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Раннохристиянският 
кръст 



 
Островският окоп 

 
Дълбочина – 3м. 
Ширина в горната част – 5 м. 
Ширина в основата – 2,5 м. 
От източната страна на изкопа -  
издигнат вал с височина 2 м. 
Дължина – около 58 км. 
 

Козлодуйският окоп 
Дължина – 40 км. 

Ломският окоп 
Дължина – 20 км. 

6.   Нашият край през 
периода на първата и 

втората българска 
държава 



Разположение на окопите 



  
 

-1388г. - Иван Срацимир допуска малки войскови части в градовете Видин и 
Оряхово, които остават там до окончателното падане на България под османско 
иго през 1396г.  
- септември 1396г. - крал Сигизмунд с кръстоносци превзема Оряхово.  
-1404г. - въстание на синовете на Иван Срацимир и Иван Шишман – Константин и 
Фружин. 
-1425г.  - Фружин с влахо-унгарска войска освобождава района. 
- 1443г. - Владислав III Ягело с полско-унгарска войска. 
-1594г. - Михаил Витяз – с трансилванци, молдовци и власи. 
-1598г.  - отново Михаил Витяз след Търновското въстание. 
-1688г. - Чипровското въстание. 
-1686 -1739г. - Война между Австрия и Турция. След битката при Грочка 1739г. 
турците отново се настаняват тук. 
-1787-1791г. - Руско - турска война. Влашкото и Молдовското княжества стават 
независими. 
-1798г.  - Бунтът на Пазвантоглу. 
-1810г. -  Руско - турска война. На 6 септември е освободено Оряхово и района.  
Русите се оттеглят на 16 май 1812г. поради нашествието на Наполеон в Русия. 
-1828г. - Руско - турска война. Оряхово и района са освободени на 28 май 1829г.  
Признава се свободата на Гърция, след което русите се оттеглят. 
-1877г. - Руско - турска война. На 14 септември руски и румънски войски достигат 
до Оряхово и пренощуват в Селановци, на 18/6/ ноември 1877г. полк. Слъничану 
се установява в Селановци преди атаката на Оряхово, което може да се счита за 
датата на окончателното освобождаване на селото от османско иго. 
 



 
 “Основано е в римско време. Според преданието, на река Дунав е имало в 

римско гр. Виолета. Част от жителите му се изселили и заселили селото от където 
произлязло и името му – Селановци - селище.” 

              Юбилеен сборник “Българското село” – изд.1930г. 
 
 
 За най-стари се считат махалите: Селище, Групаня, Глава и Тилин /Тихлин/ дол. 

 
 

 Първите заселници: Бежковци, Душмановци, Мухарците и Геновци. 
 

 
 Махалите се обединяват в едно село по време на османското владичество. 

 
 



 Проф. Христо Гандев в книгата си “Съдбата на българската 
народност през XV век”определя имената на селищата, 
завършващи с наставките “ци”, “овци” и т.н. като поселищни и 
като произход и като съдържание. 
 

СЕЛАНОВЦИ Е ЖИТЕЛСКО ИМЕ 
 

 СЕЛА-НОВИ – СЕЛАНОВЦИ 
 От името СЪЛО – СЕЛАНОВО – СЕЛАНОВЦИ 
 От името СЕЛЬО или СЕЛАН – СЕЛАНОВО – СЕЛАНОВЦИ 
 От СЕЛХАНА или САЛХАНА /кланица/-СЕЛХАНОВЦИ-СЕЛАНОВЦИ  







 
Наименования на селото в европейските карти 

 
 

 в картата на Марсили - 1691г. – Silauna;  
 в карта от 1704г. – Silauna; 
 в „План на река Дунав от Земун до устието ѝ, съставен 

от 1779 до 1782г.”  - Silauna;  
 в друга навигационна карта от 1789г. – Silanovich; 
и след това – Salamovitz. 

 
 



 

SILAUNA 
Вероятно това е латинското название на населеното място 



Ако името на населеното място е 
SILAUNA 

КАК БИХТЕ НАРЕКЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА 
СИЛАУНА ?  



 

SILAUNA 
СИЛАУНА - СИЛАУНЦИ или СИЛАУНОВЦИ  



В Старото село, в градината на Тоно 
Върбанов е открита случайно мраморна 
оброчна плочка с релефно изображение 
на горско божество. 
 
Плочката е датирана към III-IVв. и е 
направена от висококачествен мрамор. 



Според Никола Коцев изображението 
е на бога на стихийните сили на 
природата SILEN / СИЛЕН. 
 
Изследвания от по-ново време сочат, 
че изображението е на бога на 
плодородието SILVAN / СИЛВАН. 



  

Може да се предполага че селището 
СИЛАУНА е било канаба 

/крайлагерно селище/  
на римската крепост ВАРИАНА,  
в което  е имало светилище  на 

СИЛЕН / СИЛВАН 

СИЛЕН / СИЛВАН  - СИЛЕНОВЦИ / СИЛВАНОВЦИ  - СЕЛАНОВЦИ 



Наименования на селото в турските регистри 
 

    SELANOFÇE 
Чете се: 

  СЕЛАНОФЧЕ 
С това име селището е записано в османски документи от 1430г./само 34г. след  окончателното завладяване на 

нашите земи от османците и 261г. преди Марсили/, от средата на XVв., от 1620г.  и след това. 

 



Наименования на селото в турските регистри 
 
Наименованията на селища, завършващи със суфикса „-овци”, са записани 

в турските регистри и се четат по следния начин, например: 
 СЕЛАНОВЦИ                                   SELANOFÇE                    СЕЛАНОФЧЕ 
 БУКЬОВЦИ                                      BUKŐFÇE                        БУКЬОФЧЕ 
 БОЙЧИНОВЦИ                               BOYÇINOFÇE                  БОЙЧИНОФЧЕ  
  
 По същия начин са записвани в регистрите и имената на населените 

места, завършващи на „- ец“. Пример: 
 ХЪРЛЕЦ                                           HIRLIÇE                              ХЪРЛИЧЕ 
 МЕДКОВЕЦ                                    METKOFÇE                        МЕТКОФЧЕ 
 БУКОВЕЦ /Вр/                               BUKOVÇE                          БУКОВЧЕ 
  

 





Политически партии и организации 
Привърженици 
Ръководители 
Избори 
Политически борби 
Знаменателни събития в историята на селото 





Сръбско-българската война  – 1885г. 
 - мобилизирани 200  човека, загинали - 3 
 
Балканската война  - 1912 / 1913г. 
 - мобилизирани 600, загинали – 35,  ранени  - 125  
 
Междусъюзническата война 
- няма данни 
 
Първата световна война – 1915 / 1918г. 
- мобилизирани 840, загинали – 90,  ранени  - над 200, пленници  - над 85 
 
Отечествената война 1944 / 1945г. 
- загинали -10 
 



Автентично писмо от фронта, в което се 
съобщава за жител на Селановци, ранен в боевете 
при Бунархисар - Люлебургаз на 17 октомври 1912г.  

и починал от раните си на 18 октомври 1912г. 
 

 
 

Подчертаният текст от писмото гласи: 
 

на стр.2: 
„… много опасно беше до сега от това ужасно сражение и 

много наши брайкя българи останаха по тая турска земя.” 
 

на стр.4: 
„… нема какво да се надате, ами кажете каки да си му 

прави принос, че баку замина за вечния си дом.”  
 
 
/Най-вероятно става дума за смъртта на р-к Игнат Пенов Игнатов, ранен в околностите на 

с. Иванкьой, околия Бунархисарска. В същите боеве на 18.10.1912г. загива и друг селановчанин – Гало 
Ангелов Коменов./ 

 



Емигранти  в Югославия 
 



 
Препис от 

смъртния акт на 
загиналия във 

въстанието Петко 
Гергов Цолов, убит   

на 27 септември 1923г.  
в района на село 

Кобиляк 





Старото село 



Старото село 



Разположение на махалите в старото село

махала Селище

Селище

махала Улейкьов дол
/Джакерски дол/

махала
Тихлин дол

Тихлин дол

махала Пейчов дол

/Гърлишки геран/

/Глава/

Гендерашка махала

махала 
Гарваньов дол

/Мухарска махала/

Пенковски дол

Алмузка махалаГръстенище

махала Групаня

Групаня Глава

Циганска махала
Нусъра

Пенцирова /Душманова/
махала


Разположение на махалите в старото село















































Дълбоки дол



Раев  дол

махала Селище



       Селище

 махала Улейкьов дол

/Джакерски дол/

     махала

 Тихлин дол



 Тихлин дол

Кундова махала

махала Пейчов дол

/Гърлишки геран/











    /Глава/

      Гендерашка махала

             



     Гарван дол

/Къновски дол/

махала Гарваньов дол





/Мухарска махала/

Пенковски дол

Алмузка махала

Гръстенище

Хартарски дол

махала Групаня



Групаня

Джакерски дол

Прави дол



Глава

Прави дол

Гарваньов  дол

Пейчов дол

Циганска махала

           Нусъра

  

Пенцирова  /Душманова/         махала







1





Резултати от официалното преброяване на населението на 
Селановци  към 01.02.2011г. 

Общ брой жители – 3540  
От тях:    мъже - 1772            жени - 1768 

Доброволно отговорили на въпроса за етническа принадлежност 
жители на Селановци 

Българи Турци Роми Други Не се 

самоопреде

лят 

Общо 

2646 9 97 7 5 2764 

 

 15.  Население и демографски 
проблеми      

Разпределение на населението на Селановци на 15 и повече години  
по икономическа активност 

Общо 
иконом. 
активни 

Заети Безработни Иконом. 
неактивни 

Общо 

1139 836 303 2039 3178 

       - по данни от официални преброявания 

      - по данни от общината и други източници 





Началото на организираното ловно движение в района е поставено 
през 1896г. със създаването на Ловно рибарско дружество “Сокол”-
Оряхово с 16 членове. В него влизала и селановската дружинка, 
която тогава била в състав от 4 човека. Днес тя наброява около 
120 човека. 



Развитие на собствеността върху земята и средствата за производство: 
 - собствеността преди 9 септември 1944 г.; 
 -1944 – 1989 г. – годините на социализма; 
 - след 1989 г. 



Къщите в старото село 



 
 
21.  Електрификация 
22.  Водоснабдяване 
23.  Здравеопазване 
24.  Община, кметство и кметове на 
Селановци 
25.  Полиция 
26.  Поща 



     В миналото, чешмите в 
старото село били общо 14.  
     В чертите на селото това са:  
„Луловата чешма” – западно от 
„Остра Могила”, която е 
унищожена след кооперирането, а 
водата й е преведена до 
воденицата на Сабадош. Днес тази 
чешма остава в чашата на 
микроязовира; „Пицурка” – северно 
от „Селище”; „Селище”; „Тихлин 
дол”; „Костовата” – под старите 
гробища; „Мановата” – над 
църквата; „Данковата” – между 
„Мановата” и „Костовата”; „Глава” - 
северно от гробищата; „Поповата” 
- срещу „Пейчов дол”, южно от 
реката; „Банковата” – южно от 
реката, над „Групаня”; „Групаня”; 
„Данчовата” – в „Гръстенище”; 
„Пенковата чешма” в „Пенковския 
дол”. В землището на селото вода 
имало в „Косаня” – „Хартарски 
геран” и чешма в „Дълбоки дол”. 





 



Училище “Хр. Ботев” – 1935г. 





Откриване на училището  
12 януари 1958г. 

Строителството -1957г. 





Обединено детско заведение “Мир” – с. Селановци 

Обедна почивка в спалното помещение 
на ЦДГ в училище “Хр. Ботев” -1956г. 















Андрей 
Врачански 

Тодор 
Каменов 
Костов 

Селската 
музика -1929г. 



32. Едновремешните детски игри 
 

33. Език 
 

34. Хранене и кухня 
 

35   Културно-исторически паметници 



През 1985г. в землището на Селановци са обявени 3 защитени местности: 
  
-„КОЧУМИНА” (площ 2,5 ха), с цел опазване находищата на водна лилия; 
 

-„ГОЛА БАРА” (площ 2 ха), с цел опазване находищата на водна лилия; 
 

-„КАЛУГЕРСКИ ГРЕД – ТОПОЛИТЕ” (площ 0,2 ха), находище на Алоевиден Стратиотес. 
 

37.   Полезни изкопаеми 



Отборът по футбол  
на  Селановци през   

1940-1941г. носи името 
“Виктория”.  

Първото гимнастическо 
дружество в Селановци към 
съюза “Юнак” е основано от 
учителя Кънчо Мончев през 
втората половина на 20-те 
години на миналия век.  
 
През 1930г. в селото се 
основава юнашко дружество 
с председател Димитър 
Гайдарски и повече от 25 
членове.  



Първите срещи по 
футбол се играят на 
поляната пред дома на 
Андрей Врачански.  

 Футболният клуб е 
регистриран под 
името  “Дунав” 

Селановци   
през  1950г. 



   През периода 1957-
1958г. почти изцяло с 
бригадирски труд е 

изграден стадионът в 
Селановци. 

 
 
 

   Първият футболен мач 
на него е изигран през 

 лятото на 1961г. с  
отбора на Вадин, в който 

“Дунав” Селановци 
побеждава с 6 на 1. 

    
Главен съдия на срещата 
е Петър Тошев от Враца.  



С този отбор “Дунав” 
Селановци влиза в 

 “А” ОФГ.  





През 2001г. се създават 3 детски отбора към клуба 



Николай Гергов – многократен републикански шампион, носител на  
златния пояс “Никола Петров”, световен и двукратен европейски шампион,  
участник в 2 олимпиади. 



   Селановци има 
двама майстори на 

спорта  по конен 
спорт : 

 
Йордан Ангелов 

Христов  
и  

Стоян Келешки. 

 



   
 Началото на канадската борба в селото 
е положено през 1995г.  
 
   Клубът по канадска борба  
“АК Селановци 2006” получава съдебна 
регистрация през май 2010г. 
 
Любен Иванов е трикратен 
републикански шампион, участвал на 2 
европейски и 1 световно първенство. 
 
На световното първенство в Гдиня –
Полша през септември 2013г. 
състезателят на клуба  Митко Петров  
печели световна титла в дивизия 
“юноши” на дясна ръка и сребърен медал 
на лява ръка. 
 



 
39.  Изявени селановчани 
-видни селановски поборници и революционери; 
-народни представители от Селановци; 
-изявени селановчани в областта на: 
 - науката; 
 - литературата и изкуствата; 
 - сигурността и отбраната; 
-изявени селановски спортисти; 
-герои на труда. 

 



 -7 ноември 1916г. –  
11 жители на Селановци 
загиват в Добричката 
епопея; 
-1922г. – серия въоръжени 
грабежи в селото; 
-1924г. – криминална драма в 
дома на Ив. Драганов; 
-1938г. – големият пожар; 
-1944г. – три трагични 
инциденти с оръжие; 
-1947г. – жестокото 
убийство на Петранка 
Бабулска; 
- 03.06.1975г. – голямата 
градушка; 
- 04.03.1977г. 21,15ч. – 
земетресението във Вранча. 



  
Първият партиен  

и държавен 
ръководител  
Тодор Живков  
на посещение  
в Селановци –  
30.05.1966г. 

 



42.  Историография 
 
43.  Заключение 
      

           
 





 
ППредставяне на книгата 

  Изказвам най-сърдечна благодарност 
на всички, които ме подкрепяха, съдействаха и 
помагаха през целия период на подготовката и 

издаването на книгата. 
 

Благодаря за вниманието ! 
Имате думата за въпроси. 
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