(Mikl. Lex.,c. 563). Като "нарицате~но

и съставна част на месrни имена има ограничена употреба в Ломско
(Асп. Кот. Чорл.).. ДYM~Ta .се среща и. в други . места в Зап. Бъл

'

.

Кис. Чорл. Ярл.

/ (бъл

вино, И8Ра.; такива . изби са били изкопавани извън сели'щата по по

лето. В стб.: пнкьннц·~ "изба"

гария, напр.

северно нзло ~
жение, "мъртвнчуви"-, в· противоположност на лице (ВЖ. по-~оре);
СЪЩ.' значение у Гер. Реч., Т. 111, с. 89. Като нарицателно и като

състаВl;Iа част на М.И. се среща в Брус. ГаЙт. ГГн. ,Добри~. Дрен.

раrlаg З

бълг. Трябва да се отбележи, че .се· среща. и българската форма, а
именно nрелоz (срв. м. и. Прело'Z в с. Г. Кобилье, Кюс·гендилско 4 ).
На сърбохърватска тери,!,ория парлог е разпространено като м. и.:
Парлозu на 4 места (Етногр. зб., т. 11, с. 307), ПаР(lОZ (пак там, т.ll, _
с. 4,3, -44,46,,53, 56, 61). Като нарицателно и като съставна част на
М. И. в. J'JOMCKO се среща в села, в които е проникнаЛОВJlияние на
белоградчишкия говор (ГаЙт. Кис. Лук~).
.
.
·30. П й в н И Ц а - изкопано МЯСТО В . земята за съхраняв~не на

Por л.

М. И.В' Брус. Бук. ДОбрид. Дрен. Кня~м.Крб. Рогл., Чорл. Ярл.

представя стара славянска

мяна"; от маджарСJ{И е .минала в схърв.

място на баир, бърдо или бряг, което има слън
чево изложение.'Ду,мата ·'е позната наВСякъде' в Ло:иско с това зн~

-

разпространена

М. И. ,Пuвнuците

дО

С.

Орешец,

Белоградчишко.'

31.П и с к а ~ извитото дърво, коеТО'съединявапроцепа . на

кола с предната ос. У Геров (Реч., т. IV, С. 405) с малко· по-друго
значение-: "клинът, който заглавя жабката за пр~цепа". у Мзринов

-

(Градиво, с.

130), е

дадено. прил.nиСКО8um, произведе!:!о

от СЪЩ-8та

дума:: "една нива се Ka~Ba писковита, 'когато не е. равна', и

когато

се . оре, все остава или ·в средата ИЛИ на .края рог нейзорано МЯСТО-;
това място в Ново село се казва nUCЪK~~. Думата е

. ж.ателе(-_П,!яmзход.

Като изхождаме

от

рт

първоначалното

звукоподра

конкретно

значени_е на писка. лесно можем да си обясним, че то е почнаЛО.да

03нача9а местяост~ със същата форма. Като нарицателно .не е Ra!
пространено 'в Ломско,

~

1

2

.'
'4

а

като

м. и. се среща само в Млад.

_

Вж. Б. ЦО и е в,' История на 'бълг. език, т. 1I, с. 42.
Вж. Й. И-в а и о в, Бъдг. стариии от Македоиия, с. ·597.
Вж. Б. Цоиев, ц. с., с.

165:

Вж. й. Захариев,_СБНУ, ки. ХХХП, с. 474~

Местните названия 01" ЛОМСICО

,



8

'

114

115

, 32. П И'Ш урк а -

изворче.

У Панчев, Допълнение, с .. ,,252:

"вода, чучур с дълъг жлеб, длаб". Думата е от звукоподражателен
ПРОИ3ХБД. Като нарицателно рядко се среща в Ломеко, а като М. и.

В Ка&

.

33. Пл' о с к а -.:- 'малък .плосък и кръгъл съд (Гер. Реч., т. IV,
с. 44); от по-стара форма ПЛОtl(К~ (MikI. Lex., с. 574), стара й
основа (*nAOCI('lsI). Омекчаването на" л' се ДЪЛЖИ на особеност на'
сам~я говор. Като име на блато се среща само в Лом и Орсоя. Срв.
Плоска, блато' в Козлодуйската низина.
'

34. По й а зъ к ----- вада, изкопа~а над ,воденица, за да се от
бива водата в неЯ,когато е нужно (вж. Д. Маринов, СБНУ, кн. XIII,
с. ~71); от по
яз +-ък. Като нарицателно е малко' известно в
Ломско, а като м. и. се среща само в Сталм.
35. Пре в а л - полегато място, място на височина, през което

+

се преминава отвъд вея. Със

същото

значение у

Гер.

Реч., Т.

JV,,,,

с. 232. Като нарицателно не е разпространено в 'Ломско" а като м.· и.
само в Душ.

,

36. I1 р ,.6 кар -

ши'рок път· между ниви, лозя или градини>,
оставен за прекарване на добитъка. Същото значение има и в
орханийския говор (вж. Г. п.Иванов,СБНУ, кн. XXXVIII, с. 101).
От, представка про
кор. кар - (срв. и гл. nро-кар-ам). Като нз

+

рицателно е известно в малко села на' Л()мско, а като м. и. се среща
в Слив. И -Рас.

37. Пр унд а - МОЧУРЛИВО място, блато. От румън. prund
(Tiktin, т. IIJ, с., 1274), стара., българс~а зае~К'а, от сr б.' п,ждъ 1 (вж. 'за
него по-долу). Като нарицателно

е познато в сеЛ~.покраЙ

Дунава

(Сливата и Орсоя), а като съставна ,част на, М. и. се среща в Слив.
38.ПрЪдиште (пърдиште, пру диште),~ "когато от

наводнението и нанисането на реката се образуват насипи от пясък и

талог (кал) и по този начин се появяват сухи места, тези сухи места
се 'казват· nръдuще" (вж. Д. 'Маринов, Жива старина, кн. -IV, с.· 274);
също У Панqев, Допълнение, с; 273:. "място> 'насип от пясък и талог,

на~есени от наводнение"; у Гер. Реч. (т. IV, с. 257 и т. У,с. 234) са
дадени и формите nрадuще и сnрудUще. ·Връзката'на.това съществи

телносъс стб. П,mДЪ
наставката -.uште

има

"насип, бря~" (Mikl. Lex., с. 754) е ясна;
тук

увеличителна

(аугментативна)

функция.

Като нарицателно и местно име, е разпространено. навред в Ломско

И то най-вече' в села, разположени
Дългош. Кот. Крб. Ло~ и Мом . ).

покрай :река (Взс.

39. Р а зд оле ц, мн. ч. раздолци, -

представя умалително от f~~ДОАЪ

Влм.

дол. Думата е.

(Mi~I.'Lex., с.

Дъбм.

архаизъм,

775)..Срв.

и с. Раз

дол, Санданско. Известнq е' .само като м. и. в Дрен.
,
40. Р а С т И ц ~ - клечат габър. Същото значение- у Гер .. Реч.,
,Т. V,c:. 73' (вж. т. 3) и в. Материали за бот. реч., с. 496; ·.от
храст

+ -ица.

м. и. в. Дрен.
,1

Като нарицателно· се среща рядко в

Вж. Б. Ц о н е В,' Ц. С., с. 41.

Лом(:ко, а като

41. ,Р е з о в е Ц - 'растение острица, резавец, Carex (вж. Мате
риали забот. реч., с. 501). K~TO нарицателн? не е 'разпространено в

.

_ 42~ Р ИГ ъ н - растение Origanum vuIgare. 'У Гер. Реч. (т. V,
78-') е посочено под форма ригань, без да е дадено значението му.

Ломско, а като М. и. във ВОИН.

с.

,Произхожда

.мак.-румън.

от балкано-латински

ri"an,

-пУ, вж.

или .от

Dalametra,

с.

диалектно"румънски

(срв.!

180). Като нарицателно не е ,

разпространено, в ЛОМеко, а като м. и. се среща в Душ.
- 43. Р о r - означава' места, които са издадени като рог; напр.

ниви, които се врязват в гора или място, оградено от река,ТЪЙ че

добива удължена форма. С подобно значение у Гер. Реч:, т. V, с. 82,
лод Т. 4 иб: "Издаден връх на нещо, гдето се, срещат три или
повече стени (кьоше); бърдо, издадено от планина". Като нарица
телно и м. и. е широко разпространено в Ломско (Брус. Влм. Ключм.
КНЯЖМ. Кот. Крб. Крив. Тол.).
44. С а д - новопосадено лозе, ливада; същото значение у
Гер .. Реч., Т.

V

с.

108;

сТб.

C~ДЪ "растение, разсад"

(Mikl. Lex.,

с. 818). Като' н'арицателно и м. и. често· се среща в Ломско (Вълч.

КОМ. Лом Слив. И др.).

45. С е н н' ъ к --.:..- ,на8ес сред полето за добитъка; у Гер.
с. 311: сепн,ик., Среща се в М. и. Cnaco8CeHH'1JK, Прог.
46. ,с лат и н а - слабо течаща вода в дол. У Гер. Реч.,

Т.,

V,

с.

190:

"извор, на

·tA~THH~ "блато"

КОЙТО

водата

(Mikl. Lex.,

с.

не

857).

блика

толко

Реч.,

.

Т.' V,
силно"; В стб.

За етимологията на тази

ДУМ2

от кор. сол- вж. CT~ Младенов,Етимол. ,реч., с. 589.. Нари~ателното

и значение 'е избледняло в Ломско. Като м. ~ се среща само в
Мет. и ДЦep~
.
47. См р ад л' ак - растение смрадлика, Rhus cotinus. Също у
Гер. rеч., т. V, с. ~05. Като нарицателно е. разпространено в Ломско,
ft ка.том. и. се среща само във Войн. Донд. Дългош.
'

.

'Соленик, ,солник". Като нарицателно не е разпростра~ено, а ~aTO
М •. 1f.ce сре,ща само в ГГн.
. 
50. С тра н а
просторна MeCTHoc'r. Като М. и. 'с.е среща само
'в дЪJIГОШ. и До ид. .
'
. '
, 51. Стр а н е' - полегата широка местност. У .Гер. Реч. (Т. V,

-

48. С о в'а т (с зва т, С О а т, с а ат) - пасбище. От тур. соват
илисуваm "ВОДОПОЙ" (Радлов, Т. IV, с. 791); У МагаЗЗНИI(, с. 52~:
:savat. Като нарицателно и м. и. е доста разпространено(ГГ~. ГЦиб.,
ДЦиб. Дрен. Дъбм. Игн. Калугм. Кулем. ~лив. Топ.).
49. С о лин а р -_ място в полето с поставена сол за добитъка.
у Гер. Реч.;' Т. V, с.218 се ср~ща солuн,арн,uк "соленица, соларник,

-:

<:~

266) е

посочено като производно от стран,а, без. да е опреде~ено

по-точно значението му. Като М. и. се среща и

по

JJ:руги

места. на

Зап. България (в 'с. Топли 'дол, Кюстендилск( 1 ) ; срв. и на с,!?рбо
хърмтска, територия сел. и.

CmoaIЬe (Речник

мест!!, ч.

11,

с.

405). 

В Ломско името означава· по .. голяма местност- покран Дунава, която

влиза в землището, на селата
1 Вж.

3

Кулем. Ков. Стан. ГЦиб. и ДЦиб.

а ха р и е В, СБНУ, КН. ХХХII, с.

289.

,

.

111
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С т, У бел, с т У бл; а според Д. Маринов (Градиво, СБНУ,
КН. ·XVIII,c. 52) : "Стубел, МН. ч. стубли, е извор, когато водата из
тича из' широк шупъл дънер от 'дъбово или буково дърво; стубда
е тогава, когато изворът е обграден или с колци или С дъски, за
да не се събаря земята. Шуп.лият дънер. отгоре е задънен, а OT~

52.

.страни

има дупка, в която има дървена тръба и през

тая

дъ'рвена

тръба тече вода". У Гер. Реч. (т. У, с. 277) самият дънер се нарича
стубел : 1. "широк шупъл издълбан дънер от дъб или бук, турна! на
извор, за да тече водата

през него· или на устието. 'на кладенец, за. да

се налива вода през него; стубла, ст ублица", а' С1?ЩО. така: ,,2) кладе .. ' ~~
нец със.. стубел, футул; кладенец с корито; със стублица при него за '

поене

на

добитък~.,"

Думата

.е стари'нна,

стб.

tТОУSЛh "извор"

(Mikl. Lex., с. 897); в схърв. старо stublb "извор", ново сmублuна, .
нсловен stublo, чеш. stbel, пол. речни имена Стуб-ля, Стубель (Го
ловацкий, Геогр. словарь, с. 305); от KOP~ сту-, ие. stOlJ-, успоредн"О
разiп~рение sto!-, ste!-, 'sti-'B стъбло, стб., tТhБЛО (Младенов, Етимол.
реч., с. 614). Катосел. и. думата е доста разпространена'н~ сърбо
хърватска територия: Стубла~ СтубflJЬ, Сrnубал, СmуБЛUНi], и др.
(вж. Речник места, ч. JI, с. 408). Като нарицателно в Ломско има .
ограничеН.а употреба, а като М. и. се срещат: Стубелъ (ГаЙт.), Стуб
лата, (Вас. Добрид, Дъбм. Крб.), Сmублuца (Крум.).
53. Т Й п е Ц : - вид TpeB~, власатка, Festuca ovina (МатериаJJИ

за бот. реч.) с.524). Образувано е от прил.тun "сплеснат" {Гер. Реч.,
Т. У, с. 337: ти~ы, типъ), а то е от гр. 7:VJlO~ "печат". Като нарица

телно е малко познато,- а като М. и. само 1;1

СЛИВQВ.

54. Т Р е бен ИН а. -.-.:. гора, която е подложена

_
на -,изтребване

или е вече изтребена. П'РQИ3ВОДНО е от мин. страд. прич. на гл. требя
(тре6ен)+наставка -ина. Като нарицателно еразпространен() ~ ЛОМ
<СКО, а като М. и.се среща в Крив. и CTaJIМ.
'
55. Т Р ъ ни Ц а - място,. в което има много TpЪH~, трънак;
пасбище. Същото значение е по~о~ено у, Гер. Реч., т. ,V, с. 367.

Още в стб. се срещат дублети ТfЪНЪ и ТfЪННЦ~
с" едно и също
'значение (Miki.. Lex., с. 1007). Ka;ro нарицателно има ограничена
употреба в Ломско, а като М. и. се среща
Кулем.Стац.

във Вълч.

Динк.

Крив.

_

56. Тум ба к - стомах; също у Г~p. Реч., т.У, с. 379.ПРОIIЗ
водно е от същ. тумба (за етимологиятаму вж. Младенов, ЕТИ!dОЛ.

реч., с. 642) + наставка .. ак. Като нарицателно, е разпространено в
. Ломско, а като М. и. 'е възниКнал.о по метафоричен път, 0зн'ача

вайки. формата на MecTHocтra (В Дъбм.).

Туфа -малка горичка от един д'о два декара. Думата
е посочена у Гер. Реч. (т.. У, с. 386) с друго значение: "снопче лук".,
От лат. tufa "китка" чрез, нгр. посредство: 7:0vrpa (вж. Romapsky,

57.

..

.Jahresbericht d., тит. Inst., т. ХУ, с. 130 и Б. Цонев, История на,бълг. ез.,
T.II, с. 325). Като-нарицателно и като М. и. ИJIИ ·съставен елемент
.иа М. и. е често'в Ломско (ВОЙН. ГЦиб. Дъбм. Дългод.. Кис. Кот. ЛУК~
прог. Рогл.).
'
, 58. У б б й - широко място на път, на което могат -да се раз
минат. кола, когато се срещнат; често служи· зз ,граница

на

ниви

ливади. (М-аринов; Жива старина, кн.

IV, с. 192). В стб. о'Г сой
има --друго знnчение: "убийство" (Mikl. Lex., с. 1031); от представка
у + кор. бой, (cpB. .npyra степен в Г{I.бu-я)l, следователно конкрет

-ното значение на у бой в нбълг. е:

"убито,

отъпкано

място".

Като

нарицателно днес не е познато, а .като 'м. и. се среща само в района
на

ЛОМ.

/

59. У·Т е к а ~ вада. У Панчев, Допълнение, с.315: "вада на река,

пресушена, отбита за ло:вене на риба (Дебърско)". В

or

м. р.: O'ГT~I(Ъ

"течение"

стб. думата е

(Mikl. Le.x., с. 1075). Като нарицател~о

не е разпрост.ранено в Ломско, а като М· и. се среща в· ДЪJJГОШ.
ба. Фун ЙЙ Ц, ПЪТ"който пресича H~ много висока местно,СТ ;
врязана местност. Думата се е свързала със значение за

местности

с определена форма по метафоричен път. Като на риц,ате JI НО , I:f М. и.

В Ламсхо се среща на много места:- Вас. ГЦиб~ ДЛин. Дългош. КЛ·IЧчм.
Ков. Крб. ЛОМ Оре., Слив. Стан. и др.

61.' Ш кал' е - тиtfя, ~ал; същ. С,!?бирателно от шкаля, което
lIе е общоизвестно в Ломсхо. Д. Маринов дава следното 3FUlчение на

шкаля:

"AKO!~ тинята е много рядка, казва

се шкаля {вж. ,Жива

старина,W кн . 1, с. 14). У Гер. Реч. (т. У, с. 584) се среща със същото
значение. По зсяка вероятност първоначалната форма на ду
мата е скала (от л~т. sсзlа) "СТЪJIба, стъпало на стълба", ~оято според

Романски (ц. с., с. ]28) е проникнала в български през гр. ахаАа- ~BY
ковите промени, к()ито., е претърпяла тази дума, са лесно обясними:
скала> скал'а(зз меко· л ~B Л.9мския диалект срв. същ. nл'оча вм.
плоча) и оттук

-

-

шкал'а чрез антиципация на мекостта върху на

чалното с' >ш. Трудно е- обаче да се

обясни как се е стигнало до

по-късното значение на думата, което сочат Д. Маринов и Н ..' Геров.

Ту'к може-да ··се ми~ли, че поради еднакъв звуков комплекс .с нариц.
кал (срв. ш-кал' .. : кал-) ,и поради избледняване на, ПЪРВIiЧНОТО зна
чение постепенно се е ра~в~ло и утвърдило 'ново значеНИ,е на думата,

а имен,НО ".кал, рядка
само в Млад.

r л•. 5.

тиня"~ Като

Класификация

местно

име

шкал е

на местните

имена

При географската рззrтредялба 'на местните

имена

моЖе да се изясни произходът

се

среща

по селища

и' значението, на тези имена эавсяко

селище поотделно с оглед на обсега на чуждите "еэикови елементи

и на представите, които c~ се

отразили

научно' гледище обаче би била оправдана
топонимичния. материал,

положителното

при която

от хипотетичното,

от

в

местните

такава

да може, не

названия.

класификация

От

на,

само да се

отличи

но и да се установи какви

типове

местни имена -,се срещат,

кои

тях преобладават в дадено

зем

Йзходна точка за важни

заключения B~B 'връзка с развоя на тgпо

лище или области ·кои ,~a незначително 'застъпени, а оттук ·да даде

нимичните типове и за _устаНQзяване на тяхна~а -n,родуктивност~и
непродуктивност.

11~
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Въпросът за класифн!"ацията на "славянскит'е местни имена е

Функцията на наставките, като се изхожда от историческия им
развой и. от съвременното ИlVI състояние, е също важна при опре
деляне на главните групи имена. Оттук различаваме местни имена с

в~мерил практическо разрешение за пръв път у бележития .славист

Фр. Миклошичl, КОЙТО разделя тези имена с оглед на първичното

значение .на основните им думи на две' големи категории: 1. Местни
имеН1l от лични имена и 2. Местни имена от ~ъществителни нари
цателни; след това ги разпределя схематично по суфикси, с които

са образувани, без да Вниква Достатъчно.в

стните

имена, в значението

им елементи. Изследванията

ставя за.., задача да

и

формалнйте

стру}{турата

белези

на

топонимични наставки и местни имена от нарицателни. В същност
специални "топонимични" наставки не съществуват; T~ са по ПРОИ3:АОД

нарицателни или прилагателни на~тавки, които покраиiдругитефунк
ции са развили и топонимично значение.! Следователно преценени

на ме

съставните

от историко-генетическо

на Миклошич,В които той не си по

класифицираславян<;ките

местни

ценни ооаче с полредения топонимичен материал.

названия,

са

строеж на имената.

С оглед на последното напълно' приемлива е класификацията
на СТ. РоспондЗ. Трябва да се изтъкне неговото правилно гледище

относно метода на класификацията: необходимо е тя да бъде ос
Нована на анализа на корени и суфикси както ОТI\ЪМ формална

.. ица и 'разширенията й;' 3. 'с наставка -ци,' -08ци И -инцu" ~и 4. С
наставка -080 (~e80).
.
',&азnредядбата на местните имена от нарицателни в девет,под~

_

И двете класификации обаче, на Франк и на Роспонд, I{ОЛК~ТО

групи e~ въз основа на МОРфОЛОГИЧН8те им елементи.
'
.
Освен посочените по-гор~ l\lестни имена в Ломско се срещат и
такива, които бихме. отнесли. към категорията с нарицателните. и_а
ставки, но КОИТО днес не се употреб,1ват като нарицателни в ломския
говор. Едни от тях са архаични нарицателни (срв. напр.м. и. Пещuна,

и да са ценни в методологично отuошение, 'са ограничени въгху
една или две категории местни названия (с наставки -ic ~ *.it) и ik)
и поради това не могат да обгър~ат голямото' разнообразие от то-.
понимични типове и ФОРМИ, каквито може да се срещнат в известна

област. При една всеобща класификация на топонимичния материал
от Ломско най-напредтрябва да се разграничатимената по произход:
българ<ши, турски, р УМ1>Нски, несигур.НИ и неясни. По-нататък за раз
предялбата на българските местни имена са от първостепенно зна
чение морфологичните елементи на имената, като се имSl предвид не

само звуковият Състав 'на тези елемент~, но и техните функции..
Значението на основните думи може да послужи за вторична раз

предялба на имената в подгрупи. Установяването на главните групи
- е ~вързано с определянето на наи-съществените от езиково гледище
морфологични елементии' на те~ните функции. Това се налага и
поради факта, че се. срещат местни имена с два и повече формални
елементи, по-важният и по .. характеристичният от които определя и
мястото на съответното' 'местно име :, тъй· напр. сел. И.ГОРflО Лuнево?,
дОЛ1iО Ли1iево, Долно ЦерО8еflе, М. и. ГОРflо'Разлево долно Разлево
които по. форма представят синтактични съчетания ~T определителн~

+

прилагателно
съществително, ще бъдат отнесени към имената с
наставки ..080 (-еВО)j-е1iе, а не къ\{ имената от синтактични' съ
четания, защото rези наставки са най-характеристичният, най-съще

ственият елемент в. пОсочените имена.

, 1 Die Bi1du'ng der Ortsnamen ·aus Personennamen 1т Slavischen
Denkschriften
d. Wien. Ak.,. Т. XIV и Dfe slavischen Ortsnamen aus ~p'pel1ativen~ D~nkschr., т. XXI.
2 Studlen~ zur serbokroatischen Ortsname·nkunde, Leipzig, '1932.
з РоludЛiоwо-slоwаnskiе nazwy miej&cowe z sufikseт *.;,itj Krak6w; 1937.
4 ц. с., с. 5.
- ,

u

раЗБОИ

на езика: срв. напр. реч. и. Липница' и м. и. ПU81tUЦU'!lе, 06ра~увани
по един И същ начин с наставка ..ица, която в първия. с~уч~и има
топонимична функция, а ,.,ЕЪВ втория -- нарицателна.. Съдеики по
славянски местни имена в Гърция, заключаваме, че тази семантична
диференциация за някои настав}{и е настъпила доста раво В бъ~-.
гарски език (VI В.) по тенденции, наследени от праславянския период.
При местните имена с .топонимични наставки 01' Ломско изпъкват
главно четири подгрупи: 1. С наставка -ец, -овец; 2. С наставка

В ново време О.Франк 2 , като разглежда сърбохърватски местни

значение.4

категории

дано само от гледище на 'различни моменти в историческия

имеJ.Iа със суфикси -*it} (> -ic) и -ik (с разширенията_му.. nik,-ov.bn-ik,
-ov"lk, ..is-nik), ги класифицира въз основа на значението на OCHOB~
ните думи, без да обръща достатъчно внимание на вътрешния

страна, така и откъм

гледище, между двете посочени

имена няма делитбени белези. Разделянето им може да бъде оправ •

.

сборно съществително или образувание като ~ОЛUflа, срв., нсловен.

<

ресinа"скала, канара", стсловен. -nеЧU1tа с ч
t)); други не се срещат
в говора като обикновени нарицателни, з' само като топографски озна..
чения (срв. напр. църцарuu,ще
цър!}ориuте .място, гдето цър
цори при дъжд"; Връmл а/{,ъ, покраи р. Цибрица, -КОЯТО натова

<

място прави много завои; от. гл. 8ъртя,

инак

8ръmлякв

местния

говор означава водовъртеж). lJодобниместни названия стоят на гра
ницата на двете категории с топонимични наставки и от нзрицателни
или прилагателни и трябва да бъдат разгледани в отделна .група. с
"Сравнително малък е броят на двуосновните' имена (композита)
ина местните имена, КОИТО са по начало 'лични, фамилни и прозвищ~.и
имена..

Широко са застъпени в ~Ломско

."

местнит~ . ~ Иo/Iена . от прилага-"

телни,. които с малко изключения са запазили неизбледняло първич
ното си значеНjfе на прилагателни. Тяхната подялба ~ подгрупи е ос
нована главно на суфиксите-08-, -СК-, "О8С1С-, -ин,ск-, -ШК-, -ЧК- И др.;
освен тези подгрупи тук спадат и малко местни ~,MeHa, които пред

ставят адективирани причастия или се СЪСТОЯТ от две прилагателни,

или крият в себе'си архаично прилагателно.
1 За съжаление в най-добрите славянски tраматики при -разглеждане на настав
ките, характерни за топонимични образувания, не се· изяснява този въпрос.
,
•
2 За това вж.
по-нататък при
" Местни имена с топонимични наставки .

.
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lAU
Една от най-многобройните категории местни названия в Ломско
представят

+

синтактичните

съществителни.

бъде основана на

съчетания

--

определителни прилагателни

Вътрешната 'П0дялба

морфологични белези

на тез'и

както

имена 1 , може да

ва



прилагателните,

така и на, същ~ствителните. Предимство в този случай имат при
лагатеЛНИ1'е, понеже от гледище на топониминтзте изпъкват като

по-необходим елемент за

синт·актичния ·комплекс

на атрибут отколкото съществителни.те, които
може да бъдат. изпуснати. По такъв начин -тук
девет

в

качеството

телни нейни функции, КОИТО· се запазват успоредно с' новоразвитата

си

'Топонимична

като по·маловажни
можем да различим

+

~Meнa.

турските

и

румънски

вестно име,2

Последната група образуват. местни

имена, несигурни по про

,

Огромният дял местни имена от Ломско са български по про
изход.НеоБХодимо е да се отбележи, че под български местни имена
разбираме :,не само тези,~ чиито основни елементи са български. (сла~
вян ски) по, потекло, но и всички. Оn.ИЯ, КО ито_ са възникнали върху
почв~та на българския език или дори на .ЛОМСI<ИЯ диалект. От· гле
дищеiIа този принцип' тук ще поставим местни названия от типа на

Б~uр'Ь, Г'ОЛ'Ь, Ендекъ, Rъшлаmа, Баllдерата, Туфата 'н пр., кqито

са ~o начало ~арицателни от неславянски произход, обаче Ga влезли
в речниковия ~ЪCTaB било на, общобългареки,
било на местния -бъл
гарски говор. Освен това към българските местни имена спадат' и

ония, КОИТО са образувани от небългарска- (неславянска) основа, но
са изобщо български по ~TpYKTypa: Ръм,лuец (от ара.м,лия), Шеин,о-'
вец (от тур. л. и. ШахUН), Моллаmица (от тур. молла), Султаница,
ПерЧUНКО80, Муканови и др. .
.
Местни имена с топонимични

наставки

. Както вече се изтъкна по-горе, топонимичните наставки са в
. същност нарицателни (рядко прилагателни) наставки. Разграничава
нето на _двата вида наставки е възможно от онзи момент на езиковия
, • 1

Акад.

е

тяхното

срв.

напр.

наставките с оглед

на тяхното

значение в

-овци, Бор'-ов-uhu,Бор-ов-н-uhи, БОр-ОВ"JЬанu,Бор-ов-uца,Бор-ов-н-ица,
Бор-о-штица-(от Бор-ов-шin-ица Бор-ов-ьск-ица), Бор-ово З . и дp~;
-от Чехия срв. сел. и. Alfredov, Alojsov, Doubravice, Dfenice, Javornice,
Lipnice, Borovice, Borovnice и др. (вж. тези имена у ProfQus, Mistni

jщепа v СесЬасЬ", т. 1, C~:- 1О, 125, 126, 410, 411 и Т. -IJ, с. '109,.624, 625).

Езиковиятрзаборна местните имена от Ломско О'rкрива като
обособени топонимични наставки': -~ц (-овец), -ица (-ница, -овица,

-О6ница, -шmuца< -ьекица), -ци (-овци, -инцu),-ово(-ево).4 Като се

,

1.

настаЕКИ

<

неясни.

А. БfJлгарскu местни имена

.

топонимичните

{Берковско), Бор-ов-uца (Белоградчишко), Бор-ово (Асеновградско );
срв. и ~ с~л. и. от Югославия: Бор-ов-ац (словен. Бор-ов-ец), Бор

местни

От краткия преглед на главните групи местни имена 2 е ясно,
че предложената класификация на топонимичните материали от Лом..
ско изtожда от установяването на техния ~роизход и на' най-харак
терните морфологични елементи на имената.

на

следните български селищни имена: Бор-ов-ец (Дупнишко), Бор-овци

'

изход и

.особен,ОСТ

еднообразие във функционално отнотnение. 1 Замяната на 'една наставка
.с друга H~ довежда до типично модиф'ици,ране в значението на из

Не са много в Ломско местните имена от обстоятеJlствени (адвер
биални) допълнения предлог
име. Естествено е, 'че тук се срещат
предлози, КОИТО означават място или пространствена близост. Също

така е сравнително малък броят на

функция.

Характерна

.

подгруни.

развой, когато една нарицателна по същина наставка между ~ДPYГOTO
започва да. служи и за образуване на редица типични по форма
,означения на селища, местности, ВОДИ и пр~ Следователно опреде
.лянето на известна настав}{а като "топонимична« зависи от специфич
ното и ненарицателно значение вред местни имена. Това специфично
значение на наставката има за находна точка без С$мнение нарица

Ст. Мл а ден о в В рецензия върху проучване на П. Скок

поделя

тези имена главно на' две групи въз основа на общото ~начение на i1рилагателните :
имена с обикновени пр'Илагателни (напр. Крив рит, Горно поле) и. имена с при

тежателни прилагателни (напр. Варошка махала, Мар"ова пешчара); вж. Год. Соф.
унив., истор.-фил. фак., кн. XXXI (1935 г.), с. 16 и сл.
2 За разпространението на по-важните групи
местни цмена по селища вж.
приnожените в края на работата седем'-карти~

,

изключи последната, която е прилагат"елна .по произход, за изходна
-точ}{а в развитието на топ'онимичното зна~ение'на останалите може
.да сепредпоnагат следните фУНFЦИИ:

1. Субстантивирап!а: зз' -ец (-ЬЦЬ), '-ица и техните разширения.
2. От. имена на жители: -ци (всъщност мн. ч. от -ец.< -ЬЦЬ).
3. Патронимична фунция : -овци, -инци. 5

Общославянската топонимична наставка -ово (-ево) се е развила
~по .всяка вероятност от първоначални изразни означения с елипса на
'определяемото съществително (от ер. р.), Ka'fO се е запазило. само

определителното прилагатёлно. Оттук тя е Д~била по-нататъкстру~

'туралнафункция' и е станала 'една от най-продуктивните за образ~
ване на местни имена (предимно селищни).
.1

Това е отличителна черта и' на наставките, с които сеобраэуват личните

имена, за което вж. Мик лош и ч, Die Bildung' der slav. Personennamen, Denkschr.
Wiеп. Ak., т. Х.
,
2 Като единст~ено отклонение може да се отбележат м. и. с. наставки -ец (сх.

,-ац) и -uца с дем.инутивна отсянка на

значението и то В сnучаи,

кргато за осцова

служат други местни названия: срв. м.и. Ло.мецъ (Вас.), Прuлеnец (Битолско),Ибарац
от реч. и.Ибар (Франк, Studiел, с. 169); р. Моравица· (от Морава), Сmру.мица . (от
Струма) и др.
"
. ,
3 Вж. Речник ~eCTa, ч;. Il, с. 31.
. 4 Срещат се· още

значение~ НО

малкото

някои наставки с тенденция

местни имена,

към развитие натопонимичн~

образувани. с тях, още не дават основание да

'Ги причислим към специализираните топонимични наставки в Ломеко.
. 5 Конкретно
.месrни

имена.

за

всяка

наставка

поотделно

вж.

при

.следващите

подгрупи
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1.

М е ст н И

И мен ас

(с тб.

н а с т а в ка

-е Ц,

Наставката -овец (стб. -ОКЬЦЬ, схърв. -овац)

- O~B е Ц

ЬЦЬ, ОR-ЬЦЬ)

При раз~леждане нанаставките~ които могат да бъдат опреде
лени

като

топонимични,

е развила тяхната

възниква

на

първо

функция, Т. е. КОИ

място

нарицате~ни

въпросът

как

се

фунции има тя

за изходна точка и кои първоначални типични образувания са дали

подтик за нейното обособяване.

бил образуван "като ед. ч. от

По отношение!Iа суфикса -ец (стб. -bЦ~, схърв. -ац, словен. -ec,~
, чеш. -ес, пол. -:-iec,. рус. -' ец и пр.) този въпрос досега не е зани
мавал езиковедите. Миклошич, който още не различава топонимични

от нарицателни наставки, се задоволява да отбележи, че -ЬЦЬ се ЯВ$Iва
при съществителни' или прилагателни, като

в

първия случай деми-

нуира, а в последния субстантивира. 1 ,Бегло се спира на съот
ветнаТ,а сърбохърватска наставка -ац и Франк в своята работа върху
сърбохърватската топонимия; като' разглежда накратко мест~ите
имена на ~aц, той е сметнал за неоБХОД!iМО да изтъкне между Дру_.
-гото, че се срещат названия,,,В които на суфикса не приляга никаква
конкретна граматичнафункция, на които значи .. ац придава само суб
стантивен характер': Ясmребац, Мраморац, Щuтарац{{.2
"- "
Ако 'съпоставим местни имена от r»па Голец, Ocтpeц~ Пле
шuвец с нарицателни
ОТ
типа
старец,
слепец (срв. и· стб ..·

CTO'ГД~HbЦb, нбълг. диал. студенец), лесно забелязваме приликата в
морфологичната им· структура: и двата вида имена са образувани от
основи на

прилагателни

с помощта

.на

наставката -ец,

която

от типа Голец 'са произлезли по образец на продуктивния за момента

тип нарицателни на-ец (-ьць) от рода ~a стб. СТОУМНЬЦЬ. За 'ФУНК
ционално-геНетичната
връзкз . М€жду
тях
свидетелствува
сле,!(ният
характерен случай: на словаШ. plesivec" плешива, гола планина"
съответствува точно бълг. м. и. Плешuвец (Белоградчишко); . c~eдo
вателно в първия случай думата означава родово ~ понятие заземе·

првръхна форма, а във, втория - точно определен топографски обект.
Станала веднаж типична за производство на местни имена 'от прила~·
гателни, наставката -ец разширила своята сфера и почнала да се
свързва непосредно и с о.снови на съществителни имена: Каменец
(Плевенско~ Ямболс'ко), Блатец (Кюстендилско ),Лunец (Смолянско),

.
,

Преславец (до с. Люта, Михайловградско), ,Самуuлец -(до Елена)"
Куманец (до Джурово, 'Тетевенско) и др.' Освен това намирайки
опора в умалителните на .. ец (схърв. -ац)" са възникнали демину
тиви от първични местни имена: срв. н'апр. Искрец (Софийско) от·
Искър, Прuлеnец (Битолско) от Прилеп, реч. и. Ибарацот Ибар, Дрu-·
мац'4 от Дрим и др.

prtsnamen aus Appel.Jativen, Denkschr.,

Т.

ra n 1< е 1" Indogermanische Eigenname'n, G. 1.
• Вж. F r а n с k, Studien с. lб9~

. з Вж. S о 1m s е n-F

l

XXI,

с.

93.

ОТ

честите

патрон~мични

наЗ~'ания със

в топографични имена като Боровец, Тополовец, образува

названия

уатоАсеновец, Калоян,овец, Априловец, Симеоновец". С нищо обаче'
не може да се оспори възможността имената от типа Асеновец да
са възникнали направо по образец на честите ~елищни имена Буковец,..
Дреновец

и пр." Т. е. по същия

начин, както

са се появили

местни_

названия от типа Самуuлец (вж. по-горе).
-
Относно времето, от когатонаставката -ец>, -овец е станала про-·
дуктивна за образуване на местни имена в български език, имаме·

известно

ОС{Iование

да

смятаме,

че това е

било

не

по-късно

от

в.За това свидетеJ1ствуват _запазените българо-славянски. ме

VI-VII

стни имена в Гърция като напр. 'BfQO{iOt « *връшьць), ~7:(}ofJ{Tat
«*остоовьць)2 и 'др. Топонимичната наставка -ЬЦЬ (-ОВЬЦЬ) е била про-
дуктивна и презстаробългарСI<ата епоха,както се вижд~ от следните
местни названия, засвидетелствувани в различни грамоти от това BpeM~:
.

',.

4

П~ЦJ~ЦЪ, MOXH~T~ЦЪ, ТНХОК~ЦЪ,З LJ~~н~ць,Г~БfОК~ЦЬ.

5

'

В Ломско са сравнително ммко местните имена ,с наставка -ец

Ломецъ. (старо корито на р. Лом при Вас.)

е

:'

ВСЪЩНОСТ умалителн"о.

от реч. и. ЛОА/,;' М6шулец (Сливов.) от румън. mo~-ul "дядо, ~ичо ~.
обраЗ'увано е на българска почва (на румънски' би било без члена
-ул:

*Мошец);

u

сел. и. ПРО20релец~отоснова на м.ии.' деиств. ·прич ..

nроiорел-, .от гл. прогоря, ~тб. ПfОГОf1зТН) крие :а себе си представа
З8 далечно опожаряване

на гора, чре.з което се е почиствала

постта за заселване или _обработка;

мест ..,

сел. и. Роглец (от основа на
старо същ. и. fОГЛЬ, вж. Mi~l. Lex., G. 800) указва ~a първоначал-·

ното местоположение на селото.: кът, заграден от три страни с бре
гове; Р1Jмлйец (Кис.)

рамuя (от тур.-ар.

< ,*Харам,лuец

harami

от основа на хараЛlЛUЯ,

ха-·

"разбойник, грабител"), с .л'Ьрвоначално

конкретно значение: местността е била 'опасна за преминаване през

турско време като свърТаЛИIЦе. на разбойници.

Значително' повече ,са местните имена на ,-овец, .които с

на основата можем да поделим на две

1

2

с. 305.

5

оглед,

подгрупи:

Вж. СБОрRИК НИКОВ, С.

242.
'
Вж. повече имена от този тип у V а s m е r, Die Sl'aven in Gr.iechenland,..
I

'-'

•

ВЪВ 8иргинската грамота от Константин Асен (вж. 1/1. И в а
старини от Македония 2 , с. 581).
,
u
3

4

1 Вж. Die slavischen
2 Studiел, с. 170.

произлязла

суфикс ~08ЦU, като напр. Ивановцu, БогдановЦll, и намираики опора'

и В·

двата случая има сходна, субстантивираща функция, Т. 'е.' образува
названия, озыачаващи носители на свойства, кач~ства, изразени чрез.',
съответното прилагатеЛНQ. Понеже нарицателните предхождат поя-,
вата на собствени имена,З то следва да приемем, че местните имена

е

-ец (-ЬЦЬ) чрез свързването му. с прилагателни ·на-ов-, които по този
начин биват субстантивирани: Буковец (Белослатинско, ЛОМСКО и др.),
Дреновец (Петричко, Ломско), Ляс-ковец (Горнооряховско), ACeH08elf
(Новозагорско, Толбухинско), 'БdРuловец (Кулско), Желязковец (Раз
градско) и др. За произхода на селищните назваНf!Я от типа Асе-·,
'н,овец Пш. ЗВОЛИНСI<:и 1 изказа предположение, че при тях .СУфИКСЪТ-

R

о в, Български-.

В Мрачката подправена грамота (вж. и. Ив а Hu~ в, ц. с., с.616).
В Рилската грамота от Иван Александър (вж. и.и в а н о в, Н. С., с. 59!)•.

·.144
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..
' а) ~ тим е нан ~ р а сте н и я И жи в ОТ ни: БрестО81Щ(8ълч.),
<:ел. и БУ1(овt;ц, Б'030в~ц (с. и м. при ГГн.), ГЛОUJвец (Дрен. Чорл.),
-е ел. и. Дрен,овец, Орловец (Бук.), сел. и. Тополовец.

.

, б) О т л И ч н И С О 6 с т В е н и и нар и Ц а т е JUI и И мен а: Б6

·говец (Буъ-.) от л. и. Бого, съкратено от Богдан; дедовец (Добрид.)

'от старо л. ~.Д1Ьд1J или д1Ьдо, съкратено от д1Ьдославъ1 ; Кара
новец " ~Бук.) от тур.-тат. л.. и. Каран,. нариц. qarahan "царска

титла, срв. и сел. и. от' Югославия КарановацЗ; К6заровец (ДЦер.'

Мет. Сливов.) от основа на 1(озар; Кърн'овец (ГГн.) от л.· И.

K'lJpHbO, прякор ОТ пр ил. 1(рЪН "за животно, на което едното ухо е
пqpязано или е с един рог" (вж. Гер. Рtч" т. П, с. 42~), стб. "fb"J)

"с отрязано ухо" (~ikl. Lex., с. 31~), срв. и фаМ.I и. Кърньовци, запа

,.зено .в. същото село, сел. и. МеmковеЦ4, от Л. и. Метко, сы{ат.-гал •.

от Ме.тоди (Мето, Метко е разпрос!ранено в Ломеко) ; I1ринк'о
.вец (ГГ~.) от. л. и: ПРUН1('О <ПРUМ1С'О <ПРU.мо, Ha~eдeHO от нар.
·лат. prl~US, ,Трuчковец (Вълч.) 'от л. И. ТрUЧ1<О, съкрат.-гал. от
Тршрон, ШеUJlовец (Дългош. Ком. Млад. Мокр. Рас.), Штiноsец
(Ков.) от тур.-перс. л. и. Шахuн, нарицат.~аhin "сокол" срв. сел. И.
'от Югославия Шахuн,оваЦ.5
"
Умалителната настаВJ{З -Dвчец се е оказала непродуктивна и е

~пре~ставена в. еДИНСТ{:Iен<;уго местностпоназваНИ,е СМ:1Jрдовчец(Дъл

-г()д.). от корен на гл. с.м'lJрд-я (местността е. наречена така поради
миризмата на ,растеИli!еrо смрадлика).
'

българската 'топонимия наставката' -ица често се среща
вl:fд

-овица

,

Подобно на -ец наставката -uца е станала типична За образу

.

ванена местни имена, т. е. прид.обила е ТОПОНИ1'4ична функция ПО'
същия път, като ззизходна, точка е послужила нейната субстанти
вираща нарицателна . фУНКЦИЯ. По образец. на нарицателни, произ

,водни ОТ о~нови на прилагате~iIИ (срв .. стб . .зЛ~ТНц~,,~ъ~тица",
Е~А'tННЦ.\, нбълг. 1(uселuца "вид дива ябъл,ка-, солнuца и пр.), са
~e образували. първите ТОПОНИМИЧН{f форми от, типа Златuца, To'lJp

, ица., Белuца, Бu~трuца' я др. От подобки названия след като

" -нaCT~BKaTa -цца се е утвърдила като специфичен 'морфо~огичен при
'\. ,знак в топонимията, лесно сее минало, към обр.8зуване на нов тип'
имена от осн~ви на същ~ствителни с различно значение: срв. напр
J(aMeHUlla (Панагюрско), Ябланuца '(/feTeвeecKo, Софийско), Бр'lJШ~

k,янuца (Пловдивско), Жеравuца (Троянско), Борuлuца (до Турия,
азанлъшко), Кооачuца (Ломско), да.мянuца (Санданско) и др. В
~ Вв ж , м i k I о s i с h, Die Bi1dung der s1av. Personennamen с 274
ж. Z е

n k е т. с. 594, 695.

.

''8.

: Вж. Речник меСТ8, ч" II, с.195.
' .
В. МИК О В изхожда от '.мед ("бакър"), като се основава на п

~~~вите заселници на' това село са ДОПIЛИ от Берковско и следователнор~:а:ои:~с~:
.с 1~)ояам (ВЖ. Произход и значение на имената на- нашите градове села и пр

.М·ОГJlО д'а сСеНообе, че се касае за народна етимология, защото в противе~ случай не'б~
ясни структурата на името.'

. S,

ВЖ. Речник места,.ч. П, С. 457.

,

.

.

КОИТО

са

се

получили

от

в

разширен

съчетанието~ им

с при

лагателни на -08-и-ен,- (-ьн,-).· срв. напр. Бресmн,uца (Тетевенско),.,
ВР1Jбнuца (Софийско),' БОРОIJUЦ(l (Белоградчишко), Ор,ехов.ица (Пле-,
венско), Динковuца (Видинско) и др. Трябва да' се отбележи, че на
ставката -ица (-овица, -ница) като топонимична е била извънредно
жизнена още в VI~VII в. в български език, за което говорят мно
гото местни имена от славяно-българско
потекло· в Гърция на.
-{таа, -{т:Са, произхождащи от, 6но:ва време:' срв. напр. ' А(}ахо/Зlт:аа.

(*ОР1Ьховица), Iov/lEvlloa (*Гу.м,ьнuца), Al7lv[tca (*Лun~нuца), 'ООТ(}О
fjiToa и мн. др.! Също така наставката -ица- изглежда да', е била
далеч по-riродуктивна от -ец. (-ьць) в топонимията през т. н. средно-·
български перирд, както може да ~e съди от големия брой местци

названия, запазени в старите грамоти: срв. напр. С8ШН~~,

БНtТfНЦ~'"

АЖБННЦ~, H~ ШНГlI(ОRнцж,2 Б1)ЛНЦ~, БЛ~ТЕЧННЦЖ,З H~ М~fЕШННЦЖ, H~

К~МЕНН'цж, ЛОМН1-Iцж4 И др.

.

Местните имена с наставка -ица и нейните разширен-ия (-н,ица,..
овица) не 'са МНОГ9 в Л'ОМСI(О, обаче техният брой все' пак е доста

.

тъчен, ,за да се заключи, че те представят характерен

топонимичен

ТИП В ЛОМСКО, наследен от стария период в раз!3итието на български .
език. В зависимост от фОРl\1'ата на наставката можем да различим'
следните

:2. Мес'тни имена с наставка -ица(-овица,-ница и др.)

И' -н,цца,

подгрупи:

а) М е с т н И им е н а с на с т а в к а -ица. Само три OT~ тях са
образувани от основи на прилагателни: Бllстрriца (Дрен. Чорл.) ~
Син,'авица (блато, Крб.) от сuн,яв "Бъзсинкав" (I<aTO признак на во

. дата); .Тр1JСlnенUца (Ярл.)от тръсmен, (от mpocnz); 'Стб. ТfЪСТ1)НЪ.
, Останалите местни названия имат за основа нарицател~и с различно.
. значение (I!MeHa на лица, на растения н дp~): Жеравuца (Мет.), от
жера.в; Иdсен,uца (ГаЙт. Лук.) отясен,; сел. и. Кова,чriца от ковач
във връзка със зан~ята на първите заселници на селото; Кон.'арица

. (ГаЙт.)

от коняр,. КоmЛО8dрица (Добрид . ) възможно от основа на'
коmЛО8арка "кобилица, чатал"' {вж. Панчев, ДОПЪJIнение, с. 175) ~aTO
фигуративно название на хълм; Моллdтuца (B~c.) от основа на чле-
нувано н~риц. м'олла ..та,а това OT'Typ.~ap. molla, mulla "съдия" (вж..
Zenker, с. 894); Пажарица (Древ.) от пожар чрез асимилация на

-.неударено о

в

а,

името отразява ,представа

за_ прочистване на

гора

чрез опожаряване; Росица (р., Сливов.) от роса; с.еферин.uца (Кис.)

от Л.,~ и. Сеферuн'< Северин, (от 'pOMaHCK~ произход); Сулmан.uца

(Праг.) от султан" в името се крие навярно представа за подаря-·
ване. земя о! султана на НЯКОЙ бей през турско време.
- б) М е ст н И И М е на с н а с т а в к а -овица. В, основата на по
вечето от 'ГЯХ-;'лежат лични "имена :Гаговица (изчезналоселище до'
Брус.) от Л. И,. Гаго (вж. Г~p. Реч., т. J" с. 206), съкратено-гальовно
1

2

Вж.

V а s m е r, Die SIaven in Griechen1and,

с.

304.

-..

'

Във Виргинската грамота от Константин Асен (вж.Й. И В а н о В, Български:

старини 'от' Македония 2 , с. 581 и сл.).'
и
..-.-1
з В Мрачката грамота от Ив. Александър (вж~ И. И в а н о В, Ц. С., с. 592).
4 В РИJIската гpa~OTa от Ив. Шишман (ВЖ. Й. и в а н о В, Ц. с., с. 597). .

126

127
...

<от Гаврuл (вж. Ba~гaHД, Бълг. sобств: имена, с. 22), срв. и Гагово
. (ПОПОI'Cко); KocmYP1C~вицa (Гаит.)от л. и. Костурко, прякор на
'Слаб ЧОВt'!'; сел. и. Луковuца от л. и. ЛУКО, което е често вЛомско;
с~л. и: Толовuца от л. и. Толо, сЪI<:pa т. от· Толuмuр (вж. MikIosich,
Dle Вllduпg der sIav. Personennamen,c. 320) или Толuслав (вж. Бай
. ганд, ц. С., с. 64). С наставката -О8ица се срещат в ЛJМСКО още
tCледните местни имена: Божор6вuца (р., ДЦер. Дългод.) от божур
'Чрез изместване на ударението върху третата СР!fчка от края на

името (вж. за това на с. 107 -108); сел. и. Иdрловuца от яр
"стръмен бря.г" ВЪВ връзка с местоположението на селото, мъчно
.може да се обясни обаче· наличието на неорганично л'след основата
на името (може, дa'~ се дълж~ на аналогично' ВЛияние от' страна на

.името на съседното село

Толовuца,о СРВ. и сел. и. ЯРЛ08ЦU, Го

)J;ечко и Ярлово, Самоковско) ; РаиО8ица (ДЦер. Мет.) от л. и.
,Рако (разширено-гальовно от Рад) или от рак.
. . в) Местни имена С наставка -ница: Лиnнuца (р., ДЦиб.

ИГН. Ков. Мокр. Стан.) от лunа.. Пес6тнuца (Дългод.) от' Пес6ч

(.}f,uца чрез дисимилация на ч (СрВ. Песочнuца, БеРКОВСl<О)
(за о ВМ. О,. вж. с. 102).

от nесък

Ha~TaBKaTa -08нцца, l<ОЯТО се .е. получила чрез свързването на

.

--ница с прилагателни на

-08-, е застъпена в ЛОМСКО в името Ме
.довница,. ляв приток на р. Лом при Со Чорлево и село в Белоград
'чишка 0КОЛИЯ. Името е възникнало по ~сяка вероятност в Белоград
ЧИШКО. В основата му .7Jежи думата мед (метал» следователно то СТОи

.:във

връзка с наличието на 'медни РГУ дИ по горното ~ечение . на въ-

просната река или в ОКОлността на с. Медовница.

Наставката' -щmuц~ «*-ьс,,-ица) също е представена в един- 
'Ствено сел. И. Ко.иошmuца. В основата му се крие изчезнало нари
'цателно ком!, което се .срещ~ - самостойно в български' само :като
название на върхове

в Чипровска

планина

и Югоизточни

Родопи

(източно от р. Арда); в сърбохърватски Ком е често име на бърда,
·а също -така

е запазено

производнато "омац

"стръмно

място"2.

Следователно трябва да се счита, че названието Комощuца е пре

HeC~HO - в ЛОМСКО

от- планински кра~ща. Въпреки че наставката

--шmuца се среща най-често в речни имена (напр. Комщuца в Бер

.ковско,Злеm08щuца -

ляв приток на Брегалница, Рударщuца

десен приток H~ Струма и др.)З, не е изключена възможността да са

'възниквали самостойно и селищни имена С тази наставка (срв. напр~

.името на с. Дебърщuца в Пззар:джишко, заселено от преселници из'

Дебърско, Македония, както се установява от предаНlfе); Първона

(срв. реч. и. Зелен,U"08щuца, МUCЛ08щuца1 и др.), в което 8 с.е <е
,асимилирало и изчезнало (срв. реч. и.. Глогощица, Орлощuца 1 и др.).

У Б е р н е.к е р е посочено като неясно по произход (вж. SIav. etymol.
Wort~rbuch, с. 557. кот'Ь2 ), а според Р о СПОя JJ: е заеМI<а от румън. соmа пла
.•

"

2

Вж. В. К а ра

3

Вж. г. гу н ч е в" гoд~ Соф. унив., ист.-фил. фак., КН. XXVII (1930),

1)

и Ь, СРПСКИ рjечник З, с. 296 И 1 v е k о v i с-В r о z

,hrvatskoga jеzikз, с. 553.

'

,.

'

Rjec'nik

'С. 4; ПI1J. 3 в о л И п с к И, сп. Родна реч,. г. ХII, кн. 5, с. 229-230 и сп. Архив за
211 и сл.


.nоселищии ПР'О'учвания, Т. Il,с.

ци- (-'oвци~ -инцu)

места:' nланuнцu, загорцu, nан,агюрцu и др. Подобни имена c~ могли

да послужат без каквото и да било изменение и за означения на
селища: .срв. Дългоделцu (Ломско), Новоселци '(Видинско), които
първоначално

са

о~начавали

жители на дъл ъ

r

Д е

с ело. Постепенно -наставката -ци в имена, от този

iI

ИЛИ на н о в о

тип

е

_

загубила

нарицателното си значение' и придобила чисто структурална функция
за образуване, на местни имена, :като се Сdързвала

лични нарицателни и собствени
'селището

имена,

с основи:

означаващи

а)

на

основателя

на

неговите потомци или· занятието на първите -жители (срв.

Мuxалцd, Търновско; Добросла,вцu, Софийско; Г08едарцu, Само

,ковско); б) на вещни нарицателни, изтъкващи
на

ЖИВОТ,носия,

външен

вид, занятие и пр.

особености

на

.в

първите

начина

заселници

(СРВ. Пч,еЛU1tЦU,Радомирско; Осщрокаnцu, Бел?градчишко; Тuган,цu,
Еленско).
Местните име'на с наставка -ци трябва да са се появилИ

рано в български език

(VI--':"VII

които Фаемер2

обяснява

като

доста

в.), ~a което с~идетелству_ва;

елавянски названия от Гърция като напр'.

КаlevТ:Оt,

някои

КО;Л(lfYТ:Сt

и, др . ,

форми за местен падеж ед. ·ч.; по

.вероятно е обаче да ги считаме З3 им. п. мн. Ч., като· се има
вид, че и .другите

характерни

топонрмични

типове

,изход са се зат~аЗИJlИ в Гърция в своята форма
наставка -ица,

пред-

9'Т славянски про

за им.

П.,

напр. ;С

-080.

В ЛОМСКО се срещат малко местни имена с наставката -'ци:
.сел. и. Брусtiрцu 3 от основа на нариц. *брусар, ·което самостойно не
се среща) обаче е запазено в произв()дното брусарнuца "кутия, в
-която е l;Iаляна вода, та I:Iотопват в .нея бруса, за да бъде .мокър И

да остри ~обре косата"

.България, СБНУ, кн.
.!Jръэ:ка -с характерна

(вж. Д. Маринов,

Думи и фрази

от. Зап •

Х, с.226); сел. И.' Гaйmaн,цu~ от гайmан,4 във
особеност в носията на старите жители насе
лото; сел. и. Г6ЛUFlЦU (днес заменено с Младе1t080) от OC~OBa ,.на

.zолuн,а

стб.годнн~

"голз,

необработена

земя"

(Mikl. Lex.,

с.

135),

следов~телно името означава вида на терена, :който е .nослужиц за

.заселване; сел. и.
1

2

Д1Jлzоделцu

от /словосъчетание ~д1JЛг.u

дел или

Вж. тия имена у В. Мик О В, П РОИЗХОд,)lа имената на нашите градове, села

'и пр., С.'

,1

-~ИНСl<И хребет" (вж. Poludn.-slow.. nazwy miejscowe, с.. 97).

имена с наставка

Наставката -ци представя мн. ч. от -ец. (-ЬЦЬ). В български език
~тя служи главно за образуване имена на жители от названия на

чалната форма нл разглежданото име трябва да е била *Комовщuца
-

Местни

3.

82

и

84.

Вж. Die Slaven in Griechenland, с. 305.

з Д-р"и. Б а сс а н о ВИ ч определя- името за тракийско по ПРОИЗАОД, Karo го

<съпоставя

с' П(}ОV(Jа, стар град в Зап. Витиния (днес- Бруса). За славяно-българ

ския ПрОИЗХОД на името говорят няколко селищни названия, образувани от на'рица~

'телвото брус: Брусен (Тетееенско, ВрачаНСl<о),БРУСflUК (БР~ЗНИШI<О), Брусuно
(Ивайловtрадско), Брусевцu (Свиленградско) ; ,срв. още :B(}ov(Jtva от Гърция (вж.
V а s m е r, ц. С., с. 26)" а от. Югосла.вия:Брус,Брусjе, Бруснu" (7 села), Брус
.ница (вж. РеЧRикместа, ч. 1I, с. 44).
,

4

За етимологията МУ вж. В е r n eJ< е r, Slav. etYnlo1. W(jrt~rbuch, с. 291.

/_

128·
производно

. щото

от изчезнало

MeCTHO~THO

име дълги дел

(село

със

съ

име се среща в Берковско); Станци' (Чорл.) от стан или ОТ

Л., и. Стан (срв. за начина на образуване

сел.

и.

Душанцu, Пир

Допско), обаче местни имена от последния тип не се срещат в Ломско~
поради което първото обяснение е по-приемливо.

Наставките -08ци~ -UflЦU' представят мн. ч. от -ец

ширено чрез прилагаtелната наставка -ов или

-Ufl-.

(-ьць),

С тях

раз

се. обра

зу.Еi·зт родоJ3И и фамилни имена (патронимика~ които са широко раз
пространени в българските народни говори, а също така

. жили

са поtлу ..

като названия на голям брой селища 1 : напр. Бра/t"ОВЦU (Кул

ско), Мuтровци (Михайловградско), Боzдановци (Ихтиманско), Ру_

нието върху наttалната ёричка на името. Друго тълкуване . му даде
Добруски 1 , който го свърза с алб. kjiprea "мед", въз основа на

· В.

съобщеtIие на Иречек, че в съседното с. Копиловци имало заселени
албанци-католици, КОИТО още в XVII В. г~ворели на родния си език.

рудници не е добивана' в миналото мед. Ра~личните фор.ми на името,

които са засвидетелствувани в стари паметници,. са:

C!z.tpurovaz (от
1578 г.)З,Сkiргоvаz (от 1бб1 г.)4, КНПОfОRЩЬ (наскоро след 1688 г.)5,
Kiprovetz (от 1725 г.), Csiprovicio (от 1726 Г.), Ciprovatij (от 1739 г.),

жuнцu (Белоградчишко) и др. С течение на времето паТрОНИМИtt
ното значение на наставката в имената от този тип избледнява итя

срв.

най-различно . значение: напр .. Букьовцu (Ореховско), Високовцu
(Еленско), Лunuнцu (Годечко), Кремиковци (Софийско) и др. В ста
рите български грамоти се среща самое,1.(НО местно име с тази на

обяснението на Иречек. Прот.ив това обяснение обаче· може да се

става една от най-продуктивните топонимични' наставки воългарски
език, като 'се свързва с основи на, съществителни и прилагателни с

ставка, а именно [)ОБОRЦН (В Мрачката грамота от Ив.

' Александър).

Тя е станала тИпична за образуване на местни имена по"късно.
В Ломско се срещат следните местни имена на -овци (-евци) :
сел. и. Васriловцu от л. и. Васил~· Драг6евци (изчезнало <Jeлище
край Якимово) ОТ л. и. Драгое или Драг6Й~· сел. и. Дългошевцu от
л. и. *Дългош 2 , :което днес не се среща в Ломско ; Котеновцu от

л. и. *Котен, образувано от Кото или, Коте' (съкратено от Кос

. mадип)+наставка -ен (cpB~ л~ Н. Младен~Свuле1t и др.); ,като се

лищно име Коmеflовци се среща и 8,'Бе'рковска околия;' Мършовцu

(Тол.) от фамилно име от прякор .м,ършо »мършав, слаб човек".
.
с изве.стни трудности е свързано обяс~ението на ·киnОРО8ци
'(Стан.), ЧlinРО8ЦU (Ков.), с крито е наречена една и съща местност.
Известно е от предание, че в тази местност преди 150 години. е
съществува~о селище под с~щото название (вж. с. 16).• , По всяка
вероятност -последното е пренесено от пресел,ницииз едноименното

балканско селище в Михайловградско .. Като изхожда от старите
форми на ЦM~O: КНПfОКЩь', Сhiрuгovаz,Сhiргоvасiumи др., ИречекЗ"
го извежда от гp~ Х1]ЛОV(2tov»градина СА) минало в стб. под ФОРМа
J(Hn°YfH~, което е -'засвидетеЛСТВУВ'аН9 в документ от 1347 ·г. 4 'За да
приеме~ това обяснение, трябва даДQпуснем изместване· на ударе
с1 ПQдобно явление се среща.и 8 други езици: срв. напр. старите гръцки
названия :I/(j)"l~al, Фl).а.~аt, Ае).ЧJО{; от Италия : Tarquinii, Poтpei, Volcii и др .. ; от
Германия: имената на -ing, -ingen, ..ungen като Freising, Mehring, Tubingen и др.
(вж. S 01 m s е п-р r:t n k е 1, Indogerm. Eigennamen, с. 68-70); от Югославия: име
ната на -илu и -О8uли като Kocmuh.u, Лазиhu, Мuлевuhu~ МиmрО8UЛU и др. (вж.
,Речник места, ч. Il, с. 213, 231, 270, 271)~' .
.
•
.
2 За наставката -ош (-ошь) в славянски лични имена вж.М i k 1 о si с h,Die
Bi1dung der slavischen Реrsоnеl1паmел, с. 231.
з Вж~ Пътувания по България, с. 286.

.



Същото приемат и . й. 3 а х а р и е в (Чипровци, София, 1938, с. 184 и сл.)
и В. Мик О В (ВЖ. Произход на имената на нашите градове, села и пр., с. 145).
4

,

Обаче според 'проучването на географа И. Захариев 2 в чипровските.

и производните К.НП'ОRч~tfНОТ

1654 и К~ПfОКНЧ~НН от 1669 г.б

Следователно могат да се предполагат като първоначална форма на

името три варианта: Runуровец, Киnоровец и Киnровец .. Ак? пред

почетем' една от първите две форми, то. изглежда твърде BepO~THO

направи' сериозно възражение: няма данни, от които да се съди, че
гръцката заемка "иnурие (днес в някои наши диалекти под форма
чуnар7) преди XV в. е била широко рззпррстранена в български, за
да проникне и в областта на Чипровския балкан преди основаването
Н'а въпросното селище; следователно .трябва да се предположи, че

името е било пренесено от краища, съседни на гръцката територия,

или че то е последица

на

локално

гръцко

влияние,

каквото не ~

установено досега. ПЬ-вероятнаизглежда друга възможност ~a обяс

нение на името: ако приемем

за

първоначална

формата

Нunровец,

можем да изхождаме от л. и. Киnро (сы<атеноo от Кunрuян,), озна

чаващо основателя на сеlIищет<? (срв. сел. и. ~орuловец, Кулско;
Павликенско); впоследстви~ под влияние H~ четири ..

. Паскqлевец,

.-сричното название на съседното село К~nUЛО8ец

(днес КОnUЛО8ЦU) "

са сеполучJ.JЛИ формите Киnоровец, Ки пур овец. Р~зширенатаупо ..
треба на наставката -овци в български сеЛИIЦНИ 'и рода ви имена е
довела до промяна на първоначалното ~KиnpOBeц в Киnровци и Чи
np08ЦU (след. палатализацията на квч пред гла~ната и).
С наставката~ИНЦuе образувано~~инственото MeCTН~CTHO име

в Ломско Галотинци (Дреп.), :което, е твърде старо,

като .се

има

предвид, ..че 3'а основа му е ПОСЛУ~ИJIО несъществуващото днес л. и.

*Галоmа. 8

."

~ ·Вж. СБНУ, КН. XIII, с.
2 Вж. Ц. с., с. 185.

429.

з Вж. И реч е к, ц. с., C~

286.

..

4 Вж. Н. Мил е в, Католишката пропаган,ца в България през

1914, с. 187.

.

5 В летопис на поп
кн.· IП, г. 1882, с. 8 и сл.).
6·

Петър

, .

от

..

с. Мирково,

'п

-

('

.
XVII

в., София,

r-\

ирдопско, вж. 1 Jериод. СП.,

Вж. Мил ет и ч, Заселението на католишките българи в СеДМQградско и

Банат" СБНУ, K}{.~XIV, с. 397,43~, 476; На гости у банатските българи, сп. БЪJtГ.
преглед; r:'III (1896), кн .. 1~2, с. 437.
,
.
-

.

7 У Гер. Реч. (Т.

VJ

с.

567)

е дадено чюnар'О

.градина

,за

зеленчук

село или вътре в него; бахчия". У Ст. М Л~ ден о в ~Етимол. _речник, с,.
сочено като обл.ю .... зап. чуndр "З~JIевчукова
8

с.

293).

градина ~.

689)

край

е по

Производно. е ОТ гал .... череН· с (еж. В е r n е k е т, Sla~. etymol.Wo~terbuch,

Местните

назаанияот ЛОJ,fско.

,

130

I .

4.

Мест

влияние i , а то от л. и. *Галъ,Срв. zалъ 2 ."черен"

ii и и мен а С н а с т а вк а -о в д, -е в tJ

лово, Ореховско); сел.,и.

О.бразуВането на местни' имена" от прилагателни, производни от

фам.

'

.

'

Николай

в БЪЛIjlрскиrе селищни имена най-разпространена прилагат елна
наставка е -ово (с палатално съотsетст;вие -ево), която се среща и
в другите славянски езици с топони~чна функция. Изходна точка
словосъчетания

със втори

ср. р. (напр. сеЛОL-се.(J!1~дцше

и др.),

член съществително от

което

постепенно

било

занемарено. ПсГ"този _ начин О!Iределителното прилагателно на -ово
поема самостойно службата на Me~TI!0!1Me, понеже ·то изразява спе

цифична ос~?беност 'на назования обе~т (напро, Габрово, ДРfJn080,
БРЯ20ВО и пр.), докато нарицателното посочва твърде общо вида на
обекта. За продуктивнqСtта на топонимичната наставка -080 в най

ранния~риод на български език съдим от големия брой славянски
също се срещат названия

с тази наставка:

'

напр., КОНДОСО,

вети. Това е докаэателст~о . за жизнеността на въпросната топони
мична ~HaCTaBK~ И. ДHe~ в български език. Някои нови названия като

. фактически

не

чрез

зимето и~и фамилното име във форма за среден род.'
~

.

Основните думи, на този. тип местни названия са предимно
имена (фамилни и ,презимена) : сел. Н., АлексаRдрово (нов(»),

дадено ,сле~ Освобо:кдението, от името. на 'княз Алексан,дър Батем-'
берг; сел. ~~ Аспарухово (ново) от името на българския хан Асnа
pyx~· сел. и. Б6mеВfJ (ново) 01,' презимеrо на велик~я български поет
Галова

(Мет.)

от

по-старо

*Галово-

под

турско

Вж.S о 1m s е n-F rИ n k е J, Indogerm..Eigen'namen, с. 73.
Вж. V а s n1e Т, Die SJaven inGriechenJand, с. 308.
. ЗВъв Виргивеката грамота ,от Константин Асен (вж. й. и в а н о в, Бълг.
старини от Македония', с. 581 и сл.). .
.
• В' Рилската грамота от Иван- Александър (вж. й. и в а н о В, ц. С.,· C~ 597).
1

2

.!

6
1

В записка

I,...c. 116.

к'ЬмДобрейшово евангелие (вж. Б. Ц он е В,. История

'

В Лесновеки паренесис (вж. Б. ЦО н е в, Ц. с., с. 195).
Вж·. Пш. 3 в о 11 И Н С КИ, Имена на извесrRи'лица и събития.

ТОПОНИМИ(lна номенклатура, Сборник Ников, с •.

243.

на бълг.

българската

руско-турската

деец.

ОС80ВНИ,

'.

11, с. 238); Разл'ево (Алекс.

на разсоха, разсоа, расаЗ, което

означава

разчепатото

(срв.' и. стб. f~;3tOX~ "чатал, двузъба в'ила, "'}3ж. Mikl..

Lex., .с. 78~),a като основна . дума на името показва фигуративно

и.Ч6рле

во' вж. с'. 16~.

11•. MeCTH~. имена от съществителни. нарицателни
КЪМ тази категория принад~ежат голям брой местни названия

предмет предполага съв~упностна повече белези, отколкото, са тези

'

,на ви~а, поради което е в?змож~а ,семан,!;ичната диференциация
1

8

·на

от Ломско. Наименуването на местности, ВОДИ, и селища 'с обикно
вени нарицателни .без изменение на· тяхната форма е, обикновено,
явление и в други езици. Първоначални нарицателни ~имена става'1'
собствени, когато бrьдат отнесени към единствен обект (лице, селище)
река, местност и пр.). Естествено е, че. названиет.о на единичния

2

език ,т.

инициаторите

м~стоположението на селото между две рекички. За см.

. лични

-революционер;

от.

Динк. Донд. Крб.), Рdжл'ево (Топ. ) от основа на гл. разлея, мест
ността е. характеризирана като пространна (разлата) ;сел.и. РаСО80

дърво 'ва' плуга

пре

"

е,цин.

Лuн,080, Нишко, вж. Речник м:еста, ч.
от основа

при.

на

Игнатиев,

сел. и. Лuн,' ево (Долн,о 11' Горно, I{OeTO днес 'ie присъединено ,I<ЪМ
с. Ковачица) от лuн, "вид риба Tinca vulgaris", която се среща в
блатата Iiокр~й ,Дунава (срв. сел. и. Лuн, при Охридското езеро и

9. IX.. 1944 г. обикновено. по .пр,едложение на местните наРОдIJИ СЪ-'

Ботево, Донду"ово о И др. са обра;зувани

п.

нася по всяка вер'ОЯТНQСТ до вкуса на водата (край селото минава
Киселевска бара, а също -fака в неговия район има· и' кладенци);

о' В Ломск~ С ·H~cтaBKaTa" -080 (-ево) са образувани предимнq но
-вите селищни названия, появили се сле~ Освобождението 'или след

бавян~ на HaCTaB~a -ово (-ево), а чрез механична. промяна

.органи-·

думи е различно значение: сел. и. Iiисел'ево от кисел, което се от-

о

· .

Мих~Дондуков-Корсаков,

Срещат се и няколко местни имена· на-080 (-ево) от

.' Гл'Г""О ко, НА.)(ОКО, (~O'A.)fEK03' ~Ъ'OKO, i\SЛА.НОRО, Ц~OKo4, tJb.:f~ORo5, Л-tt
нособ и др.

Александър

(ново) от л. и. Траuко,'заслужил политиче~ки

местни имена· от Гърция на --ОРО(У) И -оРа: срв. напр. :) A(}dxopa, ;ST(}E
соРа, ГаР(}ОРо, П61Т-о{Jav, LlQtuvo{JaP и мн. др.2· В'··Т. н. среднобългарски
цаметници

княз

война от 1877 г.; сел. и. Иакuмово (ново) от л. и. Я1Сuм', заслужил
политически деец; сел. и. Крумово (ново) от името на българск~я
хан Крум.; сел.и. Младеново (ново) от л. И., МладеН 1 заслужил по
.литически деец ; Муйково (Калугм.) от л. и. Муйко, съкрат.-гал . от
My)CaM~~· <;ел. н.. Нuколаево (ново) от името на руския княз Ни
колай- Николаевич, главнокомандуващ руските войски в руско-тур·
ската война црез 187Z год.; Перчuнково (Пиш.) от основа на" прякор
[lерчuн,1СО на човек с буйна коса (nеРЧUfl), ·срв.фам. и. ,ПеРЧUНКО8ЦU
вДългоделци, Ломско ; Пеinърчово (Млад.) .от л. и. Петърчо~· Рай
,'ково (Кулем.) от л. и.РаЙко~· сел. и. Станево (ново) от основа на
презиме Стан,ев, ·эаслужил политически деец; сел. и. Трайково

за ,развитието на този тип местни имена са били по всяка BepoSJT
ност първона.чални

на

нието; сел. и. ИZflатово (ново) от ОСнова на фам. и.на руския граф

:t

r

и.

зирал' управлението iз младата българска държава след Освобожде

.. денция, ~a ракте рна И, за други езици: срв. напр. гр. AlB~uv~QBta, :) A~,
лат: Aquinuт 1 и дp~

(срв. сел. и. Га

от' л. и. ДиНКО,на"за··

служил политически деец; сел. и. ДОflдуково' (ново) от·' основана

лични имена и други съществителни, не е специфична черта на сла
вянската топо~имия. В този .случай се касае за топонимична тен

0XEta,

дин,ково. (ново)

За промяната на българските' мести" имена на -080

на

под турско влияние

вж. Ат. Т. И лие в, Турски изговор на български местни имена, СпБАН# ист.-фил.
клон, хи.

XIV,

С.'

114-115.

3а етимологията ва гал'О вж. бележката под 9ерта на с. 129.
З' Вж. Гер. Реч., т. V, с. 5З: .

2

'

1з~

133·

" собственото име спрямо видовото дори тогава, когато' все още е,
. жива смисл~вата връзк_амежду тях поради еднаквата им форма.!

,

. X~paкTepHa граматична особеност за \човечето местни имена от

'-

този тип ОТ Ломско е тяхната членна форма.

Раэпредял6ата

им

в

девет, подгрупи се свежда всъщност към Ij:ласификация на съответ
ните нарицателни, като се изхожда ОТ морф~логичнипризнаци на

последните. 'Така различаваме най-напред три подгрупи местни на

звания ОТ нарицателни от мъжки, женски и

среден

род,

които

са

'безсуфиксни ОТ гледище на съвременното им състояние или са обра
эувани с непродуктивни наставки. Специфичното значение на настав

ките -uште,-а/t и -нuк(-арJl,U/t) е ,важен-белег за разграничаване на други
три ПОДГРУПИ, местни, имена. Най-сетне поради различни ФУIIКЦИИ на
наставкиtе-ица (-ница) и -иа в нарицателните, които се явяват
като местни имена ОТ Ломско, оправдано е обособяването на теэи
имена в отделни подгрупи. В последната подгрупа' са включени
местни названия от сложни нарицателни (композита). В по-голямата
СИ част нарицателните, -послужили за местни имена, принадлежат

към следните общи семантични 'категории: физиогеографични имена

(Op'lJX, ,zpea, могила,' пещера, поле, рът, блато, бара, ло/tва и др.),
ботанични имена (брясm,круша, гЛО:JIСе, върба/t, лuвадаи др.) и

Т. ,н. културни думи (геран, -градище, гроб, nчелuн, селище, стубел

и др.).

1. Местнии~еiн ..а от нари'цателни

от мъжки

род с

неп род у к т И В Н И Н а ,ст а в к И И Л и б е э н а с т а в к и

. В зависимост от общото значение на нарицателните можем да
.
. ,

различим три ОСНОВНИ.случая:

" а) Местни имена от наРИIfателни'сфиз~огеографично значение:'
Баиръ (Иг~.)., Брод~ (~ол.); Вdлоzъ (Чвр.), Вdлаz'h (ВОЙН. ДУШ.КОТ..
Прог.); Връъ (Алекс. Асп. Бот. Динк. ·Добрид. Донд.Дрен .. ДЦер.

'Дългод. Дългош. Игн. 'КЛЮЧМ.· Княжм. Крб. Крум. Сливов. Сталм.)"
Вы ъ (Кис. Стан.) от ВР'ьХ; Гред'Ь (Алекс. Асп. Брус. Вас. Влм. Войн.
Динк. Донд. КJiючм.Ков. КОМ. Крб. Сталм. ·стан.), Гредовете (ГЦиб.
д,ч.иб. ДЪJIГОШ. Кулем. Крб. Млад. Слив.) от гред "продълговатрът";
Г олъ (маХЛ8 в ниската част на гр. Лом); деловете (Добрид.) от
дел "хълм, рид"; дОЛ1J (ДЪЛГОШ~·Чорл.); Ен,декъ (Млад.) 'от хендек 
~~pan" от тур., hendek "ров, окоп"; 'Зl1JJоiiъ (ВЪ.?Iч.) от завой 'на
р., Цибрица; Камикъ (В'ълч. Дългош. Ключм. Кот. Крив.); Клdде
1tецъ (Вълч. Донд.); Kom.(ltime (Ко.-в.) от котел, мн., ч. котлti с фи-
fу.раТИВН03Н,ачение: "котловина" (срв. сел. и. Котел); М6ЧУР7J (Б-рус.

Мет.),;. Мраморъ ,(Лук.); ,Наnойь (.пук.) от н,аnой'! "място на река,
избрано З8 поене I!a добитъка"; Песъ'fЪ (Бук. ДЦер. Стан.},песъ
ците (Брус.);. ПреваЛ1J (Душ.) от nреваЛ"полегато място"; Прti
nе,,'Ь (Сливов.) във връзка с южното изложение на местността . Рог",

(Вас. Влм. ~JlЮЧМ. ){ри~. ТОЛ')',Р6говете (Крб.) ОТ рог "Про~ългО.
вато място .; Р",m'О (Гаит.), Арт'О (ДЦер.) от '*Ъртъ< Рътъ,; Сл6zъ

(Дo~д.), Сл6говеmе (Калугм. Мет.) от слог " граница на полски имот;
1

Вж.

S о J m s е n-p'r а n k е ,1, ц. с., с. 2.

"

.

Сnрудъ

(Дрен.)

отстб. ПfЖДЪ, разширено с представката .с (срв. от

Ломско още: сnрудаи "песъчливо, чакълес'ТО място"); Траnъ (Дъл
гош.); ЧУlldР1J (ДJ1HK. Дрен. Княжм. Разгрм. Рогл. СЛИВОВ.)J ЧУ/td
рите (Прог.).
, б) Местни имена от нарицателни С ботанично значение: Брестъ
(Вас. Вълч. ГЦиб.), Брестовете (Крив. Рас.); Глогъ (Сталм.); Горун,'ъ (Алекс. Асп. Дъбм~ Дългош. Лук. Рас.) от горун, "бял дъб",;
Гърмовете (Ков. Кот.) ОТ zръм, nхраст, драка"; Дудъ (Сталм.) от дуд
"черница" (от' тур. dut); Жtiръ (MOKp~) от жир "желъд"; Кавлd/tъ
(Кзлугм.), Навлdци (Рззгрм.) от /tавла/t "топола", от тур. kavlak,o

.

Лtiл'а/tlJ, (ВЪлч.); Лъгъ (Лук.), Лъговете (Крб.) от лъz "пасбище"',стб.
лжгъ "пасбище, гора" (вж. Mikl. Lex., с.' 357); Ореъ (Дъбм. Топ.) от

орех; Ор;uанъ (Вълч.) от тур. огтаn "гора"; Резовецъ (Войн.) от
резовец "растеIЩе'острица"; Риг'ОНЪ (Душ.) от' PUZlJIt "вид растение"
(вж. с. 115); Садовеmе (Вълч. Ком. ломелив.) от сад "новопосадено·
лозе, ливада или овощна градина"; Соватъ (ГГи.), Соатъ (ГЦиб.

ДЦиб. Игн. Калугм. Кулем.), Саваm'6 (Сливов.) от соват "п~сбище"
(вж.с. 115); ТtiJtецъ (Сливов.) от тtinец "ВИД ~peBa" (вж. с. 116);

Церъ (Ком. Прог. Ра<;.}; Чаtiръ(Крб. Кис.), Чеtiръ (Дрен.) ОТ чаtiр
"ливада, пасбище" (от тур. ~ayxг).
В) l\IJ.естни имена от, т. н. културни думи: Бостdнumе-(Сливов.),.•
, Бостd1t'ете (Дългош.) ; сел. и. Вdрош (успоредно име нз Горни Ци
,бър)от варош "гр'ад", от маджарски произход, минало в български'
чрез румънско или., сръбско посредство, (вж. Б. tЦонеВJ История ~a
, бълг. езиН", т. 11, с. 176); Геран,ъ (ГГн. ДЦиб. Мом. Стан.) от геран
кладенец, от който водата се вади с помощта на прът, закрепен на

разчепато дърво", ОТ игр.

YEQaVl

(ВЖ. Младенов; Етимол. реч., с. 98);

Градежъ (ДЛин.) ,във връзка, с ограждане на мястото за ВЪРШJiтба;

Гробовете(ВЪлч.); деловете (Дългод.Ключм.Прог.Рас. Сливов.Чвр.)

в-ъввръзкасрззпределянена местността за ниви; Друмъ (Душ. Чвр.);

Зандdнъ (Мом.) от тур.

zlndan

"тъМница., затвор"; Нараулъ (Алекс.

Асп. Дрен. Сталм.) 'във 'връзка с турски постове преди Освобожде
нието; Наш/tавdлъ (Вълч~ Душ.) - в тези местл е имало мандри на
турски' беЙове· преди Освобождението; Кл'учъ (Пиш.) ВЪВ' връзка с
кръстосването ("сключването").на няколко пътища в rази местност;
Н'ун,еЦ5 (Вълч. Дългош. Млад. Сталм.)от JC.юн,ец на чешма: тръбата,
чрез която е каптирана водата; f('уnъ, (Чорл.) във, ВРЪЗ'К~,с приспо
собления за чешма; Манастиръ (Войн. Чвр.) дне<; тук няма и
c~eдa от манастир; Обро/t'lJ 1 (Алекс. Влм. Добрид.ДЛин. Мет. Млад.
1

Същността на' поверието, 'С,вързано с оброк, оброчище е изяснена добре ОТ

д. М ар и н о в: "Народното вярване утвърждава как всяка

част на

селското зем

лище: - лозята, нивите" ливадите, бранищата и други имат. свой стопанин,
сайбия. Тоя стопанин е или невидим дух, или някой смок ИЛИ змей, "ЛИ орел и пр.
Този стоhанинпази лозята, пази нивите. . . от- стихийни повреди-- от пожар,
от' градущка, от наводнение. В знак на признателност към този стопанин се при
нася ,жертва с' 'празденство и пиршество с курбани, песни, игри и свирки. По

късно християнството приема тези жерТВОПрИНОПJения, като замества' предишния
невидим дух, змея, змията или орела с чер1<овен светец. ,Мястото остава същото,
само че на· него е издигнат кръст в знак, че туй място е свето. Това празден

ство

541

се казва
и сл.).

оброк

-;-'

от обричаМ 1

давам

жертва«

(вж.

СБНУI КН,

ХХVIП,

с,

liS4
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Мокр. Мом:. Слив. Сталм. Чвр.~; OKOn'h (Ключм. Крум. Млад.); Пар

"ра'стение бъз"; Гръсmuте (Чвр.); ,Драката ~ДpeH.) от, драка "ни~
сък храст"; Дун'ите (A~~KC.) от дУ1lЯ "дюл,а ; Ж~рт'О (Крив.) от
жир "желъд"; Зарзалииата (ГЦиб.); Крушап:а (Асп. Дъ~гош.
КЛЮЧМ. ПРОГ. С;талм.), Крушцmе (СЛИВОВ.); Лесuата (~обрид.); Лu
вадите (ВОЙН. TOJi.); Папрата (Лук. Сливов. Тол.), Пtknрите (Бук.)
от nаnра
папрат; Садините (Крб.), от садина "новопо.садена
ливада"; Сuорушата' (~ол. ярл.) от ско,!уша~ Sorbu~, цuсuра~lа (B~:

лоз!!'!"е (Гаит. Кис. Лук.) от nарлт "изоставено лозе" (вж.' с. 113);

Поиазък'h (С:алм.) от nоя?'lJК "вада за воденица"; Прокар'h (Рас.
Слив.) от прокар "широк път за Д?битъка"; Пчелин'h (Влм. Въл'!.
Добрид. Донд., Лук. Сталм.), Пчелините (Асп. Млад.), Пчелин'еmе
(Мет.) от nчелин "кошер за пчели"; Солинар'h (ГГн.) от солинdр

<

»солник за добитъка"; Сту6еЛ7J (ГгЙт.) от ,стубел "извор, на КОЙТО
водата изтича. из широк дънер" (ВЖ~ с. 116); ТОР'О (Стан.); Требеж'О

(ДЦер. Тол.) от требеж (от гл. требя, стб.

Tft&HTH)

Гер. Реч., т. V, с. 176); СладУ1i'аmа (Гаит.) от сладуня u"вид дъб "
Сливата (с.; м. до Дрен.); Туфата (ГЦиб.), Туфuте (Воин. Кот.) от

ВЪВ връзка

с и~:ребва~е на гора, за да се прОчисти. мястото за обработка;

туфа "малка ГОРIiчка".
,
'. .
в) Местни имен? от Т. ~. културни думи : ~aHдepaтo; (СЛИВ.) от
банд,ера (вж. c,109); Градинит~ (Вл~. ГГн. ДЦер.); l)'!Muuama (До

Убои'h, Убое (Лом) от убой "по-широко място на полски път" (ВЖ.

с. 11.6); ЧифЛЪК7J (Душ. Ор с.).

'

v

От названия на пт~ци с& Сл,.едните три' местни имена: Булу_
лешо (Слив.) от, булулеи "бухал (вж. с. 119); Гарвано (Добрид.
Дрен.); Керкенезъ (остров на Дунава срещу Добрид.) от тур. ker
kenez "вид г.раблива птица Gryp.haetus barbatus".
,

брид.) - днес тук няма джамия; Кошарите (Ключм.); Кулата (ГЦи~.);
Къшлата (ДъJiгош.), Къшлаinа (КОМ.) от U'ОШ.l!а "овчарски КОJIиби

v

сред полето, които служат ~[f презимуване" (от TY~.... kl~la ,;казарма,

зимна квартира"); Нате.мииаm,!, (Млад.), Натамииата (Добрид.)
от наmе.мliя '"вид обред, проклиняне някого от народа ; мястото,

2. М е с т н И И М е на о т нар и Ц а тел н и О т ж е нек И. род С

където се извършва този обред" (вж. Д. Маринов, СБНУ; ~~. XX~VIIIJ
с. 566 и сл.)! от гр. ava{}rJl.tu+ наставка' -ийа,. Проклетlfuа (Ярл.)

н_~п'родуктивни наставки

,

Тук също се оче'ртават три гла~ни подгрупи:

'

във връзка със стръмнината на"· ХЪЛМ, който TPYД~O се ~зкачва;

а) Местни имена от нар~цателни с физиогеографl:llJНО значение:

Проклетtiuаmа (равнище· до Сливов.) от проклетия, означа~аr,ц~
същия обред, който е наричан ОЩ~'1iатемuя (вж. по·г~ре); Росал а
(Добрид.) по име на оброк 'на' св. Д~x; qламuте (ЯРJI.) тук са
складира'лц сламата след вършитба; Стублата (Бук. Бас. Д?брид.
Дъбм. Крб.) от сmубла"кладенец с дънер" (B~•.с. 116); Требенина~а
(Стs.-лм.), Требе1iuнumе (Крив.) от mребеНU1iа "гора. аа требене или

Ал.угата (ГЦиб. ДЦиб.), Алугите (Дъбм. Крив.) от алуга (вж. с. 109);

Барата (Игн. Кис. Сливо~.); Бел'увата (Рас.) от бел'ува

бяла

пръст" (B~. С. 110); Бел'угата (Влм.) от бел'уга "бяла пръст"" (вж. .
с.110) ;,Вадата (Сливов.); Валогата (Стан.); Валугите (Добрид.)

от валуга "валог" ; Голиllаmq, (ИГИ.) от голина "ГОЛО, незалесено мя
. сто" ;I)Углите(Бук.) от I)угла "малка Височина" (вж. с. 111); Йа.ми~

те (Вълч. Дрен.)? Лаката (Динк. Дъбм. Дългод. Кис. Княжм. Крив.
Прог. r;Bp.), ,Лаките (Сливов. Тол.) от ла1(а<Л'hка "място край река,

ливада ; Локвата (Доб~ид. др-ен. Млад., Мокр. Рогл.),

-мястото,·което е прочистено чрез требене"; Уmаката (Дългош.) от

,утека '"вада на река"; Чешмата (Дрен. Игн.).,

Към тази подгрупа се отнасят чет-ири местни имена, RОИ.ТО са'

Локвите

възникнали по метафоричен път вън връзка с ре~ефа на местността:

(Брус. Вълч. Тол.); Мерата (Дъбм.), Мерите (ГЦиб.) от мера ."не-'
обработено Мйсто"; Млаката (Вас. Ключм. Рас. Сталм.), Млаките
(Бук. ДЦер. Лук. Сливов.); Могилата (Душ. Крив. Сталм.), Моги- .

лuте (ГЦиб. Ключм. Ков. Мом. Рас.), Магилата (Войн.), М'Ортви

ната (ГГн.), ,Мъртвиниmе 'Чорл.) от м'Ортвина"място tъс северно

ИЗ?Jожение ;" Обреш (Рогл.), Обрештъ (КОВ 1 Млад.), вж. С.' 113; Лади

. ната (Алекс. Бот. Вас. Войн. Вълч. ГаЙт. Донд. Игн; Крб. Лук. Орс. Рогл
Слив. Сталм. Чвр.); Пештерата (ГаЙт.), . Пештерите (Ярл.); Пло
ча"!а (Вас. Ярл.), Плочи'!"е (Ков.) ; Слdтината (ДЦер. Мет.) от
слатина (ВЖ. с. 115); Смесите (Дългод. Сливов;) във връзка със CMe~

сеНия-състав на Почвата (пясы< и чернозем); Страната (Дългош.),

С,,!ърнота (Донд.) от страна. "пространна местност"; УМата (Бук.
Гаит. Добрид. Млад.) от хума във връзК'а СЪС Състава на поlJ'вата'
Урвата (Кот.); Фунийата (Вас. кЛючм. Крб. Слив.) о; фуния в
I

.

.

.

,

преносното му топографско значение (ВЖ. с. 117); Целuните (Ка

лугм. Кулем. Сталм.) .от целина "н.еразработено място" (противопо
ложно на орница); Чуката (Чорл.).

. ,б) От нарицателни с ботанично значение: Блъата (Душ.) от

блм (бълха) "вид Ситна ~peBa"; Бо<!овинuте (Млад.) от б'ОЗО8uна

.

Дисагите (Мет. СJIИВОВ. Чорл.), седловина; Касата (Вълч. Крб.
Тол.), ниска 'вдлъбнатаrttестност; Писката (Млад.), местността I ,има
форма на/,nис{(а "извиТо дъp~o - част на кола" (вж. с. 113); Пл оска
(блато между Лом -и ОРС.), местността има форма. на плоска "пло
сък и кръгъл съд". Нарицателни от женски рОД, означаващи място,
обитавано ·от диви животни, също са ПQ,СЛУЖИЛИ аа местни име~а:,

Йазовuнu (Кулем.), Йdзовиндте .(Вас. ДИНК~ Лук. Мла~.. Топ.), На

зовинщnе (ЧВР:), Йазовините (Влм.) от язовuни "ду,пки на язовци"«;
Лесtiчинuте (Дългош.) от лuсиЧU1iа "място, обитавано 01

лисици.

Нарицателни С'наСтавка -ла (-л'а) не са обичайни в домската ТОПО-,
нимиЯ.. С тях, са наимеиувани извори _по известни особености на
водата ИМ: ПjJъдла (Млад.) и Смръдл'а (ДЦep.)~ извори, чиято

вода има 'неприятен

'каща

вода.

мирис; Сuокл'а (Стан.), извор с бързо бли


f

1 За пр6изхода па името ОТ nат.-гр.

вж.

R о m a.~s k у,

Lеhnwбrtеr

latelni

scben Ursprungs im BuJgarischen, Jahresbericht des Inst_. fur T~т. Sprache, Т. XV, с. 127,

.
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3. М е с т Н И им е Н а о l' нар и Ц ат е л Н и о l' С ред е нро Д с
н а с та в к И

-о, -е, -ло, -ен,це и -че

С оглед на общото значение на нарицателните от cpeд~н род,

ПОСлужили за местни имена, различаваме два основни случая:
~) ~естни имена от . н~рицателни с физиогеографично

зна

чение. Билото (Рогл.); Блак ата (Дългот.) мн. ч. от блаке<блат'е,

първоначално събирателно име от блато; Блатото (Бук. ГЦИб.

ДЦиб. Дългод. Лом Орс. Слив. Сталм. Стан.); Връфчето (Кис.) от

. умалит. ВръФ;~<~ръхqе; Голин.ето (ДЦИб.) от голин-е "голо, неза~
лесе~о място, Гърлото (Лом) от гърло "по-тясна ча"ст на блата~";
Лицето (~peн..Княжм. Крб. Чорл. Ярл.) от лице "място с южно
И3JIо~ение.; Млакето (Чв~.) от Jlлат;е, същ. събират. от млака;

Пол ~т,o (Брус. Вълч. Гаит.· Д~ep. Добрид. Игн. Кис. Ключм.);
Cтpa~ ето (ГUиб. ДЦИб: ~OB. Кулем. Стан.) от cгnpaн-'e "полегато

.място (вж. с. 115); Шкал ето (Млад.) от шкцл'е "рядка кал, тиня"
(вж. с. 117).

б) . Местни име~а ·0'1' . нарицателни с ботанично значение: Бр е

скето (Мет.) от бреске<бресте~ събират. от брест; Бъзето (Стан.

Чвр.), ,~ъщ. съби~ат. от бъз; Гложето (Дългот.), събират. от глог;
Гръск ата (К?м. Крив~ .Мом. CTaJIM.), Гърск'ата (Вълч.),~н. ч. о,:

гpЪCKe<гpъcт~, същ. събират. от гР'6сти; Дръвцето (Войн.), умалит. /

от дърво ~ Ливuzето (Брус. ВЪJIч. Динк. Донд.Млад. Сливов. Чорл.)

от ливад е., умалит. от ливада; Лоз'ата (Алекс. Влм. Войн. ГаЙт.

Ключм.. Kp~B. Орс. Рас. Праг. Сливов. Сталм.), Л6iiзатrz (Дрен.
Ч~р. Чорл.), uОрехчето (Дрен.), умалит. от орех; Трън-'ето (Донд.),
Търн,ето (Гзит. СлИВОВ.).

полск,и път за добитъка"; Герdнuштето (Лом) от геран, "кладенец";

Градuшmеmо (Бъз. Дрен. Чорл. Яким.); Гувн,и/иmето (Дp~H. Чор~.)

от гувно

< гумно

"място за вършитба";

Дворuшmе

(Тол.);

Иа

зuште (Вас.) от !J,З; ЙdJ/,uшmа (Крум.) от ям,а; Караулuштеmо

(Добрид:) от караул във връзка с ТУРСI<И постове преди' Освобож

дението; Крduштеinо (Войн. Вълч. Дрен. Кот.. Мет. Рас. Сливов.),
Крduшта,rnа (ДpeH~), местности ~.,. най-далечните краища на селското
землище; К'умурuштето (Тол.) от "Ю'мюр, във ·връзка с ,правенето
на дървен ,кюмюр в та~и' ~eCTHOCТ'; Лоаuш;пето (Бук.), Лозuштаmlf

(Дълrош.); .flfJквuштето (ВОЙН.); Лубен,uчuшт~ .(Гаит.), Лу~ен,u
чuшmата (Сливов.) от лубенuца "диня"; Ман,астuрuштето (Кис.) - .
днес тук няма манастир; Плdдн,uште111:0 (Добрид. Дъбм.) в,ъв връзка
с пладнуването на овцете по обед в те~и места; Просен,uштето
(Влм.) от. просен (от просо) с .йзместено ударение от наставката
върху предходната сричка; Пръдuштето (Вл~. Крб. ЛОМ .Мои.),
Пърдuштеmо (Вас.Дъбм.Дългош. Кот.), Прудuшmеrnо (Вълч.) от
nръдuще наносно МЯСТ9 край река" (вж .. с. 114); Равн,uшmеmо (Брус._

Бук. Влм." Дългод. Лук. Разгрм. Стан. Чорл. Ярл.); Селишmето (ГГн..

ГЦиб.Добрид. ДЛин. Дрен. ,Дъбм. Ком. Крб. ЛУК. Рас;. Сталм~ Тол.
Топ. -Увр.), Селuштаmа (Брус. ~ГH.) ~ в ~ези местности е било
някога съответньто село; Стрелбuштето (Лом), местност, в която
са правени военни учебни стрелби след Освобождението. ~елефът
на местността е означен в ~ледн~те местни имена: Камарuшmе

(Стан.) от камара1 "купа сноц.и" ; Корuтuште (Брус. Дългош.), ниска,
вдлъбната местност.

. Във ВРъзка с формата и" релефа на местността са Възникнали
по мета~ориче~ път следните местни имена: дн-6то" (Войн.), ниска

5.

лило (Дрен.), Бели~~fJlО (~o~.) От белило "място край река, удобно
за белене на дрехи , Иман- ето (Вълч. Кот. Млад.) във връзка с

събирателно значение. Теса получили също широка 'употр~ба в
служба на местни_ имена вЛомеко, тъй като могат да означат KO~
KpeT~a 'природн'а особеност на дадена MeucTHocT (главно,\ вида на нен:
ната растит..елност). По зн~чение. са наи-че~то имена на. растен_~я ~
БресmdкЪ (Вас. Дрен. ЛУК. Млад~ Рогл.); ВърбаК1J (Алекс. Дъбм. ·Топ..);

, .местност, Дуnен.цето (Крум.), местност с изпъкнала форма; R'ошето
, (Добрид.), местност, заградена от хълм; Седлото (ДЪJIгош. Лом).
" . Т.. 11. културни ду~и са послужили също за местни' названия: Бе..,

поверия за заровено имане в тези места; Калето (махла в гр. Лом,

MeCТHOC~ при Асп. Бук. Дългод. Сталм.). о'

"

.

4. Местни имена от нар.ицателни с H~CTaBKa -uшme

Наставката ~иште служи 'в български о език за означаване имена

на места, с което се обяснява ш"рокото рШfпространение на нари
цателните, образувани с нея, n качеството им на местни имена:

Ан.иштето (Вас.) от хан-; Бачиiiштето (Дъбм.) от бачия

"ограда в по"!ето, гдето доят овцете, маnдра'' (вж. Гер. Реч., т. J,
с. 28); БОСf11;ан-иштето (Т~л.) от бостан;.Брdн-иштето(Дрен. Ком.
Сталм.), Бран-uщтата (Воин. Топ.) от бран-ище "млада гора, която
е забра~ено да с.е сече, или изобщо гора"; Вадuшmето(ГГн. Динк.)
от вад,!, Воден-ичиште (Динк.) във връзка с' вада за воденица;

Врежиштето (ВЪJIЧ'l' В/?ежиштата (ГГн.) от вреж "ластар на
тикви, на Дини и пр. ; ВЪРВlI;штето (Вас. ГЦиб. Кулем. Лом Праг.

Тол.), ВfJвиштето (ГГн.), tJР'l!виштето (Сталм.) от вървище "широк

.

u

М е с тн и И мен а
Както

от

нар и Ц а тел н и

е известно,' тези

нарицателни

С

н а с т а в ка" -ак (-'ак)·

имат

в българс~и

език

Гложdкъ (Дрен. Дъбм. Чорл.);. Горун,'dкъ(ГаЙт. Мет. Сливов.) от

горун, "ВИд дъб"; ГраНUЧd1.'Ъ (Бук.) от гран,ица "вид дъб";. ГУЖО-.

ракъ (Алекс.) от *глужорdк<глож~рdк, производно от глог (неясно
е обаче изпадането на л); ГужвараК1J (Вас. -Донд.) от zужорак чрез

видоизменяване на наставка.та под влияние.на.шавара",("тръстика");
гЪрм.акъ (Крив.) ОТ гръм, "нисък храст";Лрен,'dU1J (Дрен. Дългод.);

Елdкъ {Княжм.), Ел' акъ (Динк.) от ела; Клен,' акъ (Вас: Д~HK. Мет.);
Крушdкъ (Добри д ., Дрен.· Лук. Млад. Топ. ~Чорл.);' .lJешmакъ (Лу·к.)
от лескd'· Мекuшакъ (Тол.) от м,еКUШ J Acer tatarlcum (вж. Мате

риаJlИ за 'бат. реч., с. 4'1п Орешdкъ (Сталм;); ПаnреК7J, (Добрид.) от

ndnряк, ПРОИdВОДНО от nаnра«nаnрат); Прасковuн·акъ (Донд.) ;
Руйdкъ (Вълч.Добрид. Млад.) отруй; Садин'акъ (Вас. Княжм. Крб.
Лук.) от садина "новопосадена ливада"; Тоnол'dкъ·(Вас. Дъбм.);
1 За етимологията му вж ... R о m а n s k у, Lel1nworter lateiniscllen. UrsprungB 'im
Bulgarisch,en, Jahresbericht ,d. Inst. f. rum. Sprache~ T.XV, с. 108 и сл.

.
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. Т'Орн'ак'О·(кот.); Церак'О(Брус. Динк. Дъбм. Лук. Ярл.)· Шумак'О (ГГн
Сливов. Сталм.).

.

Освен ботанични имена тук се срещат по-рядко и ·други нари~

·

цателни: ОРНlt.чtj"''О (Кис. Мет. Рогл. Чорл.) от орница; Умн'ак

(Рогл.) от xlMa във връзка със Състава на почвата; Целuнак'О
(Бру~.} ~T Целuн,.а. Нямат събирателно значение следните названия:
Смрадлак'О (Воин. ,донд. Дългош.) от смрадляк "смрадлика"; ТУМ
бак'О (Дъбм.) от тумбак "стомах" (производно от тумба), с което

е характеризирана формата на местността.

'

Местни имена ОТ нариц~телни с наставка ~ник

6.

8.

' . .

Тук преобладават нарицателните с наставка -арнuк,които ОЗ88- .

чават ~ случая пасбището за. вид добитък: означен в основната дума: .

Бunо.ларнuк'h (ВЪJIЧ')' Говедар,!икъ (Кис. Ком.), Козарнuкъ (Брус),
Кl!заР1lUцumе {Добрид.), Кон арникъ (Въл'l' Душ. Кот. Прог.), Пра

зарнuк'О (Влм,J от праз "нечукан овен". Срещат се и някои други
нариц~телни H~ ~-н,UК (-арник, -елн,uк, -uлн,uк) със служба на местни

и~ена. Болулеuнuк'О (Вас. Лук. Сливов.) От булулей "бухал" ; Врат
н· ИК'О (Рас.) -:- тук е оставено място за минаване на стар окоп;

МестнИ
Местните'

И мен а
имена,

от нар и ца тел н и
които се

отнасят

към

С

н а с т а в к а -ка
тая група,

също са

ма"лко: а) От имена на растения са: ДрЪМtcuте (Дългод. Орс. Сталм.)
от дръмиа "xpacr"; Киселката (КРИВ. Млад.), като нарицателно

значи дива ябълка; Шипките (Лук.).. бjОт умалителнинари~а.
телни: Воден,ичките (Стан.); Пишурка (КоВ.) ~ вж. с. 114; Полич
ката (ЯРЛ.), Поличките (Кис.) от поличка (умал~т. от полица), с

което е характеризиран ·релефЪт на местността; Умката (Лом) от

хума; .Фунийка (Стан.) от фуния "врязана местност"; Чучур,,-аmа
(ЛОМ), като. нарицателно значи_ чешма с чучур (вж. Гер. Реч., т. V,
с. 568). В) ОТ нарицателни с различно значение: Баnката (Крив.
Праг.), като нарицателно значи трап, падина; ,Ktiтtcama (Бук. Динк.
Крив.), метафорично название на местности, на които характерен'
белег са китка' дъ'рвета; Паланка (успоредно··нззвание на гр. Лом),
като нарицателно означава малък град!;' ПРидавкиmе (Слин.) от основа
на гл. nридавам, по всяк~ вероятност името стои BЪ~ връзка С про..
чистването на местността от гора и iIридаването й към работната

земя на селото; Ш6nорка {Сталм.), като нарицателно значи 'чешма,

Гр'Остелнuк'О (Алекс. Дъбм.), Гр'Остелнuцuте (Крб. Кулем. Стан.)

от

Сталм.), Topи~Huцume (Орс.).

съвършено огр~ничена~ Тук 'спадат слеД1:Iите три местни име~а:
Водоmеиъ (Динк.)) като нарицателно е рядко и означ(!ва дол, в които
при силни дъждове тече вода; Кръсmоnът'ъ (Вас.); Cpeдop~K (Ков.),

от ZI!'Остелнuк "място 3з садене на гръсти-; S'Oв1lliцuте (Ком.) от
SЪВ1J,UК"эемлянка" (вж. с. 112); Колн,ик (КОВ.), като нарицателно значи
к()ларски пъ!, коловоз; Орuзарнuк'О (Сталм.); Торилнuк'О (Кулем ·

.

.·

Местни имена ~T нарицателни с H~aCTaBKa -Uца(-1Шца)

7•.

Малък брой нарицателни на -ица (-ница) са послужили за .

местни имена в Ломско : а) От имена на растения: Границата (Дрен.
Кис.) ?т граница "бял. дъб" (вж. Материали за бот. реч., с. 359);

Pacтицuтe (Дрен.}-от растица « храстиЦа) "клечат габър" (ВЖ.
Материали за б~т. реч., с. 496); Т'OjJН'ицата (Стан.), T5pH'ицuтe
(Крив.) от ,,!'Орница "трънак, пасбище. б) От умалителни нарица

телни: Водицата (кладенче при Добрид.); Стублuца (крум.), като

. нариц~телно означава кцаденец (вж. с. 116). В) ОТ Т. Н. културни думи:

ДеЛНUЦlfте· (Алекс. Вас. Дрен; Крив. Тол. Ярл.) ~ за делница вж.
с.111; O':Huцитe (Тол.); Пивнuцuте (Асп.) o~ nивница "лозарска изба

В полето. г). От нарицателни с различно значение: Лавuцата (Вас.

Ключм.. Kp~B. Рогд.) във връзка с релефа на местността; Лuсицuте
(Стан.), Матицата (Добрир.. Дрен. Чорл.) ~ за нарицателното му

знаqени~ вж. со 112; М'Ортвzщата(ГЦиб ДЦиб. Сливов.) - вж. С. 112 ;

Червенuцата (Дрен), като нарицателно ОЗ!Iачава червеникава пръст.
Реч:от? име Берuча (Калугм. Разгрм.) крие в себе си старо ума

лително

Барuца,което е било видОизменено под турско влияние)

Вж. Ат. И л и е в, Турски изговор на български местни
иет.... фил. кл., КН. XIV, с .. 114, 122.
.

1

имеН8 1

С БАН
п

звукоподражателен

9.

произход.

Ме~тни имена отсложни нар'ицателни

Употребата

на сложни

нарицателни

Средорекъ (Лом и Сливов.) с нарицателно. значение: ,,~ясто

между

ръкави ',на река или между
ре!" ГаЙт.).
'

средо

долове"

.(СрВ. и в М. и.

Нан,ев

111•. Местни имена от старинни нарицателни и новообразувания, които. не се
,
срещат като нарицателни,
'

,Към тази група се отнас,ЯТ незначителен брой местни названия

от'Ломско,· които не се употребяват като нарицателни, но са обра~~

зувани С помощта на настаВI<И, КОИТО" не са станали' типични за про
изводство на местни имена. За едни

от тях характерен

моРфо~о",

гичев признак е' старинната, непродуктивна HaCT3BI!a, вслед~тьи.е ий

което. местното име е ясно разграничено оТ.lIа'рицателнн:rе (срв. напр.
,М61lреш, сли80ви1с). Други представят късни образувания' с наставки,

които могат да бъдат ПРОДУI\ТИВНИ,. оба'че въпреки 'rGBa те са непов
торими като нарицателни (СРВ.' наIIР~ Бария, Смърде..лка, Р6сен,е).

В този .-случаЙ е /действувала тенденция към l\iОРфологичнс:. диферен

циация спрямо нарицателните, в . резултат на която. са се появили
форми с

чисто, топонимично значенйе.

Тази

тендеНЦИ,Я'обаче

не е

довела до изтъкване на съответните наставки като типична хара:кте

рист~ка па -по-голям брой местни имена.

1.

1

в Jiомскататопонимия, е

.

.

С наставка -ене (от -'ан,е), която. СЛУЖИ, в българс~и за озна

чаIJане на лица 'в отношение . на техния произход по нарОДНQСТ и по
,1 . От

итаЛ. ра1ап,са "ограда·· (вж. М л а ден 6 В, ЕтнмоЛ. реч., с. 409) ~ocpeд-"

ством:. сърбохърватекп.

'

'
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място. CeJf. и. Д6лн:о Цер6вене е Възникнало първоначално или като
подобно нарицателно и е означавало в такъв случай жители, които

обитават място сред церови дървета,или е било образувано пооб

. разец на нарицателните от тоя тип. Изрлежда, че нарицателното му

дародна ! (за начина на обрззуванесрв. Бър'3UЯ, рекз, I{ОЯТО извйра

от Тодорини кукли и Малък Ком); Ц'Ьрцарииmе (Дългод.) от основа
на r.!J. църцори (от звукоподражателен произход) във връзка с обра

з~ачение е избледняло дqста отдавна, поради което 'е било схванат'о
като име от среден род и Съответно на това се е свързало с при
лагат:лното Долно, за да б:ьде разграничено от Горно Церовене в

зуването

водно от· нерез "изоставено лозе", е възникнало или направо гот
нерез и по този начин е било разграничено като собствено от произ
водното нар~щателно нерезuна (вж. Гер. Реч., т. IV, с. 266), или като

(срв.' СТб. МОl(ftШЬ »водно място",. вж.

ствието на член говори в полза на първото предположение. Що се
отнася до успоредната форма Нерезен,'а,тя може дз се обясни като

ринно нар.ицателно *m1Jкъмешь (>*mъкм,еш) "равнище

Михаиловгра~ско. Местностното име. Нерезен'е (До нд. Др ен.), произ

форма за среден род от последното (Нерезuне> Нерезене). Отсъ

мн. ч. от Нерезе {'е. Местностното име Р6сене (Сливов.) вСъщност
. е .образувано не с-наставката -ене, а има за ОСнова росен "растение .
Dlctamnus. albus" .(вж. Гер. Реч., т. У, с. 86); то се е появило по
всяка вероятност не без nЛИяние от страна на Церовене, название
на съседното село.
_'
, .2. С наставка -ана (непродуктивна в имена за места, срв.

пол ана) е образу ваН 9 единСтвеното местностно име Смордана (ГЦиб.

ДЦиб. Кав. Стан.) от корен на гл. смърдя, във връзка С неприятния

мирис на блато (при ГЦиб. ДЦиб. CTan.) ~ Илй може да стои във
вр~зка с приятната МИризма, издавана от някои гаетения (ЛЮ'i'иче,

венегия), които растат в Съответната местност край с. Ковачица. Срв.

(Видинско); Смрдан,· название на местности по Дрина в
ftJгославия, обясняваRО във връзка със сернистата миризма на поч
CM'lJpaaH

вата (вж. Срп. етногр. зборник, т. У, с. 1092 и т.ЮII, с. 71).

· Местностното име Павлuк'dна (ЛОМ и Орс.), което свидетел
ствува за изчезнало селище, ВСЪщност е резултатна анаЛогична про
мяnа на по-стара форма Павлuк/dне или. Павлик'ани (срв. Горно и

Долно Павлuкенu, JJ'овечко; Павлuкенu, Търповека). Ясно е, че 'името

е означавало последователите на известната средновековна секта в
,
3. С uHacTaBKa -ина са образувани две местни имена; Меко

България.

тинд (Воин.). от нариц. ме"ота във връзка със. свойстра на поч
вата; ПештUна (Брус. Крб.), ПРОИЗI30,дно от nешт в старото му зна

чен~е :"пещера", Навярно е старин,НО нарицателно (срв. стсловен.
.
'
4. С Hac:aB~a -ка, l'Юято се явяв.а в късно образувани местнц
имена: Дреновка (дол при Донд.); Перчuюса (кладенче и дод при

на потоци при по-силни

растителноСтта (nерчuн значи буен кичур коса); Сморделка (дол с
-клал,енче при Чо~л.) във ВРъзка С неприятния мирис на водата;

Урватките, 'Уроватките (Игн.) от прил.урват, уроват, което се

OTHac~ до Свойства на Почвата' (ронлива, сипеи), от r-орен на гл, ровя

от прил. злат, с което е характеризирана rОляма местпост като дло

които

из

Mik1. Lex.,

с.'

379)

във връзка

Мокреш, ПОПОВСКа; Мокрен, Котелско и др.); Т6км;ш (Лом) от СТЗ

" производно

от

стб. тыъмъъ "равен" (вж~

Mikl. Lex., с. 1017) с изяснение на ерова,та
гласна BI"opeHa навярно под влияние на съответните слз~яно-бъл

гарски' заемки в румънски: t6слzа'i, t6cma (нареч.) и а, tocтl (гл.), вж.
Тiktiп, т. III, с. 1617-1618.
';,
_'
7. С наставка . ева: Сечева (Чвр.) от корен на гл. сека във
връзка със сеченето на гора (срв. сечеН,uн,а »гора, коят~ е позволено
да 'се с~че")..
"
8. ,с наставка -ак: Врътл'а"ъ (Дългод.),от основана гл. въртя,
- във· ВР1::зка със формата на местността, прорязана от много завои на
р. Цибрица.
.
9; С цаставка' -ник: Казан'I)UЙн,uк'Ь

(Вълч.), НQвообразувано

н.а

звание на ниска местност,_ подобна на ка::ан, от основа ,на лично, на ..
рицзтелно казанджuя.
"
_.
_

(сел.. Н.) от ~ЛU8а (срв. <Юра_
зуваните по 'същия начин С наставка
':t?BU" от_имена на растения:
-ДъбQВUК, г. Тошевско ; Клен,оВ~!t, Радомирско и др.).
11. С наставка -ок: Средо" (Бук.) от среда във връзка с по

10.

С наставка -ови,,-:

Сливовuк

JiJжението на- местността .между два дола.

12.

С наставка

-ец:

Разд6лцuте (ДpeH~)

телно раздолец, умалително от fЬ.~АОl\Ъ

" дол "

.

'
от

старинно нарица

(вж. MikI. ~ex., с. 775).

Срв.М. 11. Раздолци АО .~. г. Любата, Кюстендилско (вж. и. ~ахариев,
СБНУ, кн.

XXXII,

с.

343).

С наставка -че': Старо Лом,че (старо корито нар ..ЛОМ при
Княжм.); Ломче е умалитеЛН9 ОТ Лом.

13.

IV.

Сложни местни

имена

Сложните местни имена от типа Крuводол и' Стърчuкра" им;ат
С

ограничен обсег в Л0мската топонимична система. Те са възникнали

направо ь"ато собствени по образец на сложниrе нарицат~,тIНИ и пред
сгавят интересно явление на народ,но словотворчествq. Чрез тях по
ТQЧНО е охарактеризиран ~aдeH географски обект, като. се изтъкват
повече негови признаци, означе~и В двата елемента на името~Поради

(cpB~' "Уровен,е, ВрачанскЬ)~

5. С наставка -ийа: Бdрuйа (Кот.) от бара, което означава
'тук заСтояла вода, ЛОkва; Златuйаmа (Бъз. Вълч. ГГн. Дългод. Рас.)

в тази местност,

с влажната почва или местоположението .на селото покрай река (срв.

peClna "канара, скала").

Ярл.), ВЪЗникнало по метафорuчен път във връзка С особеност на.

валежи

дават специфичен шум (с в. сел. и. Цьрцорuя, Паланечко, вж. В.
Кънчов, Македония, етнография и статистиvа, с. 224).
6. С HaCTaBi<a ..еш: МОкреш(сел. и.) от старинно нарицателно

1

д.' Мар и н О В от~еляз~а~атu нариц,.ателно златия "пространно поле, гдето

или е расла здачна трева за доБИ,тъка (iJЖ. Жива ,старина, l<1!~ IV, ,с. 186).
По всичко изглежда, че ТОЙ е имал предвид особеностите на въпросната ),{eC~HOCT.
~aтo нарицателно думата ве се употребява в ЛОМСКО.

pacN

,

14з
непродуктивността на сложните. нарицателни в български и сЛожните
имена не са добили широко разпространение, като са отстъ
пили пред значително по-продуктивния ТИД на синтактичните съче

. местни

тания като Добри дол. Върху .структурата на ред сложни местни
имена 01' ЛО+dСКО. е оказал извес'!'но влияние турски език и по-точно

т~рс~ите сложни имена от типа До.м,узормаН, или Салханерu.1 По
в<.:яка вероятност под тяхно влияние са се появили на българска
почва двуосновни местни ~MeHa, съставени от две съществителни,.
от КОИТО първото е прибавено към второто без' т. н. съеДИНИ'I'e.71на

гласна (о,е): срв. наflР. Вuшняр-М,аzuла, КалугеР-м'ахла, Мен'дзuл
М,огила. Турското влияние е засегн~ло и формаrа на някои ~имена

01" тоя тип:
м'агuла).

напр. Мечкере-валаг от Мечкdр-валаг (срв. ВUШ1tЯ/7

-

~

..

1.· Местни имена с първ'и член съществит~лно им'е
. БtiЛ'ОВbl (Кис.) от Бuло-връх.,. БъзJtъръ (старото име на С.' Пи
шурка) от бъз+кър (тур.) :"поле", като под турско влияние вторият

член на им~то е, добил наставка зз' принадлежност, та се образува

вид зиафет, ВаР~Шм'ала (ма4ла на гр. Лом и успореДНОИ14е на
с. Горни Цибъl' от варош (мадж.) "град"
М,ахла; Вuшн,'dр-м,агuла

+

(ГГн.) спърg~ чле~ лично нарицателно вuшняр "собственик на виш
нева:раДИ,на ; Гърле-м-алd (ДЦиб.) ат г·Ърло ("по-тясна част на
блат~ ) >гърд;е (ПОД влияние на Куле-м,алd, близко село)
М,ахла;
Rалугер-.кала (сел. и.) навярно във връзка с Основателя на селото
(няко~ . калуг~р); J/,oM,-nалd/{,ка (широко. разпространено .. ВМ. град
ЛОМ), Менsuл-мог.uла (~OB.) с първи член \>т тур. menzi1 "спир~а,

+

пощенски. -двор,

станция

във

връзка с обстоятелството,

че

преди

Освобо~~ението .туке и~ало почивен пункт за- турската поща;
МеЧ1(ере-валаг (Ков. Мокр.) от .Мечкаре-валаг < Мечкар-валаг (из

Jiоnоле (СРВ.

дългопол,

Провадийско ; Вълчепол,

Свиленградско),

неясен остава преходът на о ·в у във втория член на името; ДоБРо

глед "(Войн. ДЦер. Рас.), висока местност, от която се_' вижда добре
надалече; Крuводол (сел. и.) във връзка с местоположението на-селото

../

между криви долове.

3.

Местни И'мена с първи член заповедна ~лаголна
форма

Вuрuгъз (КJJЮЧМ.) във връзка с особения състав на водата, от
която се получава разстройство на стомаха; Дуйдупе (ДъЛгод.) с
първи член от дуя (срв. н'а-дуя) във връзка С изпъкналия вид на
местността; Скочtiбаба(Чвр.), Търсtiбаба (ДИНI\.) и Чукн,tiбаба (Стан.)
с неясно

конкретно

значение,

въпреки

че значението

на .съставните

елементи е ясно ;Стърчuкрак (Бук. BO~}I.) във връзка с формата на

местността,. подобн'l. на· издаден крак. По образец на

местните на

звания от тоя тип е ВЪЗНИКН'аЛQ и старото сел. и. Къркtiжаба (днес.
Аспарухово) с първи член от основа на гл. къркам' "крякам"от зву
«оподражателен произход (до селото има 'блата) ; с.рв. семасиологич~о
Жабо«ръm (кюстендилско) И·l\~рко~абе"flе (Тетевенско).

v.

Местни имена, които са по форма лични имена

.
Местните названия, които. се 9тнася~ към таз"-к.атегория~ пред
ставят всъщност първоначални JIичнисобствени и нарицателни име~а,
които не са свързани с топонимични наставки. 1 Те означаваr обик
'повено собственика нздадена местност. или основателя на дадено
селищ~. ,Изходна точка за появата ~a този топонимичен тип са били
пО всяка

ве.ро.ятност първоначални

синтактични съчетания, съставени

брР); Цuбър-nалdнка (успоредно име на с. Долни Циб-l!Р); Чалдdр
баn'f-а (Ком.) от Чалдар, основа на· фам. и. от корен на тур. fal
dzrmak "лишавам се от нещо" (срв. и в м. и. Чалдарев гред, ВЪЛЧ.)

от определяемо нарицате.7!НО (напр. м'ясто, .н'ива, гора, село и пр.)
и предложен израз за притежателноотношение (на+име) като опре
делящ елемент·: напр. гората н,а КраЧУн'а; кладенецът н,а Ан,гела;
н'uвuще Н,а .ПаН,чо. От гледище на топонимията вториятеJJемент, е
по-съществен, поради което се оказва. способен да' замести цялото
словосъчетание. В резултат на този елиптичен процес се получават·
формите: на Крачуна,на Ангела, на Панчо, а по-късно отпада и
предлогът: Крачуна, Ангела, ПаН,чо. ЯСНО е,. че при първите две
имена нямаме членувани форми, а остатъци от предло~ни изрази
(н'а+.име). Несъмнено тук. е играла роля тенденцията към опростя
ване (скъ.сяване) на дългите първоначални словосъчет'ания (нарица
телно4-предложен израз).2
._

2. Местни имена с първи член прилага·телно име'

н,ицu (сел.и.), възникнало във BP~3KЦ с войниганската-службана
п.ървите заселници на селото в .началото на турскоторЬбство; ГеН,чо

Me~eHO под. турско влияние по закона за вокалната хармония) с'
първи член от основа на фам. и.-прякор Мечкарите.; Мечкоб6ръ'

(Ярл.) от м,еЧ1(а

+ бор

"сборище" (cpB~ бера "събирам."),.следова
; Ор~аеба, Орлеба (Брус. Ков.)

телно името значи »сборище на мечки"

от Орлоеба чрез прогресивно рээподобяване и след това чрез Стягане

на, ае в е,. cъ~ втори ч~ен ВЪЗМОЖНQ,ОТ KOP~H на гл. еба »futuere"; ~)

Разград:-'м'ала (сел. и.) във връзка с произхода на основателите на
селото (от Разград), K0I!TO са, пренесли името на този град 13ърху
новото с!'! заселище; Цuбър-варош (успоредно име на с. Горни Ци

+

баnка "трап, па,цина.··

...

.

IJЪЛЧ~дро.м, (сел.н.) от -основа на притеж. при.ТJ~ влче·i«*влъ
кц,о-)+дръ,u(вж. дРЪм'1(а,с. 111); Голопул (Бъл.ч.) от ГолlJ.nОЛ < Го

Ангела (чешма и местност при Крив.) от л~ и. АН,гел; Вой';',

v

1 за това влияние на турс::~и език и върху други езици- в областта на -'tин
. таКСl{са ВЖ ••• Pr. М i k 10 sl с Ь, Uber die Einwirkung des Tiirkischen auf die Gram
matik der sudosteuropMischen 5prachen, Sltzber. d. Wiel1. Ak··d Wiss ры11 -hist

Classe,

Т.

120,

с.

9.

.

.

• ·

.,.,

·

·

1

Местни имена от този ТИП се. срещат и В други области на България: напр.

Богдан (КаРJlОВСКО), Радомир (гр.), Госmун(ГоцедеJJче~ско),И:Лuя (Кюстендилско),.
Малорад (Ореховско) и др.;. срв. и ОТ Югосла'вия: сел .. и. Владц~uр, Пан,mелеll,
Любодраг и др. (вж. Речник ~eCTa, ч. II, с. 65, 249, 305).
2 Срв. аналогич~н случай и с германскисел. и.Вurkагds, Вегnhагdsи 'дp.~
при които ceK~ca~ за елипса на. Наш, Heim, Dorj (вж. S о I m s е n -"Е! :t n ke 1,
Indogermanische Elgennamen, с. 68).
'.
.
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. АО8Ьniо);' Хар;1Ктерно :' че . ~. случая ce-~ НЗJIожЮrафОрматаза~р~д~~.

(Стан.) от л. и.; Деда Стой"о (Ков.); Йеринка '(дол с кладенче hрй

Чорл.) от женско л. Н.; Калинка (Игн.) от женско л. и.; Калугеръ
(Бук. Гайто.) ; Карталко (Стан.) от л. и. от турски. произход, срв.
нариц. kartal "орел"; Крачуна (Дрено.) от л. и. Крачун" Маршин,
(Дрен.). от л. и.; Меко (Стан.) от л. И., съкрат.-гал. от тур. Мех.мед,.
Панчо (Стан.) от л. и.;раiiко (ГЦиб.) от л. Н.; РосО.мир (Дрен. ); от
, л. и. Русомир (срв. сръб.' л. И.РУСAlUР, ж. Ру емира , вж. В. Ка
раvии, Српс~и рjечник, уБиограду, 1898, С •. б7S), за ударението на
името срв. л. и. Свет6мир от с. Крива бара (Ломско); Сеферинка
(MOKp~)OT женско л. и.;Ста.мБОл'а (Сливов.) от прякор на човек, ~
. който. ходил В Стам,бол- (Цариград); ТоnаНIl'О (Лом) от ол. и. Ту- ~
nанко 'от прякорэа човек, който много бърбори; Тупанците (Ком.)

от прякор на словоохотливи хора; Цветана
царъ (Млад.) от. прякор от народностното

м,ъниtin'tаг;
СИВ"

(JlOM)

от л. и~ ;Цин,

зарчи.

.

тически . род -и да обозначават предмети, принаД.7Iе~ащи ··И~· еД~Q.~JIИ.

'няколко лица, означени чрез основата В'а CЪOT~eTН<?~O' прилагате,лно.

T.aJ<aHanp" Турскоmoкато ,местно име може ·дЗ'· з~ме~тисл~дНите.
СJIовосъчетани~: Турс«аmап'ива, Турския чукар, Турс,!аталuвада

'Н Пр.;,или~Га8рil-1080то

"гълъбово

връэкас първон~чалнисловосъчетан~я (при~згателно'~ сыцстЕи~~~

,Трябва да'се отбележ~ също така, ~e ,ТУК, .се"срещат Jfаи~често

тежание. Следоватедно общо вэет·о _тези им~на сасе появ~JЩ .~ъ~ ,
връзка, с частнособствеНиЩl{а-r:~' система на земеВJI~дение в М,инало~о~ ,

1. Мест ни' И -м e'fl-a ОТ

оТ основа 'на фам. и.Амб08ЦU;

от тоя тип: Ибuша (ДЦиб.), Ра.мадан,а (Брус.), Базuрz~н,а (Лом) и

възможно Карабаvаll (старото. -име на с. Игнатово), за К()ИТО вж. понататък при "Турски местни имена".
,
Имена на оброчища (по-точно на светци, на които са посветени

'

(Лук.), Свети Димитър (Вас.), Свети Иван (Рогл.), Свети .Илииа '
(Брус. Вас... ГаЙт. ЛУК. Слив.), С{3етu _Петър (Вас.), Света. Троица
или само Троица' (Сливов.). Бъзнйкванеrо на тези местни. имена 'по
всяка вероятност се дължи на елипса в първоначални' ~изрази . като

напр.: "Нивата ми е при оброка на свети Ере.мuя~(, след това 'само
~

......

(срв. горния 'пример Гаври

2. 3а обро/С (оброчище) вж. бележката ПОД черта на

c.-I33.,'

.Га8РUЛО80то(Тол:);. ~рl,/tЧOjl.ото .(Прог.) .ОТ прякоргр'Р.,!ЧО ."If~<;~1(,

p08vmo (Праг.) оТ QCНОВЗ IIft·ф~м..и~~tiJl20ровцu (от РУМЪН.Slnguг

. "сам-); ЙОловотоJдрен.)ьтл. И.' и()ло,. Каровото (Сливов.) ОТ
л..~. Каро} Курmdшовоmо.(ГJpoг.) 01' OCHo~a H~ .. фа!". и. Курта
шев.U; ,Кънчовото :(Кот.) ,.or· Л~". и. .·Кън,чо-,о Ла~бово~? (КОМ.) .о.тл. -Н.
Лаitбо ,.Марliitч.(}80т6 (Т-ол.) от Л~ Й; Марuн;чо,. Машковото (Ко;.)

от:iI~·.и.·Машк(),,.Месj1f.lовото·{КОМ.), ·ОТ 'f.,ур.л:и. At!ecym ;Мижqр~.·
крВQ/il0 . ·( Мла 4.)ОТ прякор .мижОр-"о эачЬве!<) които често . ~ига;

liQBit~"':.l1dK080t1io (Оре.) dT ·л. и.Пако.;Пал~овоrnо·{Чррг.} от.л.~ И •.
Пdл'l(J;. ПdЧОВtltnо (Дългош.) от .л. ,И. пач.о" пуловото. (Пр?г.1.?! ..

Значително място сред ·местните имена от Ломскозаемат при

този ТИП и CЪOTBeTH~TO прилагателно

Бабал О~Qто-(Проr.) от. основана,

фз!,!. и.'Бабdльовцu; Вdкл.овото (Асп.) ?т'основа~э., ,л~Т!I' Ва"ли~.;
ва.коврmО (ДЛин.) от - Ло. >'·,и•. Вако ,. ВuдРЛЧО80m()·. (ПJ>Q~·l·~Т .Л.• И:
ВuдОлчо,. Войвбдовото (Рас.) от •. OCHoвa~ Щl фам. и. }JOUBO,!U,тe,

МуЩiНО4UJС'!'~Нi.) с елипса на 'НШJU, от .0~HOBa на фа м• и.Мука

VI. М~стни имена от прилагателни

поддържане на" смисловата .връзка между" дадено местно· име от

\

as т аПК a,~08~

пъ.лец човек" (от' ?'ърн,е) ;rOJ(QBOmo «()рс.). от л. И.~ЬОIl01. SlfН~О-.

Ере.миЙа

лагателните, които са запазили неизбледняло първичното си зна
чение. Така ,напр. Гаврuлово.~nоможе да c~ схваща двояко: а) нивите,
имотът на Гаврил; и б) местността, в която се намират нивите на
Гаврил. Тази особеност на местните имена, принадлежащи къмраз
глежданата катего~ия, говори С. маЛI\О . изключения за техния· нов
пр:>изход. Обща гра маТ1iческа особеност на цялата категория, като
се изключат няколко имена, е членната форма, която служи тук за

,

Q. рила г 8'.те л H.~ С н·

Алиловото (дл~н .. Ков.) от тур.. JI., и.халuл;А.мqовоm() (M~T.).

Тук можем да причислим и следните местни имена от турски
проиэход, които са били видоизменени по образец на българските

"

и най-сетие l1У- (или .В) ЕреJluя".

тоя ~ИП' .

може да· се каже чеса въэникнзли направ<.? _от. п~_илагателни беа .

шурката.

»nрu Ере.мuя~~

цялата местност, 'В ,

лр~лага.телни с наста,вните "08- .И ... C~~ (-шк-, -tJК-),' оэначава.щи .. пр~ .

Другояче се обяснява
новото
местностно име. .ПiJрленuЙъ
(Млад.), мин. страд. прич. от nърля, означаващо обгорян ЧОJЗек:
преди Ос,вобождението тук са намерили изгорял .турчин. Новото
сел. и./пишуркае дадено след Освобождението по администра
тивен път в памет на стария ломски просветител· Кръстьо ·Пи

:

се оз:наqи

рu.лова ливада 'и пр.). Следователно зз мееТ:НИl'е ,имена от

t

оброци)1 също са послужили за местни имена в Ломско

може ,да

която се намира рзаличен и~от 'на Гаврил (Гав,рuловu ~uви,Г~

, телно).. Съвсеммалкоса,"~названиятз,кои'J;'О сасе получ~~и в р.е~улт~т
. ~·I:~uca QТПQlIобни сло~оcweиuия:. напр.• Орля. (от. орл. я ",yKa).~ . ,
- 1Jлг.Uте (от ДЪ4гuте н,иви). И ДР'.' . . '
.
'"...'

име на македонските, ру

ЧакiJрuнъ (Стан.) от прякор 01: тур. ~aklr

РОД главно поради ·неината способност да .зам~ств~,маRар~и.не~~1tо~

,две . или "" повече СЛ9восъче!~~ffЯ ,ОТ същотоприлагатеlIно-t·същ~.стJ.ЗИ.
телно, в коитосъщеСТi3}fтелните могат· да бъдат·6траЗJlиче~ ·rp~lrIa- .

основа 'g~ф.ам. И. ПУЛОВЦU; ПУНОВQtnO (-ЧЦер:) от Л,. И" Пуно" Раu

'

ЧОВ<Jm,{) '(Добр.ид.. Топ.) о·т.л.и.·.РаЙчо;. POQOB(ffl1,O : (Вйс.) отро6 ВЪВ
. връзкз С .анГаРfiЙСКия,Труд("р,обия") на 'б.:ь:лгаРСJ<Оf? население пр~ди ,
Освобождението. в,турски вифлик; Сmоuан,ЧОQОrn о ' (Млад.) от л.~.

Стоян,чо/'ТабgКQвотО. (MeT~) от основа на: фам. и. !.аб(lК?8и,:Тau

ровuте(Млад:),sсШt..ниви, о: тур.л. и

.. Ta~ap,.

TynaHIf овото

(ПроГ.)от OC~OBa· I:{~.фам. и. Туnанкьовчu:~ Фико~от? (Сталм.) от
л. и.Фи~о,о ФиЛUnО8()mо (Сталм.) ,отл. и.'ф'uдu;n, Фuнqвс. то (?a~.)
Q'Г 1-. и.ФUН~", ЧаnрdЗКО80{hо'(Рас.) от основа ~афам, и. Чаnраз
{(овци'; ЩерифIJ8О!,,-О (Дългот.) от тур. --Л, ". Шер,:ф.

С,.

1

о'rрумЪн. ~lшn о ()iJ9ЗР от Седмоrр'адс~о:.(вЖ.Тi k~ ir,T.II, с,' 1002);

-Ме:с+н.ИТ{}I~s.;;н~~~:~ТJiоМtК'~~

- ' " - .. ~ . .

. , 10
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2. Ме'стни имена ОТ нрилага,Т,елни~,С иа-стаВI(З,

Срещат се" и ,ПРИl[агате~НИJ I1РОИЭВОДНИ .ОТ . <;eJIищни и~ен,а и

-ек- ("шк:', -чк·)

Пр.илаГате.тiН~те '.С наставка -Ск- (~Шfc-), ПР~ЛУЖИ)fИ за ~естни ..
J:!OMCKO, са най-често . производни от.лични 'собствени Ii
нарицателни имена -: uБрадdрското (ЛЬм) , от брад8ар,~който прави
И'ззвания в

брадви"; Главuн,' а Щ1.'оmо (ДЦер.) от основа на фам. и.' Гла8U1t/i
ците; КадЪнек.оmо (Ярл.) от кадъна (местността е била някога соб . .

ственост, н'а туркиня); Кон'арскоmо '(Дългод. ПРаг.) от основа на

фам. и. Rонярцuте;, K'yMYPIJuiic"omo ОТ 'оснона' на кюмюрджия,

~?B ;връзка .с проивводсrв~то 'на дървен кюмюр

в, тази· 'MeCTI:I0CT;

Левашко'!lО' (Прог.)"~т.основа на,фам.· и.ЛевdШIlU~; Маскариш.ко
то (Пр<?г.) QT '~oeHOBa', нз',фам., и. Мас"арите; МедаРСllото (ВОЙН.)
·от Основа на фам.и. Медарите; Па.м.ушkото.(ПРог.) от основана
. фам. и.Пам..vцuте;· Пешашкоmо (Дългод.) о'т основа на фам., и.

_Пешdцum~'; РогоЖdрскоmо (Млад.) от р.оzОжар "който" прави

P(J..

.гозки " ; Суеш~о,,!о (Прог..) от,оеновр нафаи. и. Суецuте; Чок6йското~
(Дългод.) от чоко~ ,(румъ'н.), ,,,чифликчия~, ,местността е била влз

дeH~,e" 'на ,р'умънс'КИ. ,чифликчия'; чукалс"оmо· (Прог~)от'<;>снова на

фа~.и.; което днес пе се среща тук. Срещат· се я прнлагатеЛIiИ.

,проиаводни:отнародиоетни, имена: 'ApHaYтcKum~'(!f1oM.), Fp'fJtt/(oтo,

(дълroд.). ·Татарс"оniО(КОТ.), Турс"ощ() (КняжМ. Кот.), УнгаРС1Соmо

(дъ~м.)~уручка.. (Дре.Н.ЧОРJI.) от юрук, тур. yfl'rfik" тюркски номадско

.

оgначаващи МеСТ,но.стТа по местонахоЯ(девието ,ItB 'раЙонан~Съот.' ,
ветното селище: БУКО8СКО (Кис.) от сел.и.БУКiJ8ец';ДрaWе8~кО1JlО·..
(ДълГоД. Кот. nрог.) от сел. и: Драwевцu; pac08cKomo(r;J.p()r~):~o~·,.
8

сел. и. Расово. с предлога

.hрИJIагателн~се свържат,'С предлога ,до, то "те ще 0значаватмест~'
, ,но'сти, които .n:ежат' 'до границата, с .района на съответното. ~еJIИЩ~:
" 'Дoz1tойн,uшкото (Войн.) . от. сел.,· и. '-Гнойница;' .Доком,.ошmJiЧllоmо
(Рас.) .. от сел: и. КоJtощUца; . ДО"РU8од6лско (Рас.) от сел. и. Нри- '

','

,

K~M таЭ·иriодг;рупз' спадат още следните местни имена: Мага
pe~K!!:, (уорл.) с елиiIсайа няк<?енариц~теJЩО (напр. дОЛЧU1tа) ,и 1f1a- 
иа сmUРС1l0mС? ,(Дрен.) ~ Me~ТHOCTTa. е б~"в~адение на манастира ДО" ,

.'

е.Добри дол.,

-

CЪOT~e~HO от с. Върбово, (БелограДЧИШI{О)

други

около гред);. Малиното (Дреп.), притежа~.

прил.отл. 'Н. Ма.льо/~~""

9рЛ'а (~peH. Тол.) С'е~ипса на нарицате.JJНО (нщuфНОЧУ1Са):

5. М е ст н'и им eha-о,Т :з'дек тй в ир а ни' при ч а ст'и·я,
ито най-често'

минаJIострадатеЛНО.-,причаст~е

:,':

Граденото (ДРНД.) ОТ градя във връзка с 'oгpa~дaHeTO на' ~ЦCТOTO'
аа, гумно; Kyne1tomo (Орс.) от КУnЯ/ местността 'е б'и~аОТКУ}1енаот
с: Сталийска махла ; ',Подлеченото (Добрид.} от nод8Лt("а,въвйръ~а

със свличащата сеПQ:чва на хълм; Слеченото (Вас.)otсвм"а,във
, ,BpЪ~Ka същ~ с I РО,НJIивата поч'ва на стръмнина.', В ре~ки, с~учаи ,~иМе.. о
'ната·от то:ятип- могат да бъдат разшире ци,

:

като Jlолучат· опреде

ле1fие {прилагателцо): Н6вокуnено; и ,'Старо куnен:о (Сталм.) ,B~B'

'- връзка с OTKYnYBaHeT~ на тези места от с. Орсоя в ПО"~JIИ3КО ИЛИ
~ по-далечно време. •.
.
,
о
Арха~чноадектив~рано, qпричастие' ,пр~дставя "местност НОТО ,име

Пdродu, (Вас.), което е ,възникнало ка!о ,~еJIИЩН.О: от стб. ЛОfОДНТН

"нараждам" и ~., 0значавалосеJiйще, Iфет() Се\появ,mа~ цоражда: '.

фqрмата. Пордu.м,. се обяснява . с" ,реДУКЦИЯИ,изч~ване, ца среди..,
словното О, а' Прродilн се е ПОJIУЧl!ле под влияние на ЛИ~'НИ. ии~на .

на -ин" (срв. и -сеЛ. и. Славоmuн"

.- милин (poдoв~), им: ена :~Б61tО8скоmо(ПРОГ.}. 'от основа 'на фам.и. ;
. Бl!1Ю8ЦU; ВаСЦJЮ8С"Оmo (Прог.) от OCH0lJa на фа"'. и. ВаСЦЛО8ЦU;.

МИ4аЙловградс«о)..

VII~МесТRи"име~а ,ОТ СJlовосъчеtания

. 'Местн~теИмена,.

reItqocKomo (Прог.)от OCHo~a на фам,.' И.' .ге1tОВЦU~·, /(ир/:СовС1(Оm.o

--

'.

прилагателно t:съще~rвитеJlНО

~оито предста~ят 'по·· фор'~а ··синта~ични cЪ~·

четанияотприnагатеЛflО и съществително, ~ca ш~рокоразпро~ранен~
в Ломе ко. Че .названия от този тип' ~a 'се, срещали още в наи-ран.~,ИЯ

. (Прог.) от основа на· фам. И. .Kиp"OlJЦU~· .А4.ан.tю8ското (Дрен.). от
фам.~. МаНЧО8ЦU; Пан,овс"оmо (вой~.) от фам. и. ПаНV8ЦU ;.. . Цен
К()8с"о.mо, (Прог.) от' фам. И~ ЦеJtковu '; Це1tО8скоmо(прог.}о.т 9<\Вова
на фам. и. ",Ценови ; Велuн,скоmq (РаС:е)ОТ основана, фам.о и~ВеЛUJ.lЦll~.
~

,

*ЛunеНОР1JХ;· 6zРедн.'umе(Тол.),т. е,. н.uви, от o+zpea.(Mee:rHocTT8;e·

Тук преобла;Да~аtприлагатеЛНИТ~:'ПРQИЗВОдй'~ о; Осно~и на фа'

период нз' бълг'зреки 'език, 140же ,да се съди от,' Э8пазе;н.и 'СШlВЯН~К~ _,,'

местни имена в Гърция: СрВ., напр .. NО/!О(Jiл1'jV (*НО80 село),- !!~~(p.:',>'

(* Б1Ьла

•.' ,.

.

.

с непроиз'Водн~',~

HaCT'aBK~"

Към~ази подгрупа се от)Iасят ·малко местни име~а: ДМште.

-ОВСК-,'(-евск-) .н -иН,C~

f .~

(Л9~КО).',

(м.~Qд~) и прекцте·(Лук. Млад. ·Стан.) с елипс~ J:Ia ниви, във връзка
·с. наДJlЪЖЯОТО ИМ, респеl<ТИВНО, напречно рааПОJI~жение ,с.пря~~ "пол ....
'сI\ИЯ .п:Ьт ;ЛUnен,а(~ас.~рб. Мет.) ОТПЪ'р.вон.~чаJIнословосъ~етаJlие:

~ ,~. Мести и име на от п рил.аг·'а,т.е л'н и С н а ставки

. ..

!J.~IfO

~a пресеJIlfI;lЦИ··

,Н Дългоше8ЦU

4.' М·естн.и' имена от прилаг.ателни

!

ЗЛdniUн.С1Соmо,(Прог.) от фам. И. ЗлаmUIlЦU..·

До"Л'jЧО8С1€О' (РЗ:С.)

I!люче8а м-ахл.а;

,-ското ~!?роГ.): тези 'местности са ,БИ{IИ притежание

',вирани, пр~частия

ското {Оре.) -MeC,!,HO~TTace ,простира в района на Пала1tка, Т. е.
гр.;Ло~ ;ЧерНоврЪшtc.оmо·-:(ГГн.} от сел.· и.' Черн,u връх. Ако този, вид

\

на· een~ и.

С ТQПО~ИМИЧН~ знач.енИе се срещат незначиcrелен бро:йадоо:т~

лището,чиеТО'lfме е ·послужило за Основа на прилагателното: Пал-ан

,8fJзшкоmо (ВоЙН.),О'i' сеJI.И:Ч~рн,u· връх.

са образувани.:

тен,О8ското (Прог.) 'от основа на сел. и. «оmен,овц~.По друг на~ин _~e-:
обясняват, местностните имена ВърБО8ското (Ярл.) и Длугошеll J.

п~еме''';' ·Чuфуnzскоmо,'(Рас.). Ако прилагателните са П'РОИЗJ;30ДНИ ОТ
о е~ИЩJ!И, имена',те 0значзва~, чеС~ОТВ~ТlJата ,MeCTHO~T лежи', в зем

80дол; ДЬnрогорелско'!l() {раС.)Оо'1 сеJJ•. и'.ПРО20релец~· Дочер1tо

aQ

производно ОТ', 'пр~лагз:tелROТО'

,

'

гор.а), Mlle;"t'Y(}d~ta' (Бlbлъzрадъ}l "и др. "По-КЪС:Н~' този,,-roпе-'i,;",
' , "

. ·l.I;Jж.~

_ . 0

v 8.S Щ е r~,Die Slaven

"

',:'

'.

,

iпGri~сhепlаПЦJ .c.'44J81~ 170.

"

,

А

.148 '

.'

зн~чиrелен брой М~ТНИ имена СЪС сыIияя строеж 9Т' нашите

стари

беност~' на географския обект.

WСОlE,КНI\ЪСКОI KI\bt.ДE3/;., .нСbt.НОСЪ ДOI\I:,~ .КЕI\НКЖ f1>КЖ\ Af1>HOk~ мА/;.;
'-.

"

.'

'

'"

'.

.

предста~ят,' приБJIИ

'

В, случая

470/0_
КЪМ, .. раз ..

прилагателните

"
Бd~К~ ("трап, падин.а"):ЛР/,О(J(l б. (Вълч.) отл.И. Арко, ваn,.

кова б. (КЛЮЧМ.) qтл. и"_,Ва~КО,Зllековаб. (Врлч.).от оснрва на

имат',

прякор Заека, ИбриЧ01Jf} б. (Вълл.) от основа на изчеЗНа'ло,.фам. я.

.' .. предимсrвопред с~щест,витеЛНitте, .тъЙ,'катоте ,C~· по-важен крмпо-"
.нент .О:Т .ТОПОНи.мич.но глед:ище, \както' се .вижда ·оттиuИчнияслучаЙ.
~. ,С М~,стните~, имена. на .-080,

-прякор '(от цбрtlк), Иtlдчова б. (8ас.) от' л. и. я.нч~, Коларе~аб:

{ВЪJ1ч.)~r основа на фам'.я. t<олареэя, Курташева б. (Ком.) ~,
основа на "фам. я. ку:ртащевя,. Льшков.а б.{Вълч.J
основа. ЩI фа~.
И.' Лъшкщщ . Недова t5.' (ГаЙт.) от л. И. Недо, ' I!aHfioo'! б. (Ком.) от .
л. и.' Папко, ПiШl«)оа б. (В'1-лч.)ОТ л. И. Пещк(), Пиnерк()ва;{). (Лук.)
от'прякор пиперко па ЧI!>ВfК е избухляв характер, Пьрв~аnкова?
(Вълч.)от Л.й •.. ПЪРВIlНIfО, PdUKQOa б. (Игн.)ОТ л. и.~аИ~9' . CKO~

0r

до· .коиТо ,се· е,' СТИГlfало 8следствиес-нз'

'занемаряв~не.опРеделяемото .съществително. RaTo несъществен'е'ле

M~HT за .·топони~ичния ко'мплекс (срв. И· днешните ;·наэванин.: ТЪРНО8О
'. . от по··сТаро . TfЬHOKЪ Гf~ДЪ'. Лоое,ч от Локьчь ~rf~A~' и .др_). Kato~

второстепенни трябва 'да се вземат под вНимание'Морфоло.гИчни, при~ .
които 'Ct! .явяват съставни;,
,. части, на тези' СJlqвОсъчетания. Обаче при послед6вателното ПРИJI(i.'

белева. б. (Вълч.) от основана" фам,. я~ Скобелевя,Стq,.ма.n акова б.

знаци И'вначение~асъщесrвитеJIните,

..

жение_на този ,прйНЦИП на разпределяне меС'f.ните· имена' от

(КРУМ.) от о.снова на>ф~м. И~; Стаманякови:

,слоцосъчетания ,·да ·се. ограничим ВЪРJ(у·nаЙ~общИте семантячня пряз

.«ГH~) от .л .. и.. Радол~

.

.

.наци на с,рщеС'f.вител.ните като второсtеченеIi'е~емент и· гирвэгра
'НИ~ИМ на . три : а) .нарицателни, С физ~t>г~'ограФ'ИЧНО значение (алуга~
_ба!l~а, .бара, БЛllто~ бряг,. бърдQ~ ,oaa(l, ·lJалоz, вода, 8P~!x, ,.дол, .ка·;

..мъ", .могuл~,na!J.UНt;l" ,'ра~нцще" . ':чука . и др.) ;~6) -ботанични . имена

'

,На·"П?рв~:м.яс!О· ПОЧИСJн~н6С1, CT:O~,T ме,стнитеименз, ~Ъ'стаIЗен»
,-И съществителио.

'в ПО~ГОJJямата'си ,част ·T~ 'Са,.сё ·nOявили, през. НОЩIЯ пос~лйщен .
,

. "

1,

598 .. и
•

сл.).

'.,..,.

'~.

. .':,

I,

с.

197)...

",..,'

. .,",.

,.

U О Н е В,' История

'....

,

на

.....

4 В заПlIска' К'ьМ Тео;юсиевв. JJест~ицаотХIV В.: (вж.Б. ЦО!Iев, Ц. С., ~.' 200)~"

.... 'и

'(К)'

'

л.. Й;"Вълко, Драui,НО8в.'(Бу:к.'.llрен.)"I,10.nОВ'.в. '(ЧВР') от л. я.
ДжонО,}(о1tов в. (Войн.) .от ·Л. И" Коцо,. ЛО3Щf,Ков ~:, (Чвр:). от ·Л. я.
Лоза.Iiв:о; Маринчов в. (Чвр.) отл. И: Марянчо, J:idua~1jOO·в. (Чвр.)
от·л. ·и; Найден, Лупов 8. (Вас.) 01' л. я. ПУIJО, Станuшевв.(Дрен.)
,от'осна'ва на фам. И.' Станишев». ,
i

.

.

".

... '

",

, Гред (»прод?лговат'рът").: Ac4~2!aK08' г. (МлаД~)~.9!' .OCH~Ba на
фам.и,.Асангякщш, Б,iнов г. (Игн.) ОТ Л. и. Бен~, Bafloo г.,(Воин.)
от Jr~й;- Бако, Дичов г. (Кот.) от л. и. Дичо, haMe'1l0BI','. (Д~лгод.)

от:' л. и." Кам:е'н; I<арdш~овайъ' Г.' (Стан.) otO~HOBa, на .фам. и.. ~a'Pa.
ШКЩЩ, Ма:л.к6iюв г. (прог.) от основа на фам~ И., Малкочови, Малчов
г. (Крум.) от ,л.я. Малчо, Минков г. (Кот.) от л. И. Мянко, Чал
. дарвв' !'. ~ВЪЛЧ~' от. основа на пред.полагаемо фам. и: Чалдаревя (срв,.
, ,И В м.'и.Чаjzj}ар-баllка, Ком.), Шум/ов г. (Кот.) от основа ца фам.
и>Шугльовци(отпрякОР шугльо)..
' , ' .',
'
, . Дол: БОЩ:КQв д. (Брус.) от л. я. Божко, Брашков д: (Крб.) от

'.
.'
, . '
Aпe~ca"дъp" (вж. й. И.в 8: 'В,о B,~ д. С.,

з ,8' записка1<ЪМ ЛО8чаН~kИя сБQРНИК' oiXIV В. (вж. Ь ..'

българс~и език 2,т ..

.

#

От ,ВиргИнсК·ата'грамотанаКОнста-ит.ВR 'Асен (вж. ,Й.~~И в а н о в; Български

-ста,рИНИ от Ма кеДОllия 2 , с. 583 и сл.):
'...: 2,:,QT Рилската грам<?та на Иван

, . C~,

.

,

...,

. Връ(х):Байков,В. (ДЦep~) отл. и. Ба~о, Вълков в..... ом.от

u

(брясm,'~-8ърба,др'акq" КРУШ~I,,'.(l1l8ада, тръне,. храст' и др.); В).·Т •. н.
ь:УЛТУРН!,I думи (-вод:ен,и}.{аг гep~H; . ~ахла, яеJjCда, ,О,бро«, път, се

..с«-

:

л.и:,М)'тяш, НикоЛ/ЩО 'В. (Мпад.), Попов в. (Млад.); Радолов валаг.

ще мо.щем да .~ОЛУЧИ!d ясна р:редстаза за .оёно~нйте,,'.ТОПОНИМИЧНИ,
типове,'цринад.дежащи към ра:зг~еждцна,та' категория. Поради това 'е
не9БХОДИМОПРИlJътр.ешната
разпредялба ·н~местните· и~ена' "OT~

,от' ПРИ,тежаТелно:прилагатеЛlIона;,-()8-'~,-UН: и

." .. ' .

,кЬшаран'на човек,~КОЙТО жявеев:кошара, Мутuшов в:, (Млад.~ от

'групи; ~ъставени, често от по две до три,.. им~.на, 'поради' 'което,' не

.

'.

•. 8dлоz:. Гаврилов в. (Млад.), . . Кошаранов . в. (Млад.) от прякор

сравни-,

телно малка област би. се стигнало до' ГОЛЯМО.. число малки' '. под

лище,. чеш~q, и дp.)~:

'.

често със сл~едните нарицателни:

~начението Ka~TO на· прИ~'аrатеJIн~те, 'така и насъществиrелнит"е.При
обаче

+ нариЦ'ател'Н,ИС ,физи~гео~ра'фИЧН(J':'"

нарицателни) имен~) с наставк-а. -08-. Те Ge срещат ,в ~ъчетание наи

За вътрешната ~Ьдялба' на ме~!нит~. имена) принадлежащи
гл~жданата .категория, >са ОТЗ!iачение морфологичните елементи и

избиране на 'основния ,делит.б~Н"бе,лег

-Q8-И ~ui{,-

Местните' имена от този' тип определят вида на географ~кия:~
•
. обект и неговата принаДJIежност ~ЪM отделни~ица. В заВИСИМ9СТ 0I."
'Строежа на при.пагаТе.Л}i.ите-тук·ра~ли~аваме' два, основни .случая;
',"
.а) С 'прилагатеJlНИ, проязводня от мъжкя лячня _(соб<:ТЕени~я

МНQгобройната категория в ,JIOMc~aTa топонимия .. Докато българските ':
тук

,

- ' , .3 на чен и е

г~ографския обект;по-пълно ~ ПО-ТОЧНО от'еднО()сновнит~ нарица-:-.
телни. С т()ва ,можем да СИ обясним факта, 'че те са" стз'gа'ли 'наи·

зително ·32 0/0 ,т6 синтактичнитесъчета~ия достигат

.'

l~ Местни имена' от .rfрите,~а:телни.прилага!Ге,Jl'I,i:И'"

..,

·.K~MtHb RfbXb, 'цr ККf)сь 2 , ~: ,• • Локчrt ,rf~А~3',-ПfН 'ТfЪНОК~Гf~д~4
~. ,др.. МеСТНИ!fе им~на ОТ 'подобни словосъ~н~~тания харзктеризуват

нарицател'ни със служба на местни имена

.:

ните имена, чиито съст.аВJ:IИ .прилагзтелни означават xapa~T~p,H~:OC.Q~·

паметн~ци: 'gапр. T~MHHДOA, K03H~:" tТ~НЖ"Ь~l\~оgь , ГОfъ,.'А~ДHHO
j

.;t';-

период и . то П!)едимно във ,връзка .с· ГQСРОДСТВУ!ЮЩ~#··.В ·~IИRа,l:lОТО, .
система на дребно' зе.~е'ВJIадение У ,нас•. На. ВТОр<?' мясТ(),.,~,а_на1' '~e-cт

нимичен ти,п е станал доста продуктив~н, ~a,KoeTO_ свидет~ствуват

•

149,

,/

'

л. я. БРaJ.пко,Виmанов д.. (Вълч.) от. л. я. ВИТ~Н; Грмчалев д. (Ярл.)
от zрънчар, Данов д. (Ярл.) от л. и. Дано, ДаРliов д. (Мет.) g~ л. И.
Дарко, I,16RoB д~jБу~.)от л.И. Джона.,..Ие.uаилов д. (ДЦиб.), Нанков

.150

\-,

д.(Крб.) от .л. ~. Янко, ИОЯОI! д. (Брус.)' 'ОТ л;, И. Йоно, K'Ocoвд~·

"

~ЦBemKOB Д. (Чвр.)от л.н. Цветко.

.

Милок ова

д.

(Дрен.) ОТ

Пантова д. (Дрен.) ОТ л. И. Панто.',

л. и.

«

вата баjJа (Дъбм.), Rовачевuйъ остров (Добрид.) от основа на. qщм. .
И. Ковачеви, R)'яuнК'ова dлуга .(Чорл.) от JJ. И. КУМИИlili~ (за a-fp4,.

МилоЙКО)

, вж. с. 109), Лозанов каяUК (ГЦиб.) от л; И:. Лозан, Луканов '~a.1tl1t"( ,
(Кое.) от л. и. Лукав, Миков рог (Кот.) от л. и ..Мико. (за poг.~!К" ' ,
с. 115), мал6к' ов доJUi.ч (Дрен.) от Л. И. Милокьо, а долuч е yюtJJИТ. ~ ,
от дол; Митково гърло (блато при <?pc~) от ". И. Митко и zърло ,'~'.;'

'"
'
",'
uКл~денче:kн'Z'елово К. (Дъбм.), Воево 'к. (Сливоn.) от Л.Н.

Воио,· /{'ОСО80 К., (Добрид.)·,от ПРЯ,кор "ьосо (вж~ по-rоре),'Лазарово

К. (Добрид.),uПен,О8~ К. (~ом)отл.и. Пено" СтОЙО80mо I{~ (ЛУК.)·'.

от л. и. Стоио.

'по-тясна част на блато"; ПеНКОВ кладенец ~MeT.>. <?Т Л~. .И. ПенКQ~

.
.
л_.и. ·ВеJJ:.Ч9~ В:Олчова-.л. (Кис~)
ДимитрQва!1Zа л.. <КЦЯ)f(мJ, Дурчовал. (Mer.) от

Локва: Вlfл'1;ОВ,!:

'

лице вж. С. 112, Ри сто в брег (ЧВр'.)~ J?ъnOH.K ов ,брег (С';lиnов-.); ~T

ОТ осно,вана
~зчезнаJIО фам. о, и. (01'. рУМЪН•. pri~lea. ,,6~бчо",име на най-малкото

- .'.

.МЩll!lа :

'(Дрен.) ,о.тл.

.

и.цендо,

, "

яаноВU локвu (Ков.) ОТ тур.' л. и. <:юлеИМ8:Н' Тодоровата .Af(j,hЦЩа,'J
(ЧорJJ'.) - за яатuца вж. С. 112, цapo~ клdдене~ (Ста.лм.), ЦеН,!80mо.., ~: :','~i
краuште (Сливов.) от Л. и. Цено, ШUutf(ови локви (KQТ.) от основа " .::л~
на фам. и. Щиuiкови.,.
, ..
'.
.
. . ' . ' , '. .,:~~';
, б) ,С прилаtателни, производни от женски иu мъж~и Щlqи~:[;.{~

Ч.6л'евал. (Аеп.),

.

БJiЛQQа. М. (МОкР.) от основа ва фам. и. 'БелОвци,.

'Ji:

Ванково: м.. (Моу:р.) от Л.И. ВаНКО, ЕКУn'08а М. '(.ГГн.) ОТ тур. л.· и. '

.'

'.

ЕI<УП~< Якуп) ИанеВ,а·. ~. (ГГн.) .bT . ·~тr; и. ~~и~·Кi1н,чоВа· M~ О(ГГн.}-от

л.' и.

.Ф~14.

Къ~чо,

Петракова

М. _. (ГГН.) рт л;,и. Петраки.

(собств~ни и нарицателни) имена с наСТавка .-ин-. Наи-~ести:г~ СЪЩ~',.>,,:,';Щ;~
. ствителни 'тук аса:
.
. . ... , .',
.
....
...., "':,:,,;~;-'r/;
. Баnка ("трап, цадина"): БаНJjuна б.. (Вълч.) o~, Л. и. Б~нд~,<.,%:,

' .'

Моги1'1,: A~aHOBa м.(Чвр.), Балабанова м.(Вас;) oTo~Hoi}aHa
И •., ВЪЛЧй,ва М. _~ (Душ.) оТ Л.}I.ВЪЛЧ<?, ftdнчова М. (Чвр.)· 'рт

,л~и. ~анчо, Раиева M~(KOT.} от' л. и'. "Ракьо;, -Тодорова. М.
Ф~Рtn:ун,1l:()8ам. (Бот.) ОТ ,ОСНО5а ,на', фам. и. ФъртУнко!3ци.

Боцuна б. (В~лtJ. Крум.) ОТ Л. И. Б6~0 ИЛ~ .Боца, Бурчин<t б. (B~)j,.,A;

(C~aH.J"

'

от· основа на фам. и.Бурч~ни, ВеЛUкttна б.(к?в;> от л. И~ Велика",.;'.:
Й6вuна .б. (Вълч.) от Л.И. ИОВО или Иова, Мулuна ~б~ (Вълq:}О':f;',r:~;
'фам, и. Мулини, Печuна б. (Вълч.) от фам. и. ;печинци,Рuбагц.н,~;й~~~

"..

Падина: Ганчова ~: (Асп.)отл. и. Ганчо, Кdяе.нчова П. (ДЙНI<.),

, O~ л. o~~~ Ка~енчо, Наран и1{,.ова п. (Ком.) от OCHoB~·Ha фам~ и .. Кара
-

, б.(В~лч.),

OT.·~CHOBa на фам~ И: Рибагини, Скулчuна6.(ВъJtчJ?::~k'4}:i
основа на фам. и. скулчини, Цаnина б. (Вълч.) от Л. и. ,uaHa,I,Y~':;l'{~ri:f:

НИНО8И", Manzo8fl п. (Орс.) u от' л. и. Мнт.о, Мtiжова п. (Д~дД.) . ОТ .
прякор яuж~на човек, кgито. ;e~TO мига, Панова п. (Прог.) от л.
и. Пано,. ПОnО8.а П., (ДpeH~),. р'агува.ц. ,_СЛИВОВ.) от· Рад'ова (01' л. и,
. ,Раде или .Ради), Савова п. (РЗЗГРМ·),;ОТ л.:и., Саво, -Cupe/i' аЧ1l0ва п.

(~обрид.) от основа .на фам. и. ,Сирен~чкови)

лина о. (Млар:.) 9ТПРЯ~9Р' !JlУZЛЬО.,'

_ .

'.

ф. (ГЦиб.) от л. и.. Павел.

. . ' .

Таб~КО8а п. (Мет.) от

(Лом), НОВО ~~e на хълма Ма~мунбзир.~т името на· българ(;кия ,хан
Аспарух; Божово л.uце {Рогл.} , от л. ~.,'Б,ОЖО (зз _лице ,вж.с. 112)~

i

.'

.

"

фам. и. КаТрllНКИ:НЦИ, Мирчин в. {Вас.) от л. и. Мирчо, ПиРUНКUI:L :;,,;.

lPac.} от основа.. на . .•. ф~М.и.ПириНКиНци.
.
.. ' . ~'"
.. ~......~:.,~'~}~:'!
,
Кладенче: Додино к. (Сливо~.) от' Л. и. Дo.~a,. MapUH~НO,K~( ..ij.~'
,(Дългош.) от Л. и. Марин~а, MapUHol{. (Добрид.) от Л. И'М~М"~"/:3i;,
'Русино"К. ~КРИВ.) _от л.... !'~ . Руса..
.. '.
. . . ' . Д.~" '."~\":.'~-:~'/"{"~
" ' ,.Могила:, Дукинам. (ВЪЛЧ:). ОТ' основа на . фам."и ... ··уки,1f,,:Гt;~1

'

Чукар: Андреев ч. (Добрид.), Аранов ч. (Кис.), Белов ч. (Брус.)

ОТ, основана . фЗМ. и .. Веловци, ~ГОШО,! ч._ (Сталм.)01' л. и.Гошо,
П~1l08 Ч.(ЛУI<.) ОТ, л. и. Пено,' Пунчов' ч. (Дреп . ) O~ л. и.Пунчо"
, ЦиЛО8 ч.. (ГГн.) ОТ ,л.и. Ци~о, ЦОЦО8иuъ' ч. (ДЦер.) от л. и. Цоцо.
Тук се отнасят още следните местни ,имена: Аспарухов хълм

,~. .;··-:·.·~oI~~~·'~~А;;·

ВРЪ(Х}:' ["ун'ин В. (Чвр~).от основа на фам. и. Гунинци,~Д~~~it.:"
'B~ (Чвр;) от .14' и. Дичо,lj'атранкuн в. (Ponr. ЧQрЛ.), от OCI!()Ba. ~~'_'},.
В
",

ОС\IОВЗН3 фам.и. Т~ба~овй,То.м,о~а., П. (lV\eT.) от л. и.' Томо, Три-'
фо,,!,ова п. ~(Дpe".), Чолакова П •. (Тол~} . от о€иова на фам. и. Чо·лаI<ОВИ ..
, _ ФУ/iиuа ("врязанамеетноет"): ,Германова ф. о (Стан:) от л.и ..
Герман; Гешлъuова ф. (Стан) от псозви'ще Гешлъкз, ГОрч.овq, -ф.
(лом)· от л. и. Горчо, !fалuн,ова ф.с ДЛин~) от л. и. Калин, Пdв

-!losa

': ;

Сеферин (за 'об.реш b1K-. с. НЗ), Спасово лиtrе (Добрид.) от л. ~., Сп~~, ':;~":
Стаюiшовu вирове (Чорл.) отоснова. H~ фам. ~: СтаниЦIОВИ, .~уле. _~' : ~

дете, вж . Tjktin~T. IП; с. 1261), Т(ИаКО!1ал; (Мет.) от основа нз фам.

О'rл. ~. Чольо.

•

основа на фам. И. РъпонКЬОВUИ, С~ферuнов ?бреш (Млад.) от !I~_И.: ' ", ~'

JI.. (Асп~)от .. л.и. Пешо,· Цръшлева л.., (Лу~)на-вяр.но

~ Табакови, Ц~ндовал.

" '.

ПетКово nол'е (Дъбм.) от л.' и. Петко, Пецовu nадинки (СЛQВOВ·l, /~'<,.~:
ОТ Л. и. Пецо, Поnн'инооо блато (ДЪЛГОiII:) от OCHo~a на фзм:. я ." ';'.
ПОПНИНОБИ, Поповото uзворче (Лом), ЛОnО~Q"';О лuце (Рог.л.) -';ia', ::,

?I•. (СлиI3,ОВ.) ОТ

от л. и. Вълчо,
ПРjl;КОР дурчоfот дурак),. к,иmова л. (Мет.) 01; л. и. КИТО, Кицоеа"
л. (Чорл.) от л. и. Кицо, Лилова J!. (Линк.) отл. и. Лило, ·пешова

....

r~IOf(Ol, г.ЪрКОIJ ,~pa~~~ . ;~~~~~·);Oт

Даутова пол' ана (Прог.) от' тур. Л. И. Даут, ЙанеВI;(JРi!if~l!fffC,:q:а~.»
от ,Л. и. Яне, Йончова"lУКq. (Дрен. Чорл.) саг Л.. J:I... I19':JЧо,li.aAlе~

.-\.,

Милокьо

6.

основана 'ф~м. И. гърковци, -Данков KaJlUK (!V\~м.)ОТ3f·f,!·>Да,и!С)~~

, ,!J.олчинq.: Белова д. (Дрен.) ОТ основа' на фам. и. Б~лов~,
, БО:JiCu;;нова д. (~p;H.) ОТ ·л. и. Божин, МажJйлова ,До (L(peH.)ОУ Л. И.
МанОИJI.О,

брег (Кис.) от л.

raJjOB

, _(Лу~.) от прякор кьосо на б~эбрад чов~к,Поnmрziif!онов д.. (Вълч.),


.

'Дунина М• (Вълч.) ОТ'основа на, фам. .и .• Дунин", Печuн~, м. (В~·,.~~+e;1

от 'основа 'на фам. н. ПеЧЕНЦИ, Пъдарбtiшuuа .м. (Вълч.), от -, o~~~.~,:f;;;

,на фаМ. И. Пъдарбашинци, рацдн.а м.(Вълч.}от основа}lа.ф~м·_,~~,s,f;.t~
Рацини, Рuбdzuна м, (Вълч.) от основа на фам. ~.. Ри@агин.и,6еЛf~';:.'i~

'Jlаzила '(ГГн.) ОТ основа нй"фам. И. Белинци,

','

,от Л. И~ Нуре.

'

HYPlfHa

,,'

яагuла{МОJ('Р~!55%

, .

",

'C'''\~·

-~"..-.1 Отnася се' само за произхода на придагате'ЛНОТО~ ТЪЙ като. с-ьщеtтввi~-';":':'

-.

нотр е ЯСНО. Този ва'шн ва об~снепие па_ местните имева да се има' предвид ,пО~;э.>

нататък навсякъде.

,

._'

f···.. ·.·I.5'з

}52
.

... .

"

...':

'

ЛадUllа.; Бdбll;'Щ, п. (Динк. Добрид.Дрен. Топ.) от баб(l~ Konpdo

ЧU1tап~ (Вълq~) от основа на' фам. и. Копривченци, Муд:',ина П.(В РJ1Ч.)·".

OTOCJ:I0B3 на· фам. и.Мулини, ПеЧU/tа п. (Вълч.)от основа 'на фам. о
·и. Печинци. 'с:
,
.
"
,
.

, . ,'. Тук ',сеотна,СЯТ още следните местни имена: Бdбuн брег (Вълч.),.
БаНUН.гред .(:,тан.) от основа на фам. ·и •. БаIlИНИ, ·вранчuна локва

{ДЦер.), от' OC~OBa. нафgм..: и. Вранчини, 'Гуzл'uна вада (Вълч.) от'
основа на \фа~. и. Гуглини, . Г'ург;uн дол (Чв.р.). от основа на ·фам. и.
Гюргинци, Кеин, валоz (Млад.)

от

Кехайн,- а ТО от ~ кехая,

КОnЧllll

валоz (Вълч.) от ,основа. на фам. И.Коп~инци; К'уltи'на чука' (Вълч.)

'9~,OCHoBalia фам. И.' КЮИИНИ, маорин·гред(Ста.н.)
от л. ·и.· Мавра,
Мицино .1'раuшm-е (Сл~вов.) ОТЛ. И.' Мица, МUшuн. 'дол (Тол.) от

л. и. МffШ~, Момин брод (сел: и.) във

.Н~,.С'ело'то

връзка'с' местопрложениет'о

приброднар. ЛОМ," ПdнuнаЛОКВQ (Дрен.) от л. и.П.ане,'
Пt!ii1jО ,бърдо (Вълч.) ОТ. Л~ И:. Il~йо, РdЛЧU/t .дсл . (Вълч.) от л. И~'

Ралчо,. ри.етиn .м,л4де.1tеi!~Бот.··Вълч. Мокр.),. ..РjJЦUfi О бi,рдо (!19КР.)

от л~.и. Руцз, CUMUH~YJf~P' (Т9JJ~)

:ОТ ·Л.,и. ,еимо,

(Бук.)~ от основа на>фам.и. ·ЧЪРНКИНЦ:8.

ЧЪрнк.u~абqрti.

'.

.,....

.

"

.

'\

давООа·: Бdнова до (l\Jic.)от JI. и . .Бано,ЗJiаnUifЙвlZ'1J'{ПР9tJ;
от -л. и. Златан, Кара/{ачова л •. (Дрен.) ·ОТ'·ОСJiо~а:I1а,.фаМ,:·I'f,.;··Кара .. ·"
качоВи.Л!iilе8а л. (Динк.)от л.'и. Ликьо,МIiтков·ll'~Л~:(Т9JJ.~~:Г'О~. ~J].
.и .. МИ;f{О,: Османовал. (Ков.) .ОТ. тур. л. ~.,пе1iо·~а-л• . (Лук:>. О'f.~..л'.'
и. Пено, Сmан,ова л. (Млад.) от'.Л.И. Стан.
. ... , .'
Туфа ("малкаtоричка il ): Бон,чо~а Т. (Рогл.) ОТ· ~l!.,И.: Бо~чо,

.;

'1,·

МИнова>т. (Кис.) ОТ,л. и.Мино, Нинова, т. (Дъб~.)о.т"Л, и. 'H;~HO,
Паковаnzа т~(Дъбм.) от л.и. Пауо; ЦеНКО8и тУФll .(ДЪ-ЛГQД.). ~T
л: . и. Ценко.
' ~
.' .
" - ~' ,. 
Шумак: Але1tСОВ,~. ·(Чвр.) от л. и. Алекси) БОЧ?8'. ш.(Гаит~J, . :
{)т~.и.Боqо ВЪлчовиЙъш>(Княжм.)от л. и. Въ·лчо,ГеРZ;О~'ТJJ. (ЧВР.~)',. ,1;:
от'Л.и' .. repr~,'rOenQaUflOB ш. (ДИНК.) от л. и. Г9С~ОДИН, ДеNО{l' 'ш:~' '-~'. С.:'"
{Чорл:) от л. и. !1.ено, Йотов ш~ (ДpeH~).?T Л. Й. Иото, ЛjmЧQ8. ш. •.•....
(Асп.)отл.· и.Лупчо «ЛюБЧО)';,Ма/tоиЛО8ш.(дрен.), от /1J.~.И.·:.:; .; .
.маноЙЛо,пеl1zрО8Ш.· .(C~aJLVI.), ,Tyna.lfoB' П1. (Аеп.) от прякор ~JIИ" .,.' '., ;''1''
.тур .. Л. И. Топал; J10цовuщумdЦU (ДРен.) о}' л. И-,. ИОЦ0.' . .. . .. . .,',.<;,;
u·

,

>.

u

,
Приrежат"лн~. при~ага~елни на -ОВ- са, cъcтaB~'H еле~енТ~'Щ7 JI8: . . >•...:~,' ..::~\~
с.ледниrе местни имена от тая цодгрупа: Асаll080. лозе (МлаД:),Беll})IJ,
"~..c~
,дуд .(Иг~.) от л; и. Бено и д}'д ." Ч~РНИЦ8: ",ге'Нковл.ъz (Вас.). Q'l'-JI•.. Ii.~ ../:а"
Генко и Л'lJz"ливада", Здравк<?в ,крушак. (Дрен.) от ЧI.• . ». ЗдраlJI<~;',?,;(~:,{,
КdllЧ(Jiю . дърво (Игн.). от lI'. И. Ка нчо, .Кежов? . търяе: •. \МлаJJ,.). ··.'ОТ A;.;:';~;(~j;
I

/ 2. М ~ с т н И И мен а о т при т е ж а тел:н И при л а г а т е JI н И н ~
... "-ОВ-

,

И -ин,+

б о т. а н и ч н И _ И мен а

...

-

·

.. '

~

Раст~телностт~ .е един от ха.р~кте'рните белези' на.географските

/ обекти~

Поради

това при.тежателните

прилагателни

'на -00- и -ин-'
могат да ·сесъчетаят с ботан:ични имена, като по този начин се 0383
ч~ва принадлежността на дадена местност косвено, Т. е. обект' .на.':

притежание е ~ЛЙ -общо·. 'раСТИ'rелliо~:rта . ~и -единичен

расти'Ге~пен

'вид. Тук. също· можем да .различим.дв.е ПОДГРУПИ.СПОред наставката,
··с КОЯТО, е образувано прилагателното:
'
а}.С прилагателни, производни от· мъжки лични. -(Gобствени и.
,
нарицателни) имена; с наставка -ов-:'

.

Бранuшmв ("млада'гора, ~O~TO ·еэабранено ,Да се.с·ече") : Бу

ЧiJво б. (Крб.)-от л. и.Бучо, Вътово б. (~ливов.)

б. (Вас.) от л. ~и.
ЙОll0воб. . (Брус;) от
KqOO.

Лило,

л.и. Въто;Геll-

JI.
б.(СJ{ИВОВ.) 'ОТ л.и.Каменчо~·:ЛUловоб. (С~Ивов.) от.
Ман,(511лово б. (Сталм.) 0)'- Л~.,И~ Манойло, неЙОl;lо·б.

. Кdм;енчовоmо
Л.,и.

·or

Йd}-tКОЛО80б.'(Дрен.} от л. ИО! Янкол,
и.. Йона, Ноцово :6. (дРЕ'н.)ОТ Л. и.· Йоцо,

I:eHItO,

(С:rалм.)о~ л. 'и. Нейо, пен.ково·б. (Войн.) ОТЛ. и. Пенк{), Петрово

б. (CTaVIM.), Рирщо'!ото б. {Динк.), С'улеЦМd1t080 б. (Брус.) ~OT' тур.
. л.и~, T9ц~вo б. ·(CTallM~).OT л .. 'И. Тоцо:, Цоново ·б .. (Cia/IM.).
'
... '" , ·Дъpв~: Въл~ан'О~U', д. ," (Кулем.) ,.. '01', '. л. и. Вълчан, ДаНО8и д.
JКулем.) от· л. Ji•. Дано; каnчовu.д. (кулем.),о']; -л.и.К~Н:чо,Цаmра
.' !l':/{ОВUД. (КулеМ.)отос.нора,Нз --фам ... и .. Патрашков·и, Стан,чоii"овu
д. (Калугм.)" от .ц. и. Станчо~КО. .
'

~'
Круша; ВенЧ6вак.(Сталм.)Ьтл." и.Венчо,Гdновак. (Войн.)
()т л. -и. 'Гано, rQmonaH.. . (СтаЛМ~)ОТJI • .и.Гото.Г'Уровак.. (Донд.}
от л.н. 1~ЮРО,Зf4йраО8а,К. (Сталм.) ОТ.ЗахарИ()вз· (от л .. и. Ззхнри)~
Млад.е/tовак. (Сталм.),ПаUсова J(. (Асп. )· От л"и. ПаJiСИ. Таралdн,ова'

:Ко ~~ыI.)) от ,основана фам. и. Та f)зланови, Шеремеmова:

от основа на 'фам.· и. Шереметови.

'1

.

,

К. (Вълч.). __ .

прякор кежо на физически недоразвит ч()~~к, Kp'Ocтo~~ :ЛU1 а'f!' (tI~Р'~'?:,;-',N'J(~

Лdttов ореШdк. (СТalлм,) :от !Л'"'. Лачо, "Лuлова' zужоарк.а(ДОI1Д.) ()r'"i-·.?2~~/~
л. и.Лило иzужварка "глог" (сродно ПО проиэхqд с zY?JCoapa~r31tf..:;,,;~,!,;

с. 137),ЛУfCdIl0во трыle (КаВ.) от л. и. Лукан, НеfЩОf дуд. (J3~')'~:y':~f~

от л. и. Ненко, Пацурова дра"а (CTaHJoTo.CH?Ba H~ ,Фн,~.~~J]аЦ~';·<:<,;.@$i,'
рови, ПdШfCовll.д!ррвца (Вълч.) от л. и. Патко, Пенрвuu'Ь 6pec~(ДpeH.) '. ::;~~~
от л. и. Лено, Поll6вuтедръвл'а (Г['н.), поцура'!овu .върбu (<;~alf') .'6:;';;

от основа на фам. и; Поцур~нови, Радулов шuбак . (Дрен.) -ОТ'Л';~i;''~1,\li
Радул. и .шilб.аfC ,;гъстак",l PUJJUHo8a т'lJрll'uца (Куле~.) 01' oCHoJ3a,~a_'\')1:/,);il\,

. фам. и. Риджинци,., семчов. дуд (Ком.) от, л. и.с.~м~о, . СефеРUIl0gg'7;.~;'~,:;~
лU~'аче(м.лад.) от л. и.. Сеферин,с.uмеРНD.ва iJp'lJMKa (Сталм,)~СУ7,·:У~i;};;;\
.

меОllови лuл'аца(Сталм.), Стан:?ораново a'lJPOo. (Стан.) o~ Л', ~.c~aH ..)~+:~,;)
И. презим~ Горанов, Цветкови ды!ца (13ълч.), ЦветfCО8ИllЪ брест (':I~It·J~'·i~\;~J~;;

от л.'~И' Цв~тко,Шуйцова брестове (ГЦиб.) ОТ. прякор {)тр~~ыJ·;,,'\"f~~
IфОИЗХОД; cpB.~иЦa "вид гризач но ЖIiВОТНО· (вж: Tlktll1, т. IlI,..с.l?30~.~.,;;~~:~
б) С прилагателни,ПРОИЗ13(iдни от женс~и и мъжки:mJIнии~еJt~,_;,.>/'-.,!!
.С наставка· ..UR~. ~aTO втqри елемент тук
cpe~aT пcrче.~rо две~~}~";::~:'l:~~;
щесrвйтелни

se,

'\,
.'
о'.
,:.~
'~<':~~:
.
дърво; AvullO д. (Вълч.) от T~p. л.. и. Аджо, !>dllUllfJ д. (С:ГЗJ:l.). о'"~ .
от основа на фам. и. Банини, Вълчино .Д~ (КОВ.) O~ "Л.· и. ВЪЛЧО,. '.' "','
Гум'аll0 д. (Вълч.) от основа -на 'фам. и. Гуглини. Илuuно д. (Кор:)·' ., :
'от л. и. Илия Манин,о д. (Стан.) от основа на фам . и. Ман~ни.
',' \
:

-

:

ДЪрвЦа:· КоЛцIlU д. (Вълч.) от л. И. Кольо, ЛU;'l"uна д. (Вълч~)-,~.
о.т л. и:. Дилка, МdРЧUIlU д. (Вълч.) от л. и. Марчо, Мърлu~u д. (8Ъi!.1Ч." _:~

,ОТ основа ·!:Iафам.и.М:ьРлиНИ.

.

, . . . , . " '.; . .

...:"~".

Останалите местни иidена от тая подгрупа са CpaBH}iTe;lНO, малко,. 'у.'.:,

БdllUIl ,IlUл'аfC(Стан.) от . основа на фам. и~Банини, ДqмuтрUf;tа ;ди",.)"
вада (ДИНК.), ДUЧU1l шумак (Чвр.) от л.· ,И~" дUЧО" l).ypUfla круша. :./:./.~.:;'''.'

.

1

Вж. Гер. Реч., т.•v, с. 579..

.:~;N'>:~;

~54
,I-Y..

.\
е'

(~PYM.) отл.н. джуро, Кръстино т7iPH~ (~лад.) от л. и: KpЪCTЬO~
l('bЦUHa ~еуша (ДР~!I.) 'ОТ' л. .И. Къцо, Нанuнакруша (ВЫI4.) от л. Ц.
H~Ha, ПУЦ,!Uн,~ лuвада (Ков.) от ~ря:кор пуйка на глупав човек..
. Фuлuно *търн е. (Вълч. ГГн.) от л. и. Фильо, Цеино бранuште (4вр.)
"

9 Т л. и.

. Цея.

'

3. Местни име.на ОТ ПРИ,тежате,nни ,прилагател.ни
-06'" и -ИНТ•. Н. К У JI Т ур Н И ду м.и .

+

на

. При .местните' имеца' ОТ' тая груца, принадлеЖността на гео-.
граФСКI!Я:Обект се определя: по характерен предмет или резуJ.1rаТ
на~опанска или' културна дейност в дадена ·местност. . ' /
. а) С прилагателни, производни. от мъжки лични имена, ё Ha~.

· ставка·ов-. Те се срещат в съчетание по-чес'l'ОСЪС следните нари
цателни.:

1"

'

. В()ден.ач. а : . Бezова в. (ДЦиб.) -'-с- иМ:аJJое воденица, собсrве-'
ност на тур~kи .Qer' пре~и Освобождението; MOX!'lyaoBa в. (ВЪлч.) от
тур. л. и. Махмуд,ПО!lOвата в. (Крб.), Рошемов.ата в. (ЛОМ) от TYP'~

д. 'и. Рушем.

.

_

_

•.
.
Г1ерd1t("1fладевец"): Грасов '[. (4ВР.1 ОТ основа на фам. и.. Гpa~
сенци?у.онч?в г. (fJpor.) от л.Н. Иончо, Калчов г. (Крум.) от л .. И.

,Калчо, MeMea(J8 г.. (f1иш.) от тур. л. и., Ме{х)мед, НеНКдв г. (ВъЛч.)
отл. и. Н~HKO: Попов г. (Древ:); Pdnчео'!йr, ·г. (ГЦиб.) от л. и. Рапчо.·
«Арапчо),. РаШК(JВ г. (Пиш) ОТ л. и. Рашко, Шереметов г. (Вълч.)
от. основа на фа:м. и .. Шереметови.

.

'., "

FjJ.B/to«iYMHO): Генково г.(Вълч.) 6Т л. и. Генко', Гачово г.
(,Млад.)отл. 'и. forto, ЗаеКО!JО г,(Крум.) от прякор Заека, НенковО' .

,-

г. (Вълч.) .от, л. ~и.Ненkо, РаШ'КО80 г.'(Мокр.} от Л. ·и .. Рашко.

и.,В7iлчева М~
(Лом) '01' л. ,и.·В'ьлЧQ, f{/t'ажевам.. (ново сел. и.) от "НЯЗ (титла на
Александър Батемберг); MYiiKOBf+ М. (старо име на с: Душилница) .
·

. Мала «махла)-: Асанова М.(С.) ОТ тур.

",

Jl.

u

от л. и. МУИI<О! Омерова M.(CT~po име на С. Ботево) от Typ.Jl. и.
Омер ;Ш'flърба!,,~ова м. (Лом) от основа на фам. и. Щърба нови. .
, 9брок: Заuков ,О. <л..ом.). о.,. л. ·и. 3аЙко,поn.ав о. (8ЪJlЧ.),. Си-.

.меОНО8 о. {Вълq.),_~ Ча1<Q8JlUЪ _о. (Лом) 01 11. и. ЧаI<О~
'.
Чешма: ГO?~HOBa. ч. 'СМлад.)от 'ло й. Г6ран,f'ачова ч.

(МЛад.)

от Л.И. Гочо, [ун о.-ва ч. (Чвр.) ОТ л. и. Гуньо,Исушкова ч. (4Вр.)
от Jl•. Й. ~СУIШ~О, Нолова ч. (Млад.).QТЛ. и. Йоло, Йорданова ч.
(ГЦиб.), КЪЯОВС! ч. (Гайт:)от Jl. И. Къно, Менкова 'чо (Лом) от Л. и..

Мен,КО, Пс:nкръстова ч. (Дългош.) от основа на фам. и. Поnкръстови,'

Стефанова Ч. (Дългош), Ценова ч.. (ГаЙТ.) от л. и. Цено.
.
Тук СПf,lдат още СJlеДните ме~~Нй:ищна : Дашкова nйвница (Кот.)
от л. !f. Дщuко + nlЦJHицa "винарска изба ~peд 'ПОЛето", дилов

гов~дар/ш,! (Ka~YГM.) ~T f.и. Дило,. Даiiчов гроб' (Лук.)' ОТл., и.
Доичо, l)OKOBU орници (Бук.) ОТ л. И. Джоко, Кирково в 'бр вишmе ,
(Млад.>. От ·л. и: ·Кирко и вървuще" широк пъ r за добитък·а.." . Миш
к()вuuар/t1}ЦU (Бук.):от'·Л. и.Мишко, fUЙОВ'mт(Сталм.) 'от' Л. и.
Неио, Ненова zpa~1I:.Ha (~YK.) от л. и.Нено, Пdr-ева бахча (Млад.)

от. л. и. Пачо,. Пеuчов цаз (Дългод.)от л: 'и.· Пейчо, Пенкова гра-о.
1

,ат ~умън.gгl(S "тлъст, ·пъЛен" , вж.' Tiktin, т: Il, с. 697.

дипа (4вр.) от л. и. Пенко, Петровuгр6бuщта ~КруМ.),;п()nе~kОВ чu",

флuк (Княжм.) от pYMЪH.~ фам. и. Попес~у,Са8~В~ nи8Ница (Чорл,)
от '.л. и.: Саво, Симеонов: uаз. (Вълч.), СnаСО8 , сеннък (Про~.) .. ОТJI.,
и. Sцас (за' СеItН:ЪК вж: с. 11?), Ста/шово вървuште (В'Ь.IIЧ.)от .l!'

и. Станко; ТабаК08 път- (M~T.) от OCHo~a на фам., И., Табакови.;.То-
"'08 чuфлък (Увр.) ОТ л. 'и. Токьо, Фuлunов~то, вЪр8uшmе (Оре.)..
Не е· 'ясно конкретното значение' на 'MeCTHQcTHOTQ

име

Cf!l~H~e(Ja~

. ·гавра (C.тiив.); тук може да се касае за изопачз!3ане на" ПЪРВQна~аJl:
но *Станчев габър. с цtл да се израз» ирон~я,; - по адр ... с

. на

НЯКОИ:

'Станчо:
"
, ,
, 'б)'СПРИJlзr-ателни,пРОИЗВОДНИОТ женски и мъж{pf лиttН1f;

'имена, с JIЗС'1'АВХЗ -иН,-: Алtiгц,на малd (Млад.) от Али-агина (~тА~и~
ага), БdБUf!: геран. (Вълч); Б1!Ън,кuн, uаз, (8ъ:rч.). от OC~OB~ нафа~~ И~,
Бр~нкини, Бръц~цна 8oдeH~цa, (Вълч.), , в.урчцн, геран. (I;3ълч.) от
ОСН08ана 'фам~ И. Бурчини, в",ЛЧU/t геран SВ";Лч.) от л. ,И. Вълчо,.
ГОРЧU/t кон'арнuк (ВЪЛЧ.).ОТ л. ~.:Горчо)Гуzл цна 8од~1tuца.(Вълч.)
от ;основа' на' фам.и;Гуглини, l).орин,_zроб~~РJJ.) ОТ,л. и. ДЖ9РQ"
-l)jJрUNа чешма ,(ВЪЛЧ.),от.ц. Й.· Д~ypo" l1лиuн. чuфЛЪ~ v(Вълч:) o~

.
J

л. и. "ИJIИЯ~ Йанuн"КРЪ&,т (ВЪЛЧ.) . от Л.Н. Яна '. иЛЯ 'ЯII~, f!анчuн 06

-рок (Вълчо) от Л.Н. Янчо,' l<дnpliВЧU,! . гeP~H (Вълч.), . от основа на
фам.и .. Копривченци .. ,пеш.uна ,чещмuца, (JеШUflО nлад~uщ~е{~ълч.)

оТ л. и. Пешо, при.мкuна~бахч~ . (~OM.) ~Л. и. ;Примкьо, Ралчuн

kpъcm (Мокр.) ОТ Л~ и. РаЛЧО"Т~1(,Uн. ЧUфЛ'О1l (Вълч.) ~T .Л~И.,~ОI<ЬО""
Тоmини орници (,цQбрид~), ОТ-:Л.~.·-ТОТЬQ.ИJIИ Тоти; ЦUЛК~1U! чеl1!'м,Q;
(в ы I •)) ,orr. л. и. ЦИJЖо.
'., '.

4. Местни име,на о.~nрцлагат-еJlНИ с наставка 1:/f-{-Ш1С.-,
н а,рИ Ц ат е ли ис ,':Ф иаи о.г,е ~ r р-а ф'И ч н О 8 на чен я,е
. ' .• КакТо е известно;НаСТаВI<зта-с,l.>- (-щк.-, -чic-) в български език .
dtу~·глаJJНО зц означаване родова ,нли ко~ективна принадлежност~

-чk~)

'.+

K~TO обр~зуьа' прилагателни ,от' основа на съ.ществит.елн:иим~~ана
лиnа"ЩИВОТНИ и меСТ}Iости. 1 Със същата фУНRЦИЯ T~.ce явява ~ 3Ha~

ЧИТ€lIеll БРQ~ прилагателни, КQИТО са съставен елем~нт на м~стни,>_
иМена··от ЛОМСI<О от типа БО!l08СКU' гp~д (отфам. И~ Боновци)~ Цо

НUHC"ti гедан (от фам. ·и. 'ЦОНИ8И)~ КОМQЩUЧКО поле (от сел. и. Кo~ "

МОЩица). В редки СJlучаи основа 'на дрилагатеЛНОТ.О.е лично кръстно-·
име 'и тогава то означава индивидуална принадлежност: . Ha~p. 'ло

. занскu .дол

(ГаЙТ. Лук.) от л. И. Лозан, Омарска круш~ и др. Мест

нитеи,Ме.на, ~ в 'КОИТО' ПРИJIаtllтелното е производно~т .имен~ животно
(Св'ан.скu дол) ИЛ!i'растение, (ОреШКi:l' падина), представят д.руг ~o-

,

понимичен ,-ТИП, . тъй като. съдържаТ,хара~теристика на .местността. по

.специфична нейна особенос'Г, ~оради което ще ,бъдат ,рнзгледанив_

, .

д·руга подгрупа..

~

В, зависимост От основата на· прилагателното,ТУК можем да раз

, граничим слеДllите две главни ,подг~упи местни . имена:
I

•

'а)'С прилаFат,~ЛНИ, производни от лични .(собствени и нарица

~елни) ~MeHa:

i

'

,

Вж. 'Л. Ан др ей ЧИ",

, с. 324-325.;

Основна

б:ьлгарека

,

'

грамаТИК<I,

София,

1944, "

..

Бdnка: БаЛJдiйска б. (Дългош.} от основа на, фам. ц~ Бал

J)UЙСll.0краuшmе (СЛИВОВ.) ОТ основа :'~НЙ :фfам.-~. оТ.·,МУJtд?'Сuя, (тур,!}
... сВещар .... ' Репл ,dНi:ки ,делове (Добрид.) отрen/lянци;. nр,есеЩJИЦIf.?т

:ДЖJ!евц, Говедdрскаб. (Вълч.) от, говедар, Крuвошииска б. (Выiч.)
,

ОТ основа на фам. и. Кривошиеви, циганска :6. (Вълч.) от Цuiанuн.
'
Bpr.(x): Арнаутски в; (Дъбм.. Кцс.) от арнаутин, Бартdрски,В.

,{ЧОРЛ.).ОТ Байрактарс"u (от (5айра"mар, послужило 'за 'основа-'на'
фам. ц.). Влdшки В., (Ков;) от B.Ilax, ВодениЧdрски в. (Чвр.) от основа
" на фам. я. Воде~ичаРОIЩ Гъдdшки в. (Чвр.) от основа на фа.м. и.
rъ~аците,Мечкарски в. (Крив~) отфам. и. Мечкарите, Чукалски в.
(Чвр.) от основа ~a фа 1'tJ. и. (срв. и JI;'f. и. Чу кал CI<Omo, Прог.)..
,',
. Гред (J".прод;ьлговат рътО): Боnовскu , г. (Проr.)от OCHOJ~ ,на
фам.ц. Боновци, Влdшки Г,; (Ком.) от влах, Зdещкиг. (Дългод.
Прог.) от проз~и~е Заеlcа-; Иdнчовски г. (Прог.)от основа ца фам. и.
Янчовци,!СалauJ)U~С".U г. (Дългод.) ,от ОСНО!За на фам. и. ,от калай
, ,д:н;ия, Кирковскииъ г., (~poг.) от основа нафам., И.' Кировци; Ма-'
нафсди г.(Вълч.) ОТ основа на ф{lМ. И.Манафски, Тащdрски г. ·(До
брид.) от татарин.

.'. " '

. .

' .'

. дол: АзаI).UЙСllUlI.~ (ВЪдя.) от основа на фаМ. и. от язадж.Uя .

.'

(тур", .. писар«, Ат1душки д: (Брус:. Мет.) от {х)айдук (местносТта е '

с. Репляна .БеJIоградчИЦl~О (~' .тази' 'ме-е:гност те ',с а имаЛИ'НJ{I;m) !f
дел J"б],рдо, ,рид«, Реnл'dнскu чvкdр (Добр!'lД'), Сп.dСО/Jск. и ~d.щк;

(Душ.) от основа на:фам. и. 'СпасоI3ЦИ, _Татарска, ~apa(Me~д,
Траnазdнска вdлага (Стан.)от~.ма ..траnаз JJпре~р<?да~ч:

ереда.нцu,преселници. от с.Ердеп,М~хаЙло~градско(ме,стността.

е бцл~тяхнасобственосr)" Лозriнt;КI! 'д. (Гайт~ .лУК.) ()т., л. ц. Лозан,

. нариu.ател;ни). Най~чесtо с теЗ~:,ПРИJIага.телни се о п,реде л:я " ПрИНRД

леЖНО.стта "или положениеТО'надвден географски обе~т·спрямодруг".

чиеТО,име е послужило за основа НQ.съотвеТНОfо~рилагате,JiНО: н~пр..
,СЛtiВQ8ишuи дол(мет.)в'раЙоиа,litiс. СJ,lивовик, Се;лскаелака(Брус~)т

'c06cTBeHocr НаСе.лоТq, 'j(рuвоба'рекоб'l!рдо(Дъбм.Кис.)БJJ~~О ДO'BeM~

Jlищетона с~·КрИ·Ва/бара.

. . . ",'

, ТорлашltUд. (Бук.) от т(Jрлак;. 'обидно имена преселнцците'от'пла
ни нск.и краища (от тур.

turlak JJбеэделник, гуляЙджия~~;вж.гер. Реч.,
, .

,

"

Падина: А{JдУшкащаJJ. (ДоQрид.) от (х)айду" (З8конкРетнOro ,',

.:МУ, ~~~~ение .вж ..по-горе АйдjJШ1<U дол), Влdшка·.·ri~(Донд,.)от'влах,

Лан овска п.{Дрен.) от основа вафам. 1{. Ганьовци, Ере.мtiйската
,п. (Топ.) ·ОТ л. и. Еремия (по име на оброк в.меСТНОС1'та), Лъжечка
,по Щом.) от ОСнована фам. ц, Лъжеците, М(i.НЧО8Ска п. (Дрен.) ()1
,основа на фам: ~. Манчовци, Мuшовска п. (Дp~8.) ОТОСНОВ,а на фам.
. 11. Ми~овци, He/j/fOBCKa I!. (Дрен.) от основа нафам. и. Ненковци,.
\ Сеf!Мfшка п. (KOM~) от фам. ,и. Седмаците (били седем братя). Та:'
'щарека п. (Добрцд.), ,. ЧуnреНС1Са п. (Мет.} •ат чуnренци,пресел~
ници от с. Чупрене; БелоградчишКо· ...(Месmосттае' била тяхна соб~

- .CTBeHQcT).

....
OTv

"

. '.

,Тук спадат още следните местни имена:, Ат1дjJчка дупка (ГЦиб.)
(х)аЙдУ/l (за конкретното му ЗЩIЧ,ение вж. r;o-rope АйдУШ1Си дол), .

Аlfдушкu;' КЛdденец (Кис.),. АйдушkотQ клdденче (Добрид:), Бра~, '

,<:aHcKf! ~реш (Ков.) От брасан .. ОВljар ... (оТ РУМЪН." blrsan ,,,овчц"';

вж. Тlktщт. I,c. 193), а за обреш вж. с. 113, Брdтски вdлаг(Ков.
CTa~.) от БР,ат (местността е бцjщ прцтежание 'на двама братя),
Везuрска могила (Вълч.) от везир" (местността е.билавладение на'

rурски чифликчия), Ги,миJ)dрск.а бdра (Дългош.)от основа:на фам.и.'
" Гимиджарите, . Грънчарски рогове (Брус.) от ZРЪftчар и рог "про
дългова"о като ,рог· мяеТО", .. }/{енскu, камък (Бук.), 'f{асавечкu,'8dло~
, (Въ.;rч.) ОТ основа lia фам. и. КасавеЧRИ; Керкееко клdденче (Лук.) от

ч,еркезкQ.. (за к<чвж. с. 105) от fteрКf!з-ан, RР1JКожdбски рог (Княжм.}
от крйкржаб(ОВ)Цll, преселници от Къркижаба (Me~THOCTTa е била
тяхна собств~ност);ЛозdНСl<а долчиi:lд (Дp~H.) от л., и.,.[IозаН, Мум,"

.

... " " . ,

" " и'

"

' : ,

'

'0

,

сrpществи!елни: '. '.
'", _
'
, .,,'
. ВjJо(х),:Калеitfl6ЦКUВ.(М.JIад.)оТ\К~ле,Н поток (махла),/fU'
c.e)t"eBCKU ,B~ (Дрен.) от сел. ,И~ Киселево,. Мокрешкuв. (KOB~).O'r сел ..'
И.'·Мокреш;, Толовuш'Кu в>,(ДреН.)Qr ·С~Л.И .. >ТОJI~вица., ...."' . " ,
,.Гред: БОЖ"ОРО1JUШКU I. (Дцер.) от реч~ ff.~ожор~вица,.B~cи~

ЛОВС1Си. r.. (Ст~лм.) ОТСМ. 'и.. ВаС~ЛРfщи,.комоштl1;ЧКU

,с~л./и~комощица,
С'!рачобdрс/(u г.'

Момu~РрОцкuг.(~рИ~.)

~.

"

Местните "имен~ ОТ тази цод~рупа .съд~ржат наи-често.следните
t

'Г•. У,с. 348), Турвкu, д. (Кр§.), ЧекuйС1Щ' д. (Вълч.) от осноВа на фам.
И.О1'чеКUJl {ТУр.)"~J".НQжче~~.,· ,'.
"'."
t

. (~:r,ТУР.-·.

пере. medrabaz, вж. ,Млад.енов, ЕТЙМ9Л. реч., c~, ~9,~), TYp'c~a 8lCл;аг(]".,
(Стан.), Турска nол'd,1tl1;,. (Бук.), TYP~Kll валаг ~MOKp.») TYPCKlf 8алQ,Z,'
(КОТ.), TjJp~kuтe' локвu (Мет.),· Циганска локва. (Ярл.),Цuганека
пол' ана .(Г а ит.).
. .,
," .
' , .
об) Сррилагател~и,.ПРОизвоДни от' )tестниимена (собствени а.'

била опасн~ за ,преми"аване през турско време), Ередански д.(8ЪJ.tч.)

()!

'(O'':!J... . ,

занскu вdла.г (Стан.). от основа ,на фам. и. Топузанови, Торл,аШ"U.i~
рог (ВЛМ.) от .·щорлак, (э а значеНИ€JО му.,вж. по-горе:Торлс;шкu, ~04),~

1

.

г.. ,(Млад,) o~ е

or сел. и~·м.о.мин,' бро~,
(Асп~)от·.Сврзqа,бзр~. (река и меетН9СТ)," ТО!1лО....

8UШКU ~ .. (диер.) 'ОТ, ·реЧ.и. ·Т~РЛ~Вl1ца.

',,:".

'~- . и'.

:

ДО.!i:ВUнuшкuд. (MeT~JOT Ви.нище.·(село в МцхаИЛО·~ГI?аД~f{О),.

Славотuнс/Ш: Д. ~(БуК. Г.аЙт.) отСлавотин Jсело -В МИХ~;ЦJlрвград:
'СRО),Слuвишкu д.(ДЦер.) от СлtiвОВllшки чреЗ'хаплолргия, ,а-то
, ОТС7JИвовик (l;eJl. ц.); СлuвоiJишкu д. (Мет.) 01'ЧЛ. и:Сливовик.

- Локва:' Белополскал. '(Кис~)от "БеЛQ прле· (село в 'Белоград
чишко), Войнишка 'л. (Кот.) ·0'1' сел., и. ~ОЙhИЦИ, К()моштичка 1 ' Л.

(ДЪЛГ()Д.) от сел. и. I\омощццз,· КРU80~f!Р4Jf:'~.Jf.~ТОП~)

от. сел. ·Н.

Криdа ,бара, ТЪРnО8ска л. (Сли~ов.) O~" пр IfJlзгателнот(}, Н~.· М:: . И~ Тър

НОВО .пОле.

'

"

.'

- " . ,,'.

\"" ~-:"

"

"

"'Останалите местни имена .от т~Jзи. тил'·са:Барск.u·(Jо./l(J?У~.~ЬТ'
бара,.. Ва~ziловска nадиnа (.Сталм.)от сеJI.~И. ,J?а~}i.J10ВЦИ,- Воunuшкu
8d4D2:{ЧвР~) Qтсел. и. В6ЙНlЩи,Г~~8uшка..баро:> (К~б.l qT иаче~н.аJIQ·.\.

,.

се'л~ ,Ji:ГаГОВRЦЗ,

Г~ойnuшка

nади//'о: {~ЪJIЧ.} ,ОТ' сел.· И •. r;!Iо~н~ца

(Горна), Гнойнишки вdлоz (Чвр.), , Градинска aO/l (J)PYc.~ ?~ zpaau'!cz.,.
Дългошевското к-лdденче, краи с. ,Дългошевци, . КuселеВfка / бttР,О:

(Брус.- ·Дъбм.княжм..Кр6.) отсел. И.,~иселево" Кl?Afо~тUЧ~9.!lОЛ~.
(Крив.) от .с~л. ,Н/" КОМ0ЩИЦ~" КРU8?б(lрс~,а.фунuuа (Кн_я~~.). от
сел. 11. Крива _9зра, КРU80барско, бърдо, (Дъб·М. Кис.), ,Лцn. ов:ка.
6бреш (КОВ.) от сел; и: Линево (З8 ' обреш.вж. <;. ,113), ~~ЛСКflбара.
-{БрУс..), . Сiлскiiта.бdра (Мет.), qелска лака {Бук.;), Селска~1Jрт;-

.

~

)JUHa., (ЯРJI~), Сл"UоdJtСКt;l hf:'lJpmвUHa.(Добрид.) 9Т ,сел.· .и. Сливата, Слu. .,
,

..

'.

,

. .

i.

.,:-./'

По-~сббен CJiУчай представят: М.' И. I)aMi.rlf«u,B1,JP1a« (~TaB.1

.808uш«абара (Лук.)'от ~ел:и. СлИВОВIfК,. Сталийска паДина' (Вас.)

.във връзка, с "н·а.п~чиет-о .ца Д~а.мия :пр.е,циОсвОбожде~'еТf)',;· .Bpa~
,-жалека круша (ОРС; СтаJJМ.)'И Г'аволско дЪр80,.;,(ДqБР~~) '~ъц :.'
връзка с н~кои поверия.,'.
.

ОТ прил~ на.,сеJI.~~<~Ста~ИЙска ',махла~, ЧиnРО8ска 6бреш. (Ков.)от
.М. 'Н. ЧИПРО8ци,Чunро~сКо:.фунUйа(f{ОВ.), /Чllрноn6лско блdто (БУI{~)
--от Чърно.по~е, (село В Белоградчишко).
. '

,Прмлагате~~и,--i1ройзво,l{НИ ОТ .нарицателни. сдруго значение, са

.

. б~'-'Мест'ни '-'И"меи,а отп~ри.ла.гателНи с .наставка

'съста 13 енелемент 'на МЙJl~о_местни имеНа..:· Керв,ан'скобърдо (КРИВ.)

от "л:-оята 1,."къшла"

,.,с.

",04),

агъл~·,?~ЧИЯ;· кошара

и Т. Н." .~Гep.

Реч., Т.

, а) С прилагаreJIИИ,ПРОIЩВОДИИ от ЛИЧНИ

.

~естностните имена: Златски дол (Дрен.. Кис. Рогл.), навярно във
връзка ,С предаНИ,е за,: скрито имане

(~a~o). йСа.модUвскоtno кла-.·

.

.

~

~'

~

...

5. М е с т н И .и М е u:.a, о при л .а г а те лн ис'н ает.а в ка ,·CK~ (о::шк-,
'.
"
.If'Чк-)+,боt.-аничн.ии,менз'
.
,. ' . Чрез "I'ях(сеюпределя РОДов'а (КОJrекW,внэ),riринаДJJ-ежност . или
-пол?~ение на -г,ео.гР~Ф,ския',<?9ект ,п~отношеи.ие· нан~говзтара~и
.' телНQСТ ~JlН, от д-елен 'ботаничен' вид.
':."
" ..'
'•. ", "а)SПРI{J,[аг~те.lrни;'произвОднИ от ЛИЧНlfим~на: Арiin.i:ка~лЙ

.,; ?8~дa

(~от.'-Лом);.Арн,аУ_11l;с"а

ЛU8адq,

"болен~) след СЪКР8щаg.~нетому,.В . Асmал1м.tахJlе;,~ХЪР8dmсКа М•

,

фаМ.И.IН~що»~и,ОМdрска .,~рУШа'·(Асп.) от тур. л. и. Омар, Па-:
_:ШU1tC~а(!U8dда (.{{~B.) от' ф~м~ й~:Пifщ.uнцu, ПUШUЙСf(U дърва (Рззгрм.)
,О.Т,Паши~ски,~а 'TO~ ОТ паша; Пър;Шшкumебрестове (КОМ.),от_фам•.

шумак (Добрид.)?, цага,нска драка (CT~~;)jcrYBU'''dHC''U драки (Стан.)

,',
'
.
б) С прилагатеЛНIJ, про~звод~и бт местни имена (за' значение~о_

. ОТ основа. на фам. и. ЧУвиканите:

на- сел~ 'Н •.
Кър

\,

връзка" с

.

"

.

, .'Me·CTH~T~. име,наБор~6ВСК{J,.крУша (Взе.), ТamаРJJtiш~u шумак:'
(Мет.) и То.лО8uшка, лuвада (ЛrК;) съдържат пр~лагателни,. произ-"
ВОДНИ ·.ОТ .селищните имена,БОРО8UЦl!'., (Белоградчишко), ,Таmарджuк
(Ви,дан.ск,О)И .. Толовuца (Ломеко);'но фактически означават, четези
,местности: ~ca били притежание на преселници от .съответните ·села·

,~за еТИМОJlоrиЯТ8 ~на)lояmaвж. Ст. М JI а Д ено в, ЕТИМОJl. реч., с. 502. '

. " " , За рупа вж. Ст... Мл а ден о В, ·Студии по славянско и'сравнително:
... знан~е, Год. G~. унив.,.ист.-фил;фаж•• кв .. KJII""7"XIV, 'С.' 104.
.

езико·

, ' - '

.,'

,

'.

. " . . _ '

Я'иЩlщп,{ДобрlfJJ..) от КОННИК, Лозарскu п. (ГГн. Крум. ,Сталм.)~пре.~
иеСТIfОС'r'l"аМ8ff RВЗ , път за лозята, Маftафскu ri.(Вълч.}от осноВана. ,
,'фа~,,~манафск"~ !Jчeлtlн;4Рс:кu п; ($'WIЧ ')' Ta aiJc«U, П; ,(войn.), 

ln

Цdр~«ц'tlЪ',ri.· (ДЪJ1Гош .. 'Рас~) ~ ,през )4ес1:ностr~м~наВll'чюсе,

,.ПР8~

(з3.:е~,IВ{()догиятаму вж~' А. УроmевЩi;, ЧИтаци,
T.~;C~,,~3I9)...
,.
. "'.
'.
_' ,

r ласник
.. "

скоп..д-взj <
>.

,

.:

.... :9СтанзлИте l 'местни.' имена~ ,ОТ тази· подгрупа., c~: .,БdЦО8ска
'lJi!шJtd, (I{PIfB.) от'ОСНОI3a н.а фаи., И. БацоJ;щи, Блuзнач«и вiРlJuШma
(BЪJ1'L} ,от основа •на фам. и< Близщщите,\ Близначки ZYBIlCmliii:a

(В1?.7IЧ'.)··"~с;,гУ8нетuЯ е МН.,Ч.ОТ 'гувпо < :гуМн'о;ВлdШfЩ( оБРDК{ЛОМ);

С(fлска'ЛU8ада . (РОГЛ,.);-"

' i '

•••

влащ'''Q~сi:лuшine(выf.),' ГоmОlJdнс.кач.ешма (Вълч:) от основаца
Фзц.и.ТоrОванЦIIте, Д41l08скu.zвраll(ВЪЛЧ.) отфам. й. 'Дановци,
f:врейсffuте,zр6бuшта (ЛОМ)" Инzuлискu.:гради llи (СТЗЛм:')от ПР03
, вище ,ИНFилизииа (от тур. ingiliz';, аНГ!IИЯ/lНИИ"), Моск6dС1СОВ'6рвишmе

киж~~а".Лunеncкu лоз'd~ (B~c~)~~ ъ.tи.Липена, Лу~овuш~u шумdк

'".

.'~.'

l3ещ):' още в турско време ; 'ЧU11J,dшкu п.. (Влм.) от чumaк,,'I"урqин"

и .. }lЪРJJиците,аrООТ.n1Jрлцца ...·"uздаll.~на муцуна" ;. Турска :ЛU8dда'~
(Ком.!, Тур~«аmа,ли,ада, (Кнщкм~); Туреми 'В'Qрбак (Чорл.); Турс«и '

. '.'

-

иqсТ;га МЙН:lЩl път; КОЙТО. води:: зsводе1tица;'дЪрlJd/JС«U п. (KpYМo)1
ЗЛ4ntli.Рf«U п; (СтаJIИ.). КdмеIlС«U,П., (Мокр.) ОТ.' л~И. ,', К.аl!fеи, 1<.6-,

HQBa. ·b-аф~'~.и.К~ивошиеви,: Me'tНdpc~!l'- туфа (Динк~) от 'ф~~.и.
. Me~Kapк:re. И"!flуфа ,,~алк,а горичка", НеЩО8СКО бранuшinе (ВЬЙн.J·от

·/,Седскобра/{"UЦt~е ,(Бук.).

•.

'·.,Пьт: "Везирски '. П~ {Д "l1J1.гqшJ,~езирiжuiiuъ 'П. (Рас.), ВлdUl1iu
n.{АЛ~кс~),В,{fде Нilчарекu. .П., .(дыlод.. . МJIад~:, . Оре.) -. презм,еС1;

1f.I1QнОвiщ!Иош(iвск(% ,круща (Вас.) 01'- ьсноваи~, фаМ.', И.Коша,В"

във

(сел. Н., М. до Чвр) ~'f..влах,илuйнс",а .~. (старо име на с.·Дицково)
-ОТ. фаМ .. '~."~И~И~IjЦИ, Инzuлuсkа М. (Лом)' от· прозвище ИНГИЛIi3ИН'а;,'

{Брус.)"цtiганска'М'.' (Вас.). с

. ците" КОЩJiQска ':ЛU8~да (Рас.), КРU80щ,UЦСК1l8ърбdк ;.(Врлч'.) от осо.

(K~c.) ,рт сел. и.. Луков;ица, ·fJодллneн,скu :лоз'а (Вас.)

и'а ~. ,.Алексаи-·

прео(5рз.3увание набъщарсi<аПОЧВt\ наст,арото,турско, ,име .Аста.аъ
Мех..й.:а-махлесu'• махла 'на, ,болн-ияМехмед" (Аст~лъ от 'Typ·fta~til

.рtЩ!Е;Еврiitскu ut'y.uaK (Чвр.), Й6новс"обранuщmе (Войн) от, 'фам.

·ПQfJож~ниет~, ИМ. --п~Д .местността " .Лицена,

и~е

с
от~емеделци от ОКО,7Ilние села) ;·Сталli.ц.скаМ. (сел.и.)преДС1авя,

:(P,a~гpM.} ,О'fоси6В!i на фам. ~., ру~БУЛ}fйте~Дd~О!JСf(еmър:н,1 е (В~лч.)
,~{)т.фа~~' .. и.,цаНОВЦQ~ Jlу/{,дур~скuлцл'ак (КОМ.) от, фам~ ,и~Дунду-'

ИЛ~lIска·~аХла, КръкоЖа'БС1fUЛОЗ~d'(~С.)от старото сел~ и.

Мала «·.uа~ла): Бартdрска, М. (старо

дрово) от БайрактарСI<а, а ТО О, тур. л. и. БайраI<Тар; 8ла1lJ.кам~

селата преди Освобождението" 1. На.мuл' аР'с"а,' М. (Топ.) от а-фам.и. Ка
милярите, Орач«а м. (Лом) О'Г DjJaЧ {B~B ,връзкасъе3З.сеJ1Jщ~етр if.'

(KOM~), ,БумБУ/lufiС1'а' 'лuвdда

",ИМ вж"на~.·.15·7):. И.JJUЙНСКli,ШУJt.'(i.К,{ДЙ)IК.) ·от 'прил.

'Като опре:де

, Камарашка М. (Лом.) от kамараш,,:ГуРСКИ чино~н~к на ,МонопоJI~·за

r

,

I;IMeHa.

,J1яем~ тук се срещат .наЙ-честонариuателните махлаиn~m ,:- " "

IV,

Рупски "риnеll (Взс.)_ отруnа 2 "дупка" . Тук сеотнзсят още

д~нче (Ком.), плод на ~'Г~ринно поверие.

. (-ШК:-~ '-~Il·)+ ,Т. н.ку ~ тур НИ, Д ум и

.

:е,от./(ер~ан(навярно на TOBll бъ'I'.ДО са отсядали на- -лочивка,керва
., .ни~~ ня~ог~), Ма настuрски' дол (ЛУК.), Поuашката nадина (ДЦep~)

(МЛЗд.)'оТ'фа:м:. и. Москов.Ци, С'Uftdрс«uzрqБОiJe'(ВЪЛЧ:)' Татарски.·
zр6бfJtil.1iUi (ДоБРид.), Tamapc1CU йаз(ffрб;),tатарскu къш1tЩ (р-ас.
,сrан.),?Тlfушанскц 'оброк (Лом) от·пря-Ке>р ,.ОТ ,тур. tau~an "заек":,
Турс"а:6рн.uца(Кулем.)" ТУрск..и6р,!ици (Ярл.)~ Х(щдйска ч.ешм~ ,
(ДъJIrош.)от фам. и. ХаДЖ}fиски,Цu.zанскцzробuшта .(ГГH~), Цо-'
НUНСllи, геран (~ълч.) от фам. и. Цонини)'Чumаш"а чешма (Лом)
()'Г читак.·,

'~.

.'

"БУ 'с. п.рИ~агател~и, прризводни от' м~стни имена. Като опреде-'
ляеии!ук ;се. явяват' най-чест~ нарицателните ·межда и път. ,В този

.\ои

.

"

161

.'

. случай месТн~сrтй ~.~аименувана или според границата· и със съ
C~ДНOTO эеМJJИЩе.- иди С.пol' ед . П"ЬТЯ, КЬЙТО' минава ,през цея:

~.м~:ждq;.влашкоселскам. (f(рив.) ~.мeCTHOCTTa граничи с

. раи().н~нас"Влашкамахла', Войнишка.м• .(Чвр.) от сел"и.ВоЙници,

Дo~o,~н'aHCKa М. (Чорл.) от до +сел. и.ВОднянци(БелоградчиШI<О),
м. (Прог.) от до. + Люта (МихаЙJIовградско), Домър

. Ддл у",:енска

чевека М. (Праг.) от до + Мърчево (Михайловградско), Душилнuш/(а
м•• (Ком.) о...т с ел. и. Душилница, Душtiлска м. (Выiч.) ОТ Душилница,

.дЪРО.8СlSа м. (Княжм.) ОТ прил. на с ел. и.Дъб()ва махла,
шевска . м. (Крив.) от· сеЛ. и. Д~лгошевци, f(оваЧJi.ЧJCа м. (Стан.) от

сел. И. Ковачица, 1(рuводолска м.'(ВЛм.) ОТ сел. И. Криводол, Лdбечка

..

м. (<;:8Н.)от сеЛ~lf• .lI.абец,МОкре/Jщам. (Млад.) от сел.и. Мок'рещ

Орсоискам. (Вл,:и.) от сел. и. Орсоя~ .Т;талtiЦС/(1l М. (Крив.) от ПрНл.

H~ сел. и. ~талииска махла~ ЧерновР1Jшка м. (Вълч.) от сел .. и.Черни
връх, Чytанс".-а .м., (Стан.); от с~л. и. Чучан..
....
..
., Пьт: Аllредински п. (Вълч.) отсец. И. Хайредиц «)реховско),

Асановски п; (Слин;) от пр'nЛ.насеJ1:; И.' Асанова махла, Бq,гачиkс1СU
п.(Асц; Мет.) от М. И. Бага~lIfна, БдtiНCf(Jl П. (Влм.) от старото име.

ва гр. Види.н (Бдuн), ПО~J(DСНИ форми са Лuнс1СU и Димски. n1Jm,

l<ОИтоса резултатна народна етимология; БеJюбрОЦКIl Jj•. (гГн.) ОТ

сел. и. "Б~ли БРQД JМихаЙЛОВГРаJJ:С1<О)J БuсinРUШ1Cli П. '(Дрен.) от м.
и. Б~стрица~ Б'ОЗов1JЧ,КU N.. (Вълч~) ()тсел., и. Бмовъц, ВмчедрЪмс1СU
П. (1 ГН. Ком.) от СeJJ;И,I3ълчедрыr, Горни И Долнu, Мадdщ:1СU n.
(rrlI.) от с~л.и,Мад~н (МихаЙло~градсkо). Гнойниш1СU п; (Вълч.)от.~
.сел. и·u~нои.ница (Гор~а),·!"РОМШlUtС1СUuП. (ff1i.) От сел. И. ГRОМШИНЭ
.сМихав:ловградско)~ гурzцш1С/Р П. (Га,Ит;) от сел. И. Гюргич (Бело.,. .~

Тук се отнасят още следните местни имена: Белополски nар-:

лозu (Кис.) от сел. И. Бело поле и nар,лог "изостаВ~1I0 лозе (B~.
с. 113), Бурунска чешма (Лом) от Буруна" (махла), Гаг~вuшкu обр.о/С

.(Дъбм.) от изчезналото сел: и. Гаговица, Голенскu градинц (Дългош.)
'ОТ сел. и. Голинци, Ереда/{,еко гув/{,о (ВЪfIЧ.) от epeдaHЦU, пре~ел
НИЦИ от с. Ерден (МихаЙловградско). и -гувн;о
ZYM/{,q, ,Rомошnt:u'!-ка
бахчd (Душ) от сел. И. КЬмощица,. f(рuвобарскu OQPOK (Княжм.) от
сел. и Крива бара, . Пала/{,сkuйъ nут (Мокр.). от сел. и.~nаЛЗНl{а

<

(==
.

гр. Ло~), за nут .вЖе с. 102. '
_
Прилагателни от различни други имена

теН08Ци,. Крuвобарс1СU П. (Сл,Ив.)ц НрIl80бdрскuйr,п. (Добрид:). OT>~
сел. И.' Kpli1Ja бара, !!рцв0д6лскu п. (Влм.. К9М" Pat.) от сел.,и. Кри~ .~
.вОДОл,f<Р1JlWжабскц п.(Крив.) . ()тсел. И. Къркижаба, Л'Уmен.сiщ .'
П. (Воин.)отсел. И. Люта (Михайловградско), :MaдdHCku п. '(ВЪЛtl~)
от ·CeJ!". и... ~aдaH . (~ихайловградCfl/j)), Меm/(овс/(ц П.. (Сталм.) ОТ
сел. и.... ~eт.K()Beц, МО1Срешкu П. (В'ыIч. Стан.) от се;ц-. и.Мокрещ
Момuнброц/(u Л. (Влм. Крив.) от сел.. И.МОМин брод, МУС./lJУшка п.
(ДреJi.) .от. r.;," и.Му~лука (за. негО вж•. во· нататък . при" Турски
'. меСТНИI:fмена ), Надвидинс/(и.n. (llук.)ОТ над + Види?, Омеровс/(ц
П. (Вълч.) от. ЦрИJ1:.. на сел;и. 'OM~pOBa . махла, OP'coticKUn, (Донд.
.Лом) о:г сел. И. ОРСО 51,Лалditс/(u п, (ACR. Войн. ДъJrгoд:) от сел.

и. "Палан. K~.(':::= ГР., Лом), Про~ор~лс1СUЙЪ р. (рас.) о'!,' . сел. и. Про,го

релец, Расовски П.. (Вас. Въцч. Сталм.).и Рdсовш1СU п. (Крив.) от
сел. и~ P~COBO.(вж. ,с. 131), ТоnолО(щщ п.; (Добрид. Дрен,) от сел.

И. ,Тополовеп, Церовски п.(Дъ- год.) от сел.. и. Церовене (Долно),

ЦUбърскu П. (В~ч.Игн. Крум.) от "с ел. И. Цибър, . ЧорЛ'овс/(u В.
(Тол.) .. вм. Чорл евски (по аналогия на .ПрИЛ.като тО!lQловс1СU,
дреновски и др.) От се:ч.. и, . ЧОРJ{ево. .

,

.

елеltlеит

кладенец"

Дол/{,окраu/{,скu n'1Jт (Дрен.) отдолен, краu.(на селото),

Злат1iЙС1Сd геран (Калугм.) във връзка с предание за . заровено

имане (злато) в него, ЛUВdЦКU път (ДЪJIгoд.) ОТ лuвад,а, k!aHa
стиреки път· (Дрен. Тол.), Междуселски път (ВЛМ.)" Мен,зuлскu
път (ГЦиб.) от тур. menzil "пощенска станция", във връзка с ми:
наването на турската поща по този път преди Освобождението, ПО:

наирска .мала (Лом) от панаир (тук е било място за панаирите по- .
рано) . Ханска мала (Лом) ОТ хан (ВЪВ връзка сваличието на много

хани~а преди десетина години),

!J.Y,ItjPCKU n1Jm

(CT~H.) от ~PYMЪH.

tutur "краище" (ВЖ. Dalametra, D.ЩlOпаr macedo-roman, с.212),Чар-.

iшiйс"а мала (ЛОМ) оТ чаршия (търг<?вската част на гpaд~).

7. -М е ст н И

-граДЧИШКQ), ДРеМ8С/Щ, П•.(Д()брид.) от сел. 11. Дреновец; Ервдинс/(ц ."~
· п•. (Крум;) от сел. ,И. Хайредин (ОреХО~СКО),f(овачuч1СU П. (Игn. CTaH.),~

и f(овачuш?,uп. {Ком. J1Qщ отсе-Л. и. КоваЧИЦ8;"/(QзлодУШжuп.};
(Игн.) от сел. И. КозлодуЙ.. f(омашmUЧJCU . П.· ЩъJiч.) и . f(ОМQштUЧJCU.. с
П. (Крив.) отсел., И: Комощица, f(omeit08CKU. П•. (Ком;) от сел. ·И•. Ко-: <1:

са съставен

на СJlедните местни имена: Вражалеки път (Мет.) от вражалец,
във 'връзка с някое поверие; ГераllС1Си n'IJm (Дългоп:) от геран

често

.и мен а ОТ при л а г а тел R И С
-e~-.+ същ е с т В И Т .е JI ВИ

Определителните прилагателни в тези
производни or наречия .'(горе, dолу)

.
на ставка

MecTH~ . имена са .. ~a~
или други думи ,С а ,

среда), означаващи положение на географСI<ИЯ об~кт с~рямо друг)
обеtcr: Горен 'гред (Орс.), Горнuйъ 2p~d (Въ~ч.), Го,рна обреш (Ko~.

за обреш вж. с. 113,r6p/{,u 'връ (Брус.), Горно бър,iJо (Въ~ч.),Гор
но ро'внuшmе (ГаЙт.), Горното равнuшmе (Л:ук.), Доле'! 8рЪ (Бр~с.),.

-

Долен. гред (Орс.), Долна Обf~Ш (K~B.), Долно равнuшm~ .(Гаит.~
f(рdйното БЛdто· (Оре.), Cp~дeH връ (Кав.. Сливов.), Средни Bl!~

(Крив.), Среден гр.ед (Вйс. Воин. Вълч. MOuM. Оре. ~лив. Ч,вр.), Сред.
IlUfi1J -гред (Ком. Кот.), Среден ,дОЛ." (Гаит.!, Средна бара (Дp~H~
ЧОРЛ.), Средна обреш (КОВ.), Сред'!ииъ долuч
н,обърдо (Дрен.), Средното връфче (Крб.).

(Дp~H .. Ч~рл.), Сред

.

Тъй като растителността е характерен белег за дадена мест

· ност, то определянето на нейното положение може да. стане чре~
свързването на някое от' горните прилагателни с, ботаничн~ имена .

~, Гор/{,и ~ърбаци (Вас.), Г6РItUЙЪ. 8ърбd'! (Топ.), ("'орни ливади (Дo~,
брид.), Горно .бранuште (Алекс.), Горно лuваге (Алекс~" Дългош.

Кив. Мом, Сталм.),

top/{,omQ

лuваzе (Мет. Pac.~ Топ.),

Долнu, 8'Ьр

б~ЦU (Вас.), Долнu ливdдu' (Добри д.)" ,ДОЛНUU1J ~pecт (~лючм.),

Долнuu& 8ърбаи (Топ.), Долнuте лоа а' (Рас.), Долно .бра'!uште
(Алекс.), Долно ЛU8аiе (Вас. Дългош. Крив. M~M. Сталм.!, долното

. лuвdге (Рас.

топ.); Sdalluтe брdнuшта (Топ.), Среден шумак (СЛИВОВ.),
<

СfJедн,о~ли8аzе (Бук. Рас.), Средното лuваге (Дъбм.). в редки случаи,
r

.

Местните' наsвани,я ОТ Лоиско

-

-

11
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опреде'ляемото, съществително е т. н.куnтурна дума: Горни г,ра
дини (КЛЮЧМ., Крйв.Мом. Топ.), Горн,umебахчи (Лом)" Долни гра,
дИ!iи (КлЮЧМ. КРИВ. МОМ. Рас. Топ.), ,Долнuте бахчи (Лом); сел. и.
Горна Гнойница от гоеница ("обширно пасище за угояване на до .

(Асп. Вас. ГаЙт.) -

наречена тъй,~ понеже при !1 0 роЙНИ дъждове

.

бt1тъка") чрез гойница и след това чрез вмятане на нпод

тин,а (ДЦер.), Малка фунuuа (Дългош.); Малките гредове (ДЦиб.),
Остра,м,оztiла (Вълч.Стан.), Равн,о f}ОЛ' е (Сливов.), Син'u' вир
(Крб.) от вир на р. Гаговишка бара, Сtiнuйъ гред (Душ. Мокр.)

.

на

средисловното

приижда СТffХИЙНО "и нанася вреди, "М'ала ·naдulla (Вл~.), vМали --"
гред (Чвр.), Малuuъ 'гред (Кот.), Мали д~л (Брус.), Mlf'.IJ-uull дол
(Лук.), Малка Л1Jкd (Рогл.)~ Малка nадин,а (Мом.), ,Малка сла-,

влияние

н.

СравнитеЛ,нqпо-малко са местните' имена с прилагателни-на
-ен-, които означават особености на почвата или водата: ГЛdден

връ (Динк.

във

Рогл. Топ.) - прилагателноте тук значи неплодороден,

Гладнu връ (Дре,Н.), Гладен гред (Лом)~ Гладно izол'е сЕ;рус. Вас.

Червената. л6k8а (Сливов.

на блато", У,м,ни дол (Бук.) от ху,м,ни. Рядка се среща~прилага
от воденица, Ц1Jрковна,м,р'Ьmвuна (Брус.) ~ за M1JpmBUHa вж. с. 112,
Църковни лuвdдu, (брус.), Черковна ,м,ала (Лом): Нян:ои 'по-особени
случаи са : Ваде~ична ,м,агила (Д~лгош.) във връзка с' положението

.

(Кис.)

---

Ме,стни имена отнепроизвоД~и
съществителни

+

'глежда обаче възможността

.

означават различни СВОЙСТ8а на водата и почвата: Б~лата фунийа'
Bp~3Ka

с белия' цвят

на

почвата,. Белиuъ

бреz

/:
.

(Брус.), Голuйъ чукар (Добрид.), Голо бърдо (Донд. Крб.), Голе,м,
zред(Чвр.), /Голе,м,uuъ гред (ДЦиб. Кот.), Голе,м,а Л1Jf<а (Рогл.), Гo~
ле,м,а ,м,огила (Стан,), Год:е,м,аmа M1JpmBUHa (Дреп.), Голе,м,а падина
(Влм.), Голе,м,а слапzина (дцер.), Голе,м,а фунuuа (Дългош.), . Го
ле,м,ата фуниuа (ГЦиб.), Голе,м,UU'1J чукар (Сталм.), Добри дол (с ел.
и. И М. ~ри Дрен.) във В,ръзка с плодородната почва, д.уnни. ,м,оzцлu
(Кот.Прог.) от архаИЧf:IО прилагателно дуnен "издълбан", Дълбока
долчина (Дрен.), Дълбока M1JpmBUIta (Ярл~), Дьлбока Фунuйа (ДЛин.),
ДЪ.лБОкu дол (ГаЙт. Дрен.), Дълга бара ' (Дългод.), Дълга ,м,оzила
(В.ЪЛЧ.), Дълzаmа ло1tва (КОТ.), .ДЪлгu дол {Дрен.), Дълго лице

(Брус. Бук~) връзка

за лице вж.~. 112, J1алова" ,м,огила (Млад.) 'във

С неплодородната почва, Ка,м,ен д~л (Бук. ГаЙт.· Чорл.),
падина (Добрид.), 'Kpam1to лице (Брус.), Крива бара
(С,ел. ~.) във връзка ~ местоположението на селотq при завой на р .
. Лом, Кривата фунtiйа (Лом), Кривuйъ валаг(ГГн.),.КрИвоinо',
блато (Лом), Къса падина (Калугм.), Къси връ (Крив.), Луда бара'

KpamKaffta

черве,НИЯ

цвят,

~~

почвата

MYJ

"

ВР'Ь(Х), може

-- ,

'

да

се предпо

да

е възникнало' локално

като първо~

новено. с връх означават неголеми височини, които все ~aK Изпъкват

~peд равната площ: срв. напр. в,М. и. Воденuчарски uBp'b, Гунип връ

Годаш1tи връ, Дuчuн врЪ, Лозанков връ, .и др .. от pa~OHa на Въпрос
ното 'село. Що се касае за прилагателното черен, в, ТОПОНИМията 'то

мата на географския обект, да го определят пространствено' или да
във

о~дале:е.

нач"Злно название на местност (височина). В полските области обик

прилагателни

(Вълч.), Белuuъ каJl,Ъ!t (Вас.), Белuuъ nесък (Дългод. ·Лук.)~ Върла
долчина (Бук.) ~ има стръмни брегове) Гол zpeJ (МОМ.), Голи връ'

сутрин ,порад~

-ложи;' чее било пренесено от плаНИНСI<И краища. Цо-вероятн\а из

ново

хар~ктеризира ,Външния изглед на планински BъpXOBe,ЦB~TaHa ска

Определителните прилага"телни, 'КОИ'FО се явяват в cъc~aBa на,
местните имена от този тип, - могат да характеризират релефа и фор- '
(Лом, Оре.)

с

Ярл.),

(Добрид.).
_
'
Що се отнася до сел. и. Чернu

местно име във връзка с .цовопостроен каменен мост, Сребърен 'ка
".мик (ВЪ.ЛЧ.) във връзка ~ лъскавината, на камъка, Мра,м,орна лОкв.а
(Прог.) с прилагателно', неясно по конкретно значение.
,:

8.

оттенък,

Червената ФУНl1;uа (Ло~,·Орс.),
ШUР91tабаnка (Вълч.) - за баnка вж.' с. 110. Широка Л1J"а (Брус.),
Широка ,м,ъртвина (ГаЙт.) - ~a ,м,ъртвина вж. с. 11~, Шuрока'!zа
MplJmBu/f,d (К'ис.)~.ШuрОка nадина. (Дрен. Чорл.), Широката nадина

телни на -ен-, означаващипринадлежност: Ваден,uчн,авада (Княжм.)

воденица, Кd~ен,нuйъ ,м,ост

M~

Прог. Сли·воI3. Чвр.) във връзка

(Крив.), У,м,ено zърло (Op~.y -- от ху,м,ено и Z1Jрло"по"т~сна част

близо, до

със' синкав~я

(игН.),Суаmа ло1tва (Вас.), Суа nадина- (Д!-Lер.), Суа,та падина
(Дългод.), Суа pe1td (Бук. Добрид.Кис.)" TecHqma nPY':laa (Слив.)
_;- за nрунда вж. с. 114, Червен бреz (Вас. Душ. Млад. Мокр.

Душ.Сливов.),гладното nОл'е. {Мокр.), Кален поток (махла в МJIад.),
Ifална фунuuа (ДЛин.) - за фуниuа вж. с. 117,Лековна вода (Увр.),
Лековната вода (Дългош.), Соленото блато (Лом), Студена вода

на могилата

връзка

fiOCTTa му от селото, Слана 6ара(Бук.) от слан "солен; Суа бара

лите или значи неблагоприятен за з~селване, непроходим. Известно
е, от) предания, че ЛОМСI{ИЯТ ~райпр~ди два века е бил ,покрит .с
гъсти,~непроходи~и гори., СлеДователноЧернu. връх е

.

като '"название на ,!Iепроходима висока местност, която
еllO'СJlужила -заэаселване, на селото.

, М-алко.

въЗникнало

впоследствие



местни имена от разглежданата група съдържат 'Като
ВТОРИ.,състаВен елемент- ботанични, имена. и Т. н. к~лтурни думи:

а) ,ГоJtема"руша (Млад.), Голо лuвd'tе, (~eт.)" ДЪ~4.aтa туфа

(Дъбм~ Кис.) .- туфа"ма~ка горич~а", Paolla търlluца (Вълч.),
РdвнаmCl:'iсруша (Крив.)" редките растове (Сливов.) от ...храсmове,
ТеIJ1t4 1сруша (Рогл. Чорл.) от Т:е,м,на (< Tb1r!Ha) В;ЬВ. ~ръзка· с из
гледана

голямо 'крушово

ДЪЛ2,uсоваm (Дрен.) -

дърво;

б) Голе,м,о

zувнuште (ЧОРЛ.),

соват "пасище~j' Дълги делове (Дрнд.) във

връзка с', проД'Ьлгова',Гия вид на Н~ВИ'l.:е, ДЪЛ4U ОРllUЦU (Ьук.), "Дъл

гите 4еЛliна(Г-Циб.Сталм.),Кривu~ъ n1Jт (Княжм. Крб. Слив.),
КрU80mО8ървuшmе (Оре.), Къси соват (Дрен.Т,ОП.)" Тън"ц делове
(CTa;:rJ6.). във връзка с формата на ~ив~те, Червен, път ;(8лм.) във
връзка, с ,9ерв~ния цвят на почвата,.
'
В 'няколкО' 'местни имена определителвото ~рилага;teJIНО 03Н8

чава положението на обекта спрямо друг ,обект :6nъка бdnка
·1"

За посnеДIJРТО значение'на черен вж. А. И шир к О в, Прилагателните бял

и чер~н .IJ н.аШата!8ПОНШfия j сп.Р_одна реч·, Т. П, с.8БИ Сл.-,

(Крум.),

.

. Прека

:бdnка

(Войн.!> Крум.),

Преката

>(JCy.7Jтуриа ду)\(а или ботанично име: Маzареш.(Сu орници (Лук.), Шmър
. ,·ltooa ма'ла (еел. и.) ОТ щърк; Козов крушак (Древ.)..
.

баnка (ГЦиб.)~

Прека nол'ана (Мет.), Прекuйъ ва,лаг (Мокр.), Преl<ийъ път (Вълч.
Добрид. ,Крив.),преко гърло (Орс.)~гърло "по-тясна част на блато".
В незначителен брой м~:rни имена като 9пределение служат
прилагателните нов и стар, к'оито . съдържат Н,ай-общо указание за
времето на ИЗВЪрПIване някаква човешка дейност или. 'за старин
НОСтта на стqпан.еки или културен предмет: Нови' делници и Стари
делници (Бъз.) според времето на разделяне местността за ниви,
Нова. мала (Лом), Новийъдрум (ДЦер.), Новите .лоз/а. (Б·ъз.);
Старите лоз'а (Бъз. ГГн. Дреп. Ком. ТОЛ.),- Старите лойза (Бук.
Чорл.), Старите .м..есmа (Оре.) - тук се намират наЙ-.старите ор

/

.
В) С адективирани причас!ия (най-честоминалострадате:,но),
които означават ВЪНlПни,белези на, географския обект или ~воиства

'.

на водата и почвата :Градин саат (Дъбм.) от Ozpaae':l и cO(lam
пасбище", Задънената nрунда (Слив.) -.:...- част от блато, J<'ОЯТО е

;асипана (,~задънена((), за nрунда'вж. с. 114; Затворени nол'ани (Бук,
Кис.) - заградени от гора,' Копана могила (Вълч.),ПОсран 'дo~
(Дългод.) във връзка .~ остй'Тъци от. птичи екскременти, (~Kym'aHa

.
B'J:>B връзка с повери~ са възникнали .местните' имена Злата

някои

долчuна (Тол. ЯрЛ.) и· З./I,ата nл'оча (Бук.). Не е .ясно по конкретно
значенце Пр.есно ·млеко (Дреп.).
.

9. Някои по-редки
т У р"а

местни .имена

и значение

на

с

различна

съставните

разпространени

като

местни

имена.

струк

Горуно,! вы '(РО,гл.)

от

. г)

от

малd (сел. и.») Лил'ашиu път (Дългош.) от лuл~к.
, б) С прилагателни, производни QT имена 'на животни: Бру
бtiн'овдол (Бук.) от брубuн'ък:,~мравка«, Вълча баnка (Вълч.)~ Въл

чкuuъ шумак (Добрид.), от вълк, Змийска локва (Сливов.), Йазово
nол'е

(JJ;YI<.)

от ЯЗQвец, Коmiшки дол (Брус.) от котка (някога тук

е имало ,диви котки),мечu· дол (Прог.) от мечка, Орловuuъ камик
(Бук.), Орл/оо .sp7J (Дрен.), Пукалова локва (Сливов.) от nУl<ал
"бухал" (вж. д. Маринов, СБНУ, кн. XXVIII, с. 101), Свински дол

(Топ.) от св(lНЯ (някога тук. еимаJlО диви свини), Сврача бара (Асп~

-

Вас. Лук.) от' сврака, СjJеча naди~a (Чвр.) от су ек, . Урсу.JlOв дол

(Л·ук.) от румън. urs:ul~;мечка~(, Чавча обреш (Стан.) от чавка (за
обреш вж~ с. 113). В ред,ки СJlучаи опредеЛЯ'емото съществително е

като

съставен

елемент

се явява

, ,

С редки прилцгателни с особена форма и значение: Девuчи

;

Кл' 'чева мала

на селото меж

'

ГОЛ.

'.

горун

мент се' явяват т. н. културни думи: Дъбовuйъ геран (Топ.), Дъбова

тип

6рег (Млад.) с архаично Iiри~агателно, навярно' във връзка с ,някое

'П0вер~е

"вид дъб~, Дракивоmо лице (Добрид~) от .драка,Елина падина

(Ярл.) от ела, Есенова' бdоа (Ярл.) от ясен, Липов дQЛ (дыJод.))
от' лurzа,Орешка падина' (Динк. Т9П.) от орех, Пиров гред (Дългод.)
от Пиреи,08 от пирей "вид трева", ,Ренова баnка (Вълч.) от 'хрен"
Tp~cтaHa баnка (Вълч.)от Tpъcт~Ha (от тръст), Тръст'ивото
блdто (Лом) от тръст, Тфнашка фун!iйа (ГЦиб.) от търнак (за
'Фунuя вж. с.117), Търново 'nОЛ'е(СJIИВОВ.) от' трън, Шавар()ва
локва (Лук.) от шавар-" тръстИка«. В редкц ·случаи като втори еле..

местни имена,' от този

туфа е малка горичка.,

или по общия' ~apaKTep ,на
растителността: 'Бодл'ина баn"а
(Вълч.) от бодли (стб. СОД"Ь), Брестовtl локви (Кот.), Габрова па
дина (Добрид.), Глогов дол (Дрен.),

във връзка с положението

с поверие е възникнало местностното ИPfIе Клета туфа' (Лук.) 

структхрата и значението H~_ съставните ИМ части (главно на прила-'
гателНIdте) различа~аме следните по-малки подгрупи:
'
а) С прилагателни, производни от ботанични имена най-често с
наставката -ов-. Те :характериз~рат даден географски обект, о&начен
чрез определяемотосъществително, поотJiичителен растителен вид

~~СI<ривам4'(

Плетенu йасени' (Ярл.) - има три оплетени _ясенй, Пребит «рит
(Дрен.), Пребитuйь камък .(Дрен.), ПjJинат камик (кt'ив.), Стро
шена чешма (В,.лч.); Изгорелuйъ !'антон, (Княжм.). ВЪВ връзка

ча сти

В зависимост

ск.утам

съществително, означаващо отличителен предмет в дадена местност:

В ломскаrа топ6нимия срещаме някои словосъчетания, които не

широко

o'f.

пол' ана (Д о 9Рид.)

на поляната в гора, Слечен брег (Кри,В . ) ОТС8лека (във връзка с
. ронливата почва), Смърi)елuuъ геран (Сливов.) и Смърделийъ кла~
д'енец (Кис.) от смьрдя (ВЪВ връзка с лошия мириз на водата. Ц

ници на селото.

са

165

..

164

от

'сел.

и.

~

_ .

хълмое като заключ

;

мес о

~жерието

Кривенсио лива ге

ривинско (от' кривина); Пескави орници (Ярл.) от

(по състава ,на почвата) ;Плешuвскuчукар

(Бук.)

-

ъл

nесък

гол, незалесен

чу~ар; Ctjtsposa магliла (Дългот.) от тур. siv~i /~?С!ЪР-{(.,По мет~фо
,ричен път е възникнало местностното име, Коз а г1Jрбина (ВЪJ:Ч.), .
Койза г7lрбiiна (Добрид.) във -връзка с релефа на хълмове. От име
на растение ~ .названието Въ~чd: ij,абълиа. (ДОНД.), Вълчата йабъ~"а

.

(Ключм.).

д) в

три

местни,

имена

като

определение

се '-явява

числи

телно име: Трите герана '(Сливов.), TpI!me aeKapq (Бъз.) във връзка
срззделянето на местността за ниви от по тридекарз, Трите мо

,

гили (Чвр.) ..

"
е) Срещат се няколко местни имена ?т словос~четания, чиито П~~
. лагателни са неясни по произход: Алаmум6uна баnка .(ВЪJlЧ.), 6аuу
рин камии (Вълч.), Бел'урскu път (Дългод.),
ЖuмаНСl<U

валаг

I)IiPf<UHO

?увно (Вълч.),

(Мокр.) възможно ОТ p~MЪH. geaman' ,~близнашки~(
с. 668), сJiедоват~лно ОТ фа м . и. (срв. семасиоло

(8Ж. Tiktin, т.· 11,
гично фам. и. БЛИ,знаков); Кdйбова търн'ица (ДИНК.)! Ладоров връ
IJ{ъбм.) възможно от л. и. Ладор, а това разширено ,ОТ Ладо, Лато;
Падрtiйска падина (Дрен.)' навярно от рУМЪН. padurit ;~гориtт" (вж.
Tiktin,' т. 111, С. 1106), Пече"О80 гУ8НО (Млад.), ПеЧUl-lска бара (Бук,
ГаЙТ.), Рунтанин' сааm·'(Дъбм.) - саат еот соват ,~пас6~ще",
Чорбuн дол (ГГн.), .Штръвелuна баnка (Ко в.).

'

-f' име
Местните имена от .обстоя~елствени допъ~нения' предлог име

VIll. Местни имена от обстоятелствени д()пЪ.лненИяпредлог

+

са един от редки';Ге, но ха рактерни топонимични типове в Ломско.
"

..

10/

166

у кривите (Рззгрм.) с елипса H~ Hиви~ които имат несиметрична

Най-често те определят .м~стопdложението на даден географски обеRТ
по отношение .на друга местност" река' или отличителен предмет;
това

се. постига с ·помощта на

форма; У локвите (Кулем.), У селuштето (Чвр.).

пространствени предлози, които озна

Б. Турски .местни и.мена

чават протежение, съседство, гранина, ПО-В;И~ОI\О или .по-ниско по.ПО

жение (въз, "рай,. до, при, над, под). Има обаче и малко' местни

. Малкият брой турски местни имена в Ломско (около' 2%)
свидетелствува за ·твърде ограниченото·не,?осредновлияние на тур..

имена, които определят' вида на географскияобект и В които пред
лог~т изобщо няма значение от гледище на топонимията (на и у). В
зависимост ОТ функцията на предлозит~.,ТУК можем .да различим след
ните

ски език върху топонимията на този краи. Тук трябва да се отбе

лежи, че в известни случаи тяхната. първоначална ф.орма се явява
днес отчасти изменена ПОДВ~Пi;яние на български. Така, напр. едно
основните местни имена могат да ilолучатчлен {Ададжикъ) ; нарица
телнотО mahle (или mahlesi в виафети) като втори член на сложни .
имена е побългарено във форма Atала. «'махла) или пък е съвсем
. l1зчезнало (ДеРВUШ'мала; Бурунъ вм. БУРУН'махле). Като изхождаме
от днешната структура на турските местни. имена от Ломс.ко, можем

_

случаи:

а) С предлозите въз и край, к~ито означават, че наименуваната
местност се намира ПОl\рай друг, съседен обект! означен чрез същ~
ствително~о: Въз аавъ (СталМ.), Въз .IloMo (Дъбм.), Въз nадинаnха

(B~M.);

Край барата (Вълч.),

(Дъбм.)

-

местността

се

Край

простира

д6лъ (Топ.), Край ЛUн'tlйата

покрайжеJIезо"пътната

линия.

. б)С ,предлозите до и при, .които служат тук за определяне

да ги разделим на едноосновни (прости) и Слqжни. ~

границата ИJl~ пространствената близост на дадена 'местност по отно

~. шение на друг обект: до ок6nъ (Прог.); При алугата (Дъбм.)
зз ад:уzа В}К.

.
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1.

При .брестъ (Дъбм. Дългрд.), При ,воденицата

цеmо (Вълч.),'Прu ка,Микъ (КОМ. Лук.), При крUвол'.ъ·(Дъбм.) за
"ривол вж. с. 11,2, При к'унецъ (Лук.), При, Л6,Мъ (Дrьбм.) покрай··
р. Лом, !1ри ,Могилата (Праг.), При -тоn6лата (Брус.), При чеШ'мата
(Вълч.), При ШУ'мката (Д~бм.).
В) Спредлозите над(и) и nод(и), които означават, че напмену
ваната местност се намира ПО-ВИСОКО, респективно J;lо-ниеко, или по

далече, респективно по-близко от друг обект, означен чрез··съще
ст!3~телното : Над селишп:еmо (~Bp.))Haди село (Дъбм.), Нади
v

Поди

връъ .(Дългош.

г) С предлоrъ' през, к<;>йто определя положението' на дадена

с~ществите~ното: През бd:fJата (Кулем.), През вdлоzо (ЧВР.), През
валагъ (В04Н. Прог.) ,През Л6мо (ВЛМ .. Динк.) - ,местността се про'стира от другата страна на .р. Лом, През падината (Крив.).
д).С предлозите на иу. Имената, свързани с тези пре.длози,

/

предмет в него. В този .случаЙ предлозите на и у се явяват излишни
от гледище на . значението на местното име, тъй като не допринасят

•

цателно ор.ман днес не се среща в този краи); Ра.мадана (Брус.)

от предполагаема лървичнаформа *Ра.ма!!.анЬнмор.манЬ :гората на
Ра.мадан"; Тdбиuата (Млад.) от тур. tablJa "укреплен~ (Lokotsch,
.с. 155); Татарлuйа (Вълч.) ат тур. tatarll "татарс({и"~ Тьрлите (Бъз.)
.от тур. tarla '" поле, нива". .
.
. Възможно е дае въэникна ..rIо.на. турска почва и ·М. и . .Босmан

определят видз на географския ./об·ект или означават отличителен

CM6K1J

lL~, срв. прил. ibi'§. "безпомощен, глупак"; Картала (LTaH'l от тур.
И., срв. kartal "орел"; Мечuта (ДЦер.) от I!o-старо Met,luma чрез
регресивна асимилация, от тур. Jl. и., срв. meclt "ПР,?СJlавен, знаме
нит";· Муслука (Дрен.) от тур. тuslцk - ~ чеп, Kp~aH ) навярно BЪ~
връзка с чешма; Ор.ман (Войн.) от тур. огmа..n "гора"- (като нари

JJ.

Me~THOCT, намираща се.отвъд пределите на друг обект, 'означен чрез

(Дъбм.); У вало~ъ (ЧВР·), У вършuнuте (Дрен.), У върба (Дългод.)

4) е посочено· едек "оседлан. кон за. смяна . (навярно местността .е

п<>лагаема ·предишна форма *Ибuштiн-адасъ, а Иби,Ш в ~лучая е тур.

се:zuш~ето (Дрен.), Поди село (Дъбм.), Поди туфата (Прог.),
Поди царскииъ път (Влм. Сталм.).
.

на ниви, които 'са разположени н~пречно. на полски .път ;-.На

канал, ~aHa'BKa"; I)yMdua (Бук. ГаЙт.) от тур.-ар. сита "събор, пе
тък" (по всяка вероятност тук е. Ста~ал ~якога годишният събор на
селото); Едекъ и Eдeцuтe (Игн.), Иадецит~ (Калугм. Разгрм.) o~
тур. yedek "запасеи, оседлан", т. е. at "кон..' у Геров (Реч., т.. 11,

-била някога пасище на KqHe); Ибиша (остров срещу ДЦиб.) от пред

\ Поди

Hl! г!!едъ (Калугм.), На aPJ!M'b (ВОЙН.), На ',крушата (Млад.),. На
наnоиъ(Дъбм.)- за на.nои ВЖ. с. 112, На преките (Дъбм~) с елипса

имена

clk "о~ровче"; Базuрzена (ЛОМ) от Тур.... перС. bazargtan ." ТЪрГОВtЦ .
(вж. Младенов, Етимол. реч., с. 14); Булашuкь (ГЦиб. ДЦиб.) .от
'от тур. ЬulЩ;lk "занемарен, грозен" (отнася се З$а .. хъ,лм); Бурунъ
(крайна, издадена махла на гр. Лом) от по-старо БУРу"н.махле,. тур.
Ьигиn нос издадена част"; Герuза (Тол.) o:r тур .. gerlz ·"подземен

t.

Крб.), Под гредъ (8лм.), Подл6йзата (Чвр.), Под окоnъ (Дългад.),
По.ди ок,6nо (I1por. Рас.)" Под обреf;Uт7J (Стан.) ..- за. обреш вж. с. 113,

с нищо за характеристикатз на наименувания обект. Тяхното свърз
ване с имена т.ук се дължи·. на чист6~ИНl актични причини. Изходна
точка' .за това са били по всяка вероятност. изрази като напр.: Оти
вам на връ'Ь ~ли у валоzа, И'мам ниви на аръ,,? или У валоzа и Т. н.
Тук се, отнасят следните м~стни имена: На връъ (Калуг~. Кулем.),

местни

AtJat,lUKb (остров на Дунава между ЛОМ и ДЦиб:) от тур. ada~

(~ъбм.), ·При геранъ(донд. Дъбм.), Пригр6бъ (Дъ·лгод.), Придръв

локвата (Прог.), Нади царскиио път (Влм.);

Едноосно{\ни

.

лъкъ (Л:JМ), тъй като- то· Д.нес H~ е разпространено като, нарицателно

в местния говор. Тук се отнася и старото сел. и. Kapq-баI).ак (днес

ИгнатО8Q) от първоначално

*КарабаI).ак,Махле(сu),

чиито пръв член

представя прякор от тур. kara "чер~н" и bacak "крак".
11.

Сложни· местни ",мена

Повечето СЛОЖНI1 'местни имена им~т

.'

за втори Ч.71ен Hap~цa

телнбто ,Махла: Асmалъ-Мехмед-'махлеси (старото име на Сталииска

".
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махла), Аст,алr, е от тур. hasta "болен"; БаЙракmdр.мала (днес
Алексан,дрово) от тур. л. и. Байрактар (от нарицателно); Дервиш
мала (днес Крумово) от тур. л. и.~ ДерВИIII, срв. aervi~ "беден, скро
мен"; I)ембегмала (махла на Млад.) от'тур. л. и.джеМ и бег "бей";
Исл'.dммала (днес Княжева Мt1JCла) от тур. islam "ислям, мюсюл"

. ма]lСТВО",

във връзка С преобладаващото

турско

население

{Топ.), по ВС,яка вероятност пренесено 'от изселници

~{Румъния) ; Каnри6ра (Стан.) от румън. caprior~

Кесн6йа .(Стан.) от прил. тесен, стб. T~CHЪ и румън. су6.етантивираJца
наставка -оае, следователно .3нзчениетона името е: "теснина" (начал

:НОТО К е възникна~о от меко. т'); Нуртата (Крб.) от румън. curte
"двор, имение, чиcrлик", във, връзка С' някогашен чи<tлик, ,Б тази
.Местност; Не'м'олцйа (Въли.) ОТ рУМЪН. namol . "тиня,' кал, блато"

преди

Ос~вобож,дението; l!ал.4мала (махлана гр. ЛОМ) от k{1,le "крепост
укрепление"; Кулемала (сел. Н.) във връзка с наличието на TYP~
ска наqлюдателна кула предц Освобождението; Qмермала' (днес
Ботево) от тур. л. и. Омер; Та;nарма.ла (днес ДондУКО80) във връз
ка със заселааН,е

на татари преди Освобождението,

-.'.(Tiktin, Т. Il, с. 1060); 'Орс6uа, Opc6~ (еел. н.), от РУl1ЪН. ursoae
"мечка" (вж. Pascu, ц. с., с. 109), СрВ. семасиолоrnчно Мечка, ~аз
вание на села в Панагюрско, Никополско

които са напус

{КОВ.) ОТ румън.

н~ли селото; Титрамала (махла'на Лом) от титра "смрадлика", тур'.
(за етимологията му вж. Meyer, Tiirkische Studien, 1, с. 35).
Другите сложни местни имена са следните: дО'м'узорман (Лом)
от тур. dfJ."lUZ "свиня" И,огтаn "гора"; Куруг'ол (Лом) от тур. kuru

pr,nume

"сух" и gоl"ез~-ро", тук ПО"Сl<ОРО "блато"; МаЙ.иунбаuр (Лом), въз

iepe "хълм",

поверие за, скрито имане; Салханерu (ЛОМ)

qT

във връзка' с

salhane "кла
~ица" иуег "земя,МЯСТО"; Фандъкдере, (Тол.) от тур. flndtk "леIlI
НИК" и dere "дол"; Ченгенесарай (Вас.) от тур. fingene "циганин"
и ,saray "дворец", във връзка със старопосеJtище(кdлиби) на цигани,
които са се

преселили в

съседното

тур.

..tir~

ВСЪЩНОСТ

пове':
сла

,нарицател,НО, (В

местността

остатъци

от

(срв. румън. М. и. Ba~ica, Ba~icutile, .посочени у" Jordan, Ruman. То
ропоmа~tik, С: 233); Валелунzа' (ГЦиб.) от румън. vale "ДОН" и lung

~дълъг ; Гроnадебан (ГЦиб.) от румън. groapa "яма, трап" и Ьаn,
вид MOHeTa~BЪB връзка с поверие за ззровено имане); Церата (кл.'
цри Стан.), производно от румън.- gег,,,СТУД" с наставка -ata' с елипсз

на на риц. аРр'а "I!ода" ~cpB. се~асиологиqно Студена вода: кл. при

,КРИВ.); E1tOpaH, Иаnоран (Крив~) от румън. ероге 1 "заек"- и увелич.

1

.. ап (вж. за. нея Pascu, Sufjxeleromane~t~, <:.291); Калафаrn

По· устно. мнение па акад. Ст. М JI а ден о В, което е напълно приемливо.

възникнало

на

румънска

почва,

видоизменено

всяН'з

Вltослед-.

Несигурни и неясни nQ произход '.местни U.AWHa

,Неясни местни имена от ЛомС1(О, I'ОИТО могатда -бъд~'т предмет

стара

крепост);, Барбуца (КОВ.) от прякор от румън. barbuta, умалит. от
~a'ba ,,~paд~";. Бащикуца (ГЦиб.) производно от ·PyMЪH.ba~a, p'a~a
"пасище (ТlktlП, Т. J, с. 488) ---- слаВЯ,нска эаемка,С наставка .. icuta

наставка

r.

"оръжие" с елипса на

има

е

ЧОрJЬево (вж. Речник места., с. х. С., ч. 11, с. 453) и семасиологичната
':УСП9реди~а Враня, село, в Санданска околия ..

Шелбура (ВМ. *Селбура), Шту6л'dйа, (вм.

.
АЛба-каЧУ.(lа (Стан.)' от фам. и. от РУМ'ЬН. alb "бял" и cac'iula

опреДeJIяемото

~tubelu),

,"'ствие с продуктивн_ата" топонимична наставка -ово, -ево. Можем да
'предполагаме, че първоначалната му форма е била *Чорул ОТ румън.
.cior~ul "гарван", ж. р . .ciora.~BpaHa", срв. Cjорул, село в Дpa~OMaHCKO;
·ОТ това се ~. получило на българска, почвз *Чорулево и по·Късно
·90рлево (неудареното у е из-чезнало). Срв. съответното схърв. сел.н.

ВЯНСКИ заемк~ в РУМЪНСКИ: напр. търша, парежина, ,щубляя. За,
известни" -:Циалек,\ни особености свидетелствуват местните имена

""калпак"; Армалуй (Вълч.), род. п. от агта

от стб.т,ъсъ ;

Тук трябва да разгледаме и сел. ,1+. ,Ч6рл'ево, ко'ето' по

(кръгло l~/o от всички названия)._'Ка,КТО ще се види по-долу,

Штубеuу).

НЗКЛОН";· Тум.nол

:мн. ч. ~tubee '"издълбана част на дърво", заемка от 'стб.СТ'О'ГБА~
"извор". (
,

Сравнително малко сращаме В Ломс~о И румънски местни имена

* Тесное),

'-ul.,

"НИСКО, храстови,цно дърво", -заемка

'веРОЯТНQСТ

са

rlpa .,,'полегатос,т,

О

,В. Ру.м'6нс«u .месmнц, и.мена

KeCH6e~BM.

(ГЦиб. \ИГН.) от румън.

,Штубл'dйа (кл. при Стан.) от диалектн~ форма на румън.

'

~TOOT тях са едноосновни нарицателни. Някои

Пdре:JJсuна

_Шелбура'
(Бук.) от румън. selba "ropa" и наставка -uг(вж. Рзsсu, Ц. C.,G. 56);

с. Василовци; ,втората част на

името има иронично значение.

и Русенско;

"изоставено лозе" ,стара заемка. от - бъл

{Кулем.) ,от *tuтp "тумба"l+ РУМЪН.о член
B~B връзка с изпък
налия вид на MeCTHOCTT~; ,Туфdно(Рззгрм.) ОТ' румън. tufdn, вид'
дъб (Quercus pubescens); Тършата (ГаЙт. Дрен. Рогл.) от рУмън.

никнало по метафоричен път във. BpЪ~Ka с релефа· на хълма; Мdл

и

paragina

гарс~и (от стб. п~"огъ) чрез мадж. parJag, parrag (вж. Ti"ktin,T. IIl,
'с. 1120); Пуnеза (Чорл.) от румън . .pupaza, мн. ч. pupeze "папуняк";

tltre

тепе (Стан.) от тур. тal "имане"

от гр. Калафат

"сърна ";KeCH6e~

~Ha 'бъдещ~

'проучвания,

са

следните:

(село" р. при Бот. ДУII1. Ком.

-

Геена

(Слин.), .Душtiлнuца

МnКр.,·, Рас.; l\!.ПрИ 1\,рИв.), Кере.мИ7

.зuЙmе (ГЦиб.), ,.Rоленtiца (Дрен. Чорл.), Лuшакu (Дъ~гош.), Лу
,m,apCKo(Ko~.), Орга (Тол.),. Разоалийското (Дрен.), Сергена (Лом),
.,Сmеnанад6л (наЙ·старото име на Аспарухово), Торл6вuца (р. при
'ДЪЛfОД. ДЦер.), Тургана (Слив.), Цол'd (Дрен.), Цурцана (ГЦиб.),
'Чучан (сел~, Н.).
.
.
,
За други ·местни имена засега, не можем да приемем' едно без..

-СПОРНО, обяснение:

,

БаzаЧUflа (Асп.Вас.Сталм.): възможно е името да представя
'ПЪРВОlIзчално' нарицателно,' запазено вбългарСI<И под форма. бачu/t,а

>im

1 за произхода на ту-мба вж. R о m а n s ~ у, Lehnworter Jateiniscben Urspungs
BuJgarischen, Jahresbericht d. Inst. t. rum. Sprache, Т. XV, с. 130.
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"ограда в полето или планината, гдето доят овцете; мандра" (вж.
Гер. Реч., т. 1, с. 28). Основната дума бач, коятО се среща също в
сръбски) унгарски, румънски и албански, не може да се. смята за
liэяснена: според Бернекерl'и Мелих-Гомбоч 2 тя еот трако-илирски
произход; ~ по-ново време п. Скок 3 изказа предположение, че може
да се касае за някое първобългарско название, стоящо в етимоло-
гична връзка със сттур. Ьа'Уа, вид чин, сан. Срв. сел. и. Бачuна в

'Моравско (вж. Речник места, ч. 11, с. 14). ~
.
SЪ8неш (Ярл.): като се имат предвид образуваните. от корен'
ЗВ'Бll- ботанични иМен.а (званuка, званuче, звонuка, 3ВОfluче, 3B1JHUKa~
38ъница,. 38ънuче, 38ънче)4, може' да ·c~ ~ IIредположи, че и това на-.
звание предста.вя някое първоначално име на растени~: *Звънеш>

>

Зъвнеш
Sъвнеш (за s ОТ3 срв. SЪ8НUК ОТ зъвнuк, както се ·среща
в Ломско~
.
. КdiiбаЛО80 (Млад.) : в основата му може да лежи тур. л.· и.,

срв. тур.

kaYlp "з~губен, пропаднал" ,kajJlp, kaybl "изчезване, за
kayb-etmek "загубвам", kayb-ol,n~k "загубен съм".
/
'Лdбец (с ел. и.): възможно ОТ кор. 'alb " река, вода"" който- ,
спо, ред томаШ,еК 5 е от ке,лтеки пран, ЗХ.~Д, а,' споре,'д акад. В,л. Г. е,ОРГ. ,иев.
губа", гл.

/(устно мнение) може' да бъде и тракииски. Същият корен се крие в,
речни названия на много места' в Европа: -напр. Елба в Германия

Скомл'а (р. при Тол. Ярл. и село в Белоградчишко):,възможно,
от ие. *(s)kamb-, skотЬ_-"ВИЯ се, извивам се"; гр. 'a"app'6~ uopP6~ И т.
н. (вж. другите съотве~ствия на този корен у / Walde-Pokorny, ц. с.,.
т. Il, с. 539-540) сумалит. настаВска ~la. ,Името в 'такрв 'случай е
от тракийски произход с предполагаема .п~рвична форма *Skambla,
от което

на

славянска

почва

след прехода

на

кратко а

в

о

и

из-

чезването на Ь между съгласни (както в в облаи от *об-в-лак) се е по-·
лучило СкОмл'а. С това название реката е била характеризирана ~
като лъкатушна, криволичеща. Срв. семасиологичните съответствия:
Крива река (горното течение на Рилска 'река и на Бистрица в Сан
данско; десен приток на Марица); Лъкатuца (еека в Сев.-зап.

Рила), Лака8uца

(приток

на Малък

Вита стена в Средна, Стар_а планина)

.""'1(-

Искър),

-

все

Лъкавец .(река

. по,ц'

от кор. лък-, стб. ЛЖI(.-,.,

"свивам, изви~ам".

Сm~жово' (Лом, Орс.): навярно, от първоначално *Стешово'
(чрез прогресивна асимилация) от л. и. Стешо, съкратено-гал. от'

.Ст~фан.

.

.

.'

.

';.

.

Цziбър (река при·ДЦер.), Горен и ДоленЦdбър --(рекички при'
'Сливов.), Горни: И Долни Цuбър(села прИ устието на Цибрица),.
ЦziбjJuца (река). Античната форма наречнотcr име е засвидетел

ствувана: Kf:fJg6~ (у Прокопий), К[аlufЗ(JQ~ (у·ПтолемеЙ), Cebrus (СеЬго'
Albis}, Alj в Рейнска област, Albinia в Етрурия, АиЬ. е във·
B-/tin. AlZton.)~. ТЬмашек извежда името, от трак. кор. kёp-.; ka(m)p
франция (лат. Alba) и др. 3а. метатеза:га на ,алб- в лаб- срв. Лабuн'
"вия се"лъ'катуша~.2
(град вИстрия) от по-старо' AI,bona (вж .. Holder, Altce.ltischer Sprach
~ .
.
-,
, 
schatz, т. 111, ·с. 557).
ГЛ,, 6." Принципи ра наимеltуване географските ~бекти в Ломско'·
Лом (гр. ир.) от античното .Almus : Alтo' (Ta.buld Peutingeriana"
Ако насочим. 'вниманието си' към о~новнотозначение на мест
/tin. Antonil1i, Not. ,Dign.),- ~A21l6~ (у ПрокопиЙ)6. Според акад. Ст. с
.:
ните имена или на техните съСтавни части, можем да
раз-личим
от
Младенов 7 то произлиаа от кор. al- "тека". По-убедително е мне-·
делни характерни, признаци н"а' географеките обекти, т. е. да открием:
нието' на акад. -Вл. Георгищ споделено в устен разговор: първично
онеэисмислов.и елементи, които определят наименуването', на 'тези .

(лат.

J

.

'е името нз' с~лището ,при устието на реката, какъвто случай

имаме

ис реч. _~._- Огоста от селищно название

*olmos
terbucn,
,
.

'

"бряст", лат.

ulmus

и пр. (вж.

т. 1, с.' 152). Името е следователно от тракийски произход"
понежев'този език. краткото' не. о минава в а. Известно е, че
местни ИМ,ена Бряст, Брест, Ерестак, Брястове и под. се срещат
че~то в България, Ц СЪЩО. така са чести-и в ломско. Това тълку
BaI!e на името е по-прави~но и от принципно гледище, тъй !<3'ТО се'
изхожда' не от корена, а от Ц5:Iлата с:груктура на иметО-. Метатезата
иа началото ал- в ло- вм.еСто закономеРJ:l0ТО ,ла, в старобългарски

или' вместо

за.пазванетому

(срв.

стб .. ~~I(~TH I:i Л~I(~ТН, ~ЛДНН И~ 

"\~ДHH) се обяснява с това., че старото

Almus

е било осмислено във;

връзка с' гл. ломя, стб. ЛОМНТН.
1

2

с.

разглеждането

.на

местните·

~ип6делим според eCTe(!rBOTo на гео!,;рафските- обекти натри групи::
селищни, местностни и речни имен·а. Подобно разграниче~иене може
да се приеме в абсолютен смисъл поради съществуващата взаимо-·
връзка между TpI1Te групи, която. се изразява -в прехода ца на-·
з~ания QT една група към друга' или в заимствуването наготово на,
същестауващо речно или селищно име за означаване на-" местност,.
или на местностно име за селищеи т. ,н.
.'
У

Голям дял названия на се.?lища, ме.~тности 'н води рт .ЛОlVIСКО,
отразяват ОТЛИ,чителни свойетва _на обекта: ВИД, релеф, форма, про",
стра'нствени с-войства, почва, вода,_ растителност, животински видове
и др. Втората също голяма категория 'местни имена е' жив отгла~

на и~торич~ски, стопанск'И и култураи отношения: обектите

сана ..

зовани

и

Вж. Материа.'IИ З8 ботаничен речниК,·с._

.поэем·лените

J

Вж. Имената на още десет български реки, СпБАН,. кн.

поразлични

предмети

панекадейносl' на човека"

391.
5 Вж. Ра u 1 У W is s о v а) Realencyclopadie der class. A1terthumswiss.,T. 1,.
1312.
'"
6 Вж. К. М i'I 1 е r, Itlneraria romana, Stuttgart, 1916, с. 502.'
7'

нач~н.I1ри

Вж. SJavisches etymol.· Worterbuch, с. 37.
Вж. Magyar etymol. sc6tar, с. 218.

з Вж. ГJJасник СКОП. д-ва, КН. ХП, с. 211~
4

об-екrи цо един или друг

Augusta; Alinus еот ие~
. имена" с· цел да установим известни лексико;.семантически принципи,
Wаldе·ро!г-огnу, E.tymol. Wor
характерни. ,за тяхното възникване И, развитие, целесъобразно е да

отношения

или резултати

по имена -на
в

минаЛQТО,

състав на .ж·ителите, различни

поверия

на

културната

собственици
ВЪВ

връзка

във
с

СТО

връзка

с·

нар(}дностния

и т. н. От гледище ~ на се-

•

X,VI,

с.

87

и СЛ ...

l-ВЖ. К. М
2 'Вж.

i 11 е r, Ц. С., 503.
Sitzber. d. Wien. Ak. d. Wiss., phil.-histor. Classe,

т.

128,

с.

50...

]72
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мантичния развой на местните имена от Ломско е важно да се из
'''Гъкне, че, н:аред С називната функция 'те пазят жива смислова връзка

дове (Вълчедръ'м, Лuнево). Първоначални' местностни

на Млад.), Ч!!р1tU връх .

.

негова основа, отпадне

чи~тване на гора чрез опожарS!ване в далечното- минало,

от

речниковия съ'став на

говора"

то

мест

за изчезване

на

семантичната

връзка

между

дадеНQ

думи са утвърдени вече, в .меСтния говор почти'- само

'

11.

.

местно

представи: водата

и. ГагО8ица

. , СЪЩJ:lЯ първоначален,~мисъл крият в ce~e си и
изход селищни названия, 'които съдържат

.мала ('махла) :Вълчева,Мала

I<aTO

по-новите. по

(Лом),ИлИЙнсkа.

'мала,

лища покрай ТУРСКИ -чифлици преди ОсвоБQ!J{дението

са Wiли

видоизменени.

на

се ..

.

география

използвани

и

и __ KY~-~

различни,

1. Чрез означаване на физиогеографския

вид на местността:

разнообразието

на

9рографската

лексик~

на

говора._

зина), ·Козя гърбuна. (хълм), Седлото и др. Някои м.ес~ни имена от·'

образувани 'обикновено с наставка -ово (-ево); в памет на и.сторическ~

тЬзирод са ДQбили

широко

разпространение

'днес не се схващат като метафори:

И. др.Друrи,

се'употребяват' в географското

сеЛИЩlfИ. имена, или техните ОСНОвни думи означават занятие на пър

чева.м:алd, Крuводол,РО2лец, Расово), .свойства на 'почвата и ВО-
.цата (Мокреш, Киселево), растителност (Бъзовец, Дреновец, Дъбова
мала, Слuвата, Сливовик, Тоliоловец) и по-рядко ЖИВОТИНСI<И 'ви':'

бъдат

Дtt.Сi!2uте (седловина), ДнОmоА.ниска вдълбана местност}, Kac.q'!1'a~
(НИ31iН'а с четвъртита форма), Ка'марuще (височина), Корuтище(ни

Осво:

вите ~аселници (Брусарцu,.КовачИца, Орачка .'мала в Лом и Калуzер
.мала), произхода им по място (ГОJf!lflци, Дългоделци,
Церовеllе),
народността им (Влашка мала, Xъpв~тCKa 'мала, Брус.).'
.' .
. Сравнително по-малко саселищнитеименз, .отр~зяващи пред
стави за отличителни природни особености: . местоположение (Клю

стопанската

могат да

'

са.

Q.СОбен случай тук ,представя използването на метафорични названия;,_
-".o~~ТO . отговарят на едно по-живо наблюдение 'и на тенденцията да
се предаде по-изразително специфичната земеповръхна форма': налр ..

бождението достз- стари селищни имена са били заменени с но~и
личности: Acnapy)Co~C!, Ботево, Дондуково, КРУ'мово

послужили съшо така елементи от

татствот() и

са се появили

След

белег' на MeCTHOCTTa,~.

може. да приеме иаГОТОI;JО ~MeT9

БаUрЪ,Баnкаmа, Бuлото~ Валогъ, 'Връъ, Гредъ, Могилата, Пади-,
H~ma, [lревал'Ь, Ра8нuщ~mои др. В тези названия е -отразено бо

ИН8звания по името на турския чифликчия: Алиzuна ,Мала (Млад.),
Муйков~ 'мала, О.мерова 'мала, Сталийска ·,Мала. Последните две
имена' .ВСъщност саВ~ЗНИIQJJ1JIИ ·на турска почва' (О'меР'махле,
Асmалъ,Махле) и впоследстви~

физически

естествено

турната история. За това

.

про

думата

Инzuлиска

.мала и Щърбанова ,Мала (Лом). Във връзка с В'ъзникването

също има за изходна точка зрителни.

- (Главните. способи за наименуване местностите' в Ломско са:
. CJIед'ните:
/

.
и: Дpaгoeвцu . .'

определяемо

е отличителен

комбинации на тези еле~Нти.

Дългошеqцu, НоmеН08ци, .;7уковица, Меmк6вец,
сел.

и представи, които се отнасят

на хидрографския обект. За назоваването ~a немалко' местности

:или родово- име на първия -заселник-основател на дадено 'селище или

изчезналите

на местности

поради което последната

В основата на ред селищни имена от Ломско откривйме 'ЛИЧНQ

още

sрителнивъзnриятия

води за означения

~. Селищни 'имена

срв.

имена

,-СВЯТ, отличителни природни пре'дмети в. местността или близо. да·'
нея. Следователно в основата на тези имена, лежа'!) елем~нrи ОТ фи..
зическата географ и 5.l. Използването на първоначални 'названия на"

р. на определителното прилага·Телно, долно (а не долн,u).

ТОЛО8uца,.

ce~.

Цвят,влага,· плодородност),особеНОСТI'Iна растителния
и животински
1

сназивната'

означаващо произход на жителите по място, е явно от формата 38

:

да

~дo. форма и външен вид 'на местността (релеф, дълбочина> нав:л'ОН.,.
. равнище), положение към C~ЪHцeTO или към съседни обекти, про
странствени свойства на MeCTHOC'ITa (големина, Дължина, краткост,..
щ~рина, TeCH}fHa И'Т. н.), особености на почвата (твърДОСТJ MeKocr,.

случи и при местни имена от н ар.Ица телни с непродуктивна наставка
'ОТ типа ЦерОвl!.не: ..че то не c~ схваща' като лично нарицателно,

на негови~е потомц~

Местностни

за.

·

Главна роля при бпределянеимената на значителен бро~ мест-

ности' саliгра.iIи

си функци~, без.да .извикват същевременно преД'става за дрянове,·
кисела вода, гайтан,и и личното име Сеферин,. Това може' ,Да се

." ср.

j

Селищното и~е Прогорелец крие в себе си· представ~ за~р~··

създаде. удобен терен за заселване или за обработка.

име и основната ДYM~, от която е обра'зувано. По такъв' начин
'именакато Дреновец, Киселево, Гайтанци, Сефери ница и др. по-'
ради морфологичната диференциация спрямо. съответните основни

~~

по

-'-ребяват в меСТIJИЯ говор като такива ('fИП дОЛ1J, Гредъ, ПадиflаmаJ
.Бресmъ). Ако обаче дадена думз, послужила за местно име или за'

,дори

_.

са

служили за назоваване на селища: Добри д~л, Кален ~6тOK (M'axJia

ното име, което ~ еднакво по форма с изчезналото' нарицателно
. '{или друга' дума) или производно от него, като по-устойчиво' мо.же
Д~ се запази, но вече единствено с називната си функция (тип Маmицаmа, Слатината, Брусарци, Дългошевци). Характерната топо
ни~ична Ha'CTaB~a може да бъде ,причина също З8 отслабване иди

I

имена

със съответните нарицателни дотогава, докато последните' сеупо

в

ло~ския

говор

Рогъ, Ро2,овеmе, I Фунuя~а.

И

Те

си значение и RaTO нар~цателни.

2. Чрез означаване на пространствени свойства на обекта и'
:lfе-говия физиогеографски вид: Върла·долчuна (със стръмни брегове), .

.

f,'олем 'гред, Голе'ма 'могила, Голе'маnадuна,МаАu гред, Мали.
дол, Малка nадина, дълбокu дол, Дълбока долчина, Дълги 'дрл"
Кратката' nадина, Къси връ, Остра 'моzuла,Шuрока баnка, ШиpOKamanq,aUHa и др. По този начин чрез изтъкването на ~пеци .

фиtJ,ниприродни белези на обекта' се постига по-точно разграни . .
.чевие на местностите в районаIiа дадено селище, .0тговаРЯЩQ на!,
нарасналите нужди на местното население от по-точна ориент~~ия в-,
окръжз'ващата 'го прирьда.

\
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3.

Чрез определяне положението нз,меСJ'ността

оп:ределителноприлагателно: Г{iброва nадина,

спрямо съседни

-обекти и означаване,. нейния физиогеографски вид: Горен гред,
.Горни връ,Горно бърдо, долен гред, долен връ, Среден' връ, Сре
,де/f,дол, ,Прека nо.ляна и др. Както се вижда от примерите, този
начин

~a наименуване

на

местностите

се

им било ПО височина, било по взаим'но

основава

на

разположение.

местност: Булулея, Гарванъ, fJ7uсuцuте,

, гичният

сравнението

'Особен

_дали се .огряват през по-голямата част 'на деня или остават·в сянка.

По този начин са възникнали местностни имена 'катоПрunекъ" ЛU

-' . 9. Чрез означаване на различни предмети и резулта"тина

деиност

\

прилагателно,

Големата

означаващо

MlJpmBU1ia,

пространствени

дълбока

на M~CTHOCTTa: Белювата, Бе
./lЮгата" Мекотина, Песъкъ, Подлечен,оmо и Слеченото (за рон
.лива 'почва)"Умата и др. Свойствата на tIочвата могат да .бъдат
означени "чрез определителни прилагателни, съчетани с топогр'афски .
нарицателни :Белатафунuя, БеЛuя. брег, ·Кална Фунuя, Камен·
.дол, Пескавu орници, Суа nадина, Умни дол, Червен брег и др.
Плодородността или бедността на почвата е означена особено" из ..

.

7•., Чрез

-.

'

.

означаване на

растителността

общо

Татарска

или --на

отделни.

видове. Растителността е сравнително по-траен отличителен белег н3.

,дадена- местност, въз

основа· на :който

са наименуван'и голям; {брой

ме.стности. Едни от 'тези названия могат даозначават~общия харак
'тер на растителността: Бранuщето (гора), Лuвагето, Мерата, Т'у7
,фат,а, Чаuръ и др. Значително повече са нззванията от имена 'на
"отделни дървета", храсти и треви : Бресm'Ь, Г.ЛQZЪ, ГОРУ/f,Я, Драката, .
..·дР1Jмкuтв, ЖUIJЪ,' Киселката, Крушата, Леската, Скорушата, .
Слuвата и др.; ерв. 'също от събир~телнисъществиrецни : ,Брестакъ,
Брескето, Върбакъ,ГложаКЪ,Дренякъ, Кленякъ,. МекuшаКlJ, Оре-.
~шакъ, '(ърн,якъ и др. Растителният вид може да бъде 0значенчрез

отличителен

признак

Па~арUца. За'известне опити да се намери

разително чрез употребата на 'прилагателlЩ с метафорично значение:

ството на 'дървен кюмюр в миналото

.Добрu

(дол) и др.

станат

на

местността

ражение в топонимията:'Орниците,' Орн,uчакъ, Сламuте, Торъ,
Торилникъ И др. -Местността, в коят6 има изоставени лозя', бивана ..
раченаПарлозuте. Местностните имена·· Деловете и делнuцumе
СВfJдетеJIствуват за раЗ,дробяването на земята следОсвобожден~ето,
когато турските чифлици са били ликвидирани. Изтребва:кето на
гррите с цел да се ув~личи обработваемата цЛ'ощ е 0значен:о в на
'звания . . като ,Требежъ J:lТребенuната. За това' поняi<ог~ се е при
_БЯГВ'ало и до опожаряване, представа за което се крие в М. и.

t един.- от съществените елементи

,(дол), Водотекъ (дол), Сини' вир, Стублата-(местности),

СЪ[ЦО.могатда

~Q който тя бива наречена: Во~ен.uчкumе, ГерalfЪ, Градежъ, . Гpo~

като Бачu ii щ-ето, Кашкавалъ (имало е мандра), Къшлата и Плад
нището. Особености.на земеделската.деЙностсъщо са намерили от

.Дълго лuце и ,др.
'
5. Чрез означаване на хар'аI<терни особености на почвата, която'

.бара

чо ..

щето,И~ др. Във връзка с овчарския 'живот СТОЯТ местностни имена

свой~

.,коmокладенче (кл. им.), Брестовu локвu, Ec~н,OBa -бара, Локвата,
/Уlаmицата (Rл~ и дол), Млакаmа (мочурлива M~CТHOCT), Сврача
,'бара' (река и местност), Суа бара и др. Ако Boдaт.~ е непостоянна
или изобщо изчезне, то MeCTHOCT~a запазва'нейнот'О име:: Бuс"zрuца



Гувнuщето, Дзъвнuцumе, 06рокь, Поязътtъ, Пчелuнъ, Сла
мите и д,P~ Този предмет може днес да не съществува, но' имеТQ
'на местността, се запазва: Анuщеmо (ОТ' хан), Градuщеrnо, Джа
мuята, ЗандаН1J, Кулата, Манастиръ, Манастuрuщето,Селu

мьртвина,

дол (с плодородна почва) ; "Гла·ден,гред, Гладно поле; Ялова
могила (с неПJIОД9родна почва)..
_
. · 6. Чрез използване на първ'оначаJJНИ' имена на. води :Айдуш~

на

; ~OBeтe,

G
със северно изложение. Т~эи имена могат да бъдат разширени чрез
местността:

. 300ЛО~

'прилага

Be~KaTa деЙн~ст. Създадените предмети или резулrати на, човешката

,

(ДHe~ не се схваща в говора K~TO метафор~)~ за местности
южно изложе~ие;. MlJpтBU1iaтa) 'Мъртвицата за местности

на

и дp.~

животните.

. цеff!-О

ства

Язовuнuте

вид може ,да бъде изразен и чрез. определително

личите,пен белег на MeCT~OCTTa поради естествената подвижност

I

,цето и означаване на нейния физиогеографски вид. Наред с раэ-.'
,:личните характер;ни пространствени белези на местностите е праве"тrо _.*
ВП,~чатление 'и тя~нотообшо разположение спрямо слънцеТ9, т. е.

свързването ИМ с

Лunов

което се, обяснява с факта, че зоологичните B~ДOBe не са траен OT~

др.

4. Чрез определяне положението -на местността спрямо елън-,

дол,

телно: В'Ьлча баnка, Котешкu дол, Мечu дол, Орльов връ, Суеча
падина, Чавча обреш и др. Изобщо имената от тоя тип са по-малко

вид

'тук представят обстоятелствените
допълнения (пред~ог+ име):
!Зъз язъ, ·Въз nадината, Край барата, Нади локваn,/;а, Под гредъ,
През валогъ,' Прu могuлq,та.и

l1

Глогов

дол, Qрешка . nадина, Тръстана баnка, l"ърново поле·" и др.'
,
8. Чрез означаване на зоологич:ния вид, характерен за дадена

и .lfюмурджuЙскоmо.Голям
К9И~О

минава

през

тях:

брой местнос'ти
Друмъ,

~оминък

говорят

М. и.

в

производ

Кюмурuщето

са наречени 'ло' пътя,

Кръстопътя,

KO.(lHuK,

Ключъ

.(==кръстопъr), ·Убоя и др. По-широк път, оставен' за 'минаване

с!нда добитък, е означен в м. и. В!Jрвuщеmо
ч~ти са местностните

и ПрОкаръ.

на

Особено

имена" които посочват обекта, за кЬйто

води

пътят : АйредU/f,СКUnът (за с. Хайредин), ' БагачuнскЦ;. път (за М.
·Багач~на),.Бело6роцкu n7Jm (за с .. Бели брод), Бuстрuшкu n~т(за
'М. Бистрица), Вълчедръмскunъ!n (за с. Вълчедръм), Гюргuшкu път
(ззс.Гюр~ич), Ковачuчкu път (за с. I\оваЧИ,ца), Крu.вобарскu 'nът
(зас.Кр~.~~.бара), Лuвацкu път (за ливадите), ЛютеflСКU път {за
с. Люта~ Нейов път '(за Нейовите ниви), РаСОВСllи път (за с. Расово)
и~др. M1l0ro, !y,Iеетности са наи'менувани чрез определяне положе
нието, им до границата на съседното землище:' Войнuшка межда

.

{дф 'I?зйона иа с. -Войници), Доводнянска межда (I<ъм с. ВОДНJIНЦИ),

_
.

Дуuш~н,JlUJJ~амежда (към с. Душилниuа), Дъбовска межда (към ,"
с.' Д,rьбо.~а iмахла), Крuводолска межда (към·с. КРИВQДОЛ), Ор сой
ска ,uежда . (КЪМ с. ОРСОЯ) и др.; срв. още: Доzноuнuшкото (към'
эеWllitn~1:Р,на 'с. Горна Гнойница), ,Докл,ючовско' (към с. Ключева
IYJ,зхла),Доnрогорелското (КЪМ с. Прогорелец) и др.
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10. Чрез означаване на ,собственика

на д?дена местност.

наречена с едното или другото

Зна

чителен брой местности са наречени по имената HaT~XH~Te бивши
собствениии от 'ло-далечното или по-близко минало: Генчо, Дедо

Стойко, Карталко. РамаданOJ; Ста,мболя; Е;оговец, Галотинци,.
/(арановец,
Муйково, Сефериница ;
ГавриЛО80/nО, Конярското,.
Tt1PCKOmO Велинското, ЛевашкотQ и др.
.,1.

връзка С

вид.

Местностните

имена

от

този

тип

са.

широко разпростра'нени в Ло.мско И също ~aTO. именатц. от предишната група. са отражение на старите поземлени отношения: Боцина'
баnка, Коларева баnка, Цанина баnка, Недова баnка,. ГадЖО8.
брег Касizвечки валог, Николчов валог, Турски валог, Арнаутскu

преданието

за.

Маврин гред,

Татарски гред"

Брашко~ дол,.' Гюргин .~о.л,

припек, Миков рог, Йончова чука, Пенов чукар, Симинчукар
мн.

др.

]2.

.
.

,

Чрез означаване собствеНИl<а на дадена' местност

и

опре..

,

деляне на нейната растителност: Бучово бранище, Манойлово бра
нище, Сюлеймq,ново бранище, Тоцово бранище, Янколовь бранище,
Пеновия брест, Кривошийскивърбак, Беновдуд,Аджино .' дърво,
\ Банино дърво, Паmрашкови дърва, Колини дървца, Цветковидървца,
Венчова круша, 'Готова круша,. Зейриова круша,· КошавСlfа круша,
Омарсuа'круша, Паисова'круша, Банова ливада" Каракачова ли
вада, Османова ливада, Пашинска ливада, Коъстови лиляци.,

. Лачов ,орешак, Бочов шумак, Господинов шума~, Денов. шумак,
Тупалов шумак, Турски шумак и МН.- др.
.
.

13. Чрез означаване собственика на дадена MeCTH~CT или на пре;::

мет, който се намира в нея, и изтъкваце на пре..цмети или pe3YJlТaT~ на

човешката дейност:" Бегова· воаенаца, Поповата" воденица J Кирково

вървище, СтаНКО80 вървище; Бурчuн, геран, дановски геран,Раш'-

си

остава

и

до днес,

имане

са

възникнали

назв~нията.·

Имена на води

РУМЪН.

- ..

,

Джонов дол, Божинова долчина, Асанова могила, Ракева М02ила"
Влашка падина Манчовска nадина,_ Даутова поляна, Гърков
и

СКрИТО

111.

.

8р'Ь, 'В'ЬЛ1СО8 8р'Ь, Дuчuн 8р'Ь, АсангЯ1СО8 гред, Ва1СО8 гред, МаЛ1СОЧО8
гред,

което

И,м,аньето и Златийски геран, срв. още тур. Малтеnе_ и
Гроnадебан.

}1. Чрез означаване на собствени~а на дадена местност и на

нейния физигеографски

име,

ВЪПР"еки че обредът вече отдавна е забравен. Неизвестни по съдър
жание r:оверия са отразени в названията: Вражалеки n'6т, Вра
жалска круша, Злата nльоча, Злаща долчина. Образ от МИТОЛО~"
гията е застъпен, в местностното !:fMe·CaMoaUBCKOmO кладенче. J?ъв

,

К08 zepaH, ,Пенкова градина, Джорин гроб, Петрови гробища,
Генково гувно, Рашково гувно, Пеuчовяз, Симеонов яз, Чаковия .
оброк, Джокови орници, Toтu/tU орници, Дашкова пивница, Пе...
шино пладнище, ПоnеСКО8 чифлик, Токьов чифлък. и МН. др.
14. Чрез определяне' положениеrо на местността спрямо. съ
седни з'емлища или други обекти, и означаване на нейния' физио ..
Гtографски вид: Rривобарско 'б1Jрдо (КЪМ землището на с. Крива
бара), Войни,шки валоz (към с. Войници), Кален:nоцкu Bf'h (КЪМ мах
лата Кален ,'поток), Толовишки връ (КЪМ с. Толовица), Божоровuшкu
гред (покрай р.' Божоровица), Комощички' гред (КЪМ с. Комощица),
Моминброцки гред (КЪМ с. Момин брод), Славотински дол (КЪМ
с. Сл~вотин), СталuйскС!: падина (КЪМ с. Сталийска махла)~ Чи~
провска, фуния (КЪМ, м. Чипровци) 'н др.
15. Чрез означаване на различни доверия или предания, свър",

, зани с. дадена местност. НаЙ-Ч'есто тук срещаме названия,. свързани

с -повеРl1ето за оброк или оброчище: Еремия, Еремийскаmа падина,

(;lJemu Димитър, Све"!и Илия и д'р. МеСТН9СТТЗ, в коят~ е бил из-'
вършен стар~нният обред наmемия или IlроклеmиЯ;·.може да бъде

J"~стЦ'ите назваН8Я ОТ Л0МСКО
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орман (Лом); Картала (Стан.), Кулемала,' КуРJnьол (Лом), Мал

meп,.е (Стан.), !v1ечuта (ДЦер.), Муслу"а ,(Дрен.)~Омермала, Орма",
(Воии.), PaMa(ja.Ha (Брус.), GаЛХ,анеjJu (Лом), Та6uята (Млад.»Та~
тар-мад4, Търдuте (Бъз.), ФандfJкдере (Тол.), Ченгенесараii (Вас.)
-и др. Под турско влияние са били преобразувани : реч. и. *Бараца
в Берuча (Калугм. Разгрм'.), *Галово в 'Галова'1Мет.), *МечкtijJ

'вала?, В .МеЧкере-валаг (КОВ. ,Мокр.). 'Влиs:rнието на
ИЗВОДИ

1.· Местните

имена от Ломсков основната си част са български
или. възникнали на, бълга рска. почва. ,С равнително малко са имената,
които c~ от чуждо потекло. 'Положително от тракийски са насле-·<

дени не по-малко от· десетина местни имена, обаче засега можем да ·
посочим с по-голяма сигурност следните: Ло-м; Ци6ър (и"Цu6рuца)
и Ско-мля. Следи 'от романски елементи ~a запазени в някои· лични

"
ииена от Ломсtю, които се срещат и xa:ro съставен елемент на след- .•~
ните местни названия: Ду"ина могила (Вълч.) от· л. и. ДV"ЬО"ПРU:М-l

"ина бахча (Ком.) и Прuщ,ьовец (ГГн.) ОТ л. и. . ПРUАШЬО, . Сеферu-;:

ница (K,~C.) от Л•. и. Сеферuн
ОТ л. и. Ф1Jрmунко и' др.

( < Северин), Ф1Jртункова могила

'

(Бот.)'

"

,

В1?~реки,., че липсват . документални данни за състоянието на
селищата в Ломскопрез средните векове до нашествието на тур
ците, може да се пр~дполага със сигурност, че този i<райе биJЖ;.~

населен през rroBa време, макари' наРЯДКО,·а в такъв случай в си-/
CTe~aTa на местния·· говор е съществуваЛ8известнаСЪВКУПНQСТ от{
местни названия" отговаряща на нужд~те на населението от позна·::,

ване и ориентиране в окръжаващата го природа. В резултат на тур-l
.ското .н~хлуване в края на Х,IVй началС?то на' XV В. ~HOГO селищ~,:~
В Ломскосабили унищожени, други са намалели до минимум или:
~a се, из~еСТИJIИ на по·безопасниместз.

Това е довело естествено до:

:прекъс~~не В развитието на старата ЛОМСl(а топонимична система и-'
до изчезването .на м}юго местни ИМ,ена. Доколкото обаче са' оце-"

лели ос~зтъци O~ ~тарите се~~ща, ~ожем да ·предполагаме, че .са ce,~;·.

запазили .няко~ко дeceTK~ местни имена отпреди, ,TYPCKO~O робство~,?'
които еа отразявали характерни и по-постоянни белези на топограф-~

ските о~екти ,или са .се отличавали с, особен~ форма; диференцирана~~;'
~прямо обикновените нарицателни: напр. Бuсmрuца, Лunнuца, Ме-.:
дОВllаца,Росuца, СUНЯ8!lца; В1Jлчедр1J-м,Галотuнцu, Златuяmа,;(:
Лu",ево, Камен дол, Мо"реш, Пещu",а, Разлево и др. Наред с He-~
славянските местни. имена (Лом,· Ско-мля, Багачuна и др.) те са;;
били, възприети в наЧ~JIОТО 'на новия поселищен ,период на Ломск(i~:

и са. представяли първqнача~Н9ТО ядро, около което са се Натру-,:.

пали впоследствие новите имена и постепенно в течение на' ·следва-,Е,

щитетри-четир~ века се, е развила и оформила ноиататопонимична'

система на Ломско, включваща днес H~ДДBe, хиляди имена.

',.,~,~

К.ЪМ 'новия поселищен период, не .по..късно от началото на XIXB},.

сnедуетаНDвяването на турски заселници-земевладелци В Ломско 1i'~С

~eд· възникването на турски чифлици,са се . появили специфичн«;
турс~и местни. имена като: Ададжu"ъ (ДЦиб. Лом), Булашuшо (ГЦиб'·
ДЦиб.),' Герuза (Тол.), Дервuш-мала,

турски

език и

по-специално на турските' сложни същес~вителни от, тип~ Домуз

.Цжу-мая{Бук.

Гайт.), ДО-МJ'З~7

ор.ман,

се

е

отразило

и

върху

структурата

наре-д

двуосновни

местни. имена от Ломско като Вuшняр-.магuла (ГГн.), Rалугер--мала,
Мендзuл--могuла (КОВ.) и др., З8 които е характерно, използването

на съществител,НО като определителен ,елемент. Освен' това от тур.СКИ

произход са и някои особени лични ифаМИJIниименв, които са влезли

като CЪCTaBH~ част .на м~стни названия: Гешлъковафуиия (CTa~),
Каса8еч~u валог (Вълч.), Му-мджuuско краище iсливов.), Тауш а l1
ски оброк (Лом), Топозанек!! 'взлаги Трапазанска валага (Стан.),

Чалдарев гред (Вълч.), Шереметов геран и Шере.itеmова круша

(Вълч.) и др. Общо' взето ВJIиянието на ,турски език в. ЛОМСКО е
сравнително ограничено, от което съдим за маnоБРОИНQстта на TYP~
ското население в този" край преди Освобождението. 'Това се по

твърждава и" от запззенипредания, според. ~оиro ~B Ломско йе е имало
изцяло турски по състав села.
.

.'

Въпросът за РУМЪНСЮiте елем~нти в' JIомскатаТО90НИМИЯ .е

:сложен, доколкото се касае за определяне в'ремето на'тяхното Ha~
слояване. Безспорно е, че повечето от неэначителнияброй специ
фично румънски по форма' местни имена' от селата край Дунава са

"се появили в резултат на заселването на, рласи тук през XVIII ,В•
които са емигрирали. от Румъния поради непоносимия гнет на

чо-,

KO}fre: напр. Ал6а"качула (Стан.),.БOJр6уца (Ков.), Башuкуца (ГЦиб.),

Валелунга '(ГЦиб~), ГРоnаде6ан(гцйб.), .Еnоран (Крив.), Каприора
(Стан.); KecHqe (Стан.), Парежuна (Ков.). P1Jnume (ГЦиб. Иги.), Ту

фано (Разгрм.) и др. По-малко. са румънските местни имена от' вът-'

решността на ~колията: Куртата (Крб~)J Не-молuя (Вълч.),Цуnеза
(Чорл.), Тършата (ГаЙт. Дрен. Рогл.) и др. Румънски елементи можем:
да открием. още в сл~дни~е местни имена от Ломско : .Брасанска

обреш (Ков.), Грасов геран (Чвр.), ДЗUJtгоровото (Прог.),Му"анЬ.вu '
(С:гав.),Урсулов дол (Лук.) и др. За движението на румъкско Ifa

-сеnение в Северозападна България ,трябвад.а се има предвид фактът,

че "в някои местни имена от румънски произход личат дизлектни-
разл~чия, които може ,да се обяснят ,~'принадлеЖlJосттана тези пре

селницv към различни части на румънската. пародноёт, а навярно и

. тяхното заселване в Ломско е ставало в различни иеторическимо
. менти. Така например тук се срещат местни ИМ,ена като Щу6д;яя
(Стан.) вместо Щубе ю, Шелбура (Бук.) вмес'!О *Селбура, Кес",6е
(Стан.) вместо Тесное;, също така в основата ,на

ПРl1лагателнота на

М. и. Цуцурски път (Стан.) лежи арумъ~скосъществите,7IНО. Освен

ITOBa. наличието на имена катоОрсое и Чорлево"носени от села, които
са възникнали много" по-рано -отХVIII В., и като Ap~aAyй (название
ра стара крепос~ край Въдчедръltf)

HeCЪfdHeHQ

говори ,за по-рзн~и
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наслойки на румънски етнически елемент в Ломско, ВЪзмржно и преди

йост да. замества ц~ли словосъчетания, С'

турското робство.

.
.

Изобщо произходът и развитието на 'местните имена от дадеца
област трябва да се разглеждат в неразривна връзка с историята на

2. В морФологичнр отношение ломеката топонимия показва р~з

. .!!usaaa,

Ваково В1Jрвuще и пр.) к~ито лежат В една и съща 'местност.
г) Тенденцията' към морфологична дифер~/нЦJЩ.ЦИЯ нам~стните
имена спрямо оБИI\новен:ите по форма нари~атеJIНИ, прилагателни и
словосъчетания е.Довела в развитието на славянcI<ите езици до с.пе

може да се обяснят другояче освен като отражение на Продължи-'

лирани, а техните езици изчезнали.

явява. подходяща

замести няколко 'словосъчетани~ като Ba1fo~u ниви, , Вакрва

местното население, 'като следваме' сталинския принцип на историзма
~ езикознанието. Чуждоезичните' елементи в ЛОмсиата ТОПонимия не

телни .наслоявания всредбъл~арското население в този край на раз~
личниетничес:kи групи в мина.лато, които са били постепенно асими

KoeTo.t.e

като съкратенр озна~ение на д~дeHa местност, в която има ,различни
по 'ВИД имоти .на дадено л~це или лица: напр. В:аковотCJ.· може. д~

- циализирането на някои наставки като тиПични . . 3а образуване н'а

витието на -четири г~авни типове имеАа:

местни назва~ия. О,чевидноначенките на тази ~енденция сасе :КО'7
ренели още в праславянско време. Макар и ззсравнително oг~a

РИнността на поаечето' от тях неA:fоже, да се установи с положител~

следните топонимични наставки: -ец '(-овец), -ица (-ница." -овuцq),
-ци (-овци) и -080' (-ево). Както се вижда от запазените славянски
местни имена от Гърция, тези наставки са били .продуктивни В ~o
понимията още в най-ранния период на български език. Те са -?Киа

ничен

а) о Обикновени о цо форма нарицателни, които са добиJЩ служба
' и на меСТНИ'названия (ТИП ДОЛ'Ь" Брест7J и др.). Това е един от най...
СЦlрите .ТОПОнимични т·ипо~е, известен и на -другите ИRдоевропейски
. езици. В Ломско имената от този тип са доста разпространени. Ста

ност. Безспорно е обаче, че местнйте имена, които крият в себе си

архаични нарицателни,. са' се ПОявили в по-далечно минало: напр.

Маmицаmа, ~брещ С:4аmинаmа, Алугаmа и др.
о О О
б) Синтз}{т~чни "съчетания' от _ прилагателно и.съществите.."IНО

(тип Кa.лtен дол, 'МиН1сов гред). Меётните имена от този ТИП' прео
бладават по Количество о в Ломско. Що се отнася да неговата ета.

о ринност, може да. се твърди С ПОЛОЖНт~лност, че е бил продуктивен
още· в Т. Н. среднобглгарскипериод,~оето, се вижда от наличието

на подобни местни ймеНа в запазените грамоти от това време. По

, ве.чето местни 'имена от Ломско, представящи 'ПОдобни Словосъче
. таJ:IИЯ, c~ продукт fla поселищните отношения преди . О'своб6жден~ето
или' ПО-късно и СТОЯТ във вр,:?зка или със турската феодална си
стема на .земевладение ИЛJ1 с капиталистическата частнособственишка

система, xapaKTep~a о за периода след Освобождението. Поради От
Съст~ие на отличителни естествени признаци на равните еДНРQб ..
разни местности е бил възприет о като. ПОДХОДящн:ачии за наимену
Ване означаване'J;O чрез име на собствен:ика. Много, по-стари са
местните имена
словосъчетания, които означават о ха {J,a ктерн и,
сра,внителнопо-траини природни белези на топографския обект като

'0:

напр. Камен дол,. дмбо1СU . дол, Слана бара, Червен брег и др.

в} Обикновени по форма прилагателни предимно в членната им

форма (тип !3aicQBomo, Typc~omo). Като ИЗ}{лючим няколко местни
имен~от РQда на ОРля,Лunена,Прекuте, останалите, много повече
на брой, са. прои~водниот имената на бивши собственици на -мeCT~

ностите. Оттук съдим за о сравните.лно новия произход на ы@стните

имена от тозн тип. "В развитието му ce~ е изхождало от първона
чални СЛОвос'Ъчетания - прилагателно и съществите,7IНО (напр. *Орля

чука), от които о чреэелипса на съществитеЛfIОТО е останал по.съще~

ственият в семасиологично отношение елемент (прилагателното) като
заместник на ЦЯJIОТQ Словосъчетацие с топрнИмична служба. По~късно

по образец на този тип,са започна,ци да се образуват направо местни

имена ОТ членуваната о форма на прилагателните. В то~и процес е

била прМцочетена ФQрматц За среДеь род поради нейната способ.

.

брой

местни-

имена, в Ломско

се. н.аблюдава

Р~ЗВИ,ти.ето на

нени и в новия поселищен период на Ломско през време на турското
робство, за което говорят образуваните от турско ли~но име м~стни
имена . като напр. Шеziнов~ц,; Карановец, Султанuца, Муиково.
Възможно е да са наследени от по-далечно минало· (отпреди турското

"

робство) такива местни имена, о в чиято основа лежи стари~но лично

име, изчезнцло отдавна в местн~я говор (напр. Дедовец, Гало.тuнци,
Дългошевцu), или пък такива, които означават xapaK~,epH~ признапи
- на растителността (Глоговец, Дре1jовец, Ясенuца и др.), НЯКОИ зооло
гични видове (Орловец, J!Uft ев о), з.емеповръхна, форма (Разлево).
3. В светлината на .сталинското учение ,за езика въпросите на

.

I

топонимията добиват о'собено знцчение във връзка с 'разглеждането

на . основни езиковедски проблеми. Такан~пример тук възниква въ
просът за мястото и ~ошениет~ на 'системата . ОТ месtГни> имена .Б
даден

ди.алект

. към

неговия основен

речников

Ф9~д. и

речников

,'състав. ОТ пр~учването на местните ~и:мена от Ломско можем да на ..

правим следните бележки:
.
'.
'.
о
а) Нарицателните, които са послужили за местни имена, о могат

'да .при.надлежаr към 'Основния' речников фонд наобщобълrарСI{~или

".. в·известнислуч~и на ломскиядиалек.т (т~п 8p'b1J, Гред'Ь, Падината,.

-Пес'Ькъ., Могuлата, Барата, Баnката, Боест1J, Крушат~! .ФJн,uята,.

/. . .ДеЛ(Jвете и др.). Между подобни местни йм~на и съответните яа-.
" ··р.P;tцаrелци, които са достояние. uнз целия д~алект, съществува Жliва
"'смислова връзка. в тоз~.случаи местните имена . включват .в своето
,\ знач.ение и 'признаците Па родовото понятие, пор~ди което тр~бвв
да се 'разглеждат в най-тясна ,врЪ3I<а. с основния .,речников . фонд и .
-до rоляма ,.степен са подчинени на заf'ономернос!ите в неговото раз
витие ::такв например те са сравнително по-устоичиви от речниковия

състав. В известни случаи те д.оринадживяват съотве.т~ите Hap~~a
телни (типСлатината, Матuцаmа.,Обреш) и тогава се ОТн:8сяr
изцялокъмречни.~овияСъстав на диалекта, понеже стесняват своята
употреба. 'Топонимията обаче може да заема и направо 'елементи от
р'ечни~овия C~CTaB (тип В1JрбаК1J, ОрнuчаК1J,IJладftuщето, КараУЛ1J,
КонярндlК.1J). Местните- имена от производни ПРИtl1Jагат~лни (тип С!рля,
Ва"овоniО, Турското) несъмнено ~РftнаДь7Jежат също към· речниковия
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б~.tiЮ8а; бе.лЫа~ булу.леЙ,8ЪР8uще, zолuна и zолuне, zpea, деЛ1fUЦU;

~ъстаВt а ~ekiiM ОСНОВНИя реttiIИ~ОВ фонд. Що се отнасй до М'естниf~
имена ОТ . словосъчетания (ТИП Камен, дол, Орльов връ,Мин,КО8

ZР.tд), въпреки .че. в· своя ..cъc~aB може да съдър?Кат. елементи

~СНQВНИЯ .речников фОНдt като цяпо- 'принадлежат
състав. В своето развитие те са по-консервативни

словосъч~тания ~. ~звеСТНИ.случаи':

така

~Жyz.ла, дЗЪ8н,u~, колн,ик, крuволь, ла8uца, лице, мъртвин,а, мърт,:

,тща, н,аnой, н,ерезин,а (ил~ н,ерез), парлог, nивн,ица, писка, пишурка;

и ОТ

1ЮЯд'Ь", превал, nро"ар, растица, рез ов ец, poz, сад,сенн'ъ", смрад;. .

КЪМ речниковия

.от

ЛЯН~ солuнар,munец, mребенuн,а) убой,утека, фУНU[l, шкаде, язо

обикновените

8ll}Ш.rТук трябва да посочим и 'някои особени чужди' думи; "вдезли

напр. в М. и. Добри i)ол,

Черни,8Р'О и др. се е запазила сложна~~ 'форма на прилагателните,
докато в' живия говор o~дaBHa е изчезнала.
.,
б) .В JI~мскататопонимия се срещат известни типични модели

\

туфа е широко разпространено нарицателно в ЛqМСКОt а оставалите

:~маТ,ограничена ,у-потреба.

,

.

. , '

.'" 5.' Топонимията на Ломско с изв~стно число имена е н'адеж

на. словообразуване, характерни за отделни' групи местни имена
(напр. с наставки -080, -ица' и др.). Тези модели са наследени от

ден източник за проучване на· посел~щните отношения 1Iа .този край

поселищен период на Ломеко. Поради това е основателнода бъдат от
HeceH~KЪM основния речников, фонд.!
.'
,
:
.
в) Някои мес!ни имена от. чужд произход, наследени от далечно
минало, ,са се показали извънредно устойчиви в течение на векове

,Ния като Градището в районите на ,селата БЪЗ0вец"Дреновец иЧор
,~ . лево,' Якимово; Калето при с . Аспарухово, Букqвец, ДЪJIГОД~JIЦИ;
Сталийска махла; Табията при с.· .Младеново ; СелищеmQ.краЙ
Горна Гнойница, Горни Цибър, ;Цобри дол, Долно Линево, ДрЕ;нqвец,
Дъбова махла, КОМQщица,Крива бара, Луковица, Расово, Стал~й

R

най-стари~ период на езика и са се оказали продуктивни" в новия

наред с това са станали основи за образуване на друга думи (срв:

Лом

-

ломе:ки, .ltомчан,ин" ломчан,ка,Ломец, Ломче и др.) и са общо-

~а·родни. Следователно те имат същеС'tвените признаци за принад

,

.

е .възникнало съществуващото днес селище;

с речниковия състав на български (и частично на местния диалект)

4. Ломската . топонИмия, отразявайки чуждоезични

също ·така

фонетика

и лексика

на, говора,'с~държа

''



ществуващото днес, село,изместило се вцоследстви~ по ра3JlИЧНИ при . .

В;1ИЯНИЯ, а

чини, или.. местности, ВI<ОИТО е ималоеело, изчезнало по-късно, и то

ценни ~8ННИ

в новий

на~ичието. на, ЯСВ~ нере-дуцира~и. ~ласни с редки изключ~ния. Старо
българските гласни 1> и ж са застъпени съответно от е и ъ. В об

въе всяко. положение,- като, в някои случаи .се получаваУДЪЛiJ{8sане

ди). 3а леКСlЩологията

на говора са

ценни

онези

местни

( C.IJ от
имена

w.)ито са по форма архаични нарицателни или' tъдържат такива BЪ~

своя cъc~aB: напр. алvzа, дел (= "бърдо, рид "), дръм"а; жар, . Ma~

mица, обреш, плоска, nръдuще. раздолеu" слати/i,а, страна и стра/{,е,
стубели сту бла, mР'6ница и др. Интересни. са също така местните

имена ОТ' ДУМ1J, образувани по-късно, или стари с изменено значение

които не' C~ употребяват в' общобъnгареки: напр. бама, белило:
". 1

По Jl'Ьпроса за включването на типични ~ловообразоватеJiни модели в. ос

новния реЧRВКО8 фонд вж•. акад. В. В. В и в о

r ра д о в . в
коанаВИJl 8 свете трудеа йе В.Стаnива·, 1952, стр. 166.

сборника .Вопросы язы·

.

.

KJ~YPHaT.a история, на този край. Тук ще по~очим' ~о·характ~рните·

белоградчишкия

ните местни имен~: Песотнuца (от основа nесъ,,·); Сnруда•. Прудu-

','.

. ~вци), Киnоровци (край Станево)и Чuпровцu (край Ковачица), .
. f(48ЛU1Cяна (между Лом и Орсояь Породuм, и Ченzенесарай (край .
~~@ловци») Татарски uъщи (край Станев'о и Расово)." .
.'.' ·,~: .. б;М1IОГО местни имена от. -Ломско са ценни като извор за

:арредходната гласна (8fJ'б < ВрМ) ; замеСТЬането на праслав. *mй и
ди чрез ш'!" И, жд и наличието на СИЛНО смекчени лин" наред с

Ifе!f10,паланс"uя nут (су от стб. .ж); Puд-жuнова т~рн.rща

~

-JJi!.azoeBc"oтo (край Я.кимово, 'по името, на изчезнаАотос. npa-'

отличителни черти, са: загубата на х почти

говор, което се дължи :н!! преселници от Балкана, е отразено в след

период.

~JIедните местни названия: Влашка мала (край с. Черни' връх),
1!Jлаш"о селuще (край Вълчедръм), Гаzовuшка бара (край с. Крива
. (~ира, по »мето на с. ГаГОВlща, ·през което е минавала тази река),

..
'
По ОТJJошение на звуковите иМ: особенос'Ги трябва да се отбележи

влияние на

пос.елищец

Конкретно указание ,за изчезнали. селищs"в ЛОМСКО съдържат

по-горе.

умерено мекия ИМ.' вариант. Известно

дума.та евлuще .обик

новено се .дава на местности, в . К9ИТО е било ·заселено по-преди съ

за ист~р~ята на български ез~к и за бъJiгарёката' .диалекта . 'гия.
Въпр.осът З8 веславянски~е .едементи в местните имена се за егна

ластта на консонантизма

,ска' 'маХЛ8, ТОЛQвица, Тополовец, Черни връх; С:елиЩ,а.ma край ~~·БР·У·
сарци и Игнатово. Както изтъкна географът .Г. СТ. Гунче~,l обик~

се намир~т, следи от старо. селище, за ~oeTO не се знае н'ищо JKO~
кретно, следователно не принадлежи към поселищната фаза, през която

в.ръзки и взаимоотношения ,. както с основния речников фонд, така и

.

МJfналото.Ценно свидетелство за стари .заселища са местни назва·

,новено с думите кале или_ градище се озн·ачаваr м.~стноqи, в ·,които

лежност към осно~ния речников фонд.
Изобщо топонимията на Ломско показва -историко-генетически.

'като техен. компонент.

f

.~ .местния говор: бандера, nрун.да;рuzън, соват, туфа; от ,:гях само

'

«/.;'Тях.

.

.

:;~>.'"';;ii~поредмеСТ1IИ предания в началото на новия. посе'Лищен пе;.
'~д.1fQм:ска околия е била покрита с· непроходими гЬри. Прочист- .

·~нa . дадено място, избрано за З8селване, или обработка, ,е cтa~
~~i)JJP,ез опожаряване, З8 което говорят названия като· Проwрелец

,,)(i;f7~сл.ажарtiца (местност в зе14лището. на· С. Дpe~OBeц). Това .е .
TypCKOTQ робство, тсьйкзТО с. Прого~

. с:'Q.. ~глежда още преди
·<~.;eJtHO 'от

най-старите

в ЛОl4СКО ·~И ·по

всяка

вероятност

е

'@Ува ЛО " преди повече от четир.и B~Ka, рз.эбира се с много по
(~ели.

~'-<"~"·~J1.зчезнал"те .сeJiища в Бългаe!iЯ: сп: Архив за посе'Лищви ПрQУЧвания,
·:~1(&.2, .с. ~
. :'. ..
'
'.
' ..

101

-'. През време на турското робство някои гористи :места са БЩJlf
опасни за преминаване'поради нападения и ограбва~ия от страна на

. разбойници, най-често татари и черк~зи. Спомен за това крият в себе
. СИ мо И.: .Aiiд)/Чка дупка (ГЦиб.),· Айдушкаmа падина (Добрид.), .Ай

душки дол (Брус. Мет.), Aiiдушки кладенец (Кис.), Айдушкото кла~
денче (Добрид.), Рliмлиец (Кис.) от *Харамлиец. Във връзка с вой

Ниганската служба на българите

B.1'ypCI<O

време стои еел. Н. Войници.

1{оета местни названия са Възникнали във връзка С наличието
на оБРочища в минаЛ9ТО (някъде и. днес се пазят): напр . .оброк'lJ
(Але-кС. Елм. Добрид. ДЛин .. Мет. Млад. Мокр. Мом. СЛИв. Сталм.
Чвр.); Влашкu оброк, ЗilЙков. оброк,' Тdушан'скu оброк, Чаковuя
оброк (все ~рай ЛОМ); Симеонов оброк' и Янчuн оброк (Вълч.);
ГаговUШКU'оброк(Дъбм.),с.веmuДuмum'lJр (Вас.), Coemll Иван (Рогл.),
Coe/JZU Илuя (Брус . .Бас. ГаЙт. Лук. Слив.), Свети Пет'lJР (Вас.),
Троица .(Сливов.), Еремия (Лук.). М~стносtните имена Натемuята .
(Млад.), Натамuята (Добрид.) и Проклетията (Сливов,.) дължат
по.s;lIзата си на старинния обред, ljаричан с тези имена и 0знача~ащ

ЦРОКЛИflяне някогр от народа. От поверия са ВЪ3НИI<налиместноет_
ните имена: Вражалски nfJm (Мет.), Вражалска круша (Оре.

Сталм.), Г,яволско.

и др.

a'lJPOQ'

(Добрид.), Cf.JMoдU вскот о кладенче (Ком;)
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фам. U~ фа~илпо ,tlме
Чвр.- Черни връх

" Чорл. -

Чорлева_
Яким.
якимова
Ярл. ,-:. Ярnовица

-,

....,189

ПОКАЗАЛЕЦ



на местните имена ОТ Ломско

Ьел. Им:ната, започващи' с я, дж и, дз, да се ,търсят под йа, 1) и s..
И
АдаIJ КЪ 25, 36, ,9~, 101, 167, 178
Багачински път 47, 64, 160, 115
Ба~иргена 25, 144 167
А1)ИНО дърво 48, 153~ 176
АзаIJИЙСКИ ДОJ! 48, 156
'
Баиръ 39, 97, 120: 132, 173
Айдучка дупка 37, 104, 156, 184
Байков врЪ 63, 149
.
АЙДУIJJката падина 21 , 156,' 184
Байрактар~мала 15, 16 86 168
Айдушки дол 64, 7~, Q7, 156, 184
Байур~ нкамик 48, 165
'
Айдушки кладенец 73, ]56, 184
Балабанова· могила 87 150
Айдушкото кладенче 21, 104, 156 174'
БаЛIJИЙСК& бапка31 156
184
"
,
Б~ндерата 23, 120, iЗ5
Айредински' път 48, 160, 175
БаНJ)ина бапка 48, 151
Алатумбина бапка' 48, '165
Банни гред 34, 152
Бании лил'ак 34,' 108 153
Алба-качула 34,168, 179
Банино дърво 34,97' 153 176
Ал~ксаl{Др'ОВО 16, 86, 94, 130
Банова ливада 73, 153 176
Алексов шумак 55,' 153
'.
'Бапката 59, 92,97 139 173181
Алигина мала 16, 28, 10.6, 155, 172'
Барат~ 39, 65, 66,'73,74, 97, 1со, 134
Алиловото 32, 33~ 145 .
17~ 181
'
,
АJIуraтз' 36, '37, 134,' 180
Б~рбуца33, 96, 168, 1~9
Барийа 58,-139, 140
. Алугите 81, 84, 134
Варскц дол 67" 157
Амбовото 64, 97, 145 . '
Барт~р.ска мала В6, 106, 159
Бартарски BR 75, 106 156
Ан~ела 92, 98, 143
&lцовскз чешма'92 ' 159
Ангелово кладенче 81, 109,' 1.~O, 177
Бачийпfтето 81, 136 175
Андреев "чукар 21,- ,150
Башикуца 37, 168, .i 79
Б.I:tЙнскипът 91, 102, 160
Аништето 87, 97,,136, 175
Бегова вод.енИца 37 0154 176
Арапск:з ливада 25, 58, 108, 158
БеЛ,ата фунийа 24,
162 174
, Аркова 'бапка 48, 149
Б~лийъ 6рег ~8,'97,98,c i02,162, '174
Армалуй 48, 168) 179
6елийъ камък 87, 1Q2.
Арнаутска .ливада 17, 44, 158
Белийъ песък 62 ,70 162
Арнаутски връ 73, 81, 156, '176
Белило(ro)'77,80: 136
А р~аутските 30, 146
..
Белина магила53 151
Артъ 63, 132
Б:лобр6цки пъ'r 53; 160, 175
AC~HГ'аК08 гред 28, '149, ] 76
Белов чукар 72, 150
Асанов чукар 73,' 150
Белова' долчина 77, 150
Белова магила 42, J 50
Асанова'мала 15, 16, 82, ·154
Белоп6лска 'локва 18 97 1.57
Асанова могила 55, '150, '176 '
',Бел'увата 45, .134, 174. '
Асаново л6зе 28, 153 ' ,
БеJI'угата 91, 104, ,134, 174
АсаН9ВСКИ '-път 2З, 160
Бел'урtки път 62, 165
Аспарухово 18, 47, 130, 172
Бенов гред, 39~ 149
Асталъ-Мехмед-махлеси 89 159 167
Бенов, дуд 39,' 153' '176
Бабал' ОВОТО 59, 145
"
Берича '12, 40, ]38' 179
Бабин брег 48, 152
Бивол~р~икъ 4~ 1~8
Бабин геран 48, 155
Билото 74, 97, 136 173
~а~ин~ падина 21, 77, ,79, 80, 82, 152
Бил'ов!?
73, 74, 95,' 104, 142
liагачина
47. 64, 87,
178
' 89,' 95
.. , 100, 169,.
"БистрИuа 75,77, 95, 99 100 102, 107,
125! 174,177, 178
'
,

26,

ВистРJ:1WКИ Път 7.1, 160; 1!5
.
Блак'ата 31, 104, 136, 177
, "
"
Блато(то) 23, -24,26, 34, 37, 6~, 67, 89,
97, 136,177
Близна,ЧКН 'вървиштg ,48, 159
Близначки гувнетийа48, 159·
Бnъата 43, 104, 134
-
Боговеu' 67, 102, J.08,· 124, 176
Бодл'ина бапха 48., 164
Божинова долчина 77, 109, 150, 176
Божков' дол 72, 149
Божово лице 74, 150
Божор6вица 62, 63, 95, 108, 126
Божор6вишки rред 63, 157, 176
Болулейпикъ 65, 70, 87, 103, 138
Бововски гред 59, 155, 156
Б6новското 59, 98, ".IQ1, 146
fi6нчова тYcta 74,97, 153
Бор6вска l-,руша 87, 158
Б-остан'ете 3~; 133
Бостаните 65, '133
Бостаништето 20, -136 
'Бостанлъкъ 26,. 167
Ботево 18, 39, 41, 94, 108,,130, 172
Боцина бапка 41, 48, 151, 176
Б6чов шумак 69, 70, 153, 176
Брадарското '26, 146
Браништаtа 57, .80,)3~
Брапиштето 44, 77, 89, 101, 136; 174
,- Брасанска 6бреш '33, 159, 1·79
БратеКJ-I, J,адаг 33" 34, 156
БраUJКОВ дол 84, 149, 176
БрееКfТО '64, 104, 13~, 174
Брестакъ 28, 70,,74, 77, 87, f)7, 101,
137,174
.БреСТ9вете 45, 92, 123, 174
"
Брестови л6кви'58, 107, 164, 177
Брестовъц 48, 102, 108, 124
Брестъ 48,,87, 97, 98,! 02, ,133, 172,'
.~. 174, 180, 181 ~~.
Бр6дъ20, 97, ]32. ,
'
БруБЙн'ов.цол 67, 103, 164
Брусарци 7, 18, 71, 72, 96, 127, 172
Брънкинйаз 48, 155
.
Брънквна ,воденица 49, 155
Буковец 18,67, -108, 124
Буковско 73, 9~, 147
Булашикъ' 37, 96, 167, 178
, БУnУJIейъ, 23, 104, 134, 175
Бумбулййска ливада 10, 158
БУРУRЪ (Бурунмахла) 15, 25, 26, 167
Бурунска чешма 26. .161
Бурчин гегаи 49, 155, 176
Бурчина, бапка 49, 151
Бучово браНИIlJте' 84, 108, .152, 176
Бъзето 34, 55? 97, 101? 105, 136
Бъзкъръ 61, 142
БЪЗ0вец 7, 53, 54, 100, 102, 10Я, 124,
172 '
Бъз6вините28" 102, 107, 134
БЪЗОJ31>чки път 49, 102, 160
Вадата 65, 134, 177'

I3аденична ]Jа;ца ,~3, ':,1031 .162

ВадеНЙЧН8 маг ила
ВаДИlIIтето Ы3, 82,

Вакловото 47, 145

31, .103, 162 .
136, 177

'/

BaKQ!i гред 57, 149, 176

Ваковото 32, 145, 180,181"
Валагъ '43, 57, 58,59, 61, 132

Валелунга 37,

9.6, 168, 179

Валогъ 7, 55, 56, 132,
.валогата 34, 134
ВаJIутите 21, 134"
Ваnкоиа бапка 33, 97,

173
"
.
141
Ванкова магила 42, 150
Варош 25, 36, 133

Варошмала ]5, 25, 26,_ 36,,142
Василовска падина' 89, 157
Василовски греu 89, 97?, 157 .
Василовското 59, 146·
'Васи,rIОВПИ '17, 18, 86, 87, 96, 100,,128
J3еЗИРСl<а могила 49, 156,
',
Везирски(йъ) път 31, 45, 159
Великина бапка 33, 151,
Велинекото 45, 98, 146; 176
Велчова л6Rва 66, 150, 1.17
Венч6ва круша 89, 97, 107, 152, 176
Видолчовото 59, 98, 145
Винишки, дол- 64,157
Виригъз-93} 143
Витанов дол 49, 149 ,
Вишн'ар-маги~а 53,14~, 179
Влашка мала' 16. 18,' 55, 8~," 91,. 159,'
172, 183 ' •.
Влашка падина 86, 15~, 176'
В!'1ашки връ 33, 15б
Влашки гред 44, 156
.
Влашки обр6к26, 159, 184
Влашки път 87', 159
Блаш'ко сеЛИlllте 49, 159, 1,83>/
Влашкоселска ~межда 92, ,160
Воденичарски ~pъ 55,62, 156, 163
Воденичарски път 14, 28, 159
Боденичиште '82, 136
ВодеНИЧJ{ите34, 97, 139, .175
ВодИцЗ1а21, 138
. Бодотекъ 82; 8р, 139, 174'
Воево кладенче 66, 109,'150, '177
, Войв6ДОВ01045, 97, 145 ....
. Войниuи 16, 56, 51', -96, 104, 143,184
Войнишка локва 58, 1Б7
БОЙНИlпка -межда 55, 160. 175 '
ВОЙНИIПКИ валог 55, 157, 176
Бражалека круша 24, 89, 159, 177,184
ВражаЛСI<И път 64, 16i, 177, 184
Врапчина ,л6ква 63, ]52
Врэтн'икъ 45, 104, 138
ВрnИIптето 5З, 103, ~36
Брежиштата53, 136
.
ВреЖИШТС10 49, 135
Връвиштето 89, 103, 136
Врътл'акъ 62, 103, 119, ',141
Връфчето 73, 105, 1.3~· i ' ~

19Q

191
Връъ 7, 21, 31, 39, 41, 47, 62,63, 66,
гладво( то) ~ОJl'е 42, 43,·66 -72 87 109
77, 82, 83, 84, 85, 86, 8'1, 89, 93, 97
, -162, 174 .
,
,
,
103, 132, 173, 181
'
ГЛОГЪ
89,.97,
101,133,
174
BR~ 34,· 73, .J03, 132
• Глогов дол 77, 95, 99, 107, 164, 175
Воа йазъ 89, 98, 166, 174
Глог6вец 75, 77, 96, 100, 108. 124 181
Въз Л6мъ 81, 98, 166
Гложакъ 75, 77, 81, 97, 98, ' 100,' 131
Въз падината 91, 166, 174
174
,.
.,
Вълков връ 44, 149,· 176
Гл6жетр 31, 100, 136
.
·,ВЪлча бапка 49, 95, 103.. 164
Гвойнишка падина '49 157
Вълча(та) йабълка 86, 93, 165
ГНОЙнишки валог- 55,·'157
ВЪJlчаlЮВИ дърва 39, 108, 152
Гнойнишки път 49, 160 \
Вълчева мала 26, 154, 172
Говед~рникъ44, 73, 97~ 102, 138
Вълчедръм 7, 8, 16,,17, 18, 95, 99, 111,
Говедарска бапка 49 102 156
142, 173, 175, 178
. Г6л гред 30, 95, 162' , '
ВЪJ1чедръмски път 4453 160, 175
Голем гред 55, 56, '162, 173
В~J1ЧИН геран 49, 155 '
Г<?лема круша 28.. '95.. 163
В~JIЧИНО дърво зз, 153
Голема лъка 74, 102 .162
выJчийъъ DIyMax 21. 164
Голема могила 35, 162, 173
Вълчова~ локва 73, 103, 150
Голема палйна 91 162 ·173
Вълчова могила 43, 150
Голема слатина б3 96 '162 177
Въл'lОВИЙЪ шумак 83, 153
~ол~ма(та) фунийа' 31,' 37, ._i62
Върбакъ 80, 81,82,87, 103,'·137, 174,
l..
ол~матамрътвина 77, 97. 162, 174"
181
'
Iолемийъ гред 37, 58,59, 162.
'
. Вър,оовското i9, ·147
Големийъ 'чукар 89, 162
Вървиште(то) 20, 26;, 37, 39, 59, 87,
Големогув~иmте75, 163
103, 136, 175
.Г6ленски градини 31, 161
Върла .цОJlчЙна~67, 162, 173
Г6ли връ 72, ·162
'
Вътово брзниwте 66.. 152
Г6лийъ чукар 21, 162
. Габрова naaliRa 21, 107, 164, 175
ГОЛИната 39, 134
. Гаврliло,'вЗлог 28, 29~149
Голи нето 36, 37, 136·
Г~вриловото 20, 97, 144, 145.. 1'76
Г6линци 7, 16, 25, 28 n6 104· 127
ГаГОвица 61, 72, 96, 125 172
172 , .
.
~ ".,'
,
.,
ГагоВишка бара.72, 84,85,97,.109, ]57
Г6ло бърдо 84, 86, 16-2
177, 1 8 3 '
.,
Г6ло лпваге 64 95 163
Г~ГОВИUi"И оброк 81, 161, 184
, Голопул 49, 142 _'
raIj08 брег 73, 151, 176
Г~p~HOвa чешма 23, 154, 177
г~йтаRЦ.И 16, 18, 67, 69,96, ]27, 172
Горен гред 24, 161, 174
Галова 12, 64, 130, 179
Горен Цибър ·66, 171
.' Г~лотинцИ77,' 96, 129, 176, 178, 181
Г6рнз Гнойнйпа 53,96, 109 162
ГаilОва круша 57, 152
Г6рнаобреш 33, 161
'
Ганчова падИ-на 47, 150
Горни ВDЪ 72, 161.. 174
Ган'овека падина 77 lБ6
Г~РНИ върбаци 87,. 161

Гарвапъ 21, 77, 101: 134, 175
Геена 23, 94t 169
Г~рни градини ,30, 80, 92, 93, 16,2
Горни ливади 21, 161
'
Генков лъг 87, 153
Г6рни мадански ПЪТ 53,' 160
Генково браниште' 87 152
Г~рни Циб~р 9, 16, 18, 36; 37, 171
Генково гувио 49, 97: 154.
Горните бахчи 26,162
,
Ге"овскот059, 146 ,
, Г6рнийъ върбак 80 161
Генчо 34, 98, 143,' 176
Г6рнийъ гред 40.. 52. 161
ГераRиштето 26 137
Горно браниште 87 101
'Герански ПЪТ зi, 161
 Г6рно бърдо 49, 16i, 171
Геранъ, 30; 34, 37,53; 13З, 175
Г6рно(то) ливаге 30, 31, ~4t 64 80 87
•
. Гергов шумак 55, 153'
89, 92, 161
'
, , ..
Гt;риза 2р, 96.. , 167, 178,
'
Германова фунИ.Аа 32,. 150
Г6рно Лин'ево 32,' 11"8, 131
, гешлы<ва фунИЙа· 34 150 179
Г6рно(то) равниште' 69 70 161
ГИМИJ.Iарска бара зо, 31, 16з, 156
Г6рно Разл'ево 82, 1тв '(вж: и 'РаМ'ево)
Главин'ашкото 63 '146
.
,
Горун6в вр 74, 103, 107', 164
'
Гладен вр 74
'
Горун'акъ 64,66, 69, 104, 187~ладен връ 80,82'162
Горун'ъ 31.. 45, 47, 70, 81 87 133·
174.,
.
,
,
,
Гладен гред 26, 162,~174
Г~рчин
кон'аРНИI<
{9,II55
ГладИ,И връ' 77, 162 '
Горqова~.ФrиИйа_29~ lQQ

-

Господинов"шумак

82, 83, 153, J76:
89, 152, 176
Готованска чешма 49,' 159
Г6чова чешма 28, 154
ГO~OBO. гувно 28, 101, 154
Гошов чукар 89, 150
Градежъ 32, 133, 175
Граденото 86, 147'
Градин саат 81, 82, 165,
Градините 53, 63, 91, 135
Градински ДОJl 72, 157 . .
Градиштето 54, 57, 58, 59, ,75, 77, 97,
,137, 175~ 1 8 3 
Границата 73, 77', 138
.
Граничакъ 67; 137
_Грас)ов гераи 55, 154, 179
Гредовете 23, 28, 31,37, 39,~, 102,132
Гредъ 7, 33, 35, 44, 47, 57, 72,82,. 83, .
84, 86,. 87, 89, 91, 93, 97, 100, 102,
132, 172, 173, 181
Гробовете 49,97, 133.. 175
ГРО~ШИНСI<И път 53, 160
Гр6падебан 31, 96.. 101 J 168, 177, 179
Грънчалев дол 19; 105, 149
Грънчарски рогове 72, 156
Грънчовоrо .59, 145
_Гръск'ата30, 44, 89, 92, 104, 136
Гръсrелникъ 81~ 87.. 138
ГрЪi:телниците 35,39, 84, 138
Гръстите 55.. 135
'
Гръчкото 17, 62~ 146
Гувништето 75, 77, 137, 175
Гугл'ина вада ·49, 152
ГУ~JJ'ипа воденица 49, 155
гут .. 'ино дърво 49~ 104, 153
ГУжвз-РciК'Ь -86, 87, 137 '
Гужоракъ 87, 1'37
'
[Уи'ип връ 55, 151, 163
[уа'ова чешма 55.. 154
Гъдашки връ55, 156, 163
Гърков припек 66, 151, 176
Гърле~мала 37, 142
Гърлото 26, 103, 136
Гърмакъ 92, 137
- Гърмовете 33.. 58, 103, 133'
Гърск'ата 49, 104, 136
Г'аВОЛСI<О J!.Ърво 11, 21,. 159, 184
Г'6К080ТО 24, 14?
Г'олъ (Г'6лска Ma.J1a) 25, 26-, 120, 132
Г'ур.гин ДО.7] 55, 152, 176
Г'ургишки път 69, 160, 175
Г'уровакруша 86, lа2
данков камик 30, 151
Данов дол 19, з.О7, 149
Данови дЪрвца . 39, 152
. Дановски геран 49, 159, 176
Дановско търн'е 49, 158
.
- Дарков дол 64, 149
.
дау.това под'ана 59~ 151, 176
дашкова пивница 58, 97, 154" 176
Дв6риште 20, 137
Девичи бреr 28, 165
r6rOB8

1

круша

Дедо Ст6йкоЗ3, 98, 144, 176
Дедовец 21,.96, ·99, 108, 124,. 181
Делниците 19,20, 77, 87,92,-138, ,175
Деловет~ 21, 45, 55, 59, 62, 66, 93, 97,',

102, 111, 132, 133, 175. 181 _
Д~HOB шумак 75, 153, 176
ДервишмаJJа 39, 167, 168, 178
Дилов говедарник 40, 154
Димитрина ливада 82, 101, 153
Димитровата л6ква 83, 150 '
. ДИНКОВО 16, 18, 82, 131
Дински

(Димски)

път· (вж.

път)
..
Дисагите 64, 66, 75, 135, 173,

Бдински

Дичии връ 55, 151, 163, 176

ЛИЧИА Dумак 55, 153
Дйчов гред 58, 97, 149
ДлугоiIIевското 59, 103,
Дното 57~ 136, '173

147

до ок6лъ 60, 166

Д6бри дол

17, 18, 21, 23, 99, .100, 142,
,
162, 173, 174, 18~,
Доброглед 45, 57, 63, 95~ 143
Доводн'анска межда 76, 160, 175
Догнойнишкото 57, J46, 175
.
Додино кладенче 66, 97, 151
Д6йчов гpo~ 70, 154
'
Докл'учовско 45, 147, 175
Докомоштичкото 45, ·146
Докотеновското 59,,147
Докривод6ЛСl<0 46, 98, 146
Долен връ 72, 161, 174
Д6лен гред. 24, 161, 174
Д6JIен Цйбър 66, 171 '
Долна Обр.еш 33" 161 ,
Д6лни върбаци 87, 161
Долни граДини зо 46, 80, 92,' 93, 162
Д6лни ливаДIi 21, 161
Д6лнимадаНСI<И 'път 53, 160
дол.ни lIйбър 9.. 18, 36, 171
Долнийъ брест 93..,"161
,
Д6ЛНИf.1ъ върбак 80, 161
Д6лните Qax чи 26, 162 _' с
Д6лните lоз'а 46f 161
Долно браниште· 87, 16~
Д6лноfто) . ливаге 30, 31, 46, 80,' 87,
89, 92, 1,61
.~
ДОлно ·Лljн'ево 18, 32, 118, 131-' .
Долно равнJ1ште. 69, 161
Д6лно РаJЛ' ево 82, 118 (~ж. и Разлево)
.
Д6лно Иер6вене 7, 18, 63, 96, 108,
.
118, --140, 172 .
Долнокрайнеки ПЪТ 77, 161
Д6лъ 7, 31, 76,98, 132, ,172, 180
Дол'уте'нска межла 60. 160
Домузорман 26, 96, 101, 142, 168, 178,
179

.

Ломърчевска межда 60~,.160
Дондук6во 17, 18, 8~, 85, 94,

. 131, 172
Допрогорел:ското

·46,. 1461 1~5

108, 130,

<

,

192

193.

Дочерновръшкото 57, 146

Драганов връ 68~ 77, 149
~
Драг6евек.ото 58, 60, 62, 147, 183

Драrоевци 17, 56, 58,59~ 60~ 96, 128, 172
Драката 77, 135, ]7 4 '
Дракиво-то лице 21~ 109~ 164
Дреновец 16, 18, 75, 77, 96, 99, 108,
.
124, 172, 181
Дреновка 82, 86, 108, 140
Дреn6вски път 21, 102, 160
Дрен'акъ 62, 77, 104, 137, 174
Друмъ .43~55, 133 175
Дръвцето 57~ 136
Дръмките 24, 62, 89, 139 174
Дудъ 89, 133 .
,
Дуйдупе ,62, 143
ДУКИRа 'могила 49, 151, 178
Дундуриски лил'ак 44, 158
Дунина могила 49, 151
J

Дун'ите

87l 135
Дупенцето 41~ 136
дупни моrИ'ли 58, 60,95, 162
Дурчова лОква 64, 150
Душилница 18, 42, 43, 92,94, 169
ДУШИЛlf:ишка межда 44 160 175
Душилска межда 49,104 160
Дъбова мала '16, '18, ВО, '164, .172
Дъбовн:йъ repaH 80~ 164
Дъбовска. межда 83, 104 160 175
Дълбока ДQлчина77~' ~62.173
Дълбока мъртвина 19,.162, 174
Дълбока фунийа 32, 162
Дълбоки .zi:ол69 77 95 99 103 162
173, 180
.'
' . ' . , ~.
.,
Дълга бара 62, 162, 177
Дълга могила 49, 162 .
Дългата -локва 58, 162, 177
Дългата туфа 73 8t 163 .
Дълги делове 86' 163
.
,Дълги дол 77, 95, 103, 162 173
Дълги орници 68 97 163'
Дълги соват 77 95 i63
дългите 28, 103, 145,' 147 .
ДЪJJГJ1те целини 37, 89, '163.
Дълго лице 68 72 162 174
Дългоде~ци 18, 61: 95, '96, 127, 172,
Дългошевска межда 92,104~ 160
Дългошевското кладен'че 31 157
Дългошевци 18, 30, 96, 103 108 128,'
172, 181
. ' ,
,
Дърварски път 41; 159
I)амийата 21, 106, 135, 175
I)~мийски върбак 35,159.'
.I)аркино ГУННО 49, 165
I)еМбегмала 15, 16, 28 29 96 168
I)epaTa 35, 168
' . , .'
I)окови орниц!,! 68, 106, 154, 176
I)OHOB вр:Ь 55, 106, 149
I)OНOB дОЛ 68, )06, 149, .176
.I)Орин гроб 19, 106, ,155, 176
I)углите 69, 134
.l)умаЙа.68,.69, 9б, 106~ 167, 17в

J

J

I)урина, круша 41, 106, 153
I)УрИН8 чешма 49,'106, 155
Еврейски шумак 17, 55, 158
Еврейските гр6бишта 29, 158
EдeK~ (Едеците) 39, 40, .167'
Е~упова магила 53, 103, 150

Елакъ
Ел'акъ

84, 137
83, 137

Елина падина 19, 164
Ендекъ 28~. 120, 132

Епоран 92, '96, "168, 179
Ередански дол 49, 156
Ереданско гувно 49, 161
Ередински път 41, 160
ЕремиРа 70, 144. 17-6, 184
Еремиtiската падина 80,. 156, 176

Есен6ва бара 19, 95~ 99, l03~ 107, 164,

174, .177

.

Женски камък 68, 156
Жеравица 64, 107,...125, 177
ЖимаНСI<И валаг42, 165 .
ЖИРТ,ъ

92, 135

Завойъ

49, 132

Жиръ 42 97, 133, 174
J

Задънената п рунда 23, 165

.заекова бапка 49, 149
.
3~eKOBO гувно 8, 41, 154
Заешки гред 60, 62, 156
Зайков оброк 26, "154, 184
3анданъ 30, 133, 175
Зарзалийата 37, 135
Затворени рол'ани' 68, 73, ~165

Здравков крушак 77, 153

Зейриова круша 89, 103, 105 106 152

176
'
','
,
ЗJIаТ{I долчина 1-9. 20, 109, 164~ 177
Злата пл'оча 68, 104,' 164, 1~77
Златанова ливада 60, 153
Златарски път 89, 159
'
Златийата 46, 50, 53, 54, 62,95, '140,178
ЗJJатийеКlI геран 40, 161, 177'
Златинското 60, 146
.
Златски дол 7.1, 74, 77, 158
Змийска локва 66 164, 177
Sадните браништа, 80, 105', 161 .
S~HfOPOBOTO 60, 105, 145, 179
Sъвнеш 19, 170
"'
Sъвнидите 44, 103, 105, 138, 175
Ибиша37,144, 167
Ибричова бапка 50, 149
Игна~ 080 (Игнатиево) 18. 38, 39, 131
Изгорелийъ кантон 84, 101~ 165
Илийн чифлък 50, 1.~5'
. Или'Йно дърво 33, 153.
- Илиttнски шумак 8З,. 158
Илийнека ~ала82, 159, 172
Иман/ето 28,50, 58, 104, 136, 177
ИНГИJIИСКИ граДИНИ 1 89, 159
Ингилиска мала 26, 159, 172
Исл'аммала 16, 83, 168
J

Исмацлов дол

87, 149

Исушкова чешма

К~nна фупЙЙа.32, 162, ,174

55, 151

Калугер-маJIа18.39~ 40_ )42, 172;) 19,
Калугеръ 68,,69, 144 ,~~.
Квлчовгеран 41, 154
КамараШК8 l18лз 15, 25, 26J . 159
Камариште 35, 137, 173""
Камец дол 68, 69~ 76, 96, 99_ 100, fб2 .
174, 178, 180, 182
Каменнийъмост 73, '162

Йаде'ците 40, 167
Йазиште 8.7, )05, 137

ЙааОВИlIи(те) ·28, 89, 10f 80, ~83, 81,
. ' 135, 175
Йаз6ВИНlrtе 55~ 135
. ЙззовI1ните 91, 135
Йазово п6л'е 70, 164
~ Иакимово 17, 18,"56, 131
Йакупова

магила

(вж.

Каменов гред

ЕкуП6ва

. _
Йалова могила 28, 162, 174
Йамите 50~ 77, 134
Йамишта 41, 97, 137·
Йанев средорек 69, 139, 151
Йанева магила 53, 150
Йанип кръст 50,97, 155
ЙаНI<ОВ дол 84, 96, 149
Йанколово буаннште.77, 152, 176
Йанчин оброк 50, 155~ 184
Йанчова бапка 87, 149
Йанчовски гред 60, 156
Иап~ран' (вж. Епоран) .
Йарловица 11, 18, 19, 96, 108, 126
Йасеница i59, 70, 96, 99, 104, 107,
-. 125, 181
,Йеривка 76,.144
й6вина бапка' 50, 151
ЙQЛОва ',чешма' 28, 154, 117
Й6JJОВОТО 77, 145.
ЙонОв' дол 72, 150
ЙQIIOВO браниште 72', 152
Й6IJО~СКО браниште 57, 12, 178
06йчов геран 60~ 154
ft6нчова чука 76,77, 151, 176
гила)

Каменчовото браниште 6~,
Камикъ 31, 50~ 58, 92, 93_

Камил'арска мала 80, 159

179
38,'144, 167
КараJачова ливада 78, 153,.176. 179
Карав/инова палина 44, 104, 150 ,.' .
Карановец68, 96, 108, 124~ 176, 181
Карауnиштето21, 137
Караулъ 47, 78,' 87, ~9, 183, 181
КараJIIКОВИЙЪ тред 35, '149
Каророто 66; 145
КарабаQ8К

Ка ртаЛ8 (Карталко)

КаШI<ав'л'Ь 43, 50, 133, 175

Кежово -търне 28, 153
Кеин налог 29, 106, 152
Керванско бърдо 92, 158
Керемизийt'e
Керкенеаъ

Кайбова (Кайбуnова) търн'нца 83, 165
156

К.лаЙQИЙСКИ гред'62,
Калафат. ОО, 168

Калеrо 25~ 47, 62, 68 89, 97, 136, 183
J

.

Кален, поток' 28, 95, 162, 113

Каnевп6цкивръ28, 105, 106, 157, 176 .

32, 150
Т

70, 105, 15~· 1?7
;

Кирковското 60, 146'
~
. Кисел'ево 18,73, 105, 108, 131, 172
Кисел'евска ,бара 72 73, ~t, 6.4, 9.е{ 97,
131, 157, 177
.,'.
Кисел'евски .врЪ 78, 157
Киселката 29, 92, "102,139, 174
КИТI<ата 68, 83, 92, lО2, ·139
Китова локва 64, 150,177
Кйцова локва 76, 150
Кладенецъ 50, .86, '.132; 117,
Клен'акъ 64, 83J 88, 131, 174
" Клета туФа 70, 165
Кл'учъ 61, '133, 175
Кл'учевам3"Jui 11,91,93, 165, 172
кв'ажева. м~ла '16, 18, .83, 154
Коваче'вийъ остров 21, .1~1, .
Ковачицз' 16, 18, 32.. ~, 101, 12&,. 172
f{~чqЧI(~. r4~)Кft835, 160
J

141

..". 9

21, 134

Кесное (Кесн6йа) 35~ 168,. 169, 179 .'
Кипоровци 16,35, 105, 128, 129, 183
Киркововървиште 29,107~ 154, 176
Кйрковскийъ гред60, 156
.'

28, '170,

~~'''fI.T,"a~8a

38, .9~,\69:

KePKec~o кладенче" 17,

133
146

Калинка .39, 144
КаnЙНОВ8 -фувййа

.

Касавечки валor 50, 156. 176, 179
Касата 20, 50, 84, 135,,173
КатраН1<ИR. BR 74, 76, 103,1.51

1ЗЗ

~1Jемала 26;. 168

35,144, .167, 176,

_ 179

Кадънското 19~
к·аЙбцлово

109, '152.

132

Канчова могила 55, '150
Канчовидърва 40, 152
Капчово дърво 39, 153
Капри6ра 35, 96, 101. 1691

116ЦОJllИ' шумацн77, 153
Й6цоJК) 6раниште78: 152

КазаНI)ИЙIfИКЪ 50,

'177

КаменчоВападина 83,109, 150

t10рдаIl0ВЗ' чешма 38, 154
Й6fов.шумак. 77, 153
Ка.влак'Ъ, 40,
Кавлаци 40',

62, 149

IСаменоватабара 81, 151,
Каменски път 42, 159.

ма-

ЛQJ,fСI'О '

:....

. 13

194

,
Ковачички ПрТ
Ко'В'ачишки ПЪТ

35, 39, ,160, 175
'44, 160
Козарникъ 72, 138
КозаРНlJците, 22, 138 .
,
К6заровец 68,' 64, 66, 96, 105, 108, 124,
'
177 ,
КQЗЛОДУйски път 39, 160
Козов крушак 78, 165'
К6з'а гърбина 50, 105, 165, 173
К6йза гърбина 22, 105,' '165, 173
-Коларева баnx~' 50, 149, 176
Колевица 76,78, 169
К6лин~' дървца 50, '153, 176
Колник 33, '96, 138, 175
Комаштиqки път 50, 160 .
КомоштИца 17, 18)1 43, 126
Комоштичка бахча' 43,161
Комоштичка л6ква 62, 157, .177
Комоштички гред29, 157, 176
КомоштиЧхи път 92, 160
КОМОЦIтичко п6л'е 92,> 155, ,157
J<оо'арица (9)1 96, 107, 125
KOH'apH~KЪ 43,' 50', 58, 602 97, IЭВ;181
Кон' ар ското 60, 62)1 146, 176
КОН'ИIIJКи път 22;' 159 .., '
К6нов' вр:ЬS7;" 149
Копана могн::з56, 165,
КQПРИВтЧИН 'гep~H 50, 155
f\Ьпрйвчива 'падина 50)1' 152
К6ПЧIf~" ,,8.ног. 50, 152
,
КорЙтИште"З1,.72)1 137, 173
Костурковица" 69,70, 126.
котеновс·ки. П'Ът 44, '160 '
Котеновци 56,' 57,' 58,96, 128, 172
Кот~шки дол 72, .164, 175
Котлите 3З)I 132 ' .
Котловарица 22;,,125
Кошавска круша 88, '158, 176
Котавека" ливада 46, 158
Кошаранов, валог, 29, 149
кошарите9~, . 135
КраИПJтата78, '137' "
,
Краиштеtо 46,50, '57, 59, 64, 66; 78, 137
Край барата 50, 166)1 J74
Край долъ 80, 98,,'166
Крайлииийаrа ,81, 166
К-райнотоблато 24, 161
-Кратката падина '22, 162" 173
Кратко лице 72, 162" '
.
Крачуна 78, ·143,144
Крива бара 11, 1'8,;'84, 162
Кривата фувиftа'-26, 162
Кривенско ливаге 62, 165
Кривийъ валаГ"1)3,' 162
КРивийъ път 23, 84, 85, 163
Кривобарска локва 80,."157,, 177
Кр~вобарска 'фувййа 84, ,157 ' .
КривобаРСl<И обр6к, 84, -161
Кривобарски(йъ} ПЪ,Т ,,22, 28, 160, 175
Кривобарско бърдо 73, 81, ~'157,J76 '
Криводол 17, 91,92,,95,99,141,143,172
Кривод6JIска 'межда ,~1, 160, 175' , ',','
,КРИ~ДQЛСКfI път 14, 46"~1, 97,98,'160 "

>r"- __

Кривото блато ~2б, 97)1162, 177

Кривото вървиште 24,
Кривошийска бапка 50,

163
156 .
К РИВоinИЙСl<ивърбак 50, 96, 158, 17~
Крумово 8, 18, 38, 41, 13С 172
Крушакъ 22, 29, 70, 76, 78, 80, 137
Крушата 47, 60, 90,93,97,135,174,181
J( рушите 66, 135
'
Кръкожабски ,лоз'а 46,107, 158
КръкожаБСКИПъt 92, 160
Кръкожабски рог 84, 156
КРЪСТИRО търне· 29, 154
Кръстови лил'аци 55, 153, 176
Кръстопът'ъ: 88, 139, 175
Кулата" 38, 135, 175
. Куле-мала6,'18, 38,,39, 168,'179
Куминк'ова . алуга' 76, 105, 151
Купеното 24, 147
Куртата 85, 169, 179.
Куруг' ол 26, 96, 168; 179
КуртВ:'шева бапка 44, 149
КуртаI1l0ВОТО 60, 145
Кънова чешма ,69, 154
Кънчова магйл~i 53, 150'
Кънчовото 59, 145 "
К'tРJ.Iаба 47
'Къркижаба 47, 92, 143 "
-:.,
,

Кърн'овеЦ';Б1,~р" J03,~,l O~,:
КЪса,. П~дl1'ilа~.40,'

,,102,

~162"

10l3J,
,',

Къси връ' 92,~ 102~"'162,' 173

Къси соват 78, 8~ 163
Къцина круша 78, 154
Къшлата З}, 120, 135, 175
Къшлата 9а, '120, ,135'
К'6сов дол 70" '150
К'6сово кладенче 2~ 150'
К'ошето 22, 136
К'умурцИЙското., 16, 146,175'

К'УМУРИlнтеrо.20, 137, 175,
К'унецъ 29, 50, 90, 133, 177
К'унина чУка 50" 152

К'упъ

76, '133,' 177
_
6,1- 13:;.14, 16, 34, '!7JL..
Лабечка межда 35,' 160,
.,
Лавицата 74, 88, 92, 9а, 97. 107, 138
Jlадоров връ 81, '165
Л~зарово кладенче '22, 150
Лаката 55, 60, 62, 74, 81,,84, ,92, 102, '134
Лаките 20, 66, 102, ,134"
Ламбовото 44, 145", ,
Лачов орешак 90,97, 153, '176
Левашкото 60, 146, 176 ''
Леk6вна(та) в6да·31, 55,. 108, 162
Лесичивите31, 135
Леската 22~ 102, 104, 135; 174
Л~штахъ' 70, 137
Ливагето"7, 29,50, 66,"72, 76, 83,86,
101, 136, 176
ЛнlЩц~те 20, '57, 135
Ливацки път 62, 161, 175
Лйкева ливада .83, 105", 1{)3 "
Лабец

Лйn'акъ БО,

138 '

,

,

Лил'ашкипът 31, 164
ЛЙлкини д~рВli'а 50, 153
ЛИпова локва 83, 159

Лилови гужварки86,

153

Лилово браниште, 66, ,152
Лин'ево 7,' 96, 99, 104, 131, 173, 178)1 181
ЛИR'овска обреtu 33, ,157
Липена 65, 85, 86, 88~ 100,102,147,180
Липенски лоз'а 88, 107, 158
'

Липница

33, 34,' 35,,37,39,42,95,,99,,'
104, 107, 119;' 126,')77, 178
Липов ДОJJ 11, 62,95" 164, 175
Лисиците 35, 138, 175
Лицето 19, 76, 78, 84, 85, 97'~ 136, 174,
Лишаки 31, 169
Лозанков IJръ55, '105, 149, 163
Лозанов, камик'З8, 151,
.
Лозанска долчина' 78, 156
Лозански дол 69, 70, 155, 156
Лозарски п'Ьт 41, 54, 90,~59
Л6зИlJiтата 31" 137
Л6зишт.ето68, '137
,
Лоз'ата 7, 24, 46, 57,66,69, 87,90,91,
92, 93, 107, 1.з6
,'
.
Л6йзата 55, 76, 78, 105', ,,136
Л6квата ,22., 29, 42, 74, '78, 97.1 100~ 134,
174, !77
~,\,
;':7
Локвите 20, 50, 72,'134:';
Л6квиштето 57, 131'",
", ,"
"
Лом 6, 9, 12, 13, ~J4, lб;1S, ,24, 25,94,'"
95, 170, 182
'•
'лОМ.. паланка. 2.5, 142
Ломецъ 88,' 102, .123 ~
Лубеничиwтата 66,137
,
_
,Луб~вйчltште ,6~, '137 ,,',
Jl~да'бара 47, 69,,88,95-, ,99; 100, 108,
, ";РI09'" 163 177"
',' ',,'"
,
"~ 'Лука~о'В' K~М1>K ,~зз, 97. 151
L:Луканово тръне &3, 153
'::"Луковиuа 10, 18,67, '69, 70, 96, l08!
". 126, 172
'
,,' :'J1уковишки шумак 74, 158
:(lуrtчов:'шумак47, 10~, 153.
~,.цYrарско 44, '169
'Лъговете 85, 102, 133
, ,:ЛъгЪ' 70, 102, 133
,JJъжечка падина А4, lf6
, Л-tШкова. баПI<З ," 51, 149
Л'уrенски ·пъ,.57, ,160, 175·
Маврия гред 3.5, 152, 176
'-:Магареш_ка 76, 146
, Ма·га.реUII(И: 6рници 70, 165
-МВГЙЯЗТ8' 57,. 134 ,
: Маданск;и път 51, '160
'МаймУнбанр 25,,26, 168'
ма'ла. ',п'адина' 91, 163
МВnИ: гред 55)1 56, 163, 173
'Мали дол 7!2, 163, 173
<МаЛИJl6то-78~ 147 '
МалиRъгред 59, 163
, МалИЙЪ,ДОЛ' 70, 1'63
МtлП.-lI1»ка74" '102,,163
",!

•

"

"

0-,

"

.,

,

.·-M~.a"<цaД1bI8 ЗQ?

163,

Малка слатина':- 63,96, 163, '177
31, 163
.
Малките гредове 37, 163 .
Малк6чов гред 60" 149, 176 "
,
Маnтепе 13~ 34,35,96, '101, 168, 177, 179
Малчов гред 41, 149
'
Манасrириштето 74,137, 175
Манастирски· ДОЛ.70, 198
Манасiйреки П1>:t,20, 78, 102, 161
Манасrирското 78, 98, 146
Манастиръ 55, 57, 133, 175
Манафск~. гред51, 156
Манафски път 51, 159
Манино ДЪ.рво;35, 153
Ман6йлов шумак 78, 153
Ман6йлова долчина 78, 150
Ман6йлово бр6Аиште 90, 152, 17~
М2.ичовска падина 78, 156~' '176
Манчовекото 78,98,146'
Марино кладенче 22, 151
Марин~ино кладе_нче' 31, 151
, Марин'чон връ 55, 149
Ма ринqовото ,20, 145
t
,Марчини дървца51, 153
Маршин 78, 144'·"
МаскарЙJ.Цl{ото 60, 146
.'
Матицата22, 76, 78,138, '172,174, 177,
'
, 180,181.
Матова падина 24, 150
Махмудова, водениuа 51,' 154
Машковото 59, 145
'
Малка фунийа

11~

\

"

<,

•

Медарското57" 1~6

Медовниuа 76, 95, 126, 17~
Междус~лски път 91 , ~ 61
Мекишакъ20, 137, 174
Меко а5,

144

МекотиFiа 57, 140, 1.74
Мемедов геран 6!, 154
Мензилеки 'път' 38,' 161

Менsил-могила

33, 105,'142, 179
26, 1,54,
Мерата 81, 101, 134, ~·74
Мерите 38, ,134
Месутовото 44,' 98, 145
- 'MeTK6Beu 16, 18, 64, 65, 96, 102, 108,
124, 172
.
. .
Метк6вски път 90, 160 ..
Мечи дол 70, 164, 175 .
Мечита 63, 16Z, 179"
Мечкарскз' туфа 83, 15~
М,еч:карски връ 92, 156,,', '
МеЧI<сре-валаг33,42, 142",179
Мечкоб6ръ 19,,95, 142
Мижова ,падина 86, ,150
'
Мижорковот'() 29,145'
Миков рог 59,96, 151, 176
rЛил6к ов DОЛИЦ 78,151
МИЛОК'Оf8 долчина 78, 150
Минков .гред 59, 105, 149,' 180, 182
Минова туфа 74, 153
МJiРЧИНВR 8Я" 151
Миткова ливада 20,107, 153
МИТКОВQ г~рло' 24-, 151_
Менкова чешма

1

,

196
.197 ·
МИЦИRО краиште· 66,
Миши". дол 20, .152
Мишкови орници 68

152'

154
Мишовека паДина 78, 1.56
Млад~ново 16, 18, 25, 28, 96, 131
Мл~денова круша 90, 152
МЛ~f{ата 45, 46, 88, 90, 93, 134, 174
Млакето 55,' 105 136·
.
Млаките 63,66, 68 70 134
Могилата 7, 43, 90 92 9.7 102 134
173, 181
"",
М<?ГИJIИте~30, 33, 38, 46, 93
Мокреlп7, 9, 16, 18, 42, 9Б, 139 141
172, 178
'
,
Мокрешка межда 29, 160
Мокрешки връ 33, 157
М6крешки лът 35, 51 160
Моллатица 88, 120 125
Момин брод 18, 30,' 97, 152
Момннброцки гред 92· .160 176
Моминброцки път 91 '157 ~
M~CKOBCKO вървищте'29~ 107 159
Мо.чуръ 65', 72, 132
'
Мо~улец 66~ 96, 104, 123
Мраморна локва 60 162
Мраморъ70, 132 '
Мудково 40, 96, 131, 176 181 .
Муй~овао :мала 42, 154, 172
Муканови .35, 120, 145 179
М~л:ина баПl<8 51, 104: 151
Мул ина падина 51 152
МУМJ.I~Йско. краиш;е 66, 156, 179
Муслука 78, 96, 167.179
Муслушки път 78 1'60
Мттишов валог 29, 1'49
Мърлини дървца 51 153
Мъртвината 54; 134: 174
Мър.твинИте 76 134
;
Мърт~йцата 37: ,38, 66, 97, 103., 138 174
Мършовии 20, 96, 128
'
На връъ ~O, 166 .
На'гредъ 40,.166
На друмъ 57, 166
На крушата' 29, .106
На напойъ 81, 166
На преките 81 '166
На см6къ 81, i 66
Над ·селиштето 55 166
Надвидински път '71, 160
. Нади л~квата 60, 61, 166, 174
. Нади село 81, 166
НадИ'щаРСl\ИЙЪ път '91, 166
/ Найденов връ 56 149
. J:lапойъ 71, 132 '
Натам~йзта 22, 103, 135, 184
'Н~темийата 29, 135, 184
Недова бапка69, 149.176
Нейов път 90, 154, 175
.
.He~OBp (Нешово) бnаниште 90 152
НемолиАа 51, 169 179
'
Н.енков repaH 51,' 154('
Ненков луд 51 153
.!ieHKoBo гувно' 51~ l~

Ненковска падина 78, 156
H~HOBa градина 68, 97, 154
Н:резен'е (Нерезен'а) 78, 86,
Нешовеко' браниште·57 158

112,140

Николаево 28, 29 131 '
НИJ<6.'I~ОВ в~лог29, 149, ]76
Нинова TY<ta· 8.1, 109, 153
Нова мала 26, 164
Нови делници 54 - 164'
H6B~Aъ друм 63,' 164
Новите лоз' а 54, 164
Ново купено 90 147
Нонина круша 51 154
Нурина магила 42, 151
Обреш 74, 96, 134, 180, 181
Обрештъ 29 33 96 134
Об81170К9ЪО' 22, 23, 29, ЗО, 32, 42, 56, 65,
,. , ,91, 101, 133, 175, 184
,Огредн'ите 30, 147
Ок6пъ 29, 41 93 134
OMapc~ xгy~a 47, 155, 158, 176
Омермала (Омерова мала) 15 39 51
154, 168, 172, 1 7 9 '
,
Омеровски път 51" 160
Опъка балка 41, 163
9рачка мала 15, 25, 26, 159,172
Орга 20, 94, 169
Ореъ 80, 83, 102, 133
Орехчето 78, t04, 136
Орешакъ 90, 137,' 174
Орешка ~адина 80, 83, 155, 164, 175
.оризарникъ 90, 138
..
,.
Орлаеба (Орлеба) 33, 72, 142
6рл'а 20, 78, 95, 145,147, 180, 181'
Орловец 68, 96~· 99, 104, lР8, 124, '181
Орл'ов връ 78, 104, 164, 115, '182
ОРf10ВИnЪ I<амик 68, 104, 164
Орман 58, 133, 167, 179
Op~aHЪ 51, 133'
Орниците 20, 98, 101, 138 175
Орничаl<Ъ 65, 74,7·3, 97, 1'38, 175 181
Орс6йа (Орсое) 13, '16,17, 18 2i 23
24, 161, 169, 11'9
,,'
ОрсоАска межда 91, 160 175'
Орс6ЙСJ\И път. 27, 86 160
Османова ливада', ,33, i 53, 176
Остра могила 35, 51, 163, 173
Павлик'ана 15, 23, 24, 27, 140, 183
Павлова ф"нийа 38, 150
Падина!а 7,! 23, 24. 39, 41, 51, 56, 58,
69, 7}. 7~, 85, 86, 87, 88, 90, 97 98·
100, 134, 172,' 173, 181
"
Падрийска падирз 78, 1f15
Па~арriца78, 96. 103,107,125, 175, 183
Ilаисова кrуша 47, 152, 176
Паковата Tyq-a 81, 153
Паковото' 24, '105, 145
Паланк.') 24, 25~ 42, 47, 58, 62, 139
, ПалаНСJ{И ПЪТ 47, 57, 62, 160
Пал~нс~ийъ пут 42, 102~ 1.f?1 ~ 182
nal.·?H~I(OTO 2i~· l~Q
. ' ",'
J

>

П~шиЙски дърва 41, 158

. па.лчовото 60, 145
Па~ушкото 60, 146
Панаирска мал~ 27, 161"
Панина локва 78, 152, 177
Панковабапка 44, 149
Панова nаДИlJа 60~ 97, 150
ПЦНО8СКОТО 58, 146
Ла~това долчина 78, 150
Панчо 35, 143, 144 .
,Папр'ата 20, 66,· :71, 97 . 135
Папрекъ ·22,.137._ ..' .'
Лаприте68, 135 "-~
.., Парежина 33, 169. 179
парл.оз~те 15, 69,'74, '134, 175
Паrрашкови лЪрва40,· 152, 176
Пвuурова драка. 35, 153
Пачева бахча' 29, )'54
Пачовото31, --145
Пашинска ЛJfвада' 33 108 158~ 176,
Пашкови дървца 51,'153'
/ Лейно бърдо 51 152'
пейчов. Иаз 62,i54, ,176
Пенков кладенец, 65, 151
'П~"кова градина 56, 154, 176
, Оенково бравиште 58 152
,',Пенов чукар. 71, 150, i 16
О ленова ливада 71, 153
:,П~НQВИЙЪ брест 18, 153 176
:iOe!l'oBo кладенче 27, 150 .Ji;Л~J5~ltнка .19, 0140
'~::~o~P~}fHI<OBO 61, 120, 131
~ ~;'~;IJ~Щ(~'6РНИЦИ 19, 165, 174
-;."n~'тнмца . 62, 102, J 07~•.·126, .. 1~2
.·.. 'o~~~,~KЪ".:35" 63,,6&, 102, 132,t74, 181
,}:~,-,,fJ~С~те:12~ 132 . ' .~
.
·j~J:r~9В9,.{Пстn~вО)_п6л'е 81; 107~ 151

Пи,?урка 18, 33, 61,
Пл~дниште,ТО ~.2,81,

.

Поличките 74~~ 1~9

Попесков чифлик

••

'~', .'с~О:у:::ИОО. ~53 15'0

'А~1РР~~'браFl"un:е 90, 152·
.~~··,FР~биш,та 4t, 155, 176
~':.".<T~IJP. ~.( 131 ~
'
"~~~~<'падинки 66 151'

·.·. 'iq'~b,; . ·~jI!H().
29,' ·165
'0'1, 151

• .' ; ; ,

-.

'-.

·0.

i

баПl<а

пе"iIa-могЙnа 51, 151
/ ::'[Ц4..JfА:!JМИиа ~5J, 152
~'i.neU_·бара·68

'69 70 7]., 72, 073,
",'i:'~~&~;~:~:}o~. .....' , ,
·yP~~~i> 02.146 .
·:fJ'f!~~.?lеlllмиnа 51,155
,:1 '{]~~~С)~~плад"ищте
51, 155, 176
,n~~~'б~пка .51~ .149
.n~~··!ф'kва .•47, .. 150
,'у'
··'a 69 ,134 ~
:

.

r

,/ 'те] 9',134

>~7·2~·85.·95,99.. 100, 104,119"

:f7~"'

. '.'

'

.

·~~1~o:·41,:9iJ\19,_138
:-:·'.баЦка71,149

":~:~.' ~ъ"46', '.151.
о. 62,.lМ

.:

~y'~,;j;>~-,~,-' -~ .,~

~#?"~

~{~-

r.
,.

84, 155,' 116 .

ПОПkръстова чешма 311 154
Попя'ииово блато,3!, 15J, 187
Попов валог 29,149
Попов г~paH 78, 154
Поп6в оброк. 5J, .154'
Попова цвдина 78, ]50

Поповата . воденИI.: а'

.
<

.

94, 139, 144, 177
J01, 137, 175, 181
Плетени йасени 19, 165
.'
ПлеЦJИВСКИ. чукар. 68, 165
Лл6чата 19, 88, '134
Плочите 33, 104, 134
ПЛ'Qска Q4, 27, 104, 135
Под гpeд~ 91, 166~ 174
Лод лойзата 56, 166
Под обреШ1Ъ 35, 166
Под окбпъ 62" 166
Под(и} царскийъ път 90, 91, 166
Поди връъ 31, 85, 98, 166 .
Поди окоп~ 46, 60, 166
Поди селиштето 78, j 66
nQДИ село 81, 166
Поди. тучата 60, 166
Подлеченото 22, 105, 147"-174 ,
ПОDли"еНСI<И лоз'а 88,·158
Rойааъкъ 9()~ 102, 13.4,.175
Лойашката падина 63, 158
Пол'ето 22,39, 51, 63, 69, '72, 74, 93, .
97, 104, 136
'
ПолИчу.·ат.а 19, 139

_

85, 154~ 176

Поповите дръвл'а54, ТОВ, 1':3'
.
fl0ПОВОТО дърво (ВЖ. Поп6витсдръгл'а)

27, ]51 .
15t
дол. 51, 150

Поп6вото и3ворЧ~
Поповотолице 75,

ПопrрифОНОВ
n6роДим (П6рдим,

ПОРОДИR)' 8,4, ~~,
88, 95,. 106. 147. 183 .
Посран ДО1J6?, ]65
.
Поцуранови върби 35, 153
ПразаРНИ1<Ъ 91, 138
Прасковип/акъ еб. 137---.
Пребйт кръст 79, lf5
Пребитийъ камък 79 165
Превалъ .4&", 132, 173
~През барата' 40, 166
През валагъ 58,61, 166
През валогъ 56, 166, 174-·
През Ломъ 83, 91, 166
През падината 92, 1~6
"
преr.з(та) бапка 38, 41; 58, 164
np'eKa пол'ана 65, .164,174
Преките 29,35,71,·102. 147, 1'80 •
П рекийъ . валаг 42, 164
Прекийъ' пъ1' 22, 51~93, 164
Преко' гърло 24.-164
" fl ресн'о млеко 79, 164
При алугата 81, 166
При 'бр~стъ 62, 81~' 166

11ри водеJlИn8та,

82. ·166,

198

199

:При геранъ 82,86,
При гр6бъ 62, 166

166

Ракена могиnа 59, 105, 150, 176
Раковица 11, БЗ,' 65,96, 126'
Ралчин дол 52, 152
Ралчин кръст 42,_ 155

-При дръвцето 51# 166
При камнкъ 44, 71, 166·
При. l<РИВОJl'ъ 82, 166

PaMa~Ba'

Прик'увец-ь 71, 166
При Л6мъ 82, 166
При маГИJl8та 61 t ,166, 174
При тополата' 72, 98, 166

При,._чешмата 51, 166
При шумката 82, 166
Придапките 23# 139

__

ПрИмки.на бахча 44, 155, 178

Принк'овец 54, 96, 105, 108, 124" 178
Припекъ 66, 1'32,174
,
Прогоре~ец 17, 56, 57, 59, 96, 100,.102,

123, 173, 183

"

Прогорелокийъ път ·46, 160
Ilрокаръ 23, 46, 134, 175
Проклетлйа 11, ,19, 135 
Проклетийата 11, 66, 135, 184
Просеништето (Просени,штата)
Прудиштето 51, .102, ·137, 182
Пръдиштето .27,30, 85, 91,

91, ,137
97, 102,

150
154
Лукалова локва 66, 164
Пукнат камик '93, 165!
Луловот061, 145
Пунов вы 88, 149
'
Пу новото 63, 145
Пунчов чукар 79, 150
Пупеза 76, 96,169, 119
П челип'ете 65, J34
Пчеливите '29, 47, 134
Пчелинарски път 51, 159.
Пчелинъ 22, 51, 71; 86, 90, 91, 97, -98,
101, 134, 175
- .
Пъдарбашина могила 51, 151
Първанкова бапха 52, 149
rIърдиштето 31, 59, 82, 88, 103, 137
Пърnенийъ 29, 144
,Пърл~ите брестове 44, 158
, Равна търн'ица '52, 163
Равната круша 93,' 168
РаВНИlIJтето 19,,35, 41, 63, 68, 71, 72,
76,: 91, 137, 173·"
PaSft9 п6..'е 66, 163
Раг'увападипа 66, 104, 150
Радодоввалаг 54, 149
Радулов шибах 79, 153
Ражл'ево 80, 105, 131 .
РаВВ8ЛИЙСkото 79, 169
Разград-мала' 18, 39, 40, 142
РаэДолДите' 79,96, 141
Разn' ево 80, .82, 83# 85,' 86, 87, 96,
. 104, 131, 178, 181
~.
РайкоЗ8,98, 131,,144'
Райкова банка 39# 149
Р~ЙкОво. 40, 108··
"
РUчовото22,

80, 146

96~

144, 167, 176, 209
172
175

Ревова бапка

52, 164
22, .157 '
.Репл'ански чукар 17, 22,. '157
Рибагина бапка 52, 151 ,
Рибагина могила 52, 151 '
Ригънъ .43,133
'
РИI)ннова търн'йца 40, 104, 153, 182
Ристин' кладенец 41,42, .52, 104, 152, -177 .
Ристов брег 56,97, 98, 151
Ри~товоtо ,браниште 83, 152
Рабовото 88, 145
,.
Роглец 18, 74, 96, -1:23, J 72·· ...,
Р6говете 85,. 132, -173
рогожарското. 29. 146
Р6гъ 20, 88, 91, 93, 132, 173
Росал'а 22, 135'
,
Р6сене 66, 139, 14:0'
Росица 67, 95,~ 107, 125, 178
Росамир 79, 144
Рошемовата воденИца 27, 109, 154
Руйакъ 2·2,29, 52, 137
Рунтанинсаат 82, 16-5
Рупски припек 88,' 158
Русино кладенче- 93, 151, 177
Руцино бърдо 42# 152
,
Ръм.л~ец 74, 96, 103, 106, 120, 123','184
Ръпите38, 39, 169, 179 . .
.
Ръпбнк'ов брег 67, 105#151
'
Рътъ69, 70, 132
Саватъ 23, 133
Савова'падина 41, 150
Савова пивница 76, .155
Садовете 23, 27, '44, 52, lаз
ездия'акъ 71, 84, 85,88, 137·
Садините 85, 135
.,. - .
Салханери 27, 96,' 142# 168, 179·
~амодИвското ~ладенче 44,'97,158, 117,
'." ,
184
сBeтlrl' Димитър 88,144,176, 184
Свети Иван 75, 144, 184
СветнИлийа 23, 69, 7], 72, 8~, 144"
176, 178
.
'Свети Петър 88, 144,184,
C~eTa Троица 67; 144 . '~
,С~ИFfарски гробове' 52, 159
Свинс ки', дол -80, 155, 164.
~
Сврача--бара 47, 711 88, 95, l~, 174J 177
Репл'ански делове

"103,- ·137
,Пръдла 29, 135

,Пръшлева л6К8а.,71~
Пуйкина JJивада 33,

72,

Рапчевийъ геран 38, 106,· 154
Расово 16, 17, 18, 45, -96, 108, 131#
Расовски път 52, 88, 90, 93, 160,
Расовското 61, 147'
Расовшки път 93, 160
.РастИците 79, 138
Рацина могила 52, 151
Рашков геран 61,~ 154, 176
Рашково ГУВНО 42, 154, 176
Редките растове 66, 163
Резовецъ· 58, 105, 133

I

Сврачобарски гред 47,. ·157'
._ Седлото 2T,·231,r 97, '136;: 173
Седмашка падина 44, 156
Селиштата 39, 72, 137,·183
Селиште'то ·20, 22, 32, 38, 44~ 45, 46,
54,. 55, 56, 71,78, 79, 80, 82, 85,. 90,
97, 137,' 175,' 183
Селска(та) бара 65,73, 157
с~лска лака. 68, 102, 157
Селска ливада 75, 15'8 .
Селска 'мъртвива 19 J 157
Селско бранишrе68, 158
Семчов дуд45, 153
Серг€иа2?, 169· , .
'Сефериница ,74, 96, 104, 125, '172,
176,' 177
,
- Сеферинка 42, 144'
',Сеферинов 6бреш 29, 151
;/ Сефериново ~йл'аче 29, 153
'О

Сечена 54, 56, .141
Сиврова М8'гиnа ,31,

'

165
Симеонов Йаз· 52" 155, 176
Симе6нов об,р6к ,52, 154,.184 \
.сИмеОнова дръмка 90, 111, 153
.сИме6НОВИ лиn/аци .90, 153 '
, Симин чукар 20, 152, 176
Син'и вир 85,95, 104, 16з,~17~
~СИНИЙЪ гред 42, 43, 97, 163
,Сив'Цвица 85, 95, ~j 100, 1()7, 125,
. 177, 178
Сирен' ачкова падин~ 22, .\.50
Ск6белева баПК8 52,' 149
"
~:.ек6icл'а 35. 104, ·135, 177
,.,-:'Ск6мn'а 13,' 19, 20,- 94, 171, "178
:::, ' 'Ск6рушата ·19, 20, 135, 174
:-:,7 . · Скочибаба .11, .5~ 143
~,,;.'-:·сКулчина бапка 52, 151
<,'~I:~CкYTaHa п()л'ава22; 165,
.
·~:·:/,:.:<:ЦавотИнски дод 68, 70, 96;97, 157, 176
;~.~5:Сnадунtата 70, 135 .'
.:
.'
}. '(?ламите 19, 135, 175
': ,Cl18.па бара 68, 95, ,9~, 163, 171, .180
;:";:QJатинзта68,65, 134,172, 177,180, 181
,"':'~еqев брег 93, '105, 165

~ . "preченото 88, 147,,174
, . " ;'СЛиваиска мъртвина 22, 157
-, ,:CJпl_та 7, 17, 18, 21,23, 96, ~7, 1~,
:'/
'172, ·174'" ,
,
. СпЙ8ИШКИ дол 64, 157 '
~СлИвовик 16,18,43,65,95,139,141,172
':-:-,Cdвовишка.бара 71, 96" 157
·:"~~ВИ1iIКи дол 65, 157
;'~'~0i6tolleтe
65, 132
. ",tlJC$n' 86,. 132 .
·СJtесите:"'6.З, '67, .102, 134
'::~~'~~paмiaKOЬ 31, '58, 86, ~7, 1~8
~:.~:'Qfp"l{n' а _64;' 1O~' ,135, 177.
.
,,~:.:'CtrЬрд8иа зз'.35',37,38; 95, 100,103,140
:·>?9i'Ь})JI~.~ий~·ге~ан 67, 16~, ,1~7
.-.:.:~_bt'Ьр~ели~ .Kn8.дe~eц ,74, 165, 177.
-::~·;/.,ря.\76, .139,··1-40,-'177
- '
':~'{·~J\.11~чец,'6З, ~ОЗ,108, 124

40:

. ;,;:'~~q;1;;~~t~,~· , .

Соатъ (Соватъ) 37, 38~

39, 40, 54, 105,
'
,
Соленото -блато 27, 162, ,177
Солинаръ 54, 97, 134
Спасов сенн'ък· 61, 115~ 155
Спасово лице 22, 151 '
Спасовски, камък 43, 157
Сnрудъ 79, 102, .133, 182
Сребърен камик~ 52,. 162
Среден връ 33, 67, 1'6~, 174 .'
Среден гред 23, 24, 30,.·52, 56, 58.
88, 161
Среден дол7q, 1,61, 174
Среден шумак 67, 161
Сред~абара 76" 79, 161
Средна 6бреЦI 34, 161,
Средни връ 93, 161
Среднийъ гред 45,. 59. ~бl
• -Среднийъ доnич. 7.6, 79, ~. 61
-Средно бърдо 79,' 161
Средво( то) ливаге 46,. 68-, 82, 161
Средно Разn'ево 83 (вж.н раЗJJ'ево)
Средното връфче' 8~, 105, 161
С,редок 68,141
.
Средорек(ъ). 27, 34, 67, 102# 139
СталИйска мала 16, 18'~ 47,89, '159,172
Сталййска межда ,93#' 160
Сталийска падина ·88, 157, 176
,CTaMaH'~KOв8 баПК8 41, 149
Стамб61I'а67, 144.. 176
сТапгора.ново J!.ъ рио 35, 153"
Станева 16, 18, 34, 131 .-" "
Станишев'~РЪ' 79, '1.49 '
Станишови вИров.е !6, 151
.
станково·вЪрвиште.52, 155, 176 "
Ставова ливада 29# 153..
.
Станчева гавра 11, 23, 155
~
, Стании 76~ 96, 128
Ставч6йковн.,цЪрва . ~40, 152'
116, 133,

Стари делници"S4,:161:

Старите ,лоз'а 21,,45;54, 79, 107~ '164
Старите л6йза 68, 76, 105, lб4 ~
Старите .места 24'_ .'97, -164
'
Старо купен() 90, 147 . ,
СтароЛомче ~, 141
Стежово 24, 26, 27,. 171
Степанад6л, 47, 86, 169·.. ·
Стефанова чешма 31·, 154
СТОЙ080токладенче 71, 150
. Стойанчовото 29, 145 '.
'
Страната 31, 134
.
Стра не(то) 34,35, 37,. 38, 40,,9~, 1~,.
136
.
Стрелбиштето' 27~:137

Стр6шена _ч~~м~ ~2~ 165
Стубелъ 70#

'1..16, 134

Стублата . 22, 68, 82, 85, 88, 97, 11.6,

135, 174,. . . . .
.,
С~уБЛИIlа 41,107#'116, 138; 177
Студенав6na, 93, ~5, i62, /168, 177
етърната' 86; 103,. 134 ,.
Стърчикрак, 58, 68, 141, '143
./

~ии

Суа бара 39, 104, 108,

i63, 174 177

Cy~( та) л6ква 88, 97i 98, 163,

'
C~apeK'a 22, 68, .74,,104, 163, 177
С:уа{та) падина 63, 64, 163~ 174
Суешкото 61, 146
Суеча падина 56,. 164, 175
Сулемавови nокви 34, 106 151 177
СултаНИП8 61,.96, 107, 120, 125, 189
С'улейманово браниште 73
106 152
176
'
,
,
Табаков пъt 65, lБ5
Табакова локва 65. 150

Таба ова падина 65 150
Та6аковото' 65, 145 '

177

. Табийата 29, 167,,179, 183
Таировите 29,98, 1~
.
Тараланова круша 52 '152
Татармала 17, 8-5, 168, 179
ТатарlJИШКИ ulYMaK 65 158
Татарлййа 52, i 67' ,
Ta't.apCffa бара 17,65, 157, '174
Татарска паДИБа22~'156

ТатЦреки ,гред 22,' 156, 176
Татарски ггобишта 22,. 159
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Трите могили 56, 165
Трифонова падина 79, 150
Трйчковец' 52, 96, 108 124
Троица 67, 144, 184 '
Трън'ето .86, 103, 136
Тръстана бапка 52, .164
Тръетеница 19, 125
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ТИпецъ.67, 133
Туфите 58" 59, 135 ::>'
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у л6квите 40, 167
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Торлашки дол,:68, 156.
Торлашки рог 9J 1 157
Y~a;:
.23, 30, 68, 70, 74. 79. 104. 134.
Торл6вица ',14, 20, 63, 64. lQ8, 169
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Uибър-варош'15,36, 142
.~> ЦИбър-пал3.Jtка 36, 142
·':'.~•~.., :,;,~,~_l;·. UиБЪРСКQ път 39, 41, 52, 160
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·'~в\"Цйганска драка 36, i~8
.•";'"':::\UЙганска локва 20, 157
/''':,X.~JJ~~~HcKa мйЛа, 88, 89, 159
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Царов клАд~нец 90, 97, 151
Царскийъ път 32, 46, 159
. иветана, 26, 27, 144
иветков дол 56, 150
Цветкови дървца ·52, 153, 176
. UвеТКО8ИЙЪ брест 56, 153
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\.
UелиНи(те) 40, 90, 102, 134
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ЦеВ-Ковското 61,.' 146
Ценова чешма'~70, 154
Ц~IIOВOTO ,I<раиште '67, 151
Ценовското 61,146
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36, ~09, 164, 175
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Чеиръ 79, 103, 133
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Ченгенесарай 86, 89, 96, 168, 179, 183
Червен брег 30, 43, 56, 61, '67, 89, 99
163, '174, 180"
' ,
Червен път 91,95, 163' ,
Червената локва 20~ 67, 163, 177
Червената фуниАа 24, 27, 163
ЧервенИцата 79, 138
Черковна ша 15, 25, -26, 27, 162'
Черни връ(!) 10, 16, 17, 18, 52, 54,55,
57, 163, 173~ 182
Черновръшка межда 52, 160
Черно.врЪшкото 54, 98,1101, 146
ЧеЦJмата 39, 79, 135
Ч~;провска 6бреш 34, 158
.
Чипровска фунийа 34, 156, 176
.
Чипровци, .16, ,.3.2, 34, 35, 1ОО, 128, 129,

1 8 3 .. . . . '
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ЧитаЦJка, чешма 27, .159
ЧитаШI(И 0'Ьт91, 159

Чифnъкъ 24, 43, 134
. ЧифУТСКО1046, 146
Чокойското 63, 146
Чолакова падина 21, '150
Чоп 'ева л6ква 47,150
Чорбин дол 54, 165
. ·Ч6рл'е.во 7, 16, 1~,75, 95, 108, 131,
169, 179
.
Чорл'6вски път 21, 160
Чувиканеки драки

06, '1.58

Чукалски BP~ 56, 156
чукал.ското 61, 146'
ЧУl<арйте 61, 133
Чу~каръ 41; 67, 75, ,79, 8;i,84, 97, 98,
133' 
Чуката 77, 134
Чукнибаба 11,,36,143
Чупренска падина .17, 65, 97, 156
Чучан 16, 34, 169·"
.
Чучанска' межда 36, '160 t
Чучурката 27, 139, 177
ЧърНJ(ина бара 68, 152
.
Чърноп6леко бnато66, 158, 177
Шаварова л6ква71, 164, 177
.
Шеиновец 30" 32,. 34, 43, 45, 46, 96,
103,106, 120, 124, 181
Шелбура 68, 96; 101, 168, 169, 179
,;;. Шереметов' геран. 52, 154, 179
Шереметова круша 52, 152, 119
, ШеРИфовото32, 98. 145
''
Шиновец 34, 106, 124
'
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шйпките 71, 97, 139

Шир.Ока бапка-52,-163, 173
Широка лъка 13, '95, '102,' 163
ШИJ:6ка(та} мрътвина70, 74, 163

Ш~рока(rа) ..п~J1Йна23,77,
Шишкови nокви 59, 151
Шкал'ето зо, 104, 136 .
Ш6порка -90, '139

79,

'

-163, 173

Штръвелина бапка 34, 165
Штубл'айа 36, ,168, 169, '179

Штърбанова мала 27,lВ4,' 172
Шrъркова мала

83, 165

Шуглина бапка 30, 151
Шугл'ов гред 59, 149
Шу'Ацови брестове 38, 15З
Шумакъ 54, 67, 90, 138
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