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През 1959 г. в Радомирска околия е имало 63 
села1, до Освобождението техният брой е бил 
значително по-голям. В Извори за българската 
история, том XVI2, ce споменава за 87 села. Пак 
там, както и в том X и XIII са зключени списъци 
на джелепкешани от Радомирско. При част от се-
лищните имена има забележка: неуточнено, из-
чезнало. Руси Стойков3 също е отбелязал изчез-
нали селища от Радомирско. Топонимичният ма-
териал от този район позволява да бъдат лока-
лизирани някои от тях, а други да бъдат доуточ-
нени.

Село Бехур или Бохор от 1576 г. с шест бъл-
гари-джелепкешани е споменато при РСтСел 400 
като неизвестно, а в ИБИ XVI, 124 като неу-
точнено. Със сигурност това изчезнало селище 
може да се локализира на границата между селата 
Гълъбник и Чуковец, на 18 км ГОИ от гр. 
Радомир. Селищното име е запазено днес в 
топонима Бйоро. В списъка на дже-лепкешаните 
то се намира пред Чуковча (днешното с. 
Чуковец). Според Караиванов4: „Между селата 
Чуковец и Мусибей са развалините на с. Бихор, 
от църквата на което и сега стърчат високи 
зидове. Жителите на това село били изселени в 
Мала Азия, където си основали село пак с това 
име." Доказателство за съществуването на 
селището е откритата в същата местност 
средновековна църква, при която по всяка 
вероятност е имало и гробище.6 Днес църквата  се 
намира  изцяло  под земята.

Село Влауфча — 1576 г., е отбелязано като
неуточнено в списъка на джелепкешани от
Кондофрей (село в Радомирско): „Стою Стале и
Павле от Влауфча" (ИБИ XVI, 122). То би могло 
да се локализира при с. Мурено (38     км      СЗ   
от      гр.      Радомир), където днес са запазени 
топонимите: Вла(х)овски рид и Вла(х)ова падина. 
В близост са местностите Старо село и Селище. В 
м. Вла(х)ова падина са намирани стари монети. 
Според местни жители Старо село и Селище са 
били села пo   време   на   османското   робство.

Руси Стойков е отбелязал изчезнало селище —
Гълавиче, 1576 г. (РСтСел 441; РСтН 85). В ИБИ 
XVI 128 под село Главича е посочено Главица, 
махала на Мурено. Джонова7 също споменава за 
Главича като махала на Мурено. Топонимичният 
материал доказва по безспорен начин 
съществуването на това селище. Освен Главица
= Главичка (ма(х)ала, която се намира 3 км от 
селото,има още седем производни местни имена: 
Главичка ливада = Главички чифлик, Главичка 
могила, Главички гробища, Главички дол , 
Главички пояти, Главичко присае. Близо до 
Главички гробища има  останки  от 
късносредновековна   църква.8

В с. Блатешница (35 км ЮЗ от гр. Радомир) би 
трябвало да се локализират селата Горна   Райче
— XVI в. (ИБИ XVI, 120)

и Долно Райче,  също Долно  Раиче — XV в.
(ИБИ X, 88), отбелязани като неуточнени. Днес са 
запазени в местните имена: Горни Раец и Долни 
Раец, които са на 4 км И от Блатешница. В 
съседство има две стари гробища — в м. Церо и 
Ковачка ливада (според местното население). В 
списъка на джелепкешаните селата се намират 
между Враня стена и Пещера, съседни  на  
Блатешница  села.

Село Златарча, с друго име Милофча, Ушов-
ча — XVI в. (РСтН 85; РСтСел 440; ИБИ XVI, 
119), би могло да се локализира при с. Прибой (7 
км ЮИ от гр. Радомир). Западно от селото и днес 
съществува махала Арарци. Според Б. Симеонов9

името е от лат. аurаr 'който търси, добива злато', 
т.е. Арарци би съответствало на Златарци. Близо 
до тази махала в м. Црквище (западно от Прибой) 
се предполага, че е имало средновековна църква10. 
Това е и една от най-отдалечените махали на 
Прибой. Възможно е в миналото да е съ-
ществувала като отделно населено място. Има 
още четири производни топонима: Арарска 
загряна, Арарска могила, Арарското, Арару-
ша. Остава въпросът по кое време е възникнало 
името, ако до XVI в. то е било Златарци. Другото 
име Милофча, Милюфча — XVI в., вероятно е 
днешната Ми(й)6ва ма(х)ала= Ми(й)овци (в 
крепостен акт от края на миналия век е записано: 
Мийовска махала), би могло да е от начално 
Мильовци, според особеностите на говора. До 
Ми(й)овци се намира оброкът „Свети Георги". 
Името Ушовча — XVI в., което също не е 
отъждествено досега, е запазено в МИ Ушевци
(вероятно е имало такъв род в миналото). Намира 
се под оброка „Свети Спас" в близост с м. Свети 
Рангел, където според местни жители в миналото 
е имало църква. В същата посока е и м. Црквище 
(И от Прибой), където се предполага, че е същест-
вувала още една средновековна църква.11 В 
списъка на селата с джелепкешани от Радомирско 
Златарча стои след Вирбе (днешното с. Върба) и 
пред Почерненче (днешното с. По-църненци), 
което съвпада с местоположението на с. Прибой. 
Според местни жители от пясъка на р. Струма в 
миналото се е плавело злато (р. Струма минава 
през Прибой).

Съществува предание, че старото име на с. 
Углярци (22 км Ю от гр. Радомир) е Златарци. 
Според Караиванов12 „Село Углярци някога се е 
наричало Златица". Пак там се споменава, че в м. 
Клисурата под Градище е било намерено кюпче с 
нетопено злато. Авторът предполага, че то е 
останало от времето, когато се е добивало злато 
от пясъка на река Струма. Иречек13 също пише за 
това: „За старо плавене на злато свидетелства 
едно откритие, което в 1880 г. из цялата 
покрайнина направи голяма сензация; край 
шосето при Чуклево14,
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над Коньово се изкопа старинно гърне, което 
съдържаше девет либри чисто речно злато" 
Местните жители свързват името Златарци с 
опитите, които били правени в миналото за до-
биване на злато в м. Руданов дол или с наличието 
на много слюда в същия дол, която мислели за 
злато. Може да се предположи, че това е 
изчезналото с. Златарци, отбелязано като 
Златарча в турски извори от XVI в., но в такъв 
случай остава неизяснен въпросът за другите две 
имена: Милофча и Ушовча, които са отнесени 
към Златарча. Засега по-вероятен остава първият 
вариант.

Село Исарча от 1576 г. е отбелязано в списъци 
на джелепкешани като неуточнено (ИБИ XVI, 
126) и като неизвестно (РСтСел 441). Името е 
турски изговор на Исарци — жителско име от 
начално местно име Исар (от ар. hisar 'крепост'). 
Днес това име е запазено в МИ (Х)исарлак, което 
се намира на 1 км Ю от Углярци. В списъка на 
джелеп-кешаните то се намира между Каси лаг и 
Тър-ковец, съседни на Углярци села.

Неуточненото село Лъжани — 1576 г. (Р СтН 
85; РСтСел 441; ИБИ XVI, 127) би трябвало да се 
локализира между Ковачевци и Радибош (села на 
15 км 3 от гр. Радомир). Днес това име е запазено 
в топонима Лаженски рид.15 В близост се намира 
м. Црквище, където в миналото е имало параклис. 
В съседното село Ракиловци има предание, 
според което първите му жители дошли от с. 
Лаже-нье. В списъка на джелепкешаните 
Лъженье, В списъка на джелепкешаните Лъжани 
е поставено пред Костуринче (днешното с. Ко-
стуринци), близко на  Ковачевци село.

Село Мусалево — 1576 г. (ИБИ XVI, 122) е 
споменато в списъка на джелепкешани от с. 
Кондофрей като неуточнено. То трябва да се 
локализира при с. Негованци (на 12 км Ю от гр. 
Радомир), където и до днес има махала Мацалево. 
Все още е живо в съзнанието на местните жители 
преданието, че в миналото Мацалево е било село. 
Има и легенда, че селото е проклето да не се 
разраства (и

досега къщите са толкова, колкото били при 
основаването  му).

В ИБИ XIII, 381 (17б) фигурира с. Свети Врач
— XV в. Има и една бележка към него: „Сега 
селото е разрушено и не се владее от никого". 
Обяснението за него е, че е днешното с. 
Световрачане. Би могло да се предположи, че 
въпросното село се е намирало в Радомирско при 
с. Кондофрей на 2 км Ю от него, където и днес 
има м. Свети Врач. Близо до нея е м. Манастиро, 
още Манастирище. Тук през средновековието е 
имало манастир. В наши дни е запазена само 
манастирската църква в развалини.16 Според
местни жители в тази местност били намирани 
много стари монети. Недалече от Свети Врач е м. 
Светата вода, където в миналото ходели да се 
лекуват. Трябва дг се има предвид и фактът, че на 
предишната страница (17а) е отбелязано с. Жидна 
(вероятно с. Жедна) — ИБИ XIII, 379, което е съ-
седно на   Кондофрей.
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