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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТОПОНИМИЯТА 

В РАЙОНА МЕЖДУ БУРГАС И СОЗОПОЛ 
СПОРЕД ДАРИТЕЛСКИ АКТ ОТ 1493 Г. 

В стремежа си да организират според nотребностите с11 средата, в която 
обитават и да я направят по-комуникативна, хората създават набор оттопоними. 
Всяко преподреждане води до появата на нов пласт от местни наименования. В тях 

често се интегрира и част от старите топоними , които остават незасегнатн от 

промените. Тезитоnонимине следват динамичната действителност и не отразяват 
измененията в нея, така че в оnределен момент се оказват драстично различни от 

реалиите в променената среда. Но тъкмо порад1~ това те носят особено интересна 
информация за изследователя ~~ се превръщат в опорни точки при възстановява
нето на миналото. 

За съжаление, колкото nо-отдалечен от нас е един 11сторически период, 
толкова nо-малко тоnони ми оцеляват през времето. Затова всекн документ, който 
съдържа информация от този вид, е от особен интерес за нас. В тази връзка много 
nолезни се оказват един тиn османски документи, дарителск11 актове, т. н. вакьф
на.мета, които съдържат богата топонимична информация, поради задължител
ното изискване подробно да се описват обектите, за конто се съставят. От 

дарителските актове особено интересни са отнасящите се до nоземлени владения 
11 особено, когато са съставени през ранния период на османското управление, 
информацията за който е по правило доста оскъдн а. 

Тук ще бъде коментирана топонимията, извлечена от учредителния акт, т.е. 
вакъфна.мето на султан Баязид 11 Вели. Съществуват две оригинални вакъфнаме
та: едното е кратко-от 1485 r. (тип А) и второ, подробно- съставено на 14.VIII. 
1493 r. (тиn Б) ' Настоящото съобшение е изградено върху информация от 
пълното вакъфнаме- тиn Б (вж. Приложението). 

С оглед н а изводите от анализа на местните названия в тоз и документ. 
отнасящ се до района северно и южно от Созопол, необходимu е nред11 всичко дн 
отговоря на въпроса доколко надеждни са сведенията в коментираният документ. 

Вакъфнамето представлява дарителсю1 или завещателен акт. Чрез него се 
учредява фондация за издръжката npeдliMHO на рел игиозни , благотворителю!, 
образователни и културни учреждения, както и за строителство на такива. За 
целта се дарявали иш1 завещавали различни имоти , а когато се касаело за 

поземлени вакъфи - nриходите от цели сел 11ща. Аналог на този аспект на 
вакъфската институция са църковните и манастнрски имоти. 

Върховният феодал в османскатl\ нмперия, в лицето на султа11а, губел 
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nравото си да се разnорежда в nревърнатите във вакъф nоземлени владения. Те 

ставали "свещена и неnрикосновена·· религиозна собственост и се юваждал11 от 
фонда на държавните земи (mi1·iye). каквито били евроnейските провинции на 
Османската имnерия. По такъв наtiИН вакъфът се изnлъзвал от праворазnорежда
нето на султана и добивал стоnанска независимост и имунитет срещу намесата на 

държавата в стоnанската му дейност. 1 

Когато били учредени от султана, както е в нашия случай. тези вакъфи 
обхващали землищата на много сеш1ща и представлявал и огромни владения. Тъй 
като в държавната хазна обикновено отивал само данъкът д:жизие. управлението 
на вакъфа имало стоnански интерес да развива и оживява владенията на вакъфа, 

като създава nриходоносни обекти и заселва nонякога твърде комnактн~1 груnи 

население. Това обстоятелство е особено важно с оглед на изводите, които следват 
на края. 

Процедурата по учредяването на nоземлените вакъфи включвала оnисание 
11а границите на имотите, което ставало в nрисъствието както на официален 

чиновник, така и на nредставители на местната власт и на населението. Това се 

налагало, за да се уточнят границите на имотите, които се вакъфирали и да се 
избягнат бъдещи землищни сnорове. Следователно информацията, която се 
съдържа в този тиn документи , е изключително надеждна. 

Учредителниятакт на вакъфа на Баязид IJ е от 1493 г., т.е. само 40 години след 
падането на Константиноnол и последвалото завладяване на южночерноморско
то крайбрежие. Той обхващал nриходите от 90 села и мезри 3 , пръснати из цяла 
Румел ия. Тези приходи били предназначени за издръжката на комплекса Баязидие 

в Одрин , състоящ се от джамия. медресе4 , имарет5 и болница. Основният камък 
на този комплекс бил поставен десет години nо-рано. на 23. IV. 1484 г. , когато 
Баязид 11 бил в Одрин и се готвел за похода към Кили и Акерман.6 

За нас интерес представлява онази част от огромния Баязидов вакъф. която 
лежи южно от Бургас и се състои от землищата на ··касабата Соьозеболу и 
[намиращите се в близост] село Ченгер, село Ая Димитри, село Зунарита, село 
Ревандинос, село Порос и двата острова в Черно море срещу сnоменатия Сьозе
болу - единият остров Заrферан и друп1ят остров Кешишлер''. както и два 
пчелина и татарската общност', дошла от Бюкреш.~ 

Землищата на споменатите села, без това на Порос, са оnисани общо със 
землището на Созоnол, но съставителят на синурнамето9 изрично подчертава, че 
макар и преnлетени , границите им добре се знаят от населението. Землището на 
Порос е описано отделно, очевидно границите му били безсnорни. 

В синурнамето се срещат 35 топонима. Те nредставляват само част от 
местните названия и то онези, които са имена на местности по периферията на 
описваните землища. Въnреки това, обаче, ние не разnолагаме с друг толкова 
ранен документ, съдържащ толкова топоними от еднакъв nорядък и в комnактна 

територия. 

Вnечатлява както пълното отсъствие на турск~1 топоними сред тях, така и 

грешките и деформациите nри записването им от турския администратор. Това 

особено много затруднява тяхното локализиране. Логично е допускането на 

грешки. Чиновникът. който в присъствието на nредставители на населението и 
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местн~rте власти описвал границите на отделните селски землища, очевидно е бил 
затруднен да предаде правилно названията, които чувал. Онези от тях . nредстав
ляващи описания на конкретни топографски обекти . били превеждани на чинов
ника и той п1 заnисвал на турски. По същество. оба•rе. те не са турски тоnоними. 
а калки . Други са записани така. КЗК11О ги nроизн асяли местните жители или так<~.. 

както ги чувал залисвачът. При това nонякога ор~t гиналното название се проме
няло до неузнаваемост. 

Вторична деформация топонимите претърпяват nри разчитането на ориги
налния текст. заnисан на араби ца. Поради особеностите ,на тази азбука, в осман
ския език се залисвали само съгласните, к:а;rо над буквите се nоставяли знаци, 
уточняващи каква гласна трябва да се чете. 11оставянето на тези надредни знаци 
не е задължително и когато те ли nсват, се сблъскваме с несигурно четене на думата . 

Затова уточняването и локализирането на '~одобни толонимн е доста трудна 

задача. 

Въnреки тези уговорки , броят на местните наименования е достатъчно голям, 
за да се оnредели езиковата им nринадлежност и произтичащи!r.е от анализа им 

изводи да са верни . 

Топонимите можем условно да разпределим в групи в зависимост от географ
ските и други реалии , които те обозначават. 

N<.? TonoНitм 

1. Селища. 
1. Сьозеболу 
2. Ченгер 

З.АяДимитри 
4.Зунарита. друго ttмe Романде 
5. Ревандинос 
6. Порос 
7 .Отманлу 

8. Изявлу 

9. И с1·[а]рия 

11. Върхове, височтш 

1 О. Аладаг 
1 1. ТарникоГГрънко 
12. Колос 
13 . Ли~tбеко 
14. Арку~rа/Аркута 

///.Реки, води.и обекти 

15. Пурна/Бурна 
16. Кара дениз 

Бележки 

Касаба. малък полуземедеJJСки град. 
Изчезнано сел~rше в залива CтaмonoJry. 10 км. 
северно от дн. Китен. 

Изчезнало село в устието на р. Роnотамо. 

На мястото на днешно Приморско. 

Дн. село Равадиново 
Изчезнало село в землншето на дн. с. Крайморие. 

Изчезнало. вер. в дн. парк "Росе~, .. бивш "Оrман
ли". Там ~• ма Р- О1·манпи. 
Нелокализирано, вероятно изчезнало nреди 
вакъфирането сено no границата на с . Ченrер. 

Нслокализирано. вероятно изчезнало nреди 
вакъфирането село по границата на с. Ченrер. 

Възможно с деформирано "Стария (tорт)" 

Вер . Алатеnе окоJю дн. с. Маринка. 

Вр-ьх . 
Връх. 
Голя м връх на nланина 

nланина 

т.е. река, извираща от борун (нос) 

Черно море 
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J\'9 Тоnоннм 

17 . Зунарита 
18. Кутруз 
19. Аркуна/Аркута? 
20. Катазире 
21. Фак~tс 

22. Кьорфес 

1 У. Меспшости 

23. Ееки 10рт 

24 . 
25. 
26. 
27 . 
28 . 
29 . 
30. 
31. 
32. .,., 
.).) . 

Палихорратно 
Юндалан 

Ексер хорие 
Янхор бедура 
Зукна 
Айвалък 

Заr·феран 
KewишJJep 

Дикинмиш таш 
Халач денрмени 

Бележки 

Река и село. 
Река и село. 

Река и nланина. 
Река 
Река (дере) 

Залив (кьорфес) т.е. щt. езеро Мандра 

Старото землище на Отманну, наречено "menzi1" 
т.е. пътна станция . 

Деформирано, нелокализирано. 
Нелокализирано. Конска nоляна 
Местност, нелокализирана. 

Местност, нелокализирана. 

Местност, нелокализирана. 

Местност, от ''ayva" круша, дн. Крушевец ? 
Остров срещу Созоnол. 
Ос-гров срещу Созоnол. 
Побит камък, маркировъчен камък. 
Т.е. воденицата на Халач. между Порос 
н крепостта Скеф. 

34. 
35. 
36. 

Ееки хисар с друго име Тонкра т.е. Сrарата креnост, нслокалюирана . 
Юсюоф хисарлък 1 Хисарлъка Скеф, дн. край с. Димчево. 
Ееки ки~tисе Старата църква на брега на морето. 

Двадесет и два от всичките 36 толонима (около 61 %), макар и силно 
деформирани. са явно гръцки. Етимологичниятаналюза тяхното разnознаване 
из исква те да бъдат nоставени в точния тоnографски контекст на района, както и 
да бъдатсъnоставени с информация , nочерnена от други източющи. Това е задача. 
която изисква прецизни и комnлексни усилия. Засега ще отбележа, че гръцките 
названия nокриват цялото разнообразие от тоnоси - селища , рею1. върхове, 
местности и др. 

Останалите топони ми са калки, но текстът не nредлага данни за разпознаване 
на оригиналния език, от който са nревеждани . Най-вероятно. nак от гръцки. 
Показателен в този смисъл е топонимът " Eski kinise" , където заnисвачът е заnазил 
гръцката дума · ·кини се··, а не славянската "черква·· (Срв. с. Бяла черква, Айтоско) . 
Това означава, че поне информаторът е бил гръцкиговорящ. 

Независимо , ~Je сами по себе си всичк~1 топоними са носител и на някаква 
информация , искам тук да отделя три, които несъмнено отразяват nо-значими 

археологически обекти . 

l. Стара креnост. 
Оригиналният текст гласи - '' Ееки хисар , с друго име Тонкра". Тя сс намирала, 

както Jtи чи от малко неясното оnисание, в 10гозаnалния ъгъл на зсмJtището на Созоnол и 
включени1·е в него четири села Ченгер , Ая Димитри, Зунарита и Ревандинос. Креnостта 
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е била в/край малка рекичка (дере). към която !'раницата се сnускала от ввсоко тепе и после 

зав11вала на ttзток. за да сс отnрав11 по реката Зунарита към черноморския бряг. Там 
nосJJедната се е вJJивала в морсто близо до селото Зунарита. чието име. вероятно. е взела . 
На пръв поглед локализ~tрането на ;ази крепост изглежда лес~ю. като се има nредвид, че 

в двадесетте годин~1 на ХХ в. там сс е намирал далян със същото имс'u . Но ако следваме 

логиката на съставителя на синурнамето. в което селищата се описват последова·tелно 

от tог на север, както и обстоятелството . че в 1493 г. къщите и приходите й са дадени заедно 
с тези на Созопол, възниква въпросът дали Зу11арита от XV в. не сс е намирала по-северно 
от Пр11морско и доста по-близо до Созопол. Категоричен е самият записвач , който казва: 
''[То] няма друга rраннца, тъй като се намира в границите (т.с. земл11щето - Ц.Р.) на ... 
самия Созопол ... Засега t tяма н достатъчно материал, на който да сс опре ети молагичеекият 
аню111з на тоnонима Тонкра (варианти на четене Донкра, ДонкараfТонкара). 

2. Стара църква. 
В текста ''Eski кinise". Намирала се е в югюизточния ъгъл на землището на село Ая 

Димитри, на брега на Черно море. Orraм границата в1.рвяла по брега и стигала до дерсто 
Аркута, което носело името насд11оименната n;Jанина. Според керамичния археологичес
ки материал Карайотов прави извода, че Свети Димн·гьр се с намирало в устието на р. 
Роnотамо и с изчезнало през XVI 1-XVI/I в." Действително, селото се споменава за 
nocJteдeн път в документ от 1640 г. (засега). след което вече изчезва. Описан~tето на 
земmtшето 11а Ая Димитри потв·ьрждава nредnонежението за местоnоJJоженисто на село Ая 
Дишt'l р11. Коя е църквата. не знаем. Най-вероятно е тя да се е казвала "Св. Димитър'' и да 
с да.r1а името и на ceJJoтo, в което се е намирала. Тази nрактика се nотвърждава от 
щюгобройни примери. 

3. Скефски х11сарлък 
О16еляза~1 с nри оnисанието 1-1а Порос, в северозападния ъгъл на землището м у. 

Уnотребата на "х11сарлък" н11 навежда на мисълта за креnост вече в състояние 11а разруха. 
Интересна с 11 бележката ~ta заnисвача, че "Сксфскt1ят хисарлък'' и "воденицата на 

Халач" спадат кы1 Порос, но са отделени от него и между тях нма чужди места". 12 Това 
означава, че вклшtсюпезсми сабнлн с друг режим на в;tадение, различен оттоз~1 на Порос. 
т.е. те не били вакъфски. Най-вероят11о. те са били собственост 11а друга инсrитуция. на 
която Баязид lltte е могъл да посегне и то нс nоради nрословутата си набожност. а nоради 
това, че статутът им е бил утвърден с друг височайши акт, каквито са били манастирските 

зем11. Например, южно от Крайморие, в местносrrа ··метоха", се намирали манастирски 

имоти на манастира "Св. Анастасия" 1 э. Възможно е и онези, за които сс rовори във 
вакъфнамето, да са били на същия манастир. Или пък там сс е намирал 1-ърсеният 
средновековен метох ··св. Георг11", наричан още Каци ница. дарен на созоnолския манас
гир "Св. Кирик 11 !Олнта" . На кой точно манас·,·ир са nринадлежали ·•ези зем11 може да се 
установи след nр11ВШ1'tането и на други документи. които вероятно се намират в турск11те 

11 1 ръцкн архнв11 . 

В синурнамето на няколко местассспоменава·r "стар11 кьши'' , "стар юрт" на вероятно 
изчезващи села. конто не се срешаг nовече в nо-късн11 документи. Създава се в nеча 1·ление 
за обезлюдяване 11 намаляване на llaccJteниeтo. IIOCJtтeл на 1·ръцката IOПOHIIMIIЯ. Според 
проучванията за Х Vll в . на геритор 11ята на вакъфа възннква1~ н HOBII села , на които 

адм11ннс1 рац~tята е дала турсю1 нмена, макар че ~tаселението им е българско Кайиар
джа. Саръ Муса, Чанахчи. Кайряк, Чанр н др. 1• Налага се 11звод ьт. че nрез XVI-XVJI в. 
rук се нас1·анява бъ;1rарсхо население, по-късно известно като "заt~ьрско''. То обитава 
rочно района на Раеногор11ето . на J'ериторията ~ta някогашния вакъф на Баязид 11. Най-
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вероятно то се е смъкнало отвъд Бэлкан.а от т.н. Съртски .сепа, каквато хипотеза има 
изказана. Приnвижването им е станано f.l.o изmочнобалканските проходи и no долината на 
р. Камчия. като отnравната точка е бил раМонът около Шуменско и Провадийско. Това 
насенение nроменя и създава своя българска :rоnонимична коменклатура . ...... 

Струва миrсе уместно да nовторя двата юв.Фда от казаното дотук . 

1. Петдесет t rодини след nадането на черноморското кра'йбрежие nод турска власт 
•гоnонимията вс.е още е. лреобладаващо гръцка. 

2. През XVI - .XVll в. на територията на .В31<[Ъфа в nос4>н.ения -район очевидно се 
•настанява ново litаееление, което идва отвъд Сщрн:шланиниетщи,съ"Здава своя българска 
tШiHl.OHitMИЯ. 

[.'ова са два 'Важни извода, които се налагат оlf ·анапиза наwоnонимите от вакъфна

ме·Fо, ,както и от ,81\HHwte. на. някои друr·и докумеНlГИ. !Ис1;ината е,\Q"баче , че огромен масив 
;от о.смански докумt;енти,оч~а своите изследвачи, чи.и;r,о .усипия ще nрецизират. nотвърдят 

или 0повърлят наnравените изводи. 

П риложе•ие: 

{i}ревод ua 8111\16!/mo.мemo от 149 3 г. в частта, 'К~нто се OmiJaoя (до JРайоиа IOJICIIO 
от диеишия Бургаt:15 

В .ея!Тiета Румим, 'санджака 1 6 Силистре, касабата 17 Сьозебоюу, хан.етата 1к обшо с 
[тези наj вдовиците, ..кахт0 .е nоя.снено в началното вакфи.с: tи е написанФ .в ·имnераторския 
регистър, -са 568 ханеJ;а. '-*' .(lОХQдът. както е в този реt·истър. е 80 4.П al<'!!cra. 

В околностите на .со.омена'l!Ия Сьозеболу, общностит.с на село llteнг.ey, на село Ая 
Димитри , 1:1а село Зунарита, :на c.e.uo Ревандинос, са от този вакъф. Но тъ.й хатонякои от 
границите на тези четири ;еела са:uреnлетени, те са очертани заедно със Соооnол. 

Гракиuата. която е сп lаеверната страна на Сьозеболу 11 сnоменатата му околност , 
стига до дерето Пурна/Буру,~tа. за<Вършва , оттам върви надФлу и стига до IКa)la дениз 19 • 
Оттам излиза нагоре, изви.ва .д0 ,r;раf-lицата от заnадната страна, nродължава и .стига до 

място (menzil}, наречено Ст.ар.1мr ЮРJТ на село Отманли; OllaМ върви и стига де> и3вестно 
място (yer), назовано Палхор.ар:rыо .'Фттам после се обръща към южната страна и С'Jига до 
известно място Айвалък. Отта.~ се тt;rли върху Аладаг и стиr.а до място (yer) наречено 
Ексире хорие, к<>ето значи Юнд-алан. Фrrам продължава и стигацо връх (tepe), познат като 
Трънико. Оттам се отдалечава, яродължава и стига до връх (tepe), известен като ~олос. 
Оттам стига до Янхор бедур. Оттам стига до голям nланински връх (tepe), познат с името 
Линбеко, излиза и orraм стига до мя.сrо~еr), белязано като Зукна. Orraм стига до главата 
на едно дере. В това дере има стара кр.еnост. Тази креnост се нарича Тонкра/Донкра. 
Оттам nродължава, обръща се в източна .nосока и влиза в дерето с име Зунарита и стига 
до Кара ден из. По този начин граниuата , асоято е от изток и някои граници от северната 
страна стигат до Кара дениз . 

Чен гер. 

Броят на ханетата на село Ченгер заедно с [тези на] вдовиците е 33, както е записано 
в регистъра , а nриходът е 2596 акчета. Другата граница на това село заnочва от дерето 
Зунарита, върви no това дере , стига до старите къщи, които принадлежат на изве,стно село , 

наречено Изявлу. Оттам се изтегля и стига до старите къщи , които принадлежат на село 
с име Истрия, което е в дерето Кутруз . 20 

Ая Димитр11. 

Къщите на сnоменатото село Ая Димитри заедно с вдовиците no време на вакфирането 
и както е заnисано в имnераторския регистър са 85, а приходът на това село в регистъра 
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е 9950 акчета. Северната гран в ца на село го стига до дерето Пурна/Буруна [и вървиj 

докато стигне до nланината (dag). От източната страна границата му стига Кара дениз. 
От южната (kiЬia) страна 1·ра1itщата стига до Старата църква на брега на споме11ато1о 

море. От тази църква върв11 направо. стига до дерето на планината Аркуliа/Арку ra. 
Границата на заnадната с1-рана стига до сnоменатата планина. 

Зу нарита. 
Сnоменатото село на шtе Зунарнта. което в онзи регистър е записано Рома1ще liЯM:\ 

отделна граница, тъй като се наш1ра в границите на споменатата околност на самия 

Сьозеболу. 

Реванд11н ос. 
Къщ~!Те на сnоменатото село 1 1а име Ревандннос. заедно с вдовишпс по време на 

вакф~1рането, както са заnнса1111 в репк1uра са 46 и nриходът в същия регистър е 5237 
акчета. OтдeJI~ta1a му граНiща [започва] 01 nолнтс (diЬiпden) на върха (lepe), който с nод 
сепото. Откъм морето и от двеr·с страни стига до nла~1ината. 

Лозята, IIHBI!Te. нивадите и местата на споменатия град (Kasaba) 11 четир11тс сена, 
влизат едни в други 11 сс смесват. Не с лесно да се определят отделните граници. Поращ1 
преплитането, като ююtючим Ая Димнтрн, те се разграничават въз основа на предишно 
nодробно изложение. ПОJюжението сега е такова. че грани ците на всяко едно [село] се 
знаят и без съмненис са познати между населението. 

Двата острова , KO II TO са в морсто срещу Сьозеболу, са от тоз11 вакъф. ГЕн~-tния·• cl 
остров Заrферш·с а на д?уrня остров зад гърба на този към страната tia морсто живея1 
монаси (kcsislcг). Тозн, I(Ойто владее като вакъф Сьозеболу, той владее и двата острова . 

По рос. 
Броят на KЪI I IИTC (ev) на село Порос O'l санджака Сил нс rpe. заед110 с вдOIH1Uttтe. по 

време на вакф11рансто с зап11сан в споменатия регис·гър 71 домакинства (hanc). а приходъ 1 
в деф гера с 10803 ак чета. От западна га страна границата ст11га до 11звестното езеро (gбl) . 
ttаречено Кьорфес. което е под споменатото село. Обръша се от главата (начаJtото) на 
езерото, уnътва сс към t·ран1щата, която с откъм езерото в rожна посока. Оттам nосле влиза 
в дере, кое1·о се нари ча Катази ре. О гrам се изтегля. ст~1rадоедин побнт камък. Оттам върв~t 
и ст11rа до два камъка. Оттам стига до друго езеро. Това езеро влиза о Кара дсннз , което 
е границата му от 11зточната страна. От северната страна границата е сnоменатото море. 
От западната стра11а с~~ ювеспюто дере. наречено Фа1<их. От него продънжава . tт1н·а до 
място, известно като Искеф х11сарлък. Този Искеф хисарлък и воденицата на Хапач са o·t 
окошюстнтс (землището) на село П орос. но са отделенн от нсt·о. Между двете има места, 
които са чужди. 

1 GoкoiLGINТ.,XV-XVI asi•·Ja,·da Edime ve P~alivase. lstanblll. 1952. Vaklieler. :. 10-184. 
2 ГТ овсчсза nоземлен ня вакъф вж. МУТАФЧИЕВА В . Основнн nроблем в в нзучаването на вакъфа като 
социално-иконом11Ческа структура на Баяканнте nод османска власт. В : Пробnемн на 
балка11ската нстор11я 11 култура. С .. 1979. също и циn1ра1iата там лнтература . 

' Ор11111ш , nосевна площ, върху която нямало насслено място. 

' Мtос10:1\fанско учнт1ще. обикновено k"Ъ~t някояджам 11 я:. в което се преnодава.1о pemJГIIЯ , nраво 
11 IIЯ'-011 С.1С\1СНГар1111 ЗНЭ\111Я ОТ друГНТС наукн . 

11 ll1вtrmuя nc1 1/upodullя мpeit Бургас 
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> Благотворително заведеюsе, обнкновено към джашsя. където се оказвала nомош на бедни и 

n ьпsиLLИ 11 се раздаваm1 безnлатна храна . 
6 Кнл11 11 Акерман бнли завладенн nрез юли-авrуст 1484 r. Osmanli taril1 ensiklopedisi, l sttшbul , 

с. 11. s. 32-33. 
CCI11a<'ll 

' G OKBILGIN, iЫd . s. 
v 1·.е. OnHC<IHИeTO на rp<'I~IИЦIITC. 

1'' Ст. Рлй ч евсюs. Българин·ьт 11 морето. С. 1997, с . 79. 
11 Иnлн КАI'лйотов . Потънилото nрнстаюsще. - Морски свят, февруарн , 1987, с . 40-42. 

' ~00KBILG I N. I Ьid . р. 18. 
1; ДА. Бургас. архнв Н ико Поnов. ф. 829 к. omsc 1. а .е . 24. л. 29. 

Р Рлfiч rшскл Цв .. Вакs,ф •·sтс в Странджа . - ИМЮИБ, Xlll, с.66. 
11 В текста на арабsща няма nреnинателни знаци . Те са nоставенн nрн превода в завнснмост от 
rpi013ПIЧifaTa 11 ЛОПIЧССКа структура на текста. 

16 Ея!lет 11 санджак са адм111111стратнвю1 едstнsщн , nр11блюнтелно съответствашн на окръг н 

ОКОЛ11Я . 

,. f\1\ а:tък nолуземеде.rsскн град в османската нмперня . 

" Тук хането съответствува на къша. 

tY Черно море. 

10 10жно от Созоnол е имало далян на нме Кутрас. Вж. Рлй ч евсю1 Ст .. Българинът и морето, С., 
1997, с . 79. 

NOTES ON ТНЕ TOPONYМS BETWEEN BURGAS 
AND SOZOPOL ACCORDING ТО ТНЕ DONA TION 
АСТ OF ВА У AZIO П FROM 1493 

Tsveta Raitchevska 

(Summary) 

Slsltan Bayazid 's Donation Act is one of tl1e very fe\v docшneлtal sources on tl1e 
l1istol'y ofthe regioп from tl1e XV tl1 century period. The рю·t that iпterests us contains 
tl1e пames of seve1·al villages (Тcheпger, Zuпarita, Ауа Dimitгi , Revaпdiнos , Ро1·о~ алd 
tl1e kasaba of Sozopol with the t\VO small iгelands - Keshishler and Zagferan). The 
гevenue oftl10se villages together \vith thei г territories were donated to the mosque and 
tl1e \vho le гeligious complex built Ьу Bayazid JI in Ediп1e. 

Iп order to avoid ftttш·e disputes tl1e boundaгies of each settlement were discгibed 
in detail. As а гesult tl1e Doпation Act contains а great п umber of topo11yms of maiпly 
GI'eek ot'igin. Part of tl1ern denotes interesting archeological iпfoгmation, which l1elps 
tiS solve эоmе proЬiems 1·elated to Historical Geogl'aphy. 
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